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NÝTT!

Nú eru allar 55 
stöðvar Orkunnar 
þínar stöðvar. 
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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guðmundur Stein-
grímsson skrifar um viðskipta-
menn ársins. 9

SPORT Eden Hazard fór á kostum 
með Chelsea í 4-1 sigri á  
Cardiff. 14

TÍMAMÓT Samtök um bíllausan 
lífsstíl fagna tíu ára afmæli. 16

LÍFIÐ  Ísey Heiðarsdóttir þykir 
sína snilldartakta í Víti í Vest-
mannaeyjum. 22

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ  
● FÓLK  ●  FASTEIGNABLAÐIÐ

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

 Lögregluþjónn bjargar barni af götum Hong Kong áður en hitabeltisstormurinn Mangkhut skall á borginni. Tugir týndu lífi þegar fellibylurinn fór yfir Filippseyjar. Sjá síðu 6. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Halldór

ALMANNATRYGGINGAR Öryrkja-
bandalag Íslands (ÖBÍ) krefst þess 
að Tryggingastofnun (TR) endur-
skoði mál allra þeirra sem fá eða 
hafa fengið skertar bætur vegna 
fyrri búsetu erlendis í samræmi við 
nýlegt álit Umboðsmanns Alþingis. 
Í umræddu áliti kemst umboðs-
maður að þeirri niðurstöðu að 
verklag Tryggingastofnunar vegna 
útreiknings á bótarétti sé ekki í sam-
ræmi við lög og reglur.

Jóhanna Þorsteinsdóttir sem 
kvartaði til umboðsmanns flutti 
til Danmerkur í kjölfar þess að hún 

fékk miklar skerðingar á lífeyris-
greiðslum sínum.

Á síðasta ári fengu um þrjú þús-
und manns skertar örorku- eða elli-
lífeyrisgreiðslur á síðasta ári vegna 
fyrri búsetu erlendis.

Daníel Isebarn Ágústsson, lög-
maður ÖBÍ, segir að TR eigi að hafa 
frumkvæði að því að umrædd mál 
verði tekin til endurskoðunar. Hann 
segir gríðarlega vinnu liggja að baki 
málinu hjá ÖBÍ. „Þetta mál var rekið 
af miklum krafti fyrir umboðs-
manni. Álitið er áfellisdómur yfir 
lagatúlkun og framkvæmd Trygg-

ingastofnunar á þessum málum.“
Sigríður Lillý Baldursdóttir, for-

stjóri TR, segir að umrætt mál sé 
meðal forgangsmála stofnunar-
innar. „Þetta er ábending sem við 
tökum alvarlega og við erum að 
skoða þessar athugasemdir. Það er 
ekki komin nein niðurstaða þann-
ig að við getum ekki breytt fram-

kvæmdinni ennþá.“ Hún segir 
stofnunina vinna að þessu með vel-
ferðarráðuneytinu og úrskurðar-
nefnd velferðarmála. „Þetta er ekki 
einfalt mál. Það er misjafnt milli 
landa hvernig réttindin eru. Þessi 
kerfi eru líka alltaf að breytast og 
um leið réttindin milli landa.“

Þá segist hún geta tekið undir með 
umboðsmanni að lögin séu ekki 
nógu skýr. „Við þurfum að eiga sam-
tal við umboðsmann um þetta mál. 
Ég bendi samt á að úrskurðarnefndin 
hefur aldrei gert athugasemdir við 
framkvæmdina.“ – sar / sjá síðu 4

Krefjast endurskoðunar á skerðingum
Lögmaður Öryrkja-
bandalagsins segir að 
Tryggingastofnun eigi að 
hafa frumkvæði að því 
að endurskoða lífeyris-
greiðslur allra þeirra sem 
hlotið hafa skerðingu 
vegna fyrri búsetu er-
lendis í samræmi við ný-
legt álit umboðsmanns.

FÓTBOLTI Stjarnan vann bikarmeist-
aratitilinn í karlaflokki í fyrsta sinn í 
sögu félagsins um helgina eftir sigur 
á Breiðabliki í vítaspyrnukeppni. 
Var þetta í þriðja skiptið sem 
Stjarnan leikur til úrslita og í annað 
sinn sem grípa þurfti til vítaspyrnu-
keppni en nú höfðu Garðbæingar 
betur. Jóhann Laxdal, bakvörður 
Stjörnunnar, sagði að fagnaðarlætin 
hefðu ekki staðið lengi enda liðið í 

harðri baráttu um Íslands-
meistaratitilinn á sama 
tíma.  Hann segir titilinn 
vera afrakstur margra 

ára vinnu. 

Tekur tíma að 
byggja sigurhefð

 Þetta mál var rekið 

af miklum krafti 

fyrir umboðsmanni.

Daníel Isebarn Ágústsson, lögmaður 

Jóhann  
Laxdal.

– kpt / sjá síðu 12



Veður

Fremur hæg austlæg átt í dag, 
skýjað með köflum og líkur á 
skúrum. Norðaustanátt og rigning 
á Vestfjörðum og nyrst á landinu. 
Hiti 6 til 12 stig.  SJÁ SÍÐU 18

Veður

BRIDS
SKÓLINN

Byrjendur (stig 1)  1. okt   8 mánudagar frá 20-23 

Kerfið (stig 2)  3. okt   8 miðvikudagar frá 20-23

Stig 1  

Stig 2

 Upplýsingar og innritun:

 898-5427   á netinu   bridge.is  
 Staður: 

Vættir komu saman í Miðgarði

 Ófreskjur, illmenni, hetjur og vættir af öllum toga komu saman á ráðstefnunni Miðgarður 2018 í Laugardalshöll um helgina. Á ráðstefnunni er ýmsum 
straumum og stefnum í nördamenningu stefnt saman, allt frá hlutverkaspilum til vísindaskáldskapar. Þrátt fyrir að sumir hafi verið heldur ófrýnilegir 
að sjá, eins og þessi orkur á myndinni, þá réð kærleikurinn ríkjum. Orkurinn ber barmmerki sem á stendur: „Ókeypis faðmlög“. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

VIÐSKIPTI Hagnaður Hlöllabáta ehf., 
sem rekur skyndibitastaðinn Hlölla 
á Höfðanum, jókst um ríflega 45 
prósent milli ára og nam 51,5 millj-
ónum króna á síðasta ári. Hlölli 
seldi sína landsfrægu samlokubáta 
og veitingar fyrir ríflega 213,7 millj-
ónir í fyrra. Síðasta ár var það besta 
um árabil hjá félaginu hvað afkomu 
varðar. Í skýrslu stjórnar er lagt til 

að greiddur verði út arður á árinu 
2018 allt að þeirri upphæð sem lög 
leyfa. Í fyrra greiddi stjórnin út 30 
milljónir króna í arð til eigenda 
sem er félagið Ergosspa ehf. sem 
aftur er í eigu systkinanna Róberts 
Árna og Málfríðar Evu Jörgensen. 
Eignir félagsins námu í árslok 2017 
111 milljónum króna og eigið fé var 
57,5 milljónir. – smj

Fimmtíu milljóna 
hagnaður hjá Hlölla

Góður gangur á Hlölla. Besta afkoma um árabil í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

VEÐUR Snjókoma, slydda, hvassviðri
og almennt leiðindaveður eru í 
kortunum fyrir vikuna. Á miðviku-
dag gengur veðrið í norðan 15 til 23 
metra á sekúndu, hvassast austast. 
Gera má ráð fyrir að úrkoman sem 
fylgir veðrinu falli í formi slyddu 
eða snjókomu til fjalla. Seinnipart 
miðvikudagsins kólnar og það getur 
snjóað neðar.

Gul stormviðvörun er í gildi 
fyrir allt landið á miðvikudag og 
fimmtudag. Vetraraðstæður geta 
skapast á vegum með tilheyrandi 
samgöngu truflunum. Veðurstofa 
hvetur bændur til að huga að skjóli 
fyrir búfénað.

Á sunnanverðu landinu verða 
ekki sömu lætin, þar sem engri 
úrkomu er spáð. „En þar geta snarp-
ir vindstrengir verið varasamir fyrir 
ökutæki sem eru viðkvæm fyrir 
vindi og lausamunir geta fokið.“ – bg

Hvassviðri 
og úrkoma

ALÞINGI „Ég fékk kynningu á þessu 
verkefni í London á síðasta ári. 
Það var magnað að heyra hvernig 
Bretar eru að innleiða núvitund í 
heilbrigðiskerfið, menntakerfið og 
réttarvörslukerfið,“ segir Halldóra 
Mogensen, formaður velferðar-
nefndar Alþingis. Nefndin fær í dag 
kynningu á þverpólitískri nefnd 
breska þingsins um núvitund.

Það er Chris Ruane, þingmaður 
Verkamannaflokksins og annar af 
formönnum bresku nefndarinnar, 
sem mun hitta velferðarnefnd. „Það 
verður líka opinn fundur fyrir alla 
þingmenn á morgun og Chris mun 
líka hitta borgarfulltrúa. Hann ætlar 
að kynna fyrir okkur hvernig Bretar 
hafa verið að gera þetta.“ segir Hall-
dóra.

Hún bendir líka á að Chris hafi 
verið að kenna breskum þing-
mönnum um núvitund. „Ég held að 
við hér á Alþingi hefðum líka gott 
af því.“

Halldóra segir að fyrir velferðar-
nefnd sé sérstaklega áhugavert að 
heyra hvernig núvitund sé notuð í 
heilbrigðiskerfinu. „Þetta er aðal-
lega notað sem meðferðarúrræði en 
einnig fyrir starfsmenn heilbrigðis-
kerfisins.“

Fundinn í London á síðasta ári 
sátu líka fulltrúar fræðasamfélags-
ins. Þá var Jon Kabat-Zinn einn-
ig á staðnum en hann er talinn 
frumkvöðull núvitundar á Vestur-
löndum.

„Við fengum að heyra margar 
áhugaverðar sögur. Meðal annars 
hvernig þessi úrræði hafa verið að 
hjálpa föngum. Þeir fara í meðferð í 
fangelsinu sem hjálpar þeim þegar 
þeir losna. Þarna var maður sem 

sagði frá sinni reynslu og hvernig 
þetta hjálpaði honum að komast 
út í lífið eftir fangavist. Þetta brýtur 
upp eitthvert mynstur og fólk nær 
snertingu við sig sjálft.“

Þá segir Halldóra að hægt sé að 
nota núvitund í menntakerfinu með 
því að ná til barna. „Það er mein í 
okkar samfélagi hvað neysluhyggjan 
og hraðinn er mikill. Svo hafa sam-
félagsmiðlarnir mikil áhrif. Fólk 
gefur sér aldrei tíma til að stoppa 
og fara í innri íhugun, skoða hvernig 
við tengjumst hvert öðru og nátt-
úrunni.“ sighvatur@frettabladid.is

Þingmenn fræðast um 
notagildi núvitundar
Formaður velferðarnefndar Alþingis segir að Bretar hafi notað núvitund með 
góðum árangri á mörgum sviðum samfélagsins. Nefndin fær í dag kynningu frá 
breskum þingmanni sem er annar formanna sérstakrar þverpólitískrar nefndar.

Halldóra Mogensen, formaður velferðarnefndar Alþingis. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það var magnað að 

heyra hvernig Bretar 

eru að innleiða núvitund í 

heilbrigðiskerfið, mennta-

kerfið og réttarvörslukerfið.

Halldóra Mogensen, formaður 
 velferðarnefndar Alþingis
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NÝTT!

Nú eru allar 55 
stöðvar Orkunnar 
þínar stöðvar. 
Þú færð meiri afslátt eftir því sem þú mætir oftar.
-7, -9 eða -11 krónur af hverjum lítra í hvert skipti*

Kynntu þér afsláttarþrep Orkunnar á orkan.is.

* Gildir eingöngu með kortum og lyklum Orkunnar. Gildir ekki á X-stöðvum Orkunnar.



Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

UMBOÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

ÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI • ÞVERHERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433
SBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS S •• OPIÐIÐ VIRV KA DAGA 10-18 • LAUGAUGARDRDAGA 12-12-1616

TILBOÐSVERÐ FRÁ: 1.790.000 KR. – LISTAVERÐ FRÁ: 2.390.000 KR.
TRYGGÐU ÞÉR NÝJAN OG GGLÆSILEGAN FIAT 500 MEÐ 5 ÁRA ÁBYRGÐÁRA5ÁBYRGÐ

FIAT 500 - FRÁBÆRT TILBOÐSVERÐ!

AÐEINS 10 BÍLAR Á ÞESSSU 
EINSTAKA VERÐI FRÁ
1.790.000 KR.

fiat.is

SKATTAMÁL Breytingar verða gerðar á 
lögum um erfðafjárskatt ef frumvarp 
Óla Björns Kárasonar og fleiri þing-
manna Sjálfstæðisflokks verður að 
lögum. Lagt er til að erfðafjárskattur 
verði þrepaskiptur og skatturinn af 
fyrstu 75 milljónum króna af skatt-
stofni dánarbús lækki úr 10 pró-
sentum í fimm. Tíu prósenta skattur 
af erfðafé sem nemur meira en 75 
milljónum verði áfram innheimtur.

Flutningsmennirnir segja að 
nauðsynlegt sé að hafa í huga að 
erfðafjárskattur sé tilfærsla fjár-
magns og verðmæta á milli kyn-
slóða. Erfðafé sé þegar  skattlagt  í 
formi tekjuskatta, fjármagnstekju-
skatta og eignarskatta. Þannig segja 
þau erfðafjárskatt fela í sér tvískött-
un.  – ósk

Leggja til 
þrepaskiptan 
erfðafjárskatt

Nái frumvarpið að verða 
að lögum verður erfðafjár-
skattur sem hér segir:

Af fyrstu 

75.000.000 kr. 
í skattstofni dánarbús  

reiknast 5% 
erfðafjárskattur

Af fjárhæð umfram 

75.000.000 kr. 
í skattstofni dánarbús 

reiknast 10% 
erfðafjárskattur

Óli Björn Kárason, 
þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins.

LÖGGÆSLA Einn af hverjum fjórum 
lögreglumönnum telur sig ekki vera 
öruggan í starfi. Þetta kemur fram 
í ársskýrslu dómsmálaráðherra. 
Snorri Magnússon, formaður Félags 
lögreglumanna, segir félagið hafa 
margoft bent á lausnir til að auka 
öryggi lögreglumanna.

Markmið dómsmálaráðuneytis-
ins er að níu af hverjum tíu lög-
reglumönnum telji sig örugga við 
skyldustörf. Niðurstaða skoðunar í 
fyrra sýni það hins vegar að aðeins 
74 prósent lögreglumanna telji sig 

vera örugg í starfi. „Þetta er eitthvað 
sem þarf að bæta og hangir saman 
við það sem við höfum margoft sagt. 
Það þarf að fjölga lögreglumönnum. 
Við teljum það vera meginskýring-
una á þessu,“ segir Snorri.

Snorri segist margoft hafa, bæði í 
ræðu og riti, gert stjórnvöldum grein 
fyrir því að þetta sé meginþáttur 
í að auka öryggi lögreglumanna. 
„Það er morgunljóst að öryggi er 
ekki mikið þegar þú þarft kannski 
að bíða klukkustundum saman eftir 
aðstoð. Það getur svo sannarlega 

gerst í dreifðum byggðum landsins. 
Það er vinnuumhverfi sem er afar 
erfitt fyrir lögreglumenn,“ bætir 
Snorri við.

Árið 2012 kannaði lögreglan sjálf 

öryggi starfsmanna sinna og segir 
Snorri að svipaðar tölur hafi komið 
út úr þeirri rannsókn. „Það hefur 
lítið breyst í þessum efnum enda 
hefur mönnun lögreglunnar ekkert 
skánað á öllum þessum tíma. Hins 
vegar hefur verkefnum okkar fjölg-
að svo um munar á sama tíma. Við 
höfum talað fyrir daufum eyrum 
stjórnvalda lengi og virðist engu 
skipta hverjir eru við stjórnvölinn 
í þeim efnum,“ segir formaður 
Landssambands lögreglumanna að 
lokum. – sa

Fjórði hver lögreglumaður finnur ekki til öryggis
Snorri 
Magnússon,  
formaður Lands-
sambands lög-
reglumanna.

ALMANNATRYGGINGAR „Trygginga-
stofnun hefur ekki sinnt upplýs-
ingaskyldu sinni á neinu stigi máls-
ins. Ég kom alls staðar að lokuðum 
dyrum eða í besta falli hálfopnum. 
Ég væri fyrir löngu komin aftur á 
vinnumarkað ef samskiptin við 
Tryggingastofnun hefðu verið betri. 
Þetta hefur hamlað bata mínum 
rosalega mikið,“ segir Jóhanna 
Þorsteinsdóttir sem kvartaði til 
Umboðsmanns Alþingis vegna 
skerðinga á lífeyrisgreiðslum.

Umboðsmaður skilaði nýverið 
áliti í máli Jóhönnu þar sem fallist 
var á sjónarmið hennar og Öryrkja-
bandalags Íslands sem aðstoðaði 
hana við málareksturinn sem tók 
tvö ár. Þar sem Jóhanna hafði búið 
að hluta til í Danmörku áður en hún 
fékk örorkumat árið 2013 átti hún 
ekki rétt á fullum bótum.

Til að öðlast fullan rétt þarf við-
komandi að hafa búið í 40 ár á 
Íslandi á aldrinum 16 til 67 ára. Sé 
um skemmri tíma að ræða ræðst 
rétturinn af hlutfalli búsetu ein-
staklings á Íslandi.

Tryggingastofnun reiknaði hlut-
fall búsetu Jóhönnu á Íslandi rúm 
47 prósent sem þýddi að hún átti 
aðeins rétt á því hlutfalli af örorku-
lífeyri og tengdum bótum. Fékkst sú 
niðurstaða með því að framreikna 
búsetu Jóhönnu til 67 ára aldurs, í 
sömu hlutföllum og búsetan var 
fram að örorkumati.

Samkvæmt áliti umboðsmanns 
er Tryggingastofnun ekki heimilt 
að framreikna búsetutíma með 
þessum hætti. Í tilfelli Jóhönnu ætti 
að reikna öll framtíðarár frá fyrsta 

örorkumati fram til 67 ára aldurs til 
búsetu á Íslandi.

Eins og fyrr segir fékk Jóhanna 
örorkumat árið 2013 en hún var 
ósátt við að fá ekki metna örorku 
aftur í tímann. Svo fór að hún fékk 
það leiðrétt og miðaðist því upp-
haf örorku við árið 2011. Það þýddi 
hins vegar að búsetuhlutfall hennar 
á Íslandi minnkaði niður í tæp 22 
prósent og þar með skertust lífeyris-
greiðslurnar enn frekar.

Eftir það sá Jóhanna sér ekki fært 
að búa lengur á Íslandi og flutti 

aftur til Danmerkur 2014. Vegna 
ólíkra reglna um örorkumat átti hún 
engan rétt í Danmörku en tókst að 
komast aftur inn á vinnumarkað og 
fékk í fyrstu hlutastarf en hún er nú 
komin í fullt starf.

„Það er rosalega gott að þetta 
mál hafi unnist en ég glími samt 
við áfallastreituröskun vegna þessa 
máls. Þetta er búið að vera langt ferli 
og hefur staðið í rauninni alveg frá 
2013.“

Þrátt fyrir álit umboðsmanns 
segist Jóhanna ekki vilja flytja aftur 

til Íslands. „Ég get alls ekki hugsað 
mér að flytja heim. Ég er það niður-
brotin gagnvart heimalandinu að 
hafa farið svona með mig meðan ég 
gekk í gegnum erfiðleika.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Glímir við áfallastreituröskun 
eftir margra ára baráttu við TR
Jóhanna Þorsteinsdóttir segist sátt við niðurstöðu Umboðsmanns Alþingis vegna kvörtunar hennar um 
túlkun Tryggingastofnunar á útreikningi búsetuhlutfalls sem hefur áhrif á lífeyrisgreiðslur. Eftir að hafa 
fengið miklar skerðingar á lífeyrisgreiðslum flutti hún til Danmerkur og komst aftur á vinnumarkað. 

Öryrkjabandalagið hefur lengi mótmælt ýmiss konar skerðingum sem félagsmenn verða fyrir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ég kom alls staðar 

að lokuðum dyrum 

eða í besta falli hálfopnum. 

Jóhanna Þorsteinsdóttir
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Fjórhjóladrifinn Suzuki S-Cross 
- meiri veghæð, nýjar öflugar- og sparneytnar vélar
gera frábæran bíl enn skemmtilegri og til í hvað sem er.
Þú kemst alla leið! 
Suzuki S-Cross er með ríkulegan staðalbúnað.

ÖFLUGUR

VERÐ FRÁ KR.

3.990.000 

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.

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

ll i k k



CHAR-BROIL 
PROFESSIONAL
3 brennara

66.675 KR.

CHAR-BROIL 
GASGRILL
2 brennarar

54.425 KR.

 

GAS2COAL
GAS- OG KOLAGRILL
3 brennara

59.925 KR.

CHAR-BROIL  
BIG EASY 
Steikarofn, reykofn 
og grill

41.175 KR.

Öll Char-Broil grillin eru með TRU-infrared tækninni sem 
kemur í veg fyrir eldtungur og tryggir jafnari steikingu.

Rekstrarland er opið alla virka daga kl. 8–17.

Rekstrarland verslun      Vatnagörðum 10      104 Reykjavík      Sími 515 1500      rekstrarland.is   
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25%
AFSLÁTTUR

17.–21. SEPT.

AF ÖLLUM 
GRILLUM

VERÐ ÁÐUR 54.900 KR. VERÐ ÁÐUR 69.900 KR. VERÐ ÁÐUR 79.900 KR. VERÐ ÁÐUR 88.900 KR.

MENNTAMÁL Hildur Björnsdóttir, 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, 
mun á morgun leggja fram tillögu 
um breytingu á fjárframlögum til 
grunnskóla. Tillagan snýr í grunn-
inn að því að sama fjárframlag fylgi 
hverju barni inn í grunnskóla, burt 
séð frá því hvort barnið gangi í sjálf-
stætt rekinn grunnskóla eða grunn-
skóla sem rekinn er af Reykjavíkur-
borg.

„Sonur minn gengur í Ísaksskóla. 
Skólinn er stórkostlegur og hefur 
ljóslega sannað gildi sitt. Þar sem 
skólinn er sjálfstætt starfandi greiðir 
borgin lægri fjárhæð með menntun 

nemenda hans en menntun barna 
í borgarreknum skólum. Foreldrar 
barna í Ísaksskóla, og öðrum sjálf-
stæðum skólum borgarinnar, verða 
því að greiða skólagjöld,“ ritar Hild-
ur á Facebook-síðu sína þar sem hún 
greinir frá tillögunni.

Skólagjöld í Ísaksskóla eru 
210.000 krónur á ári fyrir börn á 
aldrinum sex til níu ára og tíu þús-
und krónum lægri fyrir fimm ára 
börn. Eins er hægt að fá systkinaaf-
slátt.

„Þetta hefur í rauninni verið eitt 
af baráttumálum sjálfstæðra skóla 
í langan tíma. Í dag er rekstrarum-

hverfi þeirra erfitt því þeir fá ekki 
sömu fjárframlög og borgarreknu 
skólarnir og skólagjöldin duga ekki 
þannig að þeir standa í rauninni 
verr að vígi,“ segir Hildur.

„Okkur þykir rétt að öll börn í 
borginni fái sama framlag með sinni 
menntun og það sé svo í höndum 

foreldra að velja í hvaða skóla barn-
ið fer,“ segir hún. „Eins og staðan er í 
dag er það ekkert fyrir alla að borga 
skólagjöld með börnunum sínum.“

Aðspurð segist Hildur spennt að 
sjá hvernig tekið verði við tillög-
unni, sem líkt og fyrr segir verður 
lögð fram á morgun. „Innan borgar-
stjórnar eru margir sem aðhyllast 
hugmyndafræði um jöfn tækifæri 
fyrir börn og svo er kominn inn 
flokkur eins og Viðreisn sem talar 
fyrir því að styðja við sjálfstæða 
skóla. Þannig að ég bara vona að 
þetta fái góðan hljómgrunn,“ segir 
Hildur að lokum. – bsp

Sama upphæð fylgi hverju barni óháð rekstrarformi
Hildur  
Björnsdóttir, 
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins, 

SKATTAR Yfirskattanefnd (YSKN) 
hefur staðfest úrskurð Tollstjóra 
um að einstaklingar þurfi að greiða 
virðisaukaskatt af 
innfluttri eins 
dollars mynt. 
Báðir aðilar 
töldu að um 
söfnunargrip 
væri að ræða en 
eigendur myntar-
innar sögðu hana vera 
góðan og gildan gjaldmiðil.

Atvik málsins eru þau að í fyrra 
flutti fólkið inn svokallaða „Amer-
ican Silver Eagle Bullion“ silfur-
mynt. Myntin er frábrugðin venju-
legum myntum að því leyti að hún 
er gerð úr 31 grammi af nær hreinu 
silfri. Venjuleg mynt er hins vegar 
gerð úr blöndu af kopar, sinki, nikk-
eli og mangani. Að baki ákvörðun 
Tollstjóra lá sú staðreynd að myntin 
væri gefin út í takmörkuðu upp-

Þurfa að greiða 
virðisaukaskatt 
af skildingi

lagi árlega og færi ekki í almenna 
umferð líkt og hefðbundinn skild-
ingur. Myntir sem þessar gengju 
kaupum og sölum á netinu og væri 
kaupverðið margfalt nafnvirði 
myntarinnar. Af þeim sökum bæri 
að greiða 24 prósenta virðisauka-
skatt af innflutningi hennar.

Þessu undi fólkið ekki og kærði 
málið til YSKN. Byggði það á því 
að myntin hefði verið keypt í fjár-
festingarskyni til að byggja upp 
sparnað sem nýta mætti sem gjald-
miðil í viðskiptum. Ekki stæði til að 
eiga myntina sem safngrip. Á þetta 
féllst YSKN ekki og staðfesti niður-
stöðu Tollstjóra. – jóe

Umrædd mynt er gerð úr 

31 grammi af nær hreinu 

silfri. Nafnvirði hennar er 

einn dollar.

KÍNA Gífurleg eyðilegging varð í 
suðurhluta Kína þegar fellibylurinn 
Mangkhut fór þar yfir í gær. Minnst 
64 fórust þegar fellibylurinn fór yfir 
Filippseyjar.

Mangkhut er einn versti felli-
bylurinn það sem af er ári en vind-
styrkur hans var um og yfir 45 m/s. 
Storminum fylgdi gífurlegt úrhelli 
og þá gekk sjór víða á land. Áður 
en stormurinn náði landi mældist 
vindstyrkur mestur ríflega 70 m/s.

Á föstudaginn fór stormurinn 
yfir norðurhluta Filippseyja. Eyjan 
Luzon, stærsta og fjölmennasta eyja 
klasans, varð verst úti en þetta er 
versta veður á eynni síðan árið 2010 
þegar fellibylurinn Megi fór þar yfir. 
Filippseyjar urðu einnig illa úti árið 
2013 þegar fellibylurinn Haiyan 
skall á suðurhluta þeirra.

Yfirvöld sáu snemma í hvað 
stefndi og voru tugir þúsunda 
fluttir af þeim svæðum sem talið 
var að yrðu verst úti. Hæsta við-
búnaðarstig var á eynni, skólum og 
opinberum stofnunum var lokað og 
fólk beðið um að vera í vari á meðan 
óveðrið geisaði.

Sem fyrr segir fylgdi storminum 
gífurlegt úrhelli og féllu skriður á 
vegi og hús víða. Héruðin Cordill-
era og Nueva Vizcaya urðu verst úti. 
Minnst 64 týndu lífi en þar af voru 
26 námamenn í gullnámu í Itogon 
sem urðu innlyksa þegar skriða féll 
á námu þeirra. Þá létust tveir björg-
unarmenn þegar þeir komu á vett-
vang slyssins. Átta er enn saknað. Þá 
er óttast um afdrif fjölda bænda sem 
freistuðu þess að bjarga hrísgrjóna- 
og maísuppskeru ársins áður en 
stormurinn skall á.

Mannvirki eru víða rústir einar 
og því erfiðleikum háð fyrir við-

bragðsaðila að koma bágstöddum 
til aðstoðar. Yfirvöld telja víst að 
tala látinna víðs vegar um eyjuna 
muni hækka enn.

Eftir að hafa farið yfir Filipps-
eyjar lá leið Mangkhut til Kína. Þá 
hafði dregið nokkuð úr vindhraða. 
Yfirvöld létu flytja um 2,4 milljónir 

manna á brott áður en veðrið skall 
á. Stormurinn náði landi í gær í 
Jiangmen í Guangdong-héraði við 
suðurströnd landsins. Héraðið varð 
illa úti í hamförunum.

Sömu sögu er einnig að segja af 
Hong Kong og Macau en spilavítum 
á síðarnefnda svæðinu var skipað 
að skella í lás. Er það í fyrsta sinn í 
sögunni sem það gerist.

Í Hong Kong var ástandið afar 
slæmt. Á veraldarvefnum má sjá 
myndbönd af því þegar veður-
ofsinn rífur tré upp með rótum og 
hendir þeim svo til líkt og um smá-
vægilegt plastrusl sé að ræða. Gler í 
fjölda húsa lét undan barningnum 
og sömu sögu er einnig að segja 
af klæðningum fjölda háhýsa og 

raflínum. Hús við ströndina urðu 
illa úti þegar sjór gekk á land. Raf-
magnslaust er á stórum svæðum. 
Tölur um manntjón liggja ekki fyrir. 
joli@frettabladid.is

Ógurlegt tjón eftir Mangkhut
Minnst 64 eru látnir eftir að hitabeltisstormurinn Mangkhut fór yfir Filippseyjar og suðurhluta Kína. Talið 
er víst að tala látinna muni hækka enn. Illa gengur að koma björgunarfólki á þau svæði sem verst urðu úti.

Björgunarfólk leitar að eftirlifendum í rústum í Baguio á Filippseyjum norður af höfuðborginni Manila.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Vindstyrkur Mangkhut 

mældist mestur ríflega 70 

m/s. Talsvert hægði á honum 

þegar stormurinn fór yfir 

land á Filippseyjum og í 

Kína.

BANDARÍKIN Konan sem sakað hefur 
dómarann Brett M. Kavanaugh um 
að hafa brotið gegn sér kynferðis-
lega steig fram undir nafni í gær. 
Konan, Christine Blasey, segir að 
Kavanaugh hafi reynt að þvinga 
hana til kynmaka í samkvæmi fyrir 
30 árum, með því halda henni niðri 
og káfa á henni.

„Ég óttaðist að hann myndi óvart 
drepa mig,“ sagði Blasey í viðtali við 
Washington Post. Kavanaugh var 
tilnefndur af Bandaríkjaforseta til 
setu í Hæstarétti. Kavanaugh situr 
nú fyrir svörum á Bandaríkjaþingi 
vegna tilnefningarinnar. – khn

Segir Kavanaugh 
hafa káfað á sér

Fleiri myndir má nálgast á +Plús 
síðu Fréttablaðsins.

Fréttablaðið +Plús er eingöngu 
í Fréttablaðs- appinu eða í PDF-
útgáfu blaðsins sem er aðgengi-
leg á frettabladid.is.

+PLÚS
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Q smartQ styleQ picture

Samsung QE65Q9FSamsung QLEDQL  is Quantum dot based TV

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

Þegar þú velur Samsung sjónvarp, 
velur þú tækni og gæði til framtíðar
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Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15 ormsson
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Fólk hefst víða við í neyðarskýlum og treystir á neyðaraðstoð til að draga fram lífið. Svo er 
háttað um þessa íbúa Tuguegarao í Cagayan-héraðs á Luzon-eyju Filippseyja. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Gluggar í 
háhýsum í 
Hong Kong 
létu undan 
ofsalegum 
vindinum og 
gustaði því vel 
um skrifstofur 
og íbúðir víða 
um borgina. 
NORDIC PHOTOS/
AFP

Gluggar í Hong 
Kong voru ekki 
hið eina sem gaf 
sig en hið sama 
má segja um 
þök, vinnupalla, 
tré og annað 
lauslegt.  
NORDICPHOTOS/
AFP

Hluti íbúa Isabela-héraðs á Filipseyjum leitar að fiski sem skolað hefur á land. NORDICPHOTOS/AFP

Mangkhut skildi 
eftir sig slóð 
eyðileggingar
Minnst 64 týndu lífi á Filippseyjum og í Kína þegar hitabeltis-
stormurinn Mangkhut fór þar yfir. Stormurinn er einn sá sterk-
asti það sem af er ári. Víst er talið að tala látinna muni hækka.

Íbúar fiskiþorpsins Shang Wu á Austur-Taívan virða eyðilegginguna fyrir sér. Öldugangurinn olli víða skemmdum á bryggjum og bátum auk þess að rífa nokkra slíka með sér á haf út. NORDICPHOTOS/AFP
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Karlveldið 

hefur gríðar-

lega margt á 

samviskunni 

og með réttu 

má kenna má 

því um 

ýmislegt, en í 

þessu máli ber 

það ekki sök.

 

Við höfum 

allt til alls á 

landinu 

okkar ef við 

viljum. En þá 

þarf að hætta 

að dekra við 

sérhagsmuni 

og sjálftöku-

liðið.

ALLSHERJARATKVÆÐAGREIÐSLA

Ákveðið hefur verið að viðhafa allsherjaratkvæðagreiðslu um 
kjör fulltrúa Verkalýðsfélagsins Hlífar á 43. þing Alþýðusambands 
Íslands, sem haldinn verður dagana 24-26. október 2018. á Hilton 
Nordica, Reykjavík 

Tillögum með nöfnum 5 aðalfulltrúa og 5 varafulltrúa ber að skila 
á skrifstofu Hlífar fyrir kl. 16:00, mánudaginn 24. september n.k.

Tillögunum ber að fylgja meðmæli minnst  60 félagsmanna.

Kjörstjórn Hlífar

Ísland er að mörgu leyti gott samfélag. Menn-
ingarlíf landsmanna er í blóma, stutt er í 
óviðjafnanlega náttúrufegurð og yfirleitt er 
mikil nálægð við fjölskyldu og vini. Hins vegar 
er sumt sem er þyngra en tárum taki. Í hverri 
viku deyr einn Íslendingur vegna ofneyslu 

lyfja og annar mun fremja sjálfsvíg. Í dag búa 6.000 
íslensk börn við fátækt og um hundrað eldri borgarar 
búa á spítalanum því önnur úrræði eru ekki fyrir 
hendi.

Þetta þarf ekki að vera svona. Við erum einungis 
350 þúsund og við erum 11. ríkasta land í heimi.

Við þurfum ekki láta eldri borgara og fjölskyldur 
þeirra búa við óvissu og bág kjör. Við þurfum ekki 
að refsa öryrkjum fyrir að vinna. Við þurfum ekki að 
setja minni fjármuni í háskólana en nágrannaþjóðir 
okkar gera. Við þurfum ekki að láta ljósmæður fara í 
kjaradeilu. Við þurfum ekki að láta löggæslu og sam-
göngur drabbast niður. Við þurfum ekki að hafa sam-
félag þar sem ríkasta 1% landsmanna á meira en 80% 
þjóðarinnar. Við þurfum ekki að hafa bæjarstjórann 
í Þorlákshöfn á hærri launum en borgarstjórann í 
London. Við þurfum ekki að lækka veiðileyfagjöld 
helmingi meira en það sem stendur til að hækka 
persónuafslátt fólks. Og við þurfum ekki að vera eitt 
dýrasta land í heimi.

Við lestur á fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar er 
ljóst að stórútgerðarmenn þurfa ekki að fara í mikla 
kjaradeilu við þessa ríkisstjórn eins og ljósmæður 
þurftu að gera. 

Enn á að refsa öryrkjum fyrir samfélagsþátttöku 
sína og eldri borgarar þurfa áfram að bíða eftir 
mannsæmandi kjörum. Barnabætur eru enn skil-
greindar sem fátækrastyrkur og framhaldsskólarnir 
fá beinlínis lækkun á fjárframlögum milli ára.

Við höfum allt til alls á landinu okkar ef við viljum. 
En þá þarf að hætta að dekra við sérhagsmuni og 
sjálftökuliðið. 

Hlúum að hinum venjulega Íslendingi og gerum 
lífið auðveldara og ódýrara.

Gerum lífið betra

Ágúst Ólafur 
Ágústsson
þingmaður Sam-
fylkingarinnar

Stórstjörnum í hinum alþjóðlega íþrótta-
heimi fyrirgefst margt, enda gagnrýnislaus 
aðdáun á þeim mikil. Sumar eru nánast í 
guða tölu og engu er líkara en þær geti ekki 
gert neitt rangt. Raunin er þó önnur því skrifa 
mætti heilu doðrantana um þær íþrótta-

hetjur sem hafa orðið uppvísar að ýmsu misjöfnu. 
Þær sleppa þó yfirleitt vel. Aðdáendum stendur til 
dæmis nákvæmlega á sama um það þótt forríka og 
glæsilega knattspyrnuhetjan þeirra sé afhjúpuð fyrir 
stórfelld skattsvik, eins og er stöðugt að gerast úti í 
hinum stóra heimi. Fótboltastjörnur eins og Lionel 
Messi og Cristiano Ronaldo eru dáðar fyrir leikni sína 
á vellinum og skattsvik þeirra eru ekkert sérstaklega til 
umræðu og fyrirgefast fremur auðveldlega. Ekkert slær 
heldur á aðdáun fólks á alkunnum hórkörlum eins og 
Tiger Woods og Wayne Rooney. Þeir kunna jú ýmislegt 
fyrir sér í sinni íþróttagrein.

Svo eru aðrar íþróttahetjur, dáðar um allan heim, 
sem kunna að lifa sómasamlega. Þær virðast hinar full-
komnu fyrirmyndir og ekkert sýnist geta steypt þeim af 
stallinum. Svo dag einn reynast þær versti óvinur sjálfs 
sín. Það henti Serenu Williams á dögunum í úrslitaleik 
bandaríska meistaramótsins í tennis. Hún braut tennis-
spaða sinn og hellti sér yfir dómarann með ópum og 
öskrum þegar henni varð ljóst að hún myndi ekki vinna, 
eins og hún virðist sjálf hafa talið fyrirfram öruggt. Það 
er ekki á hverjum degi sem stórstjarna sést taka æðiskast 
fyrir framan kvikmyndatökuvélar og þar sem þetta var 
ansi voldugt kast var þetta hið besta sjónvarpsefni um 
allan heim og endursýnt hvað eftir annað.

Í stað þess að skammast sín fyrir forkastanlega 
framkomu hélt Williams, sem sannarlega braut reglur, 
því fram að dómarinn hefði svínað á henni vegna 
þess að hún er kona og þar að auki svört. Karlveldið 
hefur gríðarlega margt á samviskunni og með réttu má 
kenna því um ýmislegt, en í þessu máli ber það ekki 
sök, eins og upptökur sanna. Heimsþekkt íþróttakona, 
sem er vön að sigra og telur sig greinilega réttborna 
til þess, mætti ofjarli sínum. Það kemur kvennakúgun 
ekkert við. Hin japanska Naomi Osaka sigraði tennis-
drottninguna á sannfærandi hátt. Hún á einnig hrós 
skilið fyrir að búa yfir nægum sálarstyrk til að þola 
frekjuköst stórstjörnunnar meðan á leik stóð. Það er 
sérlega aðdáunarvert vegna þess að Osaka hefur sjálf 
sagt að Williams sé fyrirmynd sín. Þarna var Williams 
þó engin fyrirmynd. Framkoma hennar var einmitt 
skólabókardæmi um það hvernig á ekki að bregðast 
við þegar ljóst er að leikurinn er að tapast.

Það skrýtna í þessu máli er að engu máli virðist 
skipta að Williams hegðaði sér eins og fordekruð 
frekjudós. Í nafni kvennasamstöðu og baráttu gegn 
karlveldinu hefur Serena Williams verið hyllt, þrátt 
fyrir að hafa ítrekað brotið reglur og orðið sér til 
háborinnar skammar á vellinum.

Þetta kallast að snúa hlutunum rækilega á hvolf. Um 
leið skipta staðreyndir engu máli og réttmætar áminn-
ingar og refsistig karlkynsdómara eru einungis sögð til 
marks um illa meðferð á konum í íþróttaheiminum. 
Þvílík endemis þvæla!

Fýlukast

Fögnuður
Síðasta vika var viðburðarík 
innan veggja WOW air en 
á föstudag tilkynnti félag-
ið að tekist hefði að tryggja 
fjármögnun þess fyrir næstu 
misseri. Á tímabili virtist útlitið 
tvísýnt, markaðir fóru á ferð 
og flug og Seðlabankinn greip 
inn í gjaldeyrismarkað. Það var 
því skiljanlega þungu fargi létt 
af stjórnendum þegar allt var í 
höfn. Áfanganum var fagnað á 
Kexi Hosteli og Snaps á föstu-
dagskvöldið og mátti greinilega 
merkja spennufall á stjórn-
endum eftir ókyrrðina dagana 
á undan. Sá kaldi þetta kvöldið 
var vafalaust verðskuldaðri en 
flestir slíkir dagana og mánuð-
ina á undan.

Táknin
Þingflokkur Viðreisnar lagði á 
ný fram nýtt frumvarp til laga 
um mannanafnanefnd. Hið fyrra 
dó drottni sínum í nefnd eftir 
fyrstu umræðu. Frumvarpið 
galopnar á frelsi við nafngjöf 
fyrir utan að það skyldar fólk 
til að heita minnst eiginnafni 
og kenninafni. Hver og einn 
má taka upp það ættarnafn 
sem honum sýnist og virðist 
þá einu gilda að einhver annar 
hafi brúkað það áður. Þá opnar 
frumvarpið líka á að nota tákn 
og óhefðbundið letur við nafn-
giftir. Algjörlega vanhugsað 
segja einhverjir, löngu tímabær 
gleðitíðindi segja aðrir.
 joli@frettabladid.is
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Yfirmaður minn einu 
sinni var mikið og skært 
nýstirni í íslensku við-
skiptalífi. Hann þótti 
rosagóður í bissness. Hug-
myndaríkur og áræðinn. 

Mér fannst þetta fínn náungi svona í 
daglegri viðkynningu og vona að hann 
sé að gera það gott núna og sé búinn 
að finna jafnvægið í lífinu. Það hefur 
lítið spurst til hans. Þetta var nokkrum 
árum fyrir hrun. Mér finnst það svo 
ótrúlega bitastætt, nú þegar ég lít til 
baka og velti fyrir mér stöðu viðskipta-
stjarnanna í íslensku viðskiptalífi, að 
síðasta símtalið sem ég átti við þennan 
unga mann, sem undirmaður hans, var 
þegar hann hringdi í mig úr tíkallasíma 
á Kvíabryggju. Hann var alveg hress og 
allt það, en hann hringdi semsagt til 
þess að segja mér að peningarnir væru 
því miður búnir — starfsemin hefði 
farið of geyst af stað — og nú þyrfti ég 
að fara að segja upp fólki. Hann var 
sjálfur að afplána dóm sem hann hafði 
fengið nokkru fyrr út af peningamál-
um. Ég vatt mér í verkefnið. Fólk grét 
og þetta var erfitt. Skömmu síðar var 
mér sagt upp. Á afmælisdaginn minn. 
Rétt eftir það hætti svo starfsemin 
alveg. Hún fjaraði út í peningaskorti.

Hvað gerðist?
Ég velti stundum fyrir mér og ég verð að 
viðurkenna að ég hef ekki hugmynd um 
svarið: Hvað er góður viðskiptamaður? 
Hvað er góður stjórnandi í fyrirtæki? 
Nú hefur maður lesið af athygli og með 
þónokkurri undrun fréttir af íslensku 
flugfélögunum. Þeim hafa stýrt á 
undanförnum árum miklir mógúlar í 

viðskiptalífinu. Ég hugsa að þetta séu 
alveg ágætismenn. Hugmyndaríkir og 
áræðnir. Snjallir í tölunum. En vanga-
velturnar sem æpa á mig eru samt sem 
áður þessar: Það hefur beinlínis orðið 
fordæmalaus sprenging í túrisma á 
Íslandi á undanförnum árum. Fjöldi 
ferðafólks hingað til lands hefur aukist 
stjarnfræðilega. Flugfélögin hafa flutt 
hingað fólkið frá öllum heimshornum. 
Eldsneytisverð hefur verið í sögulegum 
lægðum. Hafa ekki ríkt kjörskilyrði til 
þess að reka flugfélag? Af hverju eiga 
félögin, eftir svona langan og góðan 
uppgangstíma, ekki haug af seðlum?

Innistæðulaust tal
Glætan spætan. Eldsneytisverð hækkar 
(eins og við mátti búast, ekki satt?) og 
vá. Allt er í steik. Ég veit ekki hvernig á 
að reka flugfélag. Kannski er samkeppn-
in svo mikil að öll flugfélög eru í raun 
nauðbeygð til að verðleggja sig í þrot. 
Það kann að vera. Ef til vill hafði Richard 
Branson rétt fyrir sér þegar hann sagði 
að besta leiðin fyrir milljarðamæring 
til þess að verða milljónamæringur sé 
að eiga flugfélag. En hversu heimsku-
legt er þetta samt? Sem Íslendingur er 
maður orðinn æði vanur því að fólk í 
viðskiptum sé dásamað og vöxtur fyrir-
tækja þeirra álitinn ríkulegt aðdáunar-
efni. Valdir eru viðskiptamenn ársins og 
tekin drottningarviðtöl um framtíðar-
áætlanir og hvernig ebitada og skúbi-
dada og cashflow og margína muni 
skrilljónfaldast. Í hruninu var þjóðin 
rækilega minnt á það hvernig allt svona 
tal getur verið algjörlega innistæðulaust. 
Að baki velsældinni eru alltaf skuldir. 
Á bak við allt lán er lán. Eftir hrun liðu 

nokkur ár þar sem beinlínis allt fólk í 
viðskiptum var litið hornauga. Á tíma-
bili fannst mér eins og stemningin væri 
þannig að enginn mætti yfirhöfuð hafa 
nein áform um neitt, ekki fjárfesta í 
neinu, ekki byggja neitt, nema kannski 
mögulega frú Vigdís Finnbogadóttir. 
Allir aðrir voru tortryggilegir.

Það má eitthvað á milli vera. Við 
þurfum góð, vel rekin fyrirtæki. Þá kom 
einmitt ferðaþjónustan og allur upp-
gangurinn. Maður gladdist yfir því að 
leiðsögufólk í lopapeysum náði loksins 
að græða fé. Konur á fjallahjólum stofn-
uðu fyrirtæki. Iðnaðarhúsnæði varð 
gistihús. Líf spratt. Var ljóðrænt réttlæti 
að verki? Nýtt heilbrigt viðskiptalíf að 
verða til?

Sami lærdómurinn
Stinga þá ekki þessir viðskiptamenn 
ársins aftur upp kollinum. Hressir. 
Öruggir. Búnir að hugsa þetta. Staðan er 
borðleggjandi. Þetta getur ekki klikkað. 

Þeirra tími er kominn. Í framtíðinni 
verður flug ókeypis. Ársreikningar sýna 
trausta stöðu. Frábær milliuppgjör.

Fregnirnar af vandræðum WOW í 
liðinni viku sýndu manni enn og aftur 
hversu fyndið og fáránlegt allt þetta 
tal er í raun og veru. Einn daginn eru 
peningarnir bara búnir. Allir hressir 
samt. Svona er lífið. Sjitt happens. Þetta 
reddaðist ekki.

Kannski reddast WOW og kannski 
reddast Icelandair. Eftir stendur þó enn 
einn harður lærdómurinn um sífellt 
það sama: Þeir sem fljúga hæst falla 
hraðast. Einhvern tímann verður von-
andi í fararbroddi í viðskiptalífinu fólk 
sem er raunsærra, jarðbundnara, ekki 
of bjartsýnt. Það má vel vera eldhugar. 
Oft er hæfilegt óraunsæi drifkraftur 
framkvæmda. Það má vera áræðið. 
Það má vera hugmyndaríkt. Bara ekki 
hringja í okkur hin úr tíkallasímanum á 
Kvíabryggju enn eina ferðina til að segja 
okkur að peningarnir séu búnir.

Viðskiptamenn ársins

Ef til vill 

hafði Rich-

ard Branson 

rétt fyrir sér 

þegar hann 

sagði að 

besta leiðin 

fyrir millj-

arðamæring 

til þess að 

verða millj-

ónamæring-

ur sé að eiga 

flugfélag.

Guðmundur 
Steingrímsson
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MARMAROKKOKKÓÓ 13.13. OKOKTÓBTÓBER ER — 8— 8 DADAGARGAR  

ÁÁ KKOONNUUNNGGAASSLLÓÓÐÐUUMM
ÍÍ þeþessssararii spspenennanandndi i vivikukufeferðrð þþræræðuðum viviðð leleiðiðininaa á á
mimilllli i fjfjögögururrara æævavafofornrna a boborgrgaa sesem m aallaar r gegeymyma ríríkak  
sösögugu oogg hehefðfðirir ssemem llititlulum m brbreyeytiingngumum hhafafa a tetekikiðð í í
aaldadannnnaa rárás.s. 

ViVið skskoðoðumum hhelelststu u unundudur r MaMarrrrakakesesh,h, ffáuáumm ininnsnsýnýn íí 
llitrtríkíkt t mamannnlílíff ogog mmattaargegerðrðararlilistst, rereikikumum uum m gögötuturr
ogog tororgg, sskooðuðum m ststórórbrb ototnanar miminjnjarar llíkíkt t ogog vvirirkikishshliiðð 
BaB bb al MManansosourur, grgraafhýhýsisi MMalaloyoy IIsmsmaiill ogog ótatal l flefleirira.a.
SaSamsm kokonar r feferðð íí aprpríl 2201018 8 tótóksstt eeinsn taaklkleggaa vevel.l. 

Gistt áá 4–5–5 stjörrnun  hótótelumum, háhálfl t t fææðið innnnifalaliðið.

VVEERRÐÐ FFRÁÁ 179.900 KR.
VerðV á má mann m.v.m.v  2 fulloullorðnaa.

MARMA OKKOK ÓÓ 13.1 OKOKTÓBTÓBER ER — 8— 8 DAAGARGAR

VVIIKKUUFFEERRÐÐ TTIILL MMAARRRRAAKKEESSHH
ViVikuulölöngg ddvövöl í í MaM rrrraka esshh gegefufur r fæfæriri áá aað ð gægægjgjasast t unundiir r 
yfiyfirbbororðið ogog kkommasast nænær hihinnnni i raraununveveruruleleguu MMararokokkoko. 
EkEkkiki ssíðíðuur ggeteturr eeinin vvikka a veveririð ð ávávísunun áá afsfslalappppaðaða a dadagaga 
í í mimildldu u ogog hhlýlýjuju MMiðiðjajarðrðararhahafsfsloloftftslslagaginnu u ogo aað ð njnjótótaa
glglæsæsililegegrarar r hóhótetelglgisistitingngaar ssemm MMararrarakekeshsh eer r þeþekkkkt t fyfyririr.

Í Í boboðiði vveðeðurur sskokoðuðunanarfrfererð ð umum bbororgginana ogg feferðrðirr úútt fyfyririr r 
boborggararmömörkrkinin. . 

GiGisst áá 44–5–5 ssttjörörnunu hhótóteleluum, momorgrgununmamatutur  ininninifafalilinnnn..

VVEERRÐÐ FFRRÁÁ 135.900 KR.
VerVerð á mmann ann m.vv. 2 2 fullorðnaðn .

MAROKKÓ 27.27. OKKTTÓBER R — 5— DAGARGAR

HHEELLGGARRFFERRÐÐ  TILL  MMAARRRRAAKKEESSHH
Í Í þeþesssararii boborgrgararfeferðrð fáum m vivið ð mem ðaðal aannanarsrs aað ð
upuppliffa a brb jálaðaða mmararkakaðsssts ememnin ngguu áá DjD ememaaaa el-FnFna,a, 
unundursrsamamlelegaga ggaarða YYvevess SaSainnt t LaLaurrenent t ogog ttýnýnasast t í í 
völulundararhúhúsisi Meddinina.a.

GiGists  á 4–55 stjörnu hhótótelelumum, momorgrgununmamatuturr ininninifafalilinnn ,
úrvaval skoððunarferððaa

VVEERRÐÐ FFRRÁÁ 115.900 KR.
VerVerð á má mann ann m.v.m.v. 2 f2 fulloullorðnarðna.
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BEINT FLUG MEÐ ICELANDAIR
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ÚRVAL ÚTSÝN | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGUR | 585 4000 | UU.ISINNIFALIÐ Í VERÐI ER FLUG, GISTING, ÍSLENSK FARARSTJÓRN, FLUGVALLASKATTAR, FERÐATASKA OG HANDFARANGUR.



PAKKAVERÐ FRÁ 78.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna. INNIFALIÐ: Beint flug með Icelandair, gisting í 4 nætur,  

íslensk fararstjórn, flugvallaskattar, ferðataska og handfarangur.

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

LJÚFA VALENCIA
10.–14. OKTÓBER

JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON
FARARSTJÓRI

PRIMUS VALENCIA

Gott og stílhreint hótel staðsett rétt við „City
of Arts and Sciences“. Á móti hótelinu er 

Aqua Multiespacio verslunarmiðstöðin. Góður
veitingastaður, líkamsrækt, heilsulind og

útisundlaug eru á hótelinu.

OLYMPIA EVENTS & SPA 

Nútímalegt hótel stutt frá miðborginni og 
ströndinni. Herbergin eru rúmgóð með öllum betri 
staðalbúnaði sem og líkamsrækt, innisundlaug og 

góðum veitingastað.

SENATOR PARQUE CENTRAL HOTEL

Mjög vel staðsett hótel í hjarta Valencia í um 15
mínútna göngufæri frá gamla bænum. Herbergin

eru rúmgóð og hlýleg. Stutt í úrvals veitingastaði, 
kaffihús og sérverslanir.

HOHOSPSPESES PPALALAUAU DDE E LAL MMARR

MjöMj g gottt hóh telel vevel sl staðtaðsetsett ít í hihinu nu skek mmtilega 
Eixample Noblee hvehverfi,rfi sts uttutt frf á Dómkirkjunni 

og gamla bænum. Herbergigin en eru nútímaleg og
stílhrein. Sælkera veititingangastastaður, heilsulind,

sundlaug og fleira á staðnum.

Valencia er einstaklega ljúf heim að sækja 
með kraftmikla menningu, sína fínu matarhefð 
og iðandi næturlíf. Valencia er í dag á 
topplistum fyrir glæsilegan og nútímalegan 
arkitektúr í bland við fjölmargar art-nouveau 
byggingar sem umlykja götur og torg en 
eldri byggingastílar setja svip á fjölmörg 
minnismerki og byggingar. Þessi hringiða 
myndar órofa magnaða heild utan um fjölmörg 
metnaðarfull söfn, iðandi fjölda veitingahúsa, 
létt leikandi götulíf, frábærar verslanir og 
kílómetralanga strönd. Allt þetta veit á einstaka 
sérstöðu þessarar suður Evrópsku borgar. 

„Jón er fræðandi, ábyrgur, 
úrræðagóðir og ljúfur í 
framkomu“
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Grindavík - Fjölnir 1-0 
0-1 Valmir Berisha (4.). 

KR - Keflavík 3-1 
0-1 Frans Elvarsson (34.), 1-1 Pálmi Rafn 
Pálmason (35.), 2-1 Atli Sigurjónsson (74.), 
3-1 Pálmi Rafn (84.) 

Víkingur R. - FH 1-1 
1-0 Gunnlaugur Fannar Guðmundsson (74.), 
1-1 Jákúb Ludvig Thomsen (79.). 
Rautt spjald: Steven Lennon, FH. (90+1.). 

Valur - ÍBV 5-1 
0-1 Atli Arnarson (20.), 1-1 Patrick Pedersen 
(55.), 2-1 Haukur Páll Sigurðsson (59.), 3-1 
Patrick (61.), 4-1 Patrick (65.), 5-1 Guðjón 
Pétur Lýðsson (88.).

Nýjast

Pepsi-deild karla

Meira til skiptanna

Valur - Grótta 21-15 
Valur: Róbert Aron Hostert 8, Ýmir Örn 
Gíslason 3, Agnar Smári Jónsson 2.  
Grótta: Vilhjálmur Geir Hauksson 3, Sveinn 
José Riviera 2, Sigfús Páll Sigfússon 2. 
 

KA - Haukar 31-20 
KA: Aki Egilsnes 9, Dagur Gautason 6, Jón 
Heiðar SIgurðsson 6, Allan Nordberg 3.  
Haukar: Orri Freyr Þorkelsson 6, Atli Már 
Báruson 4, Halldór Ingi Jónasson 4. 

ÍBV - Stjarnan 35-32 
ÍBV: Sigurbergur Sveinsson 8, Kristján Örn 
Kristjánsson 7, Theodór Sigurbjörnsson 6. 
Stjarnan: Aron Dagur Pálsson 8, Garðar B. 
Sigurjónsson 7, Leó Snær Pétursson 6 . 

FH - Fram 29-27 
FH: Ásbjörn Friðriksson 8,  Arnar Freyr 
Ársælsson 5, Birgir Már Birgisson 5.  
Fram: Andri Þór Helgason 6, Þorgrímur 
Smári Ólafsson 5, Valdimar Sigurðsson 5.

Olís-deild karla

KA/Þór - Valur 19-25 
KA/Þór: Martha Hermannsdóttir 7, Sólveig 
L. Kristjánsdóttir 4, Katrín Vilhjálmsdóttir 4  
Valur: Íris Ásta Pétursdóttir 5, Lovísa 
Thompson 4, Sandra Erlingsdóttir 4. 

ÍBV - Stjarnan 27-25 
ÍBV: Sandra Dís Sigurðardóttir 6, Greta Kav-
aliuskaite 5, Karólína B. Lárusdóttir 4.  
Stjarnan: Þórey Anna Ásgeirsdóttir 9, 
Stefanía Theodórsdóttir 5. 

Olís-deild kvenna

FÓTBOLTI Allt er þegar þrennt er má 
segja um fyrsta bikarmeistaratitil 
Stjörnunnar í knattspyrnu í karla-
flokki sem vannst um helgina. Var 
þetta í þriðja sinn sem Stjarnan lék 
til úrslita og í annað sinn sem það 
réðst á vítaspyrnukeppni en í þetta 
skiptið voru það Garðbæingar sem 
fóru fagnandi heim. Þeir hafa hins 
vegar ekki langan tíma til að fagna, 
þeir eru í harðri baráttu við Val um 
Íslandsmeistaratitilinn þegar þrjár 
umferðir eru eftir og lifir því draum-
urinn um að vinna tvöfalt góðu lífi 
í Garðabæ.

„Við fengum aðeins leyfi til að 
fagna þessu í gær, fórum með stuðn-
ingsmönnunum í félagsheimilið og 
þar var smá húllumhæ en menn 
voru ekkert að missa sig. Það eru 
þrír leikir eftir af mótinu og við sett-
um fagnaðarlætin á ís í smá stund,“ 
sagði Jóhann Laxdal, bakvörður 
Stjörnunnar, léttur er Fréttablaðið 
sló á þráðinn til hans.

Blikar reyndu að koma Stjörn-
unni á óvart með því að breyta um 
leikkerfi og voru liðin varfærin í 
fyrri hálfleik. Gáfu fá færi á sér. Eftir 
því sem leið á leikinn færðist meiri 
hasar í leikinn en allar tilraunir sem 
rötuðu á markið voru stöðvaðar af 
góðum markvörðum liðanna, Har-
aldi Björnssyni og Gunnleifi Gunn-
leifssyni. 

Garðbæingar voru líklegri og 
fengu betri færi er Blikar þreyttust 
og lentu í meiðslum. Í markinu hélt 
Gunnleifur sínum mönnum inni í 
leiknum með ótrúlegri markvörslu 
og þurfti því að grípa til vítaspyrnu-
keppni.

Þar reyndist Haraldur Björns-
son  hetja Garðbæinga.  Varði 
hann frá Arnóri Gauta Ragnarssyni 
stuttu eftir að Oliver Sigurjónsson 
skaut yfir markið. Var það því undir 
Eyjólfi Héðinssyni komið að koma 
titlinum til Garðbæinga og stóðst 
hann það próf með prýði.

Þetta var þriðji bikarúrslitaleikur 
Jóhanns með Stjörnunni.

„Við höfum oft verið nálægt 

þessu, töpum tvisvar í úrslita-
leiknum og svo í undanúrslitunum í 
fyrra. Menn hafa oft verið súrir eftir 
að hafa dottið úr leik í bikarnum og 
við ætluðum okkur ekki að upplifa 
þá tilfinningu aftur.“

Búnir að þroskast
Þetta var í þriðja sinn sem Stjarnan 
hafði betur gegn Breiðabliki á árinu.

„Það var kannski ekki mikið flæði 
í sóknarleik liðanna enda í þriðja 
sinn sem liðin mætast og það er erf-
itt að brydda upp á einhverju nýju.  
Þetta fer svo í vítaspyrnukeppni 
sem er yfirleitt 50/50 en liðið eins 
og við erum með það í dag hefur 
þroskast á svo mörgum sviðum. Við 
erum með mun meira sjálfstraust í 
dag til að ná úrslitum. Til þess að 
vinna titla þarftu markmann sem 
getur unnið leiki fyrir þig líkt og 
Haraldur gerði.“

Þetta er annar stóri titill Stjörn-

unnar í karlaflokki og fékk Jóhann 
að upplifa hann með uppeldisfélag-
inu, æskuvinum sínum og bróður.

„Það var æðislegt að taka þátt 
í öllu þessu með öllu fólkinu hjá 
félaginu. Það er heiður fyrir okkur 
bræðurna að hafa fengið að vera 
þarna allan þennan tíma og vinna 
þessa bikara,“ sagði Jóhann.

Hann þurfti að fylgjast með 
af hliðarlínunni meiddur þegar 
Stjarnan vann Íslandsmeistaratitil-
inn 2014 en var feginn að fá að taka 
þátt í þessu.

„Það var mjög sérstakur tími, árið 
2014 gladdist ég meira yfir því að 
þetta væri félagið mitt. Maður hefði 
fundið meira fyrir því sem leikmað-
ur og ég finn það núna hversu sér-
stök tilfinning það er að hafa unnið 
bikarinn sem leikmaður.“

Nú hefur Stjarnan unnið báða 
stærstu bikarana sem eru í boði í 
karlaflokki og Jóhann vonar að það 

gefi fordæmi fyrir komandi kyn-
slóðir í Garðabænum.

„Þetta byrjar þegar Bjarni 
[Jóhannsson] tekur við, hann legg-
ur grunninn að þessu öllu saman. 
Stjarnan hefur verið að taka eitt 
skref í einu fram á við en það tekur 
tíma að byggja upp sigurhefð hjá 
félögum. Þetta gerist ekki á einni 
nóttu og þetta er margra ára barátta 
sem margir eiga þátt í. Sem dæmi 
kemur Baldur inn í þetta fyrir þrem-
ur árum, gríðarlega reynslumikill og 
kemur með heilmargt inn í félagið.“  
kristinnpall@frettabladid.is 

Höfum þroskast heilmikið sem 
lið á undanförnum árum
Stjarnan vann sinn fyrsta bikarmeistaratitil í karlaflokki gegn Blikum um helgina. Markverðir liðanna voru 
í aðalhlutverki og þurfti vítaspyrnukeppni til að útkljá leikinn þar sem Garðbæingar höfðu betur, 4-1. Jó-
hann Laxdal sagði að Garðbæingar hefðu verið ákveðnir í að tapa ekki þriðja bikarúrslitaleiknum í röð.

Sigursælir Garðbæingar á Laugardalsvelli á laugardaginn þegar bikarmeistaratitillinn var í höfn. MYND/HAFLIÐI BREIÐFJÖRÐ

Stjarnan hefur verið 

að taka eitt skref í 

einu, það tekur tíma að 

byggja upp sigurhefð.

Jóhann Laxdal
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Klifið vill bjóða upp á námskeiðin sem vantar frekar en að fylgja straumnum og heldur ný námskeið á hverri önn. MYND/ANTON BRINK

Vilja auka fjölbreytni  
í flóru námskeiða
Klifið er skapandi setur í Garðabæ sem heldur alls kyns fjölbreytt 
námskeið fyrir börn og fullorðna. Þar er meðal annars boðið upp á 
námskeið í saum á fermingarkjól og eflandi líkamsrækt fyrir unglinga. ➛2



Námskeiðið skiptist í þrjá hluta og verður  
kennt þriðjudagana 18. og 
25. september og 2. október 
kl. 16:10 – 19.  

Námskeiðsstaður er Háskóli Íslands – Oddi, 
stofa 206, Sturlugötu 3, 101 Reykjavík.

Sjá námskeiðslýsingu á www.lexista.is
Fyrirlesari:  Anna Linda Bjarnadóttir, lögmaður, LL.M

Nánari upplýsingar og skráning í síma 894-6090 eða á alb@lexista.is
Námskeiðsgjald er 45.000 kr. og greiðist við skráningu.

Flest stéttarfélög styrkja 
félagsmenn sína til þátttöku 
á námskeiðinu.

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að
Leiðsögn erlendra og innlendra ferðamann um Ísland.
• Flest stéttarfélög styrkja nemdur til náms.
• Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu.
Helstu námsgreinar:
• Helstu viðkomustaðir fer amanna á Íslandi í máli og myndum.
• Mannleg samskipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.
• Saga landin, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
• Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.

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

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

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

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

Guðrún Helga

Bjarnadóttir

OPIÐ
8-22

Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu í 
formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu er 
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveg@frettabladid.is s. 512 5351 | 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 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 512 5347 | Sigríður Inga Sigurðar-
dóttir, 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: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is,  
s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  

Klifið er skapandi setur sem 
býður upp á fjölbreytt 
úrval námskeiða fyrir bæði 

börn og fullorðna,“ segir Guðrún 
Ýr Eðvaldsdóttir, verkefnastjóri 
Klifsins. „Klifið var stofnað til að 
bjóða upp á námskeið í hinum 
ýmsu greinum sem var lítið boðið 
upp á annars staðar. Við höfum 
reynt að finna hvar glufurnar eru og 
bjóða upp á það sem vantar, frekar 
en að fylgja meginstraumnum.

Hver önn er ólík þeirri síðustu. 
Við höfum til dæmis verið með 
námskeið í kassabílagerð, vík-
ingasmiðjur, dansnámskeið fyrir 
unga stráka, vísindanámskeið og 
tónlistarkennslu en lengi væri 
hægt að telja upp námskeiðin sem 
Klifið hefur boðið upp á. Við höfum 
fengið mikið af krökkum til okkar 
í einkakennslu í tónlist sem eru á 
biðlistum hjá tónlistarskólum,“ 
segir Guðrún. „Þá koma þau til 
okkar í nokkurs konar undirbúning 
sem gerir þau tilbúnari fyrir frekara 
tónlistarnám. Við lítum á það sem 
frábæran hlut þegar þau komast 
inn í tónlistarskólana og fara frá 
okkur.

Við höfum svo líka verið með alls 
kyns líkamsræktarnámskeið, líkt og 
Aqua Zumba, Zumba-leikfimi sem 
kennd er í vatni. Það hefur verið 
fullt í það síðustu námskeið og 
biðlisti á hverri önn,“ segir Guðrún. 
„Hópurinn í kringum námskeiðið 
er orðinn rosalega sterkur enda frá-
bærar konur þar á ferð.“

Það er einnig góður hópur í 
kringum badmintonið hjá okkur 
en við bjóðum upp á leigu á bad-
mintonvöllum, þar geta svo hópar 

Eyrún Birna Jónsdóttir er kjólaklæðskeri og kennir tvö námskeið hjá Klifinu.

Hjá Klifinu er meðal annars boðið upp á námskeið í tónlist, dansi, vísindum, líkamsrækt, fermingarkjólagerð og ýmsu öðru. MYNDIR/ANTON BRINK

Fitness fjör er 
líkamsræktar-

námskeið fyrir unglinga á 
aldrinum 14-17 ára og er 
sérstaklega hugsað fyrir 
þá sem hafa síður áhuga á 
vinsælustu íþróttunum 
en vilja samt fá hreyfingu.

Framhald af forsíðu ➛

komið og spilað á sínum eigin 
hraða,“ segir Guðrún. „Mikið af 
vinahópum og fjölskyldum koma 
og leigja völl hjá okkur.

Við erum til húsa í Garðabæ og 
það hefur borið svolítið á þeim 
misskilningi að við séum bara fyrir 
Garðbæinga, en það er ekki svo. Það 
geta allir komið hingað,“ segir Guð-
rún. „Við leggjum þó áherslu á að 
hafa námskeið í til dæmis myndlist 
fyrir alla aldurshópa hjá okkur svo 
börnin og Garðbæingar almennt 
geti sótt þess konar námskeið í sínu 
nærumhverfi.“

Fermingarkjólagerð með 
 fagmanni
„Eyrún Birna Jónsdóttir kennir tvö 
námskeið hjá okkur núna á haust-
önn. Hún Eyrún er ótrúlega flink í 
sínu fagi, en hún er kjólaklæðskeri 
sem saumar meðal annars brúðar-
kjóla og hefur verið að gera það gott 
í þeim geira undanfarin ár,“ segir 
Guðrún. „Okkur fannst frábær hug-
mynd að setja saman námskeið þar 
sem stelpur gætu komið og saumað 
sér sinn eigin fermingarkjól. Nám-
skeiðið er að sjálfsögðu líka opið 
fyrir stráka ef þeir vilja taka þátt.

Það verða nokkur snið í boði, 
sem hver getur útfært eftir eigin 
höfði með aðstoð Eyrúnar. Öll 
verkfæri verða á staðnum en þátt-
takendur koma sjálfir með efni, en 
hægt er að hugsa út fyrir rammann 
þar og koma með gamlar blúndur, 
eitthvað persónulegt eða kaupa 
eitthvert skemmtilega öðruvísi 
efni,“ segir Guðrún. „Við hugsuðum 
mikið um að hafa efnið innifalið, en 
á endanum ákváðum við frekar að 
hjálpa þeim að velja efni og jafnvel 
aðstoða þau við kaupin.“

Námskeiðið fer fram í Sjálands-
skóla og hefst 26. september. Verðið 
er 38.400 krónur.

Eflandi líkamsrækt fyrir 
unglinga
„Eyrún er svo ótrúlega fjölhæf að 
hún er einnig að kenna annað nám-

skeið hjá okkur, sem heitir Fitness 
fjör og er í boði fyrir 14-17 ára. Þar 
vorum við líka að reyna að fylla 
upp í ákveðna glufu,“ segir Guðrún. 
„Það er boðið upp á mikið af alls 
kyns dansnámskeiðum á höfuð-
borgarsvæðinu en hérna vildum við 
einblína á hreyfinguna. Þó má einn-
ig nefna að við erum með frábært 
leiklistar- og dansnámskeið sem Júlí 
Heiðar Hannesson kennir þar sem 
lögð er meiri áhersla á dans, á sama 
tíma og kenndur er spuni og ýmsar 
skemmtilegar leiklistaræfingar.

En Fitness fjör er líkamsræktar-
námskeið fyrir unglinga á aldrinum 
14-17 ára og er sérstaklega hugsað 
fyrir þá sem hafa síður áhuga á 
vinsælustu íþróttunum en vilja 
samt fá hreyfingu, sem er náttúru-
lega nauðsynleg fyrir alla,“ segir 
Guðrún. „Vinsælli íþróttagreinarnar 
og námskeiðin henta ekki öllum 
og við viljum ekki að áhugaleysi á 
þeim verði til að unglingar missi af 
því að hreyfa sig. Við viljum hvetja 
sem flesta til að koma og hreyfa sig 
með okkur.

Þetta námskeið á að vera eflandi 
fyrir hvern og einn og hjálpa 
þátttakendum að styrkja sig og 
fá góða hreyfingu og líkamsrækt 
á sínum eigin hraða og eftir eigin 
hentisemi,“ segir Guðrún. „Þetta 
er lítill hópur og það skiptir engu 
hvað fólk hefur mikla reynslu af 
hreyfingu. Það þarf ekki að fylgja 
einhverri fastri forskrift eða hafa 
neinar áhyggjur af samanburði við 
hina.“

Fitness fjör hefst 25. september 
og fer fram tvisvar í viku. Verðið er 
38.400 kr.
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Fasteignasalan TORG kynnir glæsilegt og mjög 
mikið endurnýjað raðhús á tveimur hæðum á frá-
bærum stað neðst í Fossvogi. Um er að ræða eign 
sem er skráð 312,5 fm, þar af er bílskúr 25,6 fm.

Fjögur rúmgóð svefnherbergi og lítið mál að bæta við 
fleirum. Efri hæðin var öll endurnýjuð fyrir ári en um 
hönnun sá Hanna Stína innanhússarkitekt. Það ár 

var húsið einnig lagfært að utan, skipt um rafmagn, skólp 
fóðrað o.fl. Góð lofthæð, gólfsíðir gluggar, gólfhiti á aðal-
rými og baðherbergi efri hæðar. Allar innréttingar á efri 
hæð eru sérsmíðaðar. Stór aflokaður garður með stórri 
verönd til suðurs og heitum potti.

Efri hæð skiptist í forstofu, eldhús, borðstofu, stofu, 
sjónvarpsherbergi, hjónaherbergi, stórt barnaherbergi 
(var áður tvö og hægt að breyta til baka) og baðherbergi. 
Á neðri hæð eru tvö rúmgóð herbergi, stofa með arni 
(auðvelt að stúka af herbergi), baðherbergi, þvottaher-
bergi, lítið fataherbergi, tvær stórar geymslur og 60 fm 
gluggalaust tómstundarými.

Komið er inn í rúmgóða forstofu með flísum á gólfi og 
fallegum sérsmíðuðum fataskápum og leðurklæddum 
bekk með góðri hirslu. Eldhúsið er einkar glæsilegt og vel 
útbúið. Innréttingin með miklu skápaplássi og stórri eyju 
með carrara-marmara á borði frá Fígaró. Vönduð heim-
ilistæki frá Miele, ofn og örbylgju/grillofn eru í vinnuhæð, 
tvöfaldur ísskápur, innbyggð uppþvottavél og spanhellu-
borð. Flísar eru á gólfi og opið inn í stofu/borðstofu. Í fyrra 

var efri hæðin endurnýjuð frá grunni og skipulagi breytt. 
Það ár var einnig skipt um rafmagnstöflu, dregið nýtt 
rafmagn, vatnslagnir endurnýjaðar að hluta, skólp fóðrað, 
skipt um allar hliðargreinar og settur nýr skólpbrunnur. 
Settur var gólfhiti á forstofu, eldhús, stofu, borðstofu og 
baðherbergi á efri hæð. Einnig var húsið allt háþrýsti-
þvegið, sprunguviðgert, sílanborið og málað að utan auk 
þess sem skipt var um þakrennur og gler að norðanverðu. 
Skipt var um gler að sunnanverðu í kringum 2015 og þak 
var endurnýjað í kringum 2011.

Allar nánari upplýsingar veitir Hafdís Rafnsdóttir lögg.
fasteignasali, gsm 820-2222 eða hafdis@fstorg.is, 
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 17. SEPT.  KL 17.30-18.00,  
KÚRLAND 27, VERIÐ VELKOMIN.

Glæsilegt raðhús í Fossvogi

Nýtt glæsilegt 342 m3 einbýlishús á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr innst í botnlagna.  Eignin 
skiptist í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, 
fjögur svefnherbergi, þrjú baðherbergi, geymslu, 
þvottahús og bílskúr. V. 119,7 m.

Laxatunga 169 – 270 Mosfellsbær

Mjög fallegt 171 m2 parhús á einni hæð með 
bílskúr. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, 
sjónvarpshol, stofu, borðstofu og bílskúr. Tvær 
timburverandir. Stórt hellulagt bílaplan. V. 69,9 m.

Grenibyggð 24 - 270 Mosfellsbær 

Falleg og vel skipulög ný raðhús einni hæð.  
Afhendast fullbúin með gólefnum. Lóð frágengin 
með hellulögðu bílastæði. Þrjú svefnherbergi, 
samliggjandi eldhús, stofa og borðstofa, sjón-
varpsherbergi, rúmgott baðherbergi, gestasnyrt-
ing, þvottarhús, forstofa og bílskúr.

Ástu-Sólliljugata 14A = 176,5 m2. V. 77,9 m.

Ástu-Sólliljugata 16 = 176,5 m2. V. 77,9 m.

Ástu-Sólliljugata 16A = 184 m2. V. 79,9 m.

Ástu-Sólliljugata – 270 Mosfellsbær

Falleg 213,7 m2 parhús á einni hæð með bílskúr 
á fallegum stað í útjaðri byggðar. Eignin skilast 
fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga að 
innan með grófjafnaðri lóð. Fjögur svefnher-
bergi, eldhús, stofa og borðstofa, baðherbergi, 
gestasnyrting, þvottahús, forstofa, geymsla og 
bílskúr.  V. 73,9 m.

Sölkugata 1 og 3 - 270 Mosfellsbær 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

hæðum með aukaíbúð í kjallara. 
Skjólgóður suðurgarður skjólgóð með 

heitum potti. V. 93,9 m.

hæð með rúmgóðum bílskúr á stórri 

Timburverandir, heitur potturi og stórt 
hellulagt bílaplan. V. 91,9 m.

einni hæð með bílskúr.  Húsið skiptist í 
forstofu, hol, rúmgóða stofu, borðsto-
fu, fallegt eldhús, sjónvarpshol, þrjú 
góð svefnherbergi, baðherbergi með 
sturtu, hjónasvítu með baðherbergi m/
baðkari og fataherbergi, þvottahús og 
bílskúr. Mikil lofthæð, háar innihurðar og 
sérsmíðaðar innréttingar.  V. 107,9 m.

Ásholt 3 - 270 Mosfellsbær

Lækjartún 5 - 270 Mosfellsbær 

Þrastarhöfði 26 - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

  

Nýtt einbýlishúsLaust strax

Laust strax

Laust strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus fljótlega

Bakkastaðir 101 - 112 Rvk. 

 
botnlanga og er fallegt útsýni frá húsinu. 
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, tvö 
baðherbergi, gestasnyrtingu, geymslu, 
eldhús, stofu, borðstofu, sólstofu og bílskúr. 
Rúmgott risloft með þakgluggum. V. 88,9 m.

Skeljatangi 19 - 270 Mos. 

 
94,2 m2, 4ra herbergja íbúð með sér inngan-
gi á 2. hæð. Eignin skiptist í stofu, eldhús, 
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvot-
tahús. Frábær staðsetning. Rétt við skóla, 
leikskóla, sundlaug og golfvöll.  V. 41,9 m.

Gnoðarvogur 30 - 104 Rvk.

 
á vinsælum. Eignin skiptist í stofu, eldhús, 
svefnherbrergi, baðherbergi og geymslu í 
kjallara. V. 33,5 m.

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

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

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.

895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

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

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

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

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is
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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

  

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

Góðir pallar eru við húsið og heitur pottur. 



GRUNDARSTÍGUR 12- 4ra he.penthouse.Opið hús

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

46,5
milljónir 111,5 fm

Íbúð 4ra herb

Útsýni

Rúmgóð íbúð á 
efstu hæð í traustu 
steinhúsi á besta stað 
í Þingholtunum. Íbúðin 
þarfnast standsetningar 
að innan.  Opið hús 
þirðjudaginn 18.sept.  
kl. 17.00-17.30 íb.04-02

Valhöll fasteignasala    |     Síðumúla 27    |     Sími 588 4477    |     www.valholl.is

ÚLFARSBRAUT - Glæsilegt 328 fm einbýli

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

125
milljónir 328 fm

Einbýli 5-7 herb.

Útsýni

Höfum tekið í sölu 
5 - herb. glæsilegt ein-
býlis hús á jaðar lóð í 
Úlfarsárdal. Glæsi legar 
sérsmíðaðar inn réttingar. 
Rúmgóður bílskúr. Eign 
sem vert er að skoða. 
Glæsilegt útsýni

GLÆSILEGT HÚS

NÝLEG 4RA HERB. 104 fm í litlu fjölbýli

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

44,8
milljónir 104 fm

Fjölbýli 4ra herb

Sér Bílastæði

Nýleg 4ra herb. íbúð í 7- 
íbúða lyftuhúsi á annari 
hæð við Friggjarbrunn í 
Úlfarsárdal í Reykjavík.
Vel skipulögð falleg 
íbúð með stæði í opinni 
bílageymslu. Laus við 
kaupsamning.

LAUS STRAX 

TORFUFELL - 3ja herbergja í klæddri blokk

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

29,9
milljónir 79 fm

Fjölbýli 3ja herb

Laus strax

Opið hús þriðjudaginn 
18. september frá kl. 
17.30 til 18.00 að 
Torfufelli 25. Þar er til 
sýnis 3ja herb. 79 fm, 
ágætis íbúð í mikið 
endurnýjuðu húsi. Laus 
við kaupsamning.

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

MÖRÐUVELLIR - Skemmtilegar frístundalóðir.

1,5
milljónir Ljósleiðari

Eignalóð Sérbýli

Laus strax

Frábært tækifæri til þess 
að eignast eignalóð 
undir sumar/heilsárshús 
á frábærum stað örstutt 
frá Reykjavík. Búið 
að leggja heitt og kalt 
vatn og ljósleiðara að 
lóðarmörkum.

Góð staðsetning

Heil húseign við SUÐURGÖTU í Reykjavík

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

170
milljónir 390 fm

Einbýli Sérbýli

Sérinngangur

Í Suðurgötu Reykjavíkur 
er til sölu heil húseign 
um 390 fm. Eignin 
skiptist í tvær hæðir um 
120 fm hvor, tvöfaldan 
bílskúr og rúmgóða íbúð 
í kjallara. Pantið skoðun.

Miklir möguleik.

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

ÞRASTARHÖFÐI 6-Opið hús í dag kl.17.30-18.00

42,3
milljónir 96,2 fm

Fjölbýli Sérbýli

Laus strax

OPIÐ HÚS mánudaginn 
17. sep. Kl 17.30-18.00.
Rúmgóð björt 3ja 
herbegja íbúð á 
eftirsóttum stað í 
Mosfellsbæ. Gott útsýni 
af suðursvölum.  
Stutt í alla þjónustu.       

ÖLDUSLÓÐ – HAFNARFJ. Góð efri sérhæð.

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

53,5
milljónir 179 fm

Tvíbýli 5-7 herb.

Útsýni

Vel skipulögð sérhæð 

svalir, útsýni. Eign 
sem býður uppá ýmsa 

höfnina.

LAUS STRAX 

SOGAVEGUR – 2-3JA HERB, á jarðhæð.

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

33
milljónir 60,2 fm

Fjölbýli 2ja herb

Útsýni

Rúmgóð íbúð í góðu 
og vel hirtu húsi. 
Staðsetning mjög góð, 
stutt í alla þjónustu.  
Hús í mjög góðu ástandi 
laus 1. okt. 2018

Sér inngangur

 KELDULAND – SELFOSS. Ný parhús. Gott verð.

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

36,8
milljónir 173,7 fm

Parhús 4ra herb

Nýtt á skrá

Til sölu parhús 
sem er í byggingu á 
Selfossi. Húsið er 
timburhús á einni hæð 
ásamt sambyggðri 
bílageymslu.  
Heildarfermetrar 173,7

LAUS STRAX 

 OPIÐ HÚS - ÁLAGRANDI 10

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

40
milljónir 70 fm

Íbúð 2ja herb

Sólarsvalir

Opið hús mánudag 
17. september  
frá kl. 17.00 -17.30, 
verið velkomin ! Um 
er að ræða rúmg. 2ja 
herb. íbúð á efstu hæð. 
Sólríkar útsýnissvalir !

ÁLFTAVATN  Vatnsbakkalóð sumarhús

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

Tilboð
47,6 fm

Sumarhús 3ja herb

Útsýni

Fallega staðsettur 
bústaður við Álftavatn. 
Bústaðurinn er byggður 
á hefðbundin máta, 
panell klæddur að 
innan, tvö rúmgóð 
svefnherbergi.

Nýtt á skrá

SUÐURGATA 33 - Parhús - Miðbær RVK.

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

90
milljónir 157,4 fm

Parhús 5-7 herb.

Sér bílastæði

Virkilega fallegt og 
vel staðsett parhús í 
miðbæ Reykjavíkur. 
Sólríkur garður, 3-4 
svefnherbergi, sér 
bílastæði og glæsilegt 
útsýni !

Glæsilegt útsýni

BARÐASTAÐIR - GRAFARV. Glæsilegt einbýli 1.h

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

104,5
milljónir 231 fm

Einbýli 5-7 herb.

Pottur

Glæsilegt 231 fm einbýli 
á einni hæð á frábærum, 
einstökum stað. Útsýni, 
Frábær rólegur staður 
við Korpu inn við sund. 
Opið hús mánudaginn 
17.sept. 2018.  
kl. 19.30 - 20.30

HÁALEITISBRAUT - 4ra herb.+ bílskúr

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

46,9
milljónir 132,3 fm

Fjölbýli 4ra herb

Bílskúr

Rúmgóð 4ra herb.íbúð 
á 2.hæð í nýviðgerðu 
fjölbýli á besta stað 
ásamt 21 fm bílskúr. 
þvottaaðstaða í íbúð. 
Góðar suðvestur svalir.  
3 svefnherbergi.  
Fín eign á góðum stað

Góð staðsetning

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið
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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
Útibú 
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

S í ð a n  1 9 9 5

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

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

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

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu  við Naustavör í Kópavogi og í Hlíðahverfi í Reykjanesbæ. Leitið upplýsinga á skrifstofu.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,  frá kl. 
17.15 – 17.45
Björt og vel skipulögð 78,8 fm. íbúð á 2. hæð að 

meðtaldri sér geymslu í góðu steinhúsi á Reykja-

víkurvegi 29 í Skerjafirði. Aukin lofthæð er í íbúðinni 

eða 2,70 metrar. Tvær samliggjandi skiptanlegar 

stofur. Snyrtileg sameign með sameiginlegu 

þvottahúsi.  Gróin falleg lóð. 

Eignin er á frábærum stað í Litla skerjafirði. 
Húsið er teiknað af fyrrum Húsameistara ríkis-
sins Einari Erlendssyni, boðbera íslenskrar 
steinsteypuklassíkur.  

Verð 42,9 millj.

Virkilega glæsileg 212,0 fm. efri hæð “penthouse” 

með tvennum 40 fm. þaksvölum og einstöku 

útsýni í vönduðu og klæddu fjórbýlishúsi auk 30,8 

fm. bílskúrs. Eignin er innréttuð á vandaðan og 

smekklegan hátt. Allar fastar innréttingar eru af 

gerðinni HTH frá Bræðrunum Ormsson og öll tæki 

af gerðinni AEG. Aukin lofthæð er í eigninni og 

gólfsíðir gluggar að hluta.  Tvö sér bílastæði fylgja 

eigninni á lóð hússins. 

Eignin er á allri efstu hæð hússins og frá henni 
nýtur óviðjafnanlegs útsýnis yfir sjóinn, yfir 
Álftanes, Bláfjöllin og austur að Hengli. 

Verð 99,5 millj.

Reykjavíkurvegur 29 – Skerjafirði. 3ja herbergja íbúð.

Kópavogsbraut – Kópavogi. Efri hæð „penthouse“. Tvennar þaksvalir.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag,  frá 
kl. 17.15 – 17.45
Góð 96,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu 

við Lundarbrekku. Suðursvalir og sérinngangur 

af svölum.  Íbúðin er með gluggum til norðurs og 

suðurs og er mjög björt.  Nýlegar ljósar innrétt-

ingar eru í eldhúsi sem er opið við stofu. Björt og 

rúmgóð stofa. Sjónvarpshol. Tvö góð herbergi. 

Sameign hússins er öll mjög snyrtileg. 

Verð 39,9 millj.

Vel byggður 71,8 fm. sumarbústaður að meðtöldu 

9,5 fm.  baðhúsi, sem er nýtt sem herbergi í dag,  

við Vatnsendahlíð í Skorradal á 2.508,0 fm. leigu-

lóð með stórkostlegu útsýni yfir Skorradalsvatn 

og fjallgarðinn í suðri. Bústaðurinn er allur viðar-

klæddur að innan. Rafmagnskynding er í húsinu 

en þó er það upphitað með vatnsofnum með 

hringrásarkerfi.  Verönd er yfirbyggð að hluta á milli 

bústaðarins og baðhússins. Stór um 100 fm. afgirt 

viðarverönd umlykur bústaðinn á þrjá vegu. Aukin 

lofthæð er í stofu og herbergjum. 

Verð 29,9 millj.

• Virkilega glæsileg og vönduð 151,1 fm.  íbúð 

á 3. hæð með tvennum svölum til suðurs 

og norðausturs, að meðtalinni 10,6 fm. sér 

geymslu. Sér stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.   

• Aukin lofthæð er í stofu og gólfsíðir gluggar.  

• Húsið er byggt árið 2016 og flutt var inn í íbúð-

ina og lögð á hana gólfefni í ágúst 2017.

• Eignin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, borð-

stofu, baðherbergi, þvottahús, 2 barnaher-

bergi, stórt hjónaherbergi með fataherbergi, 

sjónvarpsrými, tvennar svalir til suðurs og 

norðausturs.

Verð 89,9 millj.

Lundarbrekka 2 – Kópavogi. 3ja herbergja íbúð með suðursvölum.

Sumarhús við Vatnsendahlíð í Skorradal.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 
17.15 – 17.45 
Mjög falleg 75,1 fm. íbúð á 4. hæð með svölum til 

suðausturs í fjölbýlishúsi við Hagamel. Eignin hefur 

fengið mikið viðhald undanfarið. M.a. er verið að 

klára að múrviðgera húsið á utan og endursteina 

auk þess sem svalir verið flotaðar og málaðar. 

Baðherbergi hefur verið endurnýjað. Eldhús með 

fallegri upprunalegri innréttingu. Stofa með útsýni 

að Hallgrímskirkju, Perlunni og víðar. Skipt hefur 

verið um innihurðar.

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 43,9 millj.

Eignin verður til sýnis á fimmtudag  frá kl. 17.15 
– 17.45 
Björt og vel skipulögð 125,8 fm. endaíbúð á jarð-

hæð í nýlegu fjölbýli við Þorrasali. Íbúðin er með 

sérinngangi og afgirtri verönd til suðvesturs. Sér 

bílastæði í bílageymslu. Vönduð gólfefni úr Birgisson 

og innréttingar frá InnX. Þrjú svefnherbergi með 

góðu skápaplássi. Stór og björt stofa með miklum 

gluggum til suðurs og rúmar vel borðstofuborð. 

Afar falleg eign á fjölskylduvænum stað í Sala-
hverfi í Kópavogi. Golfvöllur GKG í næsta ná-
grenni. Stutt í alla verslun og þjónustu, göngu- 
og hjólaleiðir. 

Verð 59,9 millj.

Hagamelur 43. 3ja herbergja íbúð. Laus strax.

Þorrasalir 13- Kópavogi. 4ra herbergja endaíbúð. Verönd til suðvesturs.Langalína – Sjálandi Gbæ. 4ra herb. íbúð á efstu hæð. Tvennar svalir.

Eignin verður til sýnis nk. miðvikudag  frá kl. 
17.15 – 17.45 
• Falleg og vönduð 154,7 fm. íbúð á 6. hæð að 

meðt. sér geymslu í nýlegu fjölbýlishúsi með 

tveimur lyftum á þessum eftirsótta stað í Kópa-

vogi. Sér bílastæði í bílageymslu.   

• Granít er á borðum í eldhúsi og í gluggakistum 

íbúðarinnar.  

• Setustofa með miklum gólfsíðum gluggum og 

fallegu sjávarútsýni til vesturs

• Innréttingar og gólfefni eru úr fallegri eik.  

• Vönduð rimlagluggatjöld eru í íbúðinni og fylgja 

þau með í kaupunum. 

Verð 85,9 millj.

Björt og vel skipulögð 101,5 fermetra íbúð á 2. 

hæð í lyftuhúsi við Garðatorg í Garðabæ. Stór 

stofa með útgengi á svalir til suðurs sem heimilt er 

að loka með glerlokun. Eldhús með fallegum inn-

réttingum. Hjónaherbergi með góðu skápaplássi.  

Þvottaherbergi innan íbúðar.  

Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar.Virkilega 
falleg eign í miðbæ Garðabæjar. Þjónusta, 
heilsugæsla o.fl. innan seilingar.

Verð 49,0 millj. 

Lundur 3 – Kópavogi. Vönduð 4ra herbergja íbúð á 6. hæð.

Garðatorg 7 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð. Laus strax.

Glæsileg 158,6 fm. íbúð á 5. hæð, efstu hæð,  í 

fjölbýlishúsi í miðborg Reykjavíkur.  Íbúðinni fylgir 

sér geymsla.  41,1 fm. þakgarður er til suðurs með 

heitum potti og harðviðargólfi og 8,9 fm. svalir 

eru til norðurs, eftir endilengri íbúðinni, einnig með 

harðviðargólfi.  Mjög stórir gluggar með þreföldu 

gleri eru í íbúðinni og einstakt útsýni.

Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og þó 
nokkuð er um fastar innbygðar hillur í veggjum 
í íbúðinni. Verulega aukin lofthæð er í íbúðinni 
eða allt að 4,6 metrar og allar innihurðir eru í 
yfirhæð.  

Einungis tvær íbúðir eru á hæðinni. 

Skúlagata. Útsýnisíbúð á efstu hæð með þakgarði til suðurs.
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KLAPPARHOLT 3
220 HAFNARFJÖRÐUR

Vorum að fá í sölu mjög fallegt 208,6 fm einbýlishús með bílskúr við Klapparholt 3 í Hafnarfirði. Húsið sem er á tveimur hæðum skiptist 
m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, þrjú herbergi og tvö baðherbergi. Stórir gluggar og glæsilegt útsýni til sjávar og út á golf-
völl. Skjólgóður sólpallur til vesturs. V. 79,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 18. Sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, alexander@eignamidlun.is

Mjög fallegt 261,4 fm einbýlishús með bílskúr við Ægissíðu 48 í vesturbænum. Húsið stendur á 797 fm hornlóð á horni Ægisíðu og 
Lynghaga. Glæsilegt útsýni er úr húsinu m.a. sjávar- og fjallasýn. Sérstaklega fallegur gróinn garður. Húsið skiptist m.a. í tvær stofur, 
borðstofu, eldhús, 4-5 herbergi, þrjú baðherbergi, þvottahús, geymslur, hol og forstofu. Einstök staðsetning. Sjávarútsýni. Örstutt í 
útivistarsvæði, leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir, kaffihús og fleira. Göngufæri í miðbæ Reykjavíkur. V. 149 m.

Nánari uppl. veitir: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

Vorum að fá í sölu 3ja herb. 118,4 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Klapparhlíð 5 í Mosfellsbæ. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Svalir til 
suðvesturs. Um er að ræða glæsilega 3ja herbergja íbúð fyrir 50 ára og eldri með fallegu útsýni á þessum frábæra stað í Mosfellsbæ 
þar sem sundlaug og skóli eru í göngufæri. V. 58,9 m.

Opið hús mánudaginn 17. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, alexander@eignamidlun.is

ÆGISÍÐA 48
107 REYKJAVÍK

KLAPPARHLÍÐ 5 - 50 ÁRA OG ELDRI
270 MOSFELLSBÆROPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Ný og glæsileg 4ra herbergja 137 fm íbúð á 1. hæð í lokaáfanga Skuggahverfis. Íbúðin m.a. í skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, bað-
herbergi, svefnherbergi, hjónaherbergi og þvottahús. Svalir til suðurs. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Glæsilegt útsýni. Stutt er í 
verslanir, þjónustu og iðandi mannlíf. V. 87,5 m.

Opið hús miðvikudaginn 19. sept. milli 17:00 og 17:30 (íbúð 104).
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, alexander@eignamidlun.is

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

Tvær leigueiningar í húsi við Mánagötu 20, Reykjavík. Um er að ræða 53 fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð með svölum og góðu rislofti. Bíl-
skúr sem er 21 fm hefur verið innréttaður sem studíó íbúð. Samtals 74 fm. Eignirnar hafa verið leigðar út. V. 44,7 m.

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

MÁNAGATA 20 - FJÁRFESTINGATÆKIFÆRI
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Góð 3ja herb. 111,3 fm neðri hæð við Víðimel í vesturbænum. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofur og rúmgott herbergi. Frábær stað-
setning. Stutt í leikskóla, skóla, verslanir, kaffihús, sundlaug og 
fl. Göngufæri í miðbæ Reykjavíkur. V. 46,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 18. sept. milli 18:00 og 18:30.
Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.  

Vorum að fá í sölu fallega mikið endurnýjaða 3ja herb. 93 fm 
íbúð á 2. hæð í fjölbýli við Stóragerði. Auka herbergi er í kjallara. 
Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Suðursvalir eru útaf stofu. 
Mjög góð íbúð á eftirsóttum stað. Stutt í skóla, verslanir og alla 
helstu þjónustu V. 41,9 m. 
Opið hús mánudaginn 17. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096. 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
VÍÐIMELUR 44
107 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
STÓRAGERÐI 16
108 REYKJAVÍK

5 herb. samtals 179,6 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi við Hvassa-
leiti. Íbúðinni fylgir bílskúr, sér þvottahús og geymsla í kjallara. 
Stór stofa, eldhús, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Svalir út-
frá stofu. Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 57,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 18. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, 
dadi@eignamidlun.is

3ja herb. 95,9 fm íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með bílastæði í 3ja 
stæða bílkjallara. Stofa og tvö herb.. Þvottahús innan íbúðar. Út-
gengt er út frá stofunni á stórar flísalagðar suðursvalir. Mjög fal-
legt útsýni yfir Úlfarsárdalinn. Stutt í skóla og leikskóla. V. 42,9 m.
Opið hús mánudaginn 17. sept. milli 18:00 og 18:30.
Nánari uppl.: H. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
HVASSALEITI 26
103 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
ANDRÉSBRUNNUR 16
113 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS



OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Rúmgott 252,3 fm einbýlishús með bílskúr á þremur hæðum. Húsið skiptist m.a. í stofur, eldhús, fimm herbergi og tvö baðherbergi. Auk 
þess er íbúð í kjallara með sér inngangi. Stór garður. Fyrir um 5 árum var klóak endurnýjað og húsið drenað og settur sökkuldúkur. Góð 
staðsetning. Stutt í skóla, sundlaug, verslanir og alla helstu þjónustu. V. 79,9 m.

Nánari uppl.: H. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

Björt og snyrtileg 72,8 fm 3ja herb. íbúð við Þverholt í Reykjavík. Íbúðin á stæði í lokaðri bílageymslu (ómerkt). Stofa og tvö herbergi. 
Svalir til vesturs útaf stofu. Góð íbúð á frábærum stað sem er í mikilli uppbyggingu, kaffihús, verslanir og veitingahús í næsta nágrenni. 
Hlemmur Mathöll handan við hornið. V. 43,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 18. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.

HÓFGERÐI 18
200 KÓPAVOGUR

ÞVERHOLT 22
105 REYKJAVÍK

VIÐ ELLIÐAVATN
HÚSEIGNIR OG BYGGINGARLÓÐ BREIÐAHVARF 10 OG 12

Höfum fengið í sölu um 100 fm einbýlishús á einni hæð og 2ja herb. 40 fm hús einnig á einni hæð. Eignirnar standa á 2.500 fm lóð. Heimilt 
er að skipta lóðinni og byggja einbýlishús á tveimur hæðum á nýrri lóð. Glæsilegt útsýni yfir Elliðavatn og til fjalla. Mjög góð staðsetning. 
V. 134 m.

Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson, sverrir@eignamidlun.is 

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

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Mjög falleg og rúmgóð 155,8 fm íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi við Efstaleiti 14 í Reykjavík. Íbúðinni fylgir auk þess stæði í bílageymslu. Um er 
að ræða endaíbúð. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu (stofu/borðstofu), bókaherbergi, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús og 
forstofu. Sér geymsla fylgir í kjallara. Tvennar svalir. Fallegt útsýni. Húsvörður er í húsinu. Mikil sameign er í húsinu m.a. samkomusalur, 
setustofa, líkamsræktarsalur, sundlaug og fleira. Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. V. 73,0 m.

Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s: 861 8511, magnea@eignamidlun.is

EFSTALEITI 14
103 REYKJAVÍK

Bræðrasel er staðsett á 8 hektara eignarlandi við Langá á Mýrum. Aðalhúsið er 95 fermetrar að stærð, með þremur svefnherbergjum 
og tveimur baðherbergjum. Minna húsið er 17 fermetrar og skiptist í herbergi og geymslu. Stærra húsið hefur verið mikið standsett á s.l. 
árum og minna húsið að hluta til. Bræðrasel var byggt árið 1968 og upphaflega notað sem veiðihús fyrir miðhluta Langár. Það stendur 
um 12 kílómetra upp með ánni frá Snæfellsnesvegi. Um helmingur landsins er vaxinn kjarri en helmingur er mýrlendi og lyng. Glæsilegt 
útsýni. Einstök eign. V. 43,5 m.

Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

BRÆÐRASEL VIÐ LANGÁ Á MÝRUM
311 BORGARBYGGÐ

4ra herb. 85,7 fm vel skipulögð íbúð á 4. hæð í vel staðsettu fjöl-
býlishúsi miðsvæðis í Reykjavík. Stofa og þrjú herbergi. Svalir. 
Íbúðinni fylgir 6,5 fm herbergi í kjallara með sameiginlegu bað-
herberbergi með sturtu. V. 35,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 19. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021. 

Um er að ræða 122,3 fm 4 herbergja bakhús á þessum frábæra 
stað miðsvæðis í Reykjavík. Eignin skiptist í forstofu/hol, tvö 
svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, baðherbergi og íbúðarher-
bergi í kjallara. V. 53,5 m.
Opið hús mánudaginn 17. sept. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsso nemi til lg.fs. s. 661 6021.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
LAUGARNESVEGUR 108
105 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
ÓÐINSGATA 30A
101 REYKJAVÍK

3ja herb. 108,4 fm íbúð á 3.hæð í góðu frábærlega vel staðsettu 
lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Stór stofa, vandaðar innréttingar, 
baðherb, og sérþvottahús, tvö rúmgóð herbergi. Endaíbúð á 
svalagangi m. sérinng af svölum.  Glæsilegt útsýni. Íþróttasvæði, 
grunnskóli, leikskóli í göngufæri. V. 45,9 m.
Opið hús mánudaginn 17. sept. milli 17:15 og 17:45. 
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882

85,7 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð í góðu húsi á mjög góðum stað við 
Markland í Fossvoginum. Einn stigi upp að íbúðinni, í dag er íbúð-
in með tveimur herbergjum, stofu og borðstofu en lítið mál að 
stúka herbergi af stofunni. Mjög gott útsýni. Snyrtileg sameign.

Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
MARTEINSLAUG 3
113 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
MARKLAND 10
108 REYKJAVÍK 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



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

Burknavelir 1C    221 Hanfarfirði 54.900.000

Gullfalleg og fjölskylduvæn 4-5 herbergja íbúð á tveimur hæðum með stæði í bílageymslu 
á frábærum stað á Völlunum rétt við skóla, leikskóla, íþróttahús, sundlaug og þjónustuk-
jarna: Á aðalhæð er forstofa m/geymslu innaf, forstofuherbergi, gestasnyrting eldhús og 
stofa með útgengi á suðursvalir. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 4-5     Stærð: 134,8 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. sept kl 17.30-18.00

Kúrland 27  108 Reykjavík

Verð: 127.000.000

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað raðhús á tveimur hæðum á frábærum stað neðst í Fossvogi. Húsið er 
staðsett fyrir neðan götu innst í botnlanga. Um er að ræða eign sem er skráð skv f.m.r. 312,5fm og þar af er 
bílskúr 25,6fm. Í dag eru 4 rúmgóð svefnherbergi og lítið mál að bæta við fleirum. Efri hæðin var öll endurnýjuð 
að innan árið 2017 og um innanhússhönnun sá Hanna Stína innanhússarkitekt. Það ár var húsið einnig lagfært 
að utan, skipt um rafmagn, skólp fóðrað o.fl. Góð lofthæð, gólfsíðir gluggar, gólfhiti á aðalrými og baðherbergi 
efri hæðar. Allar innréttingar á efri hæð eru sérsmíðaðar. Stór aflokaður garður með stórri verönd til suðurs og 
heitum potti.Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 8   - Stærð: 312,5 m2        Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. sept. kl. 18.30-19.00

Langalína 20    210 Garðabæ 87.900.000

Glæsileg, björt og rúmgóð íbúð á 2.hæð með stórum suð-vestur 
svölum  í fallegu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Þrjú svefn-
herbergi og fataherbergi innaf hjónaherbergi, tvö baðherbergi 
og þvottahús innan íbúðar. Stórir og gólfsíðir gluggar, fallegar 
samræmdar innréttingar frá Brúnás. Gólfefni er flísar og fallegt 
hvíttað harðparket. Gólfhiti.  Frábær staðsetning  við sjávarsíðuna 
í Garðabæ og stutt í gott útivistarsvæði sem og alla þjónustu.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 157,1 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. sept.  kl. 17.30-18.00

Björt og vel skipulögð íbúð á fjórðu hæð  ásamt bílskúr á góðum stað í Norðurbænum. 
Eignin er skráð 142,6fm og þar af er bílskúr 25,0fm. Frábært útsýni,  Þrjú svefnherbergi eru 
í íbúðinni,  mjög rúmgóð stofa og þvottaherbergi innaf eldhúsi. Rúmgóðar flísalagðar suður 
svalir. Stutt er  í alla helstu þjónustu s.s. matvörubúð, skóla/leikskóla og íþróttasvæði. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 142,6 m2

Breiðvangur 24     220 Hafnarfirði 43.900.000

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

Ásbúð 57    210 Garðabæ 84.900.000

Gott 7 herbergja raðhús á tveimur hæðum, tvöföldum bílskúr og 
góðum suður garði með stórum timburpalli. Alls er húsið skráð 
252,4fm þar af um bílskúr á jarðhæð um 41-42fm með tveimur 
bílskúrshurðum. Á jarðhæð er einnig forstofa, rúmgott barna-
herbergi, geymsla, þvottaherbergi, gesta salerni, sauna með sturtu 
og fjölskyldu- og sjónvarpsherbergi. Á efri hæð er aðalrými með 
eldhúsi, borðstofu og stofu og svo 4 herbergi og baðherbergi. Húsið 
hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Húsið er með hellulagaðri 
heimkeyrslu og fallegum garði með stórum timbursólpalli sem snýr til 
suð-suðvesturs.
     
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 7     Stærð: 252,4 m2      

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

Lyngmóar 8    210 Garðabæ

Góð íbúð í litlu fjölbýlishúsi, á þriðju og efstu hæð með bílskúr, skráður 17,6fm. 
Íbúðin sjálf er 76,4fm. Lítil forstofa með forstofuskáp. Aðalrými er opið, stofa 
og borðkrókur. Gott aðalsvefnherbergi. Eldhús með gaseldavél, þvotta- og 
geymsluherbergi inn af eldhúsi.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 3     Stærð: 94 m2      

37.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. sept. kl. 18:45-19:15 

Pósthússtræti 13   101 Reykjavík

Fasteignasalan TORG kynnir: 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi í miðbæ Reykjavíkur 
með útsýni yfir Austurvöll.  Eiginin er laus til afhendingar.  Um er að ræða 74,7 fm 
íbúð á 3. hæð og er hún skemmtilega skipulögð.  Einstakt tækifæri til að eignast 
eign á besta stað í bænum. upplýsingar veitir  
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm:  899 8811

Herbergi: 3     Stærð: 74,7 m2       

54.900.000

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

Breiðhóll 4    245 Sandgerði

Fasteignasalan Torg kynnir:  
Einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr í Sandgerði.  Um er að ræða 
eign sem er skráð skv F.M.R. 174,6 fm og þar af er bílskúr 31,9 fm. Svefnherber-
gin eru þrjú, öll rúmgóð (Herbergi inn af bílskúr getur nýst sem 4 herbergið). 
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm:  899 8811

Herbergi: 4     Stærð: 174,6 m2       Einbýli á einni hæð     

47.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 19. sept. kl. 17.30-18.00

Sóleyjarimi 111     112 Reykjavík 79.900.000

Fallegt  fjölskylduhús á mjög góðum stað í Grafarvogi. Húsið 
er  innarlega í botnlanga þar sem örstutt er í skóla, leikskóla og 
alla þjónustu. Um er að ræða raðhús á 2. hæðum  með 4 svefn-
herbergjum, innbyggðum bílskúr og veröndum bæði fyrir framan 
og aftan hús. Eignin er nýmáluð að innan, 
innréttingar  samræmdar, gólfefni er parket og flísar og gólfhiti 
er á báðum hæðum.

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 203,7 m2

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
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

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099



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

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 

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 19. sept. kl. 17.30-18.00

Klapparstígur 18    101 Reykjavík 54.900.000

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á tveimur efstu hæðum (4. og 5. Hæð) með 
góðum svölum. Íbúðin er skráð samkvæmt þjóðskrá 106,9 fm og auk sérstæðis 
í bílageymslu með geymslu innaf. Möguleiki væri aðstúka af fleiri svefnherbergi. 
Frábær staðsetning í miðborginni þar sem stutt er í alla helstu þjónustu og 
afþreyingu. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 106,9 m2

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN

Naustavör 22-26 er 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Naustavör í Kópavogi 
staðsett örstutt frá smábátahöfninni, með glæsilegu sjávarútsýni úr íbúðunum 
Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir íbúðunum og tvö bílastæði með stærri íbúðunum. 
Íbúðirnar hafa flestar tvennar svalir. Vandaðar innréttingum frá Brúnás og  AEG el-
dhústæki. Borðplötur í eldhúsi og baðherbergjum með steini á borðum. Íbúðirnar 
skilast með flísum á baðherbergi og þvottahúsi en að öðru leyti án  gólfefna. 

Bryggjuhverfið á Kársnesi í Kópavogi er staðsett á fallegum stað á móti Nau-
thólsvíkinni, fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Góðar göngu-
leiðir, hjólreiðarstígar og falleg útivistarsvæði.
 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4     Stærð: 91,6 til  232,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. sept. kl. 18.00-18.30

Lindargata 39    101 Reykjavík 69.500.000

Glæsileg og björt,  3ja herbergja á 6.hæð  með stæði í lokaðri bílageymslu. 
Íbúðin er merkt 604 með suðursvölum og fallegu útsýni til suðurs og austur. 
Íbúðin er skráð samkvæmt F.M.R. samtals 89,9 fm.  þar af er 7,8 fm. 
sérgeymsla í sameign. Um er að ræða hús byggt 2014  á einum vinsælasta 
stað borgarinnar. Fallegar innréttingar frá GKS trésmiðju. Kvartsplötur á 
borðum í eldhúsi og á baðherbergi. Vönduð tæki í eldhúsi. Gólfefni eru 
parket og flísar. Íbúðin er í góðri útleigu í dag. 

Einstök staðsetning í miðborginni þar sem stutt er í alla helstu þjónustu, 
verslanir, veitingahús og ýmis konar afþreying er á næsta leiti.  

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 89.9 m2

Naustavör 22-26     200 Kópavogur

NÝTT SJÁVAR-ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. sept  kl.18.30-19.00

Asparhvarf 17 D    203 Kópavogi 61.900.000

Falleg, björt og rúmgóð 4ra herbergja neðri sérhæð í fallegu 
tvíbýlishúsi í Vatnsendahverfinu. Sérinngangur er inn í íbúðina 
og hún er með opnanlega glugga i fjórar áttir. Íbúðinni fylgir góð 
timburverönd með skjólveggjum sem snýr í hásuður. Íbúðin skiptist 
í, forstofu, 2 salerni, 3 svefnherbergi, eldhús, sjónvarpshol, setu- og 
borðstofu, geymslu og þvottaherbergi. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 134,3 m2       Verönd     Sérinngangur 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. sept  kl.18.30-19.00

Ólafsgeisli 119    113 Reykjavík 81.900.000

Stórglæsileg efri sérhæð á frábærum útsýnisstað í Ólafsgeislanum í 
Grafarholtinu. Um er að ræða 201,3 fm efri hæð í tvíbýlishúsi með inn-
byggðum bílskúr, suður og austur svölum með stórfenglegu útsýni yfir 
golfvöll G.R og fallega ósnortna náttúru. Eignin er mjög vönduð með 
fallegum innréttingum og allar hurðar eru í yfirstærð. Gegnheilt parket 
úr hnotu er á gólfum ásamt fallegum ljósum flísum sem eru á forstofu 
og á votrýmum. Gólfhiti með hitastýringu er í öllum rýmum. Svefnher-
bergin eru 4 í dag. Sjónvarpsholið var teiknað sem herbergi þannig að 
lítið mál er að bæta því við aftur þannig að svefnherbergin verði 5.. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     Stærð: 201,3 m2      Bílskúr   

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. sept kl:17.30-18.00

Stóragerði 9    108 Reykjavík 66.500.000

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

Herbergi: 4     Stærð: 165,8 m2       Bílskúr  

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

Rauðalækur 63    105 Reykjavík 31.500.000

Falleg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli með sérinngangi 
á góðum stað í Laugardalnum, alls 57.5 fm. Íbúðin hefur verið mikið 
endurnýjuð að innan. Íbúðin skiptist í rúmgott svefnherbergi, 
baðherbergi og opið rými með nýlegri eldhúsinnréttingu með ofni, 
helluborði og innfelldri uppþvottavél. Um er að ræða fallega, bjarta og 
mikið endurnýjaða eign sem vert er að skoða.
Nýlegt harðparket er á allri íbúðinni fyrir utan baðherbergi. Fallegar 
upprunalegar innihurðar. Innangengt er úr íbúðinni að sameiginlegu 
þvottahúsi og geymslu
     
Upplýsingar veitir Hafliði lögfræðingur/sölufulltrúi í gsm: 846 4960

Herbergi: 2     Stærð: 57.5 m2      

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

Friggjarbrunnur 17-19    113 Rvk

Vel skiplulögð 242,6fm parhús á þremur hæðum með möguleika á aukaíbúð á 
jarðhæð. Bílskúrinn er innbyggður 23,2fm. Tvennar stórar suður svalir með útsýni.  
Húsið skilast fullfrágengið að innan sem utan fyrir utan garð sem er grófjafnaður.  
Húsið er laust til afhendingar strax.  
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: x     Stærð: 242,6 m2      

87.900.000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



Kringlan 4–12                 103 Reykjavík                     www.reitir.is                 575 9000
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Rekstraraðilum með heilsutengda þjónustu, verslun eða aðra 

starfsemi býðst nú til leigu bjart og rúmgott rými á jarðhæð 

glæsilegrar byggingar í Álftamýri 1-5. Sérinngangur er að framan  

og aftan og næg bílastæði eru við húsið.

Starfsmannaaðstaða er til fyrirmyndar og endurbætur eða breytingar 

koma til greina eftir þörfum. 

Í húsinu er nú þegar starfandi fjöldi lækna og tannlækna auk þess 

sem þar er að finna ýmsa aðra heilsutengda starfsemi. 

Heilbrigð starfsemi  
í traustri langtímaleigu!

Myndir, teikningar og nánari upplýsingar má nálgast 
á www.reitir.is og hjá Halldóri Jenssyni sölustjóra í 
840 2100 eða halldor@reitir.is.



sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

Með þér alla leið

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Glæsilegt og hlýlegt heimili á fallegum stað í 
Kópavoginum 220 fm einbýlishús við sjávarsíðuna  
á Kársnesinu með stórbrotnu útsýni 

Falleg og viðhaldslítill suðurlóð með um  
200 fm harðviðarpalli og heitum potti

Heil húseign á þessum eftirsótta stað  
í miðborginni.

Eignin skiptist í fjórar íbúðir. 

Tvær 71 fm 3ja herbergja á 1. og 2. hæð,   
50 fm 3ja herbergja á 3.hæð (ris)  
og 40 fm 2ja herbergja í kjallara.  

Heildar fermetrafjöldi hússins ásamt  
sameign er 291,0 fermetrar.

Falleg efri sérhæð og ris  
auk bílskúrs samtals 190 fm

6 svefnherbergi auk annarra rýma  
- arinn í stofu

Frábær staðsetning rétt við  
Klambratún og Kjarvalsstaði

282,8 fm einbýlishús innst í botnlanga við opið svæði

Endurnýjuð eign, mm svefnherbergj, stór stofa, arinn

Eldhúsið er með stórri eyju og borði sem 6 geta setið við

Eign á einni hæð, einstaklega vel skipulagt og bjart hús 

Heitur pottur og glæsilegur garður

Tilboð óskast 74,9 millj.                               Verð :

Veghúsastígur 1
101 Reykjavík

Bollagata 6
105 Reykjavík

Bjarmaland 23 
Fossvogur / 108 Reykjavík

Sunnubraut 43
200 Kópavogur

Tilboð óskast Tilboð óskast 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929
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Glæsileg 66 fm, 2ja herbergja 

Sérstaklegar glæsilegar þaksvalir með 

Mikil og góð sameign, hjólageymslur 
Lyftuhús

47,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mýrargata 26 íbúð 401

s. 775 1515

101 Reykjavík

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

53,2 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

Glæsileg 4ra herberga íbúð skráð 116,8 fm 
Þrjú góð svefnherbergi 
Fallegar stofur opnar stofur  
Útgengt úr stofu og herbergi á svalir 
Nýlegt eldhús og gólfefni 
Sameign mjög snyrtileg 
Mikið útsýni, gróinn garður

57,7 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kjarrvegur 15

s. 845 8958

108 Reykjavík

103,7 fm - 3ja herbergja  
endaíbúð á 3ju hæð 
Eignin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, stofu, suðursvalir, 
geymsla á jarðhæð og bílskúr 

34,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurberg 12

s. 775 1515

111 Reykjavík

Vel skipulagt staðsteypt einbýlishús 
Ein hæð með frístandandi bílskúr 
Húsið telur gott stofurými,  
rúmgott eldhús, 4-5 svefnherbergi,  
forstofu, baðherbergi og þvottahús

37,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunalda Hellu

s. 899 1178

850 Hella

227,2 fm einbýlishús 
Mikið endurnýjuð eign 
Góð tveggja herbergja  
íbúð með sérinngangi 
Glæsilegur garður

110,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ekrusmári 6

s. 775 1515

201 Kópavogur

434 fm iðnaðarhúsnæði við Skemmuveg 
Húsnæðið er tvískipt í dag, að hluta í leigu 
Bíður uppá mikla möguleika varðandi nýtingu

Húsið er byggt 1979 og klætt að utan 
Gott malbikað bílaplan, auglýsingagildi

99,0 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skemmuvegur 46

s. 899 1178

200 Kópavogur

Falleg 7 herbergja íbúð á tveimur hæðum 
klæðning á húsinu er öll ný 
Gluggar allir endurnýjaðir 
Tvær samþykktar íbúðir sameinaðar

69,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nýlendugata

s. 897 0634

101 Reykjavík

233 - 280 fm atvinnuhúsnæði á Völlunum. 
Lóðin er alls 6273 fm að stærð 32 bilastæði 
Húsið skiptist í 6 bil sem eru frá 232,5 fm til 
280 fm að stærð. Hverju bili fylgir ca 400 fm 

Hægt er að kaupa alla heildareignina 
sem er 1467 fm

56,4 millj.Verð frá:

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Einhella 6

s. 775 1515

221 Hafnarfjörður

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

46,7 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njörvasund 1

s. 695 5520

104 Reykjavík

Vel skipulagt einbýlishús á frábærum stað 
Eignin er alls um 250 fm með stórri sólstofu 
Góð stofu og eldhúsrými, 4-5 svefnherbergi 
Tvöfaldur góður bílskúr og einstakur garður 
Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni

86,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þrastarlundur 9 

s. 899 1178

210 Garðabær

Falleg 3ja herbergja 61,4 fm íbúð  
á þriðju og efstu hæð í snyrtilegu 
fjölbýli í miðbæ Reykjavíkur 
Aðeins ein íbúð á hverri hæð  
Húsið hefur fengið gott viðhald  
að utan síðustu ár

36,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njálsgata 69

s. 778 7272

101 Reykjavík

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

44,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Naustabryggja

s. 899 1178

110 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð íbúð með bílskúr 
á Snorrabraut Íbúðin er 90,2 fm þriggja 
herbergja á 6. hæð í lyftuhúsi sem er skráð 
fyrir 55 ára og eldri, auk 26 fm bílskúrs 

innan íbúðar, þvottaaðstaða á baði 
Gott hjólastólaaðgengi að húsinu - Húsvörður

54,7 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Snorrabraut 56b

s. 778 7272

105 Reykjavík

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

72,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hlíðarbraut 5

s. 773 6000

540 Hafnarfjörður
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Mjög skemmtileg 4ra herbergja risíbúð  
með stórum þaksvölum og arni í stofu 
Eignin er skráð 101,2 fm og að hluta til  
á tveimur hæðum 
Hús og íbúð mikið endurnýjuð 
Frábær staðsetning

42,7 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Strandgata 32

s. 697 9300

220 Hafnarfjörður

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð með suðvestur verönd,  
auk bílskúrs á Seltjarnarnesinu 
Eignin er skráð alls skv ÞÍ 99,3 fm 
Bílskúr er 21,3 fm og íbúð 78 fm

46,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Tjarnarból 14

s. 778 7272

170 Seltjarnarnes

Tveggja íbúða fjölskylduhús 253 fm  
á tveimur hæðum 
Stórar þaksvalir 
Fallegt útsýni til Reykjavíkur 
Aukaíbúð með sérinngangi er ca 65 fm 

115,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbraut 22

s. 775 1515

200 Kópavogur

Tveggja herbergja lúxusíbúð 
Gengið inn af svölum í íbúð 
Lofthæð íbúðar er ca 3 metra 
Sérsmíðaðar innréttingar, gólfsíðir gluggar 
Bílastæði í lokaðri upphitaðri  
aðgangsstýrði bílageymslu  
Einstöku staðsetning og útsýni y r sjóinn

53,5 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mýrargata 26 íbúð 513

s. 845 8958

101 Reykjavík

Fallegt einbýlishús í hjarta borgarinnar  
með aukaíbúð á jarðhæð. 
Skjólsæll og sólríkur garður. Húsið er í  
góðu ásigkomulagi og er nýlega málað. 
Skipta má eigninni upp í eiri einingar en  
alls eru 4 inngangar í húsið.
Falleg eign í hjarta miðborgarinnar.  

Tilboð óskast

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skólavörðustígur 29

s. 897 0634

101 Reykjavík

3ja herbergja íbúð auk  
útleigueiningar í kjallara 
Suðursvalir 
Miðsvæðis í póstnúmeri 108

36,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Háagerði 55

s. 775 1515

108 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús alls 2591 fm  
á einstakri útsýnislóð innst í botnlanga 
í Kópavogi 
Sérsmíðaðar innréttingar - granít borðplötur 
Heitur pottur og góður pallur

138,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fagraþing

s. 775 1515

203 Kópavogur

Vel staðsett og fallegt 195 fm endaraðhús 
með mm svefnherbergjum 
Hús byggt árið 1993 
Skiptist í: Tvö baðherbergi, 
tvær stofur, mm svefnherbergi, sólstofa,  
garður í suður, þrjú bílastæði

107,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

A agrandi 34

s. 775 1515

107 Reykjavík

Falleg tæplega 200 fm neðri sérhæð  
í tvíbýlishúsi 
Fjögur svefnherbergi
Stórar stofur og útgengt á sólpall í suður 
Tvö bílastæði á lóð

64,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fannafold 53

s. 897 0634

112 Reykjavík

Í byggingu vel skipulagt og fallegt einbýlishús. 
Staðsett innarlega í botnlanga á útsýnisstað 
í Urriðaholti. Húsið er staðsteypt á tveimur 
hæðum alls um 245 fm. 
Glæsileg alrými og 4-5 svefnherbergi. 
Húsið afhendist fokhelt  
að innan skv. skilalýsingu.

97,0 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Keldugata 13

s. 899 1178

210 Garðabær

Heilsárshús á einni hæð 
Gólfhiti er í gól  
Eignarland, stutt frá Reykjavík

39,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Höfðabraut 7

s. 775 1515

801 Selfoss

Nánast ný 130,3 fm 3-4ra herbergja íbúð á  
4. hæð með miklu útsýni 
Til viðbótar við stærð eru tvennar lokaðar 
svalir samtals 35,5 fm. Stofa og borðstofa, 
eldhús með eyjuborði, 2 svefnherb., baðherb. 
og gestasnyrting. Glæsilegar innréttingar  
og gólfefni.  Bílastæði í bílageymslu.

72,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 42b

s. 697 9300

107 Reykjavík

Sumarhús að stærðinni 62,6 fm 
Tvö svefnherbergi, 
Heitur pottur 
Baðherbergi með sturtuklefa

22,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reykjaból

s. 775 1515

845 Flúðir

Upplagt fyrir hestafólk 
Fallegur 49,9 fm bústaður að meðtalinni 
5,5 fm geymslu 50 mín frá Rvík og 10 mín 
frá Hellu 6,8 ha sumarbústaðarland með 
beitilandi fyrir 11 hesta 
Fallegt útsýni y r Heklu og Eyjafjallajökul
Stór pallur og heitur pottur

27,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þjóðólfshagi 7

s. 773 6000

851 Holt

Opið hús miðvikudaginn 19.sept kl. 18:00 - 18:30

Vel skipulögð og falleg mm herbergja  
ca 129 fm íbúð á 3 hæð við Meistaravelli 7 í 
Reykjavík ásamt ca 21 fm sérstæðum bílskúr. 
Fjögur góð svefnherbergi. 
Sérgeymsla í kjallara og snyrtileg hjóla- og 
vagnageymsla. Góð aðkoma, næg bílastæði 
og stutt í margvíslega þjónustu.

61,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Meistaravellir 7

s. 778 7272

107 Reykjavík
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.    

46,9 millj.Verð:

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

Vel skipulögð og snyrtileg 4ra herb íbúð  
á tveimur hæðum við Keilugranda 
Gott opið stofu og eldhúsrými 
Góðar sólríkar svalir, fallegt útsýni 
Þrjú svefnherb, baðherbergi og auka snyrting 
Þvottavél innan íbúðar 
Stæði í bílageymslu 

Keilugrandi 2
107 Reykjavík

.    

36,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 17. sept. kl. 16:15 - 16:45

2ja herbergja, rúmgóð 87 fm íbúð 

Sérinngangur 

Góð staðsetning 

Laugateigur 58
105 Reykjavík

.    

Tilboð óskast

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

Vönduð sérhæð ásamt efri hæð með  
alls 3 svefnherb. Ásamt 3ja herb aukaíbúð m 
sérinngangi. Tæplega 30 fm bílskúr að auki 
Aðalhæð er innréttuð af kostgæfni 
Haldið í upprunalegt vandað útlit að miklu leyti 
Eldhús endurhannað (Finnur Fróðason) 
Staðsett í hjarta vesturbæjar við hlið  

Stutt í Vesturbæjarlaugina

Hofsvallagata 49
107 Reykjavík

.    

53,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 19. sept. kl. 17:30 - 18:00

íbúð 302
Glæsileg íbúð fullbúin á þriðju hæð 
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir 

Vandaður frágangur og innréttingar

Sóltún 1
105 Reykjavík

.    

64,9 millj.Verð:

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

Góð miðhæð ásamt bílskúr í reisulegu 
steinhúsi 164 fm þar af er skúr 22,5 fm  
4ra herbergja og stórar geymslur í kjallara 

Rúmgott eldhús 

Gegnheilt beykiparket

Ránargata 19
101 Reykjavík

.    

47,7 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 19. sept. kl. 17:00 -17:30

105 fm íbúð á efstu hæð 

Þrjú rúmgóð svefnherbergi 

Björt stofa m suðurgluggum 

Ný eldhúsinnrétting, mikið skápapláss 

Gott útsýni  -    Laus strax

Holtsgata 41
101 Reykjavík

.    

69,5 millj.Verð:

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

Mjög sjarmerandi og vel staðsett  
151,1 fm efri sérhæð 
Íbúðin skiptist í 2 stofur, 3 herbergi,  
eldhús og bað 
Manngengt risloft er fyrir íbúðinni 

Sóleyjargata 23
101 Reykjavík

.    

51,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 19. sept. kl. 12:15 - 12:45

Íbúð 702 (merkt b) 
Glæsileg 109,9 fm útsýnisíbúð á 7.hæð 
Frábært útsýni til sjávar og fjalla 
Örstutt í fjölbreytta þjónustu við Garðatorg 

 
og líka austursvalir 
Tvö svefnherbergi og mjög góðar stofur

Hrísmóar 1
210 Garðabær

.    

26,9 millj.Verð:

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

Falleg 2ja herbergja íbúð 
Sérafnotaréttur útgengt úr stofu 
Skipulag gott, fermetar nýtast mjög vel 
Íbúðin ný máluð og nýtt parket 
Fallegir gluggar sem setja mikinn  
svip á íbúðina 
Góð staðsetning

Skógarás 13 
110 Reykjavík

.    

44,7 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. sept. á 17:00 - 17:30

Falleg þriggja herbergja íbúð á 2.hæð 
með suðursvölum ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu 

Samkvæmt skrám FMR er eignin skráð  
í heild sína 95,0 fm - íbúðin 69,0 fm  
og stæði í bílageymslu 26 fm

Kringlan 87
103 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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



Thelma Víglundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

 

Guðbjörg Guðmundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533
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Bókið skoðun 

Freyjubrunnur 31

Fallegt sjö íbúða fjölbýli með lyftu á 
góðum stað í Úlfarsárdal. Tveggja og 
fjögurra herbergja íbúðir. Íbúðirnar 
verða afhentar fullbúnar án gólfefna, 

Afhending nóv./des.2018.
Stærðir frá 67 – 170 fm.
Verð frá 37.9 millj.

Nýjar íbúðir í Úlfarsárdal

Dæmi um tveggja
herbergja íbúð

   

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Edda 
Svavarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 845-0425

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

NÝBYGGING

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  
2ja til 5 herb. Stærðir frá 91 fm. til 238 fm.  Álklætt hús með lyftu.  Hiti í gólfum.  
Vandaðar íslenskar innréttingar.  Stórglæsilegt óhindrað sjávarútsýni úr öllum íbúðum.  
Húsin eru staðsett við smábátahöfnina. Glæsileg hönnun. Stæði í bílageymslu fylgir öl-
lum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

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

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 7-13 í Fossvogsdal í 55 íbúða fjölbýlishúsi. Húsin 
eru 5 og 6 hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 107  til 196,8 fm.  Vandaðar íslenskar 
innréttingar.  Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt 
hús.  . Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum 
með glerlokunum eða timburveröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 

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

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

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

SJÁVARÚTSÝNI

NÝBYGGING

ÁLAND 13 
• 108 RVK. 
• 5. herb. íbúð  206,9 fm.  
• Innbyggður bílskúr. 
• Jarðhæð - Verönd.   
• Góð staðs. miðsvæðis.
Verð 77,9 millj.  
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:00 til 17:30 

LUNDUR 25 - PENTHOUSE 
• Lundur Kópavogi. Nýtt hús.   
• Glæsileg 179 fm íbúð.   
• Stórar þaksvalir.   
• Tvö stæði í bílageymslu.   
• Tvö baðherbergi.   
• Fallegt útsýni.   
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:00 til 17:30

LYNGGATA 2 
• 210 Gbæ. 4ra herb. 138  fm. 
• Falleg og björt íbúð.  
• Álkætt hús með lyftu.
• Stæði í bílageymslu með 
  tengi fyrir rafmagnsbíl.
Verð 63,5 millj. 
Opið hús þriðjudag frá 
kl. 17:00 til 17:30

HRAUNBÆR 98 
• 110 RVK.   
• 5 herb. 106,7 fm.   
• Falleg og vel skipulögð.   
• Aukaherb. í kjallara með 
  aðgengi að salerni.   
Verð 37,9 millj.  
Opið hús þriðjudag frá 
kl. 17:00 til 17:30 

KRINGLAN 49 
• 103 Rvk. 5. herb.  
• Endaraðhús á tveimur  
  hæðum 189,6 fm.   
• Bílskúr.   
• Góð staðsetning.   
• Stór garður.  
• Stór timburverönd.   
Verð 86,5 millj. 

LUNDUR 58 
• 200 Kóp.
• 235,7 fm. 6  herb.
• Raðhús á tveimur hæðum.
• Bílskúr. 
• Fallega innréttað. 
• Suðurgarður, timburverönd. 
• Neðst við Fossvogsdalinn. 
Verð 109 millj. 

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NAUSTAVÖR
Stórglæsilegar íbúðir með óhindruðu sjávarútsýni 
við Naustavör 22-26  í Kópavogi. 

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni 
við Lund 7-13 í Kópavogi. 
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Stó l il íbúði ð já út ý i
LUNDUR 7, 9, 11 og 13 NAUSTAVÖR

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni 
við Naustavör 16-20 í Kópavogi. 
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Tjarnargata 4  101 Reykjavík  Sími 511 3101  Fax 511 3909  www.101.is  101@101.is
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i  

Grænlandsleið – 113 Rvk Skúlagata – 101 Rvk Stekkjarsel 2 – 109Rvk  Vatnsholt 4  – 105 Rvk

Þar sem hjartað slær

Gullfalleg og vönduð 128,9fm 4ra herb. íbúð á 4. hæð í 
góðu lyftuhúsi í miðborginni. Íbúðin er vel skipulögð, opin 
og björt með mjög góðri lofthæð. V - 68,8 millj. 

Opið hús í dag milli kl. 17:30 – 18:00

Fallegt 244,2 fm einbýli með aukaíbúð á neðri hæð. Einnig 
er á neðri hæð herbergi með aðgengi að baðherbergi og 
sérinngangi. Efri hæð skiptist í eldhús, rúmgóða stofu, hol, 
baðherbergi, Þvottahús og tvö herbergi. Bílskúr á neðri 
hæð. V - 86,5 millj.

Opið hús mánudaginn 17. Sept frá 18:00-18:30

LAUS VIÐ KAUPSAMNING! Afar hlýleg og björt 2ja 
herbergja íbúð á jarðhæð (lítil niðurgrafin) í rólegri götu. 
Mjög gott skipulag á íbúðinni. Stutt í alla helstu verslun og 
þjónustu. V - 34,9 millj

Glæsilegt endaraðhús á einstökum útsýnisstað. Húsið er 
tveimur hæðum, gengið inn á efri hæð í rúmgott alrými 
með stofu og eldhúsi, gestasalerni, þvottahúsi og bílaskúr. 
Þrjú svefnherb., fataherb., baðherb. og hol á neðri hæð. 
Pallur við efri hæð. V - 92,9 millj

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Helgi Jóhannes Jónsson
Löggiltur fasteignasali 
hefur hafið störf hjá okkur.

Helgi hefur margra ára reynslu á 
fasteignamarkaðnum og bjóðum við 
hann velkominn til liðs við TORG!

780 2700

helgi@fstorg.is

KYNNIR MEÐ STOLTI
Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.Áb. SiSiSiSiSiiSSiiiiiSiSiiSSSSSS gugugguguguguggugugugguguguuuguguuuuuguuuggugugguguggggggggggg rðrðrðrðrðrðrðrðrðrðrðrðrrrððrrðrððrrður Gunnlaugsson lgfs.

Til sölu eða leigu 
nýtt atvinnuhúsnæði 
í Grafarvogi
Til sölu eða leigu vandað húsnæði fyrir léttan iðnað og þjónustu

við Bæjarflöt og Gylfaflöt. Stutt frá helstu stofnbrautum og 

uppbyggingarhverfum. Stærðin er frá 232 m2 til 1.066 m2 

á tveim hæðum, sveigjanlegt skipulag og möguleiki á gegnum- 

keyrslu. Lofthæð neðri hæðar er 4,2 m. Húsið verður afhent 

tilbúið að utan ásamt fullbúinni lóð.

Nánari upplýsingar veita:
Þóra Birgisdóttir lgf. í síma 777 2882 eða thora@fastborg.is,
Halldór Már Sverrisson lgf. í síma 898 5599 eða halldor@atvinnueign.is,
og Gísli Örn Bjarnhéðinsson í síma 821 9266 eða gisli@urdarsel.is. 



Sóltún 11, 105 Rvk., 3ja herb. + bílageymsla. 
OPIÐ HÚS ÞRI 18/9 KL. 16:30-17:00.

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.  

Opið hús þriðjudaginn 18. september kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Seljaland við Laugarvatn. 
SUMARHÚS Á EIGNARLÓÐ.

Sumarhús á fallega gróinni eignarlóð nálægt Laugarvatni. Um er að ræða ca. 50 fm hús 
ásamt ca. 9 fm gestahúsi og ca. 9 fm vinnuplássi/geymslu. Auk þess er þvottahús og grill-
geymsla. Samtals er því um ca. 68 fm að ræða. Pallur með heitum potti er við húsið sem er 
með rafmagnskyndingu. Verð 19,9 millj.

Hrísmóar 4, 210 Garðabæ, 3ja + bílag. 
OPIÐ HÚS MÁN 17/9 KL. 17:00-17:45.

Hrísmóar 4, íbúð 305. Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð ásamt 
stæði í bílageymslu. Tvö svefnherbergi. Parket, korkur og flísar á gólfum. Yfirbyggðar svalir 
að hluta. Þvottahús innan íbúðar. Sér geymsla í kjallara. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Verð 43,9 millj. 

Opið hús mánudaginn 17. september kl. 17:00-17:45, verið velkomin.

Skólastígur 28, 340 Stykkishólmur 
TVÆR ÍBÚÐIR.

Hús á frábærum útsýnisstað í Stykkishólmi. Öll húseignin sem skiptist í dag í tvær 3ja  
herbergja íbúðir með sérinngangi: íbúðin niðri er 92,7 fm, íbúðin uppi 87,6 fm og 
bílskúrinn 24 fm, samtals 204,3 fm. Parket og flísar á gólfum. Góð staðsetning og mikið 
útsýni. Pantið tíma fyrir skoðun. Verð 47,9 millj.

Melabraut 9, 170 Seltjn, sérhæð/miðhæð. 
OPIÐ HÚS MÁN 17/9 KL. 16:30-17:00.

Vel skipulögð, ca. 130 fm. sérhæð/miðhæð í nýlega viðgerðu húsi við Melabraut 9 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. Sérinngangur. 
Verð 56,9 millj. 

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

Stóragerði, 108 Rvk. 
3JA HERB. ÍBÚÐ M/AUKAHERBERGI Í KJALLARA.

Samtals 110,3 fm.  íbúð á 4. hæð við Stóragerði í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö svefnh., 
baðherbegi og endurnýjað eldhús, stórar stofur með nýlegu harðparketi, mögulegt að 
breyta hluta af stofu í herbergi. Aukaherbergi með aðgangi að snyrtingu og sturtu fylgir. 
Verð 43,9 millj.

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

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

íslenskufræðingur

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

HOLTSVEGUR 27
Glæsilegar íbúðir í 10 íbúða fjölbýlishúsi á útsýnisstað í Urriðaholtslandinu 
í Garðabæ. Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum. Allar íbúðir njóta út-
sýnis. Húsið er á fimm hæðum, allar svalir rúmgóðar og skjólsælar. Traustur 
verktaki. Íbúðirnar eru 102 fm -164 fm. 

VERÐ FRÁ 56,9 MILLJ. TIL 113 MILLJ. 

DYNGJUGATA 3
Glæsilegt nýtt fjölbýlishús í Urriðaholtshverfinu í Garðabæ. Í húsinu eru 18 
íbúðir sem skiptast upp í tvo stigaganga. Frágengin lóð með sameiginlegu 
útivistarsvæði. Afhending við kaupsamning. Traustur verktaki. Íbúðirnar eru 
119 fm - 180 fm. 

VERÐ FRÁ 60,3 MILLJ. TIL 99,9 MILLJ.

Bókið skoðun og fáið nánari upplýsingar hjá sölumönnum Hraunhamars 520-7500

NÝBYGGINGAR Í GARÐABÆ 

Helgi Jón Harðarson, Sölustjóri / Eigandi
Freyja Sigurðardóttir, Lögg. fast. / Eigandi

Magnús Emilsson, Lögg. fast. / Eigandi
Ágústa Hauksdóttir, Löggiltur fasteignasali

Hilmar Þór Bryde, Sölumaður
Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali

Hildur Loftsdóttir, Ritari / skjalavinnsla
Andrea Guðrún Gunnlaugsdóttir, Lögg. fast.

Stofnað  
1983

Sími 520 7500



213m2

240m2

Sigurður Fannar 
löggildur fasteignasali

897 5930

siggifannar@fastborg.is

ÁHUGASAMIR GETA SÓTT FREKARI
UPPLÝSINGAR HJÁ SÖLUMANNI

er framleiðandi
húsanna

Húsin eru tvö, bæði fullbúin með 
snyrti- og baðaðstöðu, einföld í 
flutningi og tilbúin til notkunar.

Gætu nýst fyrir ferðaþjónustu, 
skóla stofur og á ýmsan annan 
hátt t.d. fyrir sveitarfélög.

Gætu einnig nýst sem íbúðarhúsnæði.

Húsin hafa undanfarin ár verið notuð 
undir starfsemi Listdansskóla Íslands 
sem dans- og tónlistarsalir.Húsin standa á horni 

Skúlagötu og Klapparstígs

Hús til flutnings!
Áhugavert kauptækifæri!

Helluvað 7, 110 Reykjavík

Hjallabrún 31, 810 Hveragerði

Kjarrheiði 13, 810 Hveragerði

Þverholt 22, 105 Reykjavík

Höfum í einkasölu fjögurra herbergja, 111,5 fm., íbúð á fjórðu hæð í fjölbýlishúsi við Helluvað í Norðlingaholti. Eign sem er í mjög 
góðu viðhaldi. Stofa og eldhús í sama rými. Gólfefni eru parket og flísar, fataskápar í herbergjum. Sér bílastæði er í lokaðri bílageymslu, 
þvottaaðstaða er í bílageymslunni. Frá íbúðinni er hið fegursta útsýni, yfir Bláfjöll og Reykjanesfjallgarðinn. Nánari uppl. veita Þórarinn 
s. 615-3343 eða Skúli s: 898-7209, lfs. Netfang: fagvis@fagvis.is V. 49,9 m.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. SEPTEMTER KL. 16:30 - 17:00  
Nýtt, vandað parhús. Tilbúið til afhendingar við kaupsamning. Eignin er alls 137,8 fm. og þar af 23,7 fm. innbyggður bílskúr. Þrjú svefn-
herbergi, góðir fataskápar, rúmgott sjónvarpshol. Eignin er steinsteypt, steinuð að utan með ljósum marmarasalla. Eignin er fullfrágengin 
utan sem innan á smekklegan hátt. Hér er um að ræða einstaklega áhugaverða eign þar sem vandað hefur verið til verka. Nánari uppl. 
veitir Kristinn G. Kristjánsson Lögg. fast. s: 892-9330 V. 46,9 m.

Vorum að fá í einkasölu vel umgengið og fallegt steinsteypt endaraðhús. Eignin er með fjórum svefnherbergjum og stóru alrými þar sem 
er borðstofa, stofa og eldhús. Hurðir og eldhúsinnrétting úr harðviði. Baðherbergi flísalagt, sturtuklefi og baðker. Góður bílskúr, bílastæði 
er hellulagt. Stór sólpallur með skjólveggjum, búið er að leggja lagnir fyrir heitan pott. Vönduð og vel skipulögð eign. Nánari uppl. veitir 
Kristinn G. Kristjánsson lögg. fast. S: 892-9330,  kk@fagvis.is V. 54,7 m.

Afhendist við kaupsamning. Höfum í sölu einstaklega fallega eign við Þverholt. Íbúðin er 72,8 fm. 3ja herbergja á 2. hæð í vel umgengnu, 
góðu fjölbýlishúsi. Um 7 fm. geymsla í kjallara er ekki inn í fermetratölu eignar. Ný gólfefni, nýir fataskápar, flísalagt og vel frágengið 
baðherbergi, gengið úr stofu út á góðar svalir. Stæði í bílakjallara. Húsvarðaríbúð er í eigu húsfélags. Nánari uppl. veittar hjá Fagvís eða 
í gsm:  Kristinn s. 892-9330, Þórarinn  s: 615-3343 eða Skúli  s: 898 7209, lögg. fast. V. 43,9 m.

Farsæl þjónusta í 30 ár 

F A S T E I G N A M I Ð L U N

OPIÐ HÚS



Eskihlíð 29 - 105 Reykjavík 
Opið hús mánudag kl 17:45 til 18:15   
Glæsileg og mikið 
endurnýjuð 100,8 
fm 4ra - 5 herbergja 
neðri sérhæð í fjór-
býlishúsi á rólegum 
og eftirsóttum 
stað í Hlíðunum. 
Eignin skiptist í 
forstofu, hol sem 
tengir saman rými 
íbúðarinnar, samliggjandi bjartar og rúmgóðar stofur, endurnýjað 
eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi, barnaherbergi, lítið 
aukaherbergi/vinnuherbergi. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð 
á undanförnum árum: Þak yfirfarið og skipt um járn og pappa 
sumarið/haustið 2016 Þakrennur brotnar niður og endursteyptar 
sumarið/haustið 2016 Framhlið húss sprunguviðgerð sumarið/
haustið 2016. Verð 53,5 m.

Tómasarhagi 45 - 107 Reykjavík
2ja til 3ja herb.
Skemmtileg og 
björt 2ja -3ja 
herbergja íbúð í 
kjallara/jarðhæð 
í fjórbýlishúsi á 
eftirsóttum stað 
í Vesturborginni.  
Íbúðin skiptist í for-
stofu með fataskáp, 
lítið herbergi 
við forstofu sem er skráð sem geymsla hjá Fasteignskrá, hol 
tengir saman rúmgóða stofu/borðstofu og eldhús. Úr eldhúsi er 
útgengt í garð. Rúmgott svefnherbergi og baðherbergi. Fallegt og 
reisulegt steinhús, skjólgóður garður snýr í suður. 
Frábær staðsetning, stutt í grunnskóla, háskólinn á næsta 
leiti, göngufæri við miðborgina og fallegar gönguleiðir við 
sjávarsíðuna. 

Vogatunga 72 Mosfellsbær 
Fallegt raðhús á einni hæð.
Fallegt og vel 
skipulagt raðhús 
á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr 
við Vogatungu í 
Mosfellsbæ. eignin 
hefur verið innrét-
tuð á smekklegan 
og vandaðan hátt. 
Eignin skiptist í 
forstofu, eldhús sem er opið við stofu/borðstofu, aukin lofthæð 
að hluta. Svefnálma: hjónaherbergi með útgengi á baklóð, tvö 
rúmgóð barnaherbergi (annað herbergjann er opið við gang 
og er í dag nýtt sem sjónvarpsherbergi. Þvottahús með góðum 
innréttingum, innangengt í bílskúr með geymslu/vinnuherbergi 
innst og geymslulofti yfir að hluta. Verð. 69,9 millj. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla í síma 585-8800  
og Ingibjörg löggiltur fasteignasali s. 864-8800

Mánatún 3, 105 Reykjavík
Nýlegt lyftuhús / tvö bílastæði. 
Falleg og vel 
skipulögð 124,4 
fm íbúð á fjórðu 
hæð (innsta íbúð 
á gangi) í nýlegu 
húsi við Mánatún 3 
í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í forstofu 
með fataskápum, 
parketlagðar stofur með útgengi á svalir sem eru opnað við eld-
hús, eldhús er með viðarinnréttingu, háum borðkrók, gluggi. Tvö 
stór svefnherbergi með fataskápum og innréttingum, flísalagt 
baðherbergi með stórri sturtu og góðum innréttingum. Þvottahús 
er innan íbúðar, flísalagt með hvítum innréttingum og skolvaski. 
Falleg íbúð á eftirsóttum stað miðsvæðis í borginni, stutt í alla 
verslun og þjónustu. Íbúðinni fylgir geymsla í kjallara og tvö 
bílastæði í bílageymslu hússins. Verð 73 millj.

Stóragerði 17 - 108 Rvk. Neðri sérhæð og bílskúr.
Opið hús mánudag 17:00 til 17:30 
Falleg og vel skipulögð hæð með sérinngangi ásamt bílskúr í góðu húsi við 
Stóragerði. Eignin er samtals 164,4 fm - þar af bílskúr 28 fm. Eignin skiptist í forsto-
fu, samliggjandi stofu og borðstofu með gólfsíðum gluggum, eldhús, hjónaherber-
gi, tvö barnaherbergi, baðherbergi. 
Tvennar svalir eru í íbúðinni, 
útgengt úr hjónaherbergi og stofu. 
Stór bílskúr nær húsi fylgir hæðinni. 
Sérgeymsla í kjallara, sameiginlegt 
þvottahús og tvær sameiginlegar 
geymslur í kjallara. Góð eign í 
húsi sem hefur fengið gott viðhald 
undanfarin ár. Verð 66,9 millj.

Sólheimar 24 - 104 Reykjavík 
Opið hús mánudag frá kl 17:15 til 17:45
Falleg og mikið endurnýjuð efri hæð á góðum stað í Heimunum. Eignin er 147,1 fm, 
þar af geymsla 5,9 fm. Eignin skiptist í anddyri, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús 
inn af eldhúsi. Fjögur svefnherbergi og baðherbergi. Mjög góð staðsetning, 
stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla og 
verslunarkjarnann í Glæsibæ. Góð eign 
sem vert er að skoða. Frárennslislagnir 
hússins hafa verið endurnýjaðar. 
Verð 64,5 millj.

Boðagrandi 6 - 107 Reykjavík 
Opið hús þriðjudag frá kl 17:15 til 17:45
Mjög rúmgóð og björt 3ja herbergja (96,9 fm) íbúð við Boðagranda 6 í Vesturbæ-
num.  Eignin skiptist í forstofu, eldhús, baðherbergi með baðkari, sturtu og tengi 
fyrir þvottavél, stór setu/borðstofa með útgengi á suðursvalir. Rúmgott hjónaher-
bergi með fataskápum, barnaher-
bergi. Sérgeymsla á jarðhæð fylgir 
eigninni. Sameiginlegt þvottahús, 
sameiginleg hjóla og vagnageyms-
la. Falleg eign á afar eftirsóttum 
og barnvænum stað. Stutt í skóla, 
leikskóla, verslun, þjónustu og 
íþróttasvæði KR. 

Stóragerði 17 Boðagrandi 6 Sólheimar 24

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 865-8515

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

OPIÐ HÚS

Gerplustræti 31-37 Hlíðarendi
Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús með lyftu í Helgafells-
landi 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. 

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.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

TIL SÖLU Í HELGAFELLSLANDI NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ HLÍÐARENDA

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

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

OPIÐ HÚS 
MÁNUDAG OG 
MIÐVIKUDAG 
12.15 - 12.45

OPIÐ HÚS 
MÁNUDAGINN 

17. SEPT. 
17.15 – 17.45 

4ra herb. verð frá 44,5 m.

5 herb. verð frá 53,9 m. Stærð frá 57 fm – 112 fm.

Verð frá 39,8 millj.

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882



519 5500

Húsnæðið er vel skipulagt og skiptist í móttöku, 12 lokaðar skrifstofur, tvö 
fundarherbergi, opið vinnurými, kaffistofu og salerni. Snyrtilegar innréttingar 
og góð gólfefni, lagnastokkar með veggjum og kerfisloft með lýsingu. 
Húsnæðið getur verið laust fljótlega eða samkvæmt samkomulagi. 
Ekki er um að ræða vsk húsnæði.
 

Böðvar 
Sigurbjörnsson
Lögg. fasteignasali

660 4777
bodvar@fastborg.is

Úlfar Þór 
Davíðsson
lögg. fasteignasali

897 9030
ulfar@fastborg.is

TIL LEIGU 393 M2 SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á 
2. HÆÐ VIÐ SÍÐUMÚLA 23 Í REYKJAVÍK

Mosagata 18
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala kynnir:

Vel hannað og reisulegt parhús  sem er staðsett 
í sunnanverðu Urriðaholti í Garðabæ. Húsið eru 
alls 227 fm á tveimur hæðum þar af er 40 fm. 
innbyggður bílskúr.
Eignin er öll hin glæsilegasta og vel skipulögð 
með aukinni lofthæð allt að 3,8 metrum. Mikið er 
lagt í lýsingu hússins en innfelld lýsing er í öllum 
loftum og útilýsing er meðfram öllu húsinu. 
Eignin afhendist fullbúin að utan, og rúmlega 
tilbúin til innréttingar að innan, bílastæði 
hellulagt með hitalögn eða skv. skilalýsingu 
verktaka.
Hús NR: 4-6- 8- 10- 12-14- 16 ERU SELD!

STÆRÐ: 227 FM PARHÚS      HERB: 7

       TILBOÐ

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  510 7900 
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Bryndís Bára Eyjólfsd. 
Í námi til lögg.fasteignasala 
Sölufulltrúi

  616 8985  
  bryndís@fastlind.is

OPIÐ HÚS    18. sept 17:30 – 18:00

Vandað hús á tveimur 
hæðum með innb.
bílskúr. Húsið stendur á 
jaðarlóð. Á neðri hæð 
er forstofa, baðherber-
gi, eldhús, borðstofa, 
stofur, sjónvarpsstofa, 
arinn, þvottahús og 
bílskúr. Á efri hæð er 
þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, svalir og skáli. Frábær staðsetning á rólegum og 
friðsælu íbúðarhverfi. Vandað hús með sérsmíðuðum innrétting-
um fallegum garði.
Til afhendingar við kaupsamning.  Verð:97 millj.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

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

Austurbrún 16 -  Reykjavík
Opið hús mánud. 17. sept. frá kl. 17:30-18:00

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

OPIÐ HÚS

Sérlega glæsileg ný 85 fm 2ja herbergja íbúð á 5. hæð eða 
þakhæð hússins með stórum suðursvölum.

Gólfhiti. Fallegar innréttingar. Lyfta. Laus strax.  
Verð: 310 þ.kr. á mánuði

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

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

Laugavegur 59 – Kjörgarður.

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

TIL LEIGU

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Lyngás 
851 Hella

Einbýlishús, iðnaðarhús og lóð
Staðsett  aðeins um 2 km vestur af Hellu
Einbýlishúsið er 141 fm, góð alrými og 3-4 herbergi
Iðnaðarhúsnæðið er 143 fm
Lóðin er eignarlóð 5100 fm við þjóðveg 1

42,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Verð :

Spennandi tækifæri
við þjóðveg 1

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

  

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



Bókaðu skoðun hjá Garðari í síma 898-0255 eða hjá Kristjáni í síma 867-3040. 

Sami byggingaraðili er með raðhúsið Uglugata 14-20 í byggingu. Hægt er að festa kaup á 
þeim eignum sem munu afhendast 15. október á sama byggingarstigi og Uglugata 6-12.

Verð: Frá 61,9 millj. 

Glæsileg raðhús með innbyggðum bílskúr á frábærum 
stað í Mosfellsbæ. Eignirnar eru ein staklega vel 
skipulagðar og stórir gluggar á efri hæðum eignanna 
hleypa góðri birtu inn. Stórar svalir sem bjóða upp á 
einstakt útsýni. 

Húsin eru skráð 206,1 fm. skv. Fasteignamati Ríkisins. 

Eignirnar skilast tilbúnar til innréttinga skv. 
skilalýsingu. 

Lóðarfrágangur og frágangur á bílastæðum verður 
lokið fyrir 30. september 2018. 

UGLUGATA 6-12  
270 MOSFELLSBÆR

SÖLUSÝNING VERÐUR 
18. SEPTEMBER KL. 17:00 - 17:45

SÖLUSÝNING

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255



569 6900          09:00–16:00www.ils.is

Húsnæðismál á 
landsbyggðinni
–Tilraunaverkefni

Markmið verkefnisins er að leita leiða til þess að bregðast 

við þeim mikla húsnæðisvanda sem ríkir víðsvegar á 

landsbyggðinni, m.a. vegna óvirks íbúða- og leigumark- 

aðar og skorts á viðunandi íbúðarhúsnæði.  

Horft er til þess að 2-4 sveitarfélög taki þátt í tilraunaverk- 

efninu og að verkefnið nái að fanga mismunandi áskoranir 

á ólíkum landsvæðum. Þannig geta þær lausnir sem verk- 

efninu er ætlað að móta nýst á sem breiðustum grunni.

Verkefnið tekur mið af stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar 

sem og stefnumótandi byggðaáætlun sem samþykkt var á 

Alþingi þann 11. júní 2018. Í byggðaáætlun er m.a. kveðið á 

um markmið um fjölgun íbúða á svæðum þar sem skortur 

á hentugu íbúðarhúsnæði hamlar uppbyggingu í sveitar-

félaginu.

Húsnæðisáætlun sveitarfélagsins er grundvallarforsenda 

fyrir þátttöku í verkefninu. Hafi sveitarfélagið ekki þegar 

unnið slíka áætlun og skilað til Íbúðalánasjóðs þarf það að 

hafa til þess vilja og getu að ljúka við gerð hennar. 

   

Þau sveitarfélög sem óska eftir að taka þátt í verkefninu 

eru beðin um að hafa samband við Sigrúnu Ástu Magnús-

dóttur, deildarstjóra á húsnæðissviði Íbúðalánasjóðs, 

á netfangið sigrun@ils.is fyrir 30. september 2018. 

Íbúðalánasjóður óskar eftir þátttöku sveitar-

félaga í tilraunaverkefni um uppbyggingu 

húsnæðismála á landsbyggðinni

Umsóknarfrestur:

30. september 2018  



Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Hjólbarðar  Varahlutir

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Garðyrkja
Almenn garðvinna, klippingar og 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 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

 Spádómar

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

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

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

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Húsnæði óskast
Par á fimmtugsaldri óskar eftir 
leiguíbúð á höfuðborgarsvæðinu. S. 
773-0444

 Húsnæði til sölu

1 HÚS EFTIR 2018 !
Flott hús, 39 ferm. 2 svefnh.og 
2 baðherb. stór stofa og eldhús. 
Fullbúið og tilbúið að flytja inn. 
Sendi teikn.og myndir og uppl. 
Plug and play! Verð nú 6990þ.uppl. 
820-5181

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Atvinna

 Atvinna í boði

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

 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

AUGLÝSING
Um samþykkt bæjarstjórnar  

Sveitarfélagsins Voga á breytingu  
á deiliskipulagi fyrir Miðsvæði.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti þann 29. ágúst 
2018 breytingu á deiliskipulagi fyrir Miðsvæði.

Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 frá 4. júlí 2018 til og með 15. ágúst 2018. Engar 
athugasemdir bárust við tillöguna. Sú breyting var gerð á 
auglýstri tillögu að bætt er við byggingarreitum (E) fyrir tvær 
sorp- og hjólageymslur við fjölbýlishúsin við Keilisholt 1-3. 
Hámarksstærð hvorrar geymslu er 60 m2, þakgerð er flatt eða 
einhalla með lágmarkshalla og vegghæð er að hámarki 2,8 m 
yfir gólfkóta. 

Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðar-
nefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn 
mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku deiliskipu-
lagsins í B-deild Stjórnartíðinda.

Þeir sem óska frekari upplýsinga geta snúið sér til skipulags- 
og byggingarfulltrúa Sveitarfélagsins Voga.

Vogum, 17. september 2018.
F.h. bæjarstjórnar,

Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is
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HEKLA · Laugavegi 170-174  / Audi.is

Q5 á sérkjörum
Nokkrir einstaklega vel útbúnir Audi Q5  
á sérkjörum og til afhendingar strax.

Audi Q5 Quattro  
Sport Comfort 2.0 190 hö
 
18” álfelgur 5-arma design
Bílhitari með fjarstýringu (olíumiðstöð)
Dráttarbeisli innfellanlegt
LED aðalljós og LED afturljós
Þriggja svæða stafræn miðstöð með loftkælingu
Audi Sound System 10 hátalara 180W
Audi Smartphone interface - Apple Carplay
Sportsæti með dökkgráu tauáklæði

Aksturstölva í mælaborði í lit
Rafmagnsopnun á skotthlera
Fjarlægðaskynjarar að framan og aftan
Bakkmyndavél
Hraðastillir
 
Listaverð 9.100.000 kr. 

Tilboðsverð 7.890.000 kr.

Með augastað á markametinu og Íslandsmeistaratitlinum

Danska dýnamítið  Patrick Pedersen tók leikinn í eigin hendur og skoraði þrennu á tíu mínútna kafla gegn ÍBV í Pepsi-deild karla í dag. Valsmenn 
eru því með örlögin í eigin höndum þegar þeir eiga tvo leiki eftir og er Pedersen farinn að gæla við markamet deildarinnar. Hann er kominn með 
sextán mörk og á eftir leiki gegn FH úti og Keflavík á heimavelli, þremur mörkum frá markametinu í efstu deild karla. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FÓTBOLTI HK og ÍA tryggðu sér 
þátttökurétt í Pepsi-deild karla á 
næstu leiktíð í næstsíðustu umferð 
Inkasso-deildarinnar um helgina. 
Þegar ein umferð er eftir er ljóst að 
ekkert lið getur náð þeim að stig-
um og á aðeins eftir að útkljá hver 
vinnur deildina.

HK vann sannfærandi 3-0 sigur 
á ÍR í Kórnum á laugardaginn og 
er í toppsætinu með 48 stig fyrir 
lokaumferðina. Eru HK-ingar að 
snúa aftur í efstu deild eftir tíu ára 
fjarveru.

Skagamenn stoppuðu stutt í 
Inkasso-deildinni, ári eftir að hafa 
fallið niður úr Pepsi-deildinni eru 
þeir komnir upp í efstu deild á ný. 
Þeir unnu 3-1 sigur og felldu um 
leið Selfyssinga  á laugardaginn. 
Eru Skagamenn stigi á eftir ÍA fyrir 
lokaumferðina.

Spennan er heldur meiri í neðri 
hluta deildarinnar, eftir sigur Magna 
á Fram er það ljóst að Magni mætir 
ÍR í hreinum úrslitaleik um hvort 
liðið heldur sæti sínu í deildinni. 
Magnamenn þurfa á sigri að halda en 
jafntefli dugar Breiðhyltingum. – kpt

HK og ÍA upp í 
efstu deild á ný

HK-ingar fagna af innlifun í leikslok 
um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Hazard daðraði við Real Madrid í 
sumar, eitt stærsta félagslið heims, 
og leist Madridingum vel á að hann 
yrði arftaki Cristiano Ronaldo þar 
á bæ. Honum er að takast að sýna 
af hverju Madridingar sóttust eftir 
kröftum hans og að mati Sarri er 
enginn í heiminum að spila betur 
þessa dagana. 

„Áður en ég kom hingað hélt ég 
að hann væri einn af bestu leik-
mönnum Evrópu en mér hefur 
snúist hugur. Hann er besti leik-
maður Evrópu í dag og hann getur 
bætt sig. Ég hef rætt við hann um að 
eyða minni tíma í varnarleikinn til 
að spara orku fyrir sóknarleikinn. 
Reyna að einblína á svæðið í kring-
um vítateig andstæðinganna og að 
mínu mati getur hann skorað yfir 
þrjátíu mörk í vetur fyrir Chelsea.“

Þessi orð hljóma eflaust vel fyrir 
Hazard og má búast við því að hann 
blómstri sem aldrei fyrr í vetur. Er 
það undir honum komið hversu 
langt Chelsea fer í vetur og fyrstu 
teikn eru jákvæð fyrir Chelsea.
kristinnpall@frettabladid.is

Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 5. umferðar 2018-19

Tottenham - Liverpool 1-2
0-1 Georginio Wijnaldum (39.), 0-2 Roberto 
Firmino (54.), 1-2 Erik Lamela (90+3.).

Bournem. - Leicester 4-2
1-0 Ryan Fraser (19.), 2-0 Fraser (37.), 3-0 
Joshua King (41., víti),  4-0 Adam Smith (81.), 
4-1 James Maddison (88., víti), 4-2 Marc 
Albrighton (89.). 
Rautt spjald: Wes Morgan, Leicester. (69.).

Chelsea - Cardiff 4-1 
0-1 Sol Bamba (16.), 1-1 Eden Hazard (37.), 
2-1 Hazard (44.), 3-1 Hazard (80., víti), 4-1 
Willian (83.). 

Huddersf. - C. Palace 0-1
0-1 Wilfried Zaha (38.)

Man. City - Fulham 3-0
1-0 Leroy Sane (2.), 2-0 David Silva (21.), 3-0 
Raheem Sterling (47.).

Newcastle - Arsenal 1-2
0-1 Granit Xhaka (49.), 0-2 Mesut Özil (58.), 
1-2 Cieran Clark (90+1).

Watford - Man. United 1-2
0-1 Romelu Lukaku (35.), 0-2 Chris Smalling 
(38.), 1-2 Andre Gray (65.). 
Rautt spjald: Nemanja Matic, Man. Utd. 
(90+3.).

Wolves - Burnley 1-0
1-0 Raul Jimenez (61.)

Everton - West Ham 1-3
0-1 Andriy Yarmolenko  (11.), 0-2 Yarmolenko 
(32.), 1-2 Gylfi Þór Sigurðsson (45+2), 1-3 
Marko Arnautovic (61.).

FÉLAG L U J T MÖRK S
Chelsea 5  5  0  0  14-4  15
Liverpool 5  5  0  0  11-2  15
Man. City 5  4  1  0  14-3  13
Watford 5  4  0  1  10-5  12
Bournem. 5  3  1  1  10-7  10
Tottenham 5  3  0  2  10-6  9
Arsenal 5  3  0  2  10-9  9
Man. United 5  3  0  2  8-8  9
Wolves 5  2  2  1  5-5  8
Everton 5  1  3  1  8-9  6
Leicester 5  2  0  3  8-9  6
C. Palace 5  2  0  3  4-6  6
Southampt. 4  1  1  2  4-4  4
Brighton 4  1  1  2  5-7  4
Fulham 5  1  1  3  7-12  4
West Ham 5  1  0  4  5-11  3
Cardiff 5  0  2  3  3-9  2
Huddersf. 5  0  2  3  2-11  2
Newcastle 5  0  1  4  4-8  1
Burnley 5  0  1  4  3-10 1

Fjötralaus Hazard sjóðheitur í 
framlínunni undir stjórn Sarri
Eden Hazard fór á kostum fyrir Chelsea í 4-1 sigri á nýliðum Cardiff þrátt fyrir að hafa lent undir á Brúnni. 
Chelsea er með fullt hús stiga og hefur Hazard blómstrað undir stjórn hins ítalska Maurizio Sarri í upphafi 
tímabils. Ekki er að sjá neina HM-þreytu á Belganum sem er kominn með fimm mörk og tvær stoðsendingar. 
FÓTBOLTI Chelsea sýndi enn og aftur 
í sumar að það er lítil biðlund á 
Brúnni ef árangur næst ekki. Anton-
io Conte var rekinn aðeins ári eftir 
að hafa náð sögulega góðum árangri  
og þrátt fyrir að hafa unnið tvo titla 
á aðeins tveimur árum í Lundúnum. 

Síðasta ár Conte var skrautlegt, 
deilur hans við stjórn félagsins 
voru ítrekað á forsíðum blaðanna 
og smitaðist það eflaust inn í spila-
mennsku liðsins. 

Án Diego Costa vantaði heilmikið 
bit í sóknarleik liðsins og agað leik-
kerfi Conte gaf mönnum ekki mikið 
frelsi til að njóta sín fram á við. 

Sarri kom með ferskan blæ á 
Brúna frá Ítalíu og sótti leikmenn 
sem falla vel inn í leikkerfi hans.  
Jorginho hefur smellpassað inn á 
miðjuna og hefur spilamennskan 
heilt yfir verið góð sem hefur skilað 
sér í fimmtán stigum og toppsætinu 
eftir fimm umferðir.

Frelsaði Hazard
Sarri virðist hafa lagt áherslu á að 
veita Eden Hazard, einum besta 
leikmanni liðsins, aukið frelsi inni 
á vellinum og losað hann undan því 
að þurfa að vinna mikið til baka. Í 
þessu nýja hlutverki hefur Hazard 
blómstrað með tvær stoðsendingar 
og fimm mörk í fyrstu fimm umferð-
unum.

Ekki hefur verið hægt að sjá neina 
HM-þreytu á Hazard sem var í lykil-
hlutverki hjá Belgíu sem vann til 
bronsverðlauna í Rússlandi. Hann 
kom seinna til móts við liðið og 
þurfti að koma inn af bekknum í 
fyrstu umferðunum en sýndi það, 
bæði gegn Íslandi á dögunum og 
um helgina, að hann hefur líklegast 
aldrei leikið betur á ferlinum.

Leikmaður helgarinnar
Ryan Fraser reyndist hetja Bournemouth í 4-2 sigri á 

Leicester  í ensku úrvalsdeildinni  um helgina, skoraði 
tvö mörk og lagði upp eitt er góð byrjun Bourne-
mouth-manna hélt áfram. 

Ári eftir að hafa verið án stiga eftir fjórar 
umferðir er Bourne mouth í 5. sæti með 
tíu stig að fimm umferðum loknum.      

Hann sýndi lipra takta þegar hann lék á Wes 
Morgan og afgreiddi boltann snyrtilega  í hornið. 
Hann fylgdi því eftir með því að skora eftir öfluga 
skyndisókn og lagði svo upp fjórða markið sem 
gerði endanlega út um vonir Leicester-manna. 

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Fyrsta stóra próf Liverpool var 
um helgina þegar liðið mætti 
Tottenham á útivelli. Fyrir ári 
koðnaði það niður á Wembley og 
fékk  skell en allt annað var upp 
á teningnum um helgina. Virtust 
Liverpool-menn vera að sigla 
sigrinum örugglega heim en kæru-
leysislegur varnarleikur 
hleypti Tottenham inn í 
leikinn á ný á lokamínút-
unum. Liverpool er ásamt 
Chelsea með fullt hús stiga.

Hvað kom á óvart? 
Everton hafði byrjað tímabilið vel 
en varð af mikilvægum stigum 
á heimavelli. West Ham var án 
stigs fyrir leikinn en 
Hamrarnir voru flottir á 
Goodison Park og áttu 
sigurinn fyllilega skilið.

Mestu vonbrigðin 
Burnley, sem náði sögulega 
góðum árangri í fyrra, hefur hikst-
að talsvert í upphafi tímabils.
Lærisveinar Seans Dyche hafa 
tapað fjórum leikjum í röð og sitja 
á botni deildarinnar með eitt stig.

Það hentaði liðinu vel í fyrra að 
vera í fáum keppnum. Þjálfara-
teymið fékk nægan tíma til að 
setja upp leikina og leikmenn-
irnir til hvíldar en leikjaálagið í 
upphafi tímabils þegar 
undankeppni Evrópu-
deildarinnar kom inn 
virðist hafa verið of mikið 
fyrir Burnley.

Leikmenn Chelsea fagna af innlifun með einum besta leikmanni deildarinnar, Eden Hazard. Hafði hann heppnina með sér í einu marki um helgina en fyrsta 
mark hans í leiknum var stórbrotið eftir góðan samleik við Olivier Giroud. Fullkomnaði hann svo þrennuna af vítapunktinum undir lokin. NORDICPHOTOS/GETTY

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum í Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Bar fyrirliðabandið og 
skoraði eina mark Everton 
með snyrtilegum skalla í óvæntu 
tapi fyrir West Ham á heimavelli.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Var ekki í leikmannahóp 
Cardiff í 1-4 tapi fyrir 
Chelsea á útivelli.

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Kom inn af bekknum en 
náði ekki að komast á 
blað í 3-2 sigri á Preston á útivelli.

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Var ekki í hóp vegna 
bakmeiðsla í jafntefli við 
Blackburn á útivelli.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Sneri aftur í lið Burnley  
og lék allar 90. mínúturnar 
í tapi fyrir Wolves  
á útivelli. Sarri er fjórði knatt-

spyrnustjórinn sem stýrir 

liði til sigurs í fyrstu fimm 

leikjum sínum í ensku 

úrvalsdeildinni.
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KAUPTU 
PEUGEOT SENDIBÍL Í SEPTEMBER MEÐ

300.000-500.000 KR. AFSLÆTTI!

peugeotisland.is

Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir opnar virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16 

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

500.000 kr.

afsláttur
ALLT AÐ:LLT AÐLLT AÐ:ALLLTLT AAÐ:::ALLT AÐ:

ALLLLLLLTT AT TTTT AAL AAAALT ÐÐÐÐÐA AÐ:Ð:ÐALLLTLT AAÐ:::ALLT AÐ:

PARTNER TILBOÐSVERÐ FRÁ:

1.999.999
2.480.000 KR. MEÐ VSK.

KR. 
ÁN VSK.

EXPERT MILLILANGUR TILBOÐSVERÐ FRÁ:

2.987.900
3.705.000 KR. MEÐ VSK.

KR. 
ÁN VSK.

EXPERT LANGUR TILBOÐSVERÐ FRÁ:

3.036.290
3.765.000 KR. MEÐ VSK.

KR. 
ÁN VSK.

FÓTBOLTI Albert Guðmundsson hjá 
AZ Alkmaar og Kristófer Ingi Krist-
insson hjá Willem II skoruðu báðir 
fyrstu mörk sín í hollensku efstu 
deildinni um helgina. Það dugði ekki 
liðum þeirra til sigurs heldur þurftu 
báðir að sætta sig við jafntefli.

Albert var í byrjunarliði AZ 
Alkmaar í fyrsta sinn eftir vista-
skipti frá PSV í sumar þegar AZ tók á 
móti Feyenoord á heimavelli. Kom 
hann liði sínu yfir á 4. mínútu leiks-
ins með snyrtilegu skoti og lék allan 
leikinn en Feyenoord náði að taka 
stig með sér heim til Rotterdam.

Á laugardaginn kom Kristófer inn 
af bekknum þegar Willem II var 0-2 
undir en hann skoraði og reyndist 
það markið sem bjargaði stigi fyrir 
Willem. Hann fékk 
fyrstu tækifæri sín 
hjá félaginu síðasta 
vor og hefur verið á 
bekknum í fyrstu 
leikjum tímabilsins 
en þetta var fyrsta 
mark hans fyrir 
aðalliðið. 
– kpt

Kristófer og 
Albert brutu 
ísinn í Hollandi

Albert  
Guð-
mundsson.

KÖRFUBOLTI Íslenska karlalands-
liðið í körfubolta hóf undankeppni 
EuroBasket 2021 á svekkjandi 
þriggja stiga tapi 80-77 fyrir Portú-
gal ytra í gær. Var þetta fyrsti leikur 
Íslands í riðlakeppninni en ásamt 
Portúgal og Íslandi er Belgía í C-riðli. 
Fer eitt lið áfram á lokastig undan-
keppninnar og er Portúgal efst og 
eina liðið sem hefur leikið tvo leiki. 
Næsti leikur Íslands er gegn Belgíu 
í nóvember á heimavelli þar sem 
Ísland þarf á sigri að halda.

Leikurinn var afar jafn í fyrri hálf-
leik, liðin skiptust á forskotinu og 
náði Ísland mest fimm stiga forskoti 
þó að Portúgal væri aldrei langt 
undan. Náði Portúgal forskotinu 
skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks og 
ellefu stiga forskoti í upphafi fjórða 
leikhluta eftir slæman leikkafla hjá 
íslenska liðinu en Íslendingarnir 
neituðu að gefast upp.

Gerðum of mörg mistök
Elvar Friðriksson og Kári Jóns-
son áttu stóran þátt í því að Ísland 
komst aftur inn í leikinn og náði 
forskotinu en á lokametrunum 
sigu Portúgalar fram úr. Settu þeir 
fjögur síðustu stig leiksins og unnu 
nauman þriggja stiga sigur. Ísland 
fékk gott færi til að komast yfir 
þegar ellefu sekúndur voru eftir en 
niður vildi boltinn ekki og með því 
fóru möguleikar Íslands.

Þjálfari landsliðsins, Craig Peder-
sen, var skiljanlega hundsvekktur er 
Fréttablaðið sló á þráðinn til hans 
til Portúgals.

„Tilfinningin er ekki góð og ég er 
afar vonsvikinn, við gerðum marga 
jákvæða hluti í leiknum en gerðum 
of mörg mistök til að vinna þennan 
leik. Við vorum að tapa boltanum 
á stöðum sem gáfu þeim auðveldar 
körfur, það er óboðlegt að gefa 
svona liði körfur þar sem þú getur 
ekki varist þeim,“ sagði Craig og hélt 
áfram:

„Í varnarleiknum vorum við 
heldur ekki nægilega duglegir að 

ýta þeim út til að aðstoða Tryggva. 
Þeir fá stóra körfu upp úr sóknafrá-
kasti þar sem menn gleyma sér sem 
má ekki gerast. Sú karfa gerði út af 
við okkur, þar voru menn einfald-
lega ekki nógu beittir til að klára 
leikinn. Þetta var leikur þar sem 
smáatriðin skipta máli og ein sókn 
gerði útslagið. Við þurftum eina 
körfu til viðbótar og fengum færi til 
þess en það vantaði herslumuninn.“

Ísland átti góðar rispur í sóknar-
leiknum. „Í sókninni vorum við að 
fá fína möguleika, skapa okkur skot 
sem við viljum fá en náðum ekki að 
nýta þau nægilega vel.“

Það er ljóst að Ísland þarf helst að 
vinna alla þrjá leikina sem eftir eru 
til að komast áfram.

„Þeir eru með gott lið með leik-
menn úr frábærum liðum en við 
sýndum það í dag að við getum 
unnið Portúgal. Þetta er jafn og 
spennandi riðill og það geta allir 
unnið alla,“ sagði Craig og hélt 
áfram:

„Þeir fengu færi til að vinna Belg-
íu, rétt eins og við fengum tæki-
færi til að vinna hér í Portúgal. Nú 
verðum við að einbeita okkur að 
Belgíuleiknum og verja heimavöll 
okkar, við verðum að vinna þann 
leik,“ sagði Craig svekktur að lokum.

Hann hefur nægan tíma til að fara 
yfir hvað fór úrskeiðis enda næsti 
leikur Íslands, gegn Belgíu á heima-
velli, ekki fyrr en í nóvember.  
 kristinnpall@frettabladid.is

Mistök kostuðu okkur leikinn
Íslenska körfuboltalandsliðið þurfti að sætta sig við svekkjandi þriggja stiga tap fyrir Portúgal í gær. Hann 
tók ýmislegt jákvætt úr leiknum þrátt fyrir tapið en sagði að fjöldi mistaka liðsins hefði gert út um leikinn.

Martin Hermannsson fór fyrir liði Íslands í stigaskorun líkt og oft áður en hann var gríðarlega óheppinn að snið-
skot hans fór ekki niður sem hefði líklegast dugað Íslandi til sigurs á lokasekúndum leiksins. NORDICPHOTOS/GETTY

Stig Íslands: Martin Hermanns-
son 20/8 stoðsendingar, Tryggvi 
Hlinason 15, Hörður Axel Vil-
hjálmsson 14, Elvar Már Friðriks-
son 11, Kári Jónsson 11, Kristófer 
Acox 4, Hlynur Bæringsson 2/8 
fráköst

PORTÚGAL
80
34

ÍSLAND
77 
33

KÖRFUBOLTI Körfuboltalið Kefla-
víkur fékk gríðarlegan liðsstyrk 
fyrir komandi tímabil þegar Mike 
Craion skrifaði undir hjá félaginu. 
Snýr hann aftur til Íslands eftir að 
hafa leikið í Frakklandi undanfarin 
ár. Staðfesti hann í samtali við   
Karfan.is að hann væri búinn að 
semja við Keflavík.

Lék hann í tvö ár með Keflavík 
og tvö ár með KR á sínum tíma og 
var einn besti leikmaður deildar-
innar. Vann hann tvo Íslands-
meistaratitla með KR og var með 
22 stig og ellefu fráköst að meðal-
tali í leik. – kpt

Craion snýr 
aftur í Keflavík
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Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Sveinn Gíslason
vélvirki

lést mánudaginn 10. september 
síðastliðinn.

Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 
þriðjudaginn 18. september kl. 15. 

Þakkir eru færðar læknum og starfsfólki 
taugalækningadeildar Landspítalans.

Sigrún Pálsdóttir
Hilmar Þórðarson

Páll Tómasson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir, tengdafaðir, afi og langafi,
Haraldur Gísli Sigfússon

fv. leigubifreiðarstjóri 
frá Stóru-Hvalsá, Hrútafirði, 

Álfheimum 44, Reykjavík, 
lést þriðjudaginn 11. september.  
Útförin fer fram fimmtudaginn 

 20. september kl. 13 í Langholtskirkju.

Hreinn Haraldsson  Ólöf Erna Adamsdóttir
Hanna Dóra Haraldsdóttir  Bjarni Jón Agnarsson
Sigfús Birgir Haraldsson  Hanna Jóhannsdóttir

barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Elskuleg móðir mín,  
amma og langamma,

Helga Þórdís Benediktsdóttir
hjúkrunarfræðingur, 

Stórholti 22,
lést á Droplaugarstöðum þann 30. ágúst 
síðastliðinn. Útförin fer fram í kyrrþey.

Guðbjörg B. Petersen
Benedikt G. Ófeigsson Þórunn Ósk Þorgeirsdóttir

Helga Þórdís og Hlynur Þorri

Það hefur verið mjög fram-
sækið að stofna samtökin 
á sínum tíma. Við finnum 
fyrir því að það er mjög mik-
ill áhugi á þessu í dag. Okkur 
langar þess vegna til að efla 

samtökin og setja þau í fastari skorður,“ 
segir Björn Hákon Sveinsson, formaður 
Samtaka um bíllausan lífsstíl.

Samtökin hafa verið rekin sem frjáls 
félagasamtök en ekki haft fasta félaga-
skrá. „Við erum öflug samtök í dag en 
það er enginn að greiða félagsgjöld. Það 
getur líka verið erfiðara að sækja um 
styrki þegar það er engin félagaskrá.“

Björn segir að allir séu velkomnir í 
samtökin, líka þeir sem eiga bíl. „Við 
erum að vinna að því að fólk hafi val 
um ferðamáta. Fólk á að geta nýtt sér 
almenningssamgöngur og hjólreiðar 
en líka farið fótgangandi. Þetta tengist 
mikið skipulagsmálunum. Það skiptir 
miklu máli hvernig borgin og sveitar-
félög eru skipulögð.“

Að mati Björns felast ákveðin lífsgæði 
í því að eiga ekki bíl. „Þú sparar bæði 
peninga og tíma og losnar við mikinn 
streituvald. Við fjölskyldan erum með 
rafmagnsbíl núna en vorum alveg bíllaus 
í tvö og hálft ár þegar ég bjó nær vinnu-
staðnum. Í framtíðinni stefnum við að 
því að verða alveg bíllaus.“

Núverandi vinnustaður Björns er á 
Bíldshöfða en hann býr í Vesturbænum. 
„Ég hjóla í vinnuna eins oft og ég get. 
Maður stjórnar þessu auðvitað sjálfur 
og þetta er líka spurning um hugarfar. 
Það er alveg hægt að klæða veðrið af sér.“

Á fundinum verður kynning á Bygg-
ingarfélagi Samtaka um bíllausan lífsstíl. 
Félagið sótti um að fá að byggja bíllaust 
hverfi á Sjómannaskólareitnum við 
Háteigsveg. Reykjavíkurborg auglýsti 
nokkrar lóðir sem óhagnaðardrifin félög 
gátu sótt um.

„Þessi hópur hefur unnið mikla vinna 
við hönnun og skipulagningu hverfisins. 
Þetta er mjög spennandi verkefni en það 

kemur í ljós í október hver fær svæðið 
úthlutað.“

Nýlega voru kynntar tillögur stjórn-
valda í loftslagsmálum. Meðal annars á 
að banna nýskráningar bensín- og dísil-
bíla frá 2030 en einnig á að efla almenn-
ingssamgöngur og hjólreiðar. „Þetta eru 
mál sem við erum að skoða og munum 
jafnvel álykta um á fundinum. Persónu-
lega er ég ekki hrifinn af boðum og 
bönnum. Mér finnst frekar að það eigi að 
gera innviðina þannig að fólk hafi raun-
hæfan valkost við einkabílinn.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Bíllaus fagna tíu ára starfi
Samtök um bíllausan lífsstíl fagna í dag tíu ára afmæli. Af því tilefni verður haldinn afmælis-
aðalfundur á Kexi Hosteli klukkan 17.30. Björn Hákon Sveinsson, formaður samtakanna, 
segir að fyrir tíu árum hafi þetta verið jaðarskoðanir en í dag séu þær orðnar mun almennari.

Björn Hákon Sveinsson, formaður Samtaka um bíllausan lífsstíl, vill að fólk hafi val um ferðamáta. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Við fjölskyldan erum 

með rafmagnsbíl núna 

en vorum alveg bíllaus í tvö og 

hálft ár.

Merkisatburðir
1630 Borgin Boston í Bandaríkjunum er stofnuð af 
breskum landnemum.
1631 Gústaf Adolf 2. Svíakonungur vinnur sigur á her-
sveitum Tillys í orrustunni við Breitenfeld.
1844 Fyrstu alþingiskosningar eru haldnar í Reykjavík. 
Sveinbjörn Egilsson hlýtur flest atkvæði, 15, en neitar 
þingsetu og því verður Árni Helgason þingmaður með 11 
atkvæði.
1896 Eldur sést í hafi frá Landeyjum, suðvestur af Hellisey.
1966 Vegur fyrir Ólafsfjarðarmúla er formlega opnaður.
1988 Sumarólympíuleikar eru settir í Seoul í Suður-Kóreu.
1992 Landsbankinn tekur eignir Sambands íslenskra sam-
vinnufélaga upp í skuldir og innlimar þar með Samvinnu-
bankann.
2001 Kauphöllin í New York opnar fyrir viðskipti á ný eftir 
hryðjuverkin þann 11. september sama ár. 
2011 Occupy Wall Street-hreyfingin formlega stofnuð í 
New York-borg og mótmælir misskiptingu auðs.

Meðlimur Occupy Wall Street-hreyfingarinnar lætur í sér 
heyra á götu í New York árið 2011. NORDICPHOTOS/GETTY

Vanessa Williams komst í sögubækur 
þennan dag fyrir 35 árum þegar hún 
var fyrst blökkukvenna krýnd Ungfrú 
Ameríka. Í fyrsta skipti í sögu keppninnar 
varð sigurvegarinn skotmark hótana og 
hatursbréfa kynþáttahatara.

Tíu mánuðum eftir krýninguna var 
Vanessu skýrt frá nektarmyndum 
sem væru að fara í birtingu. Myndirnar 
taldi hún vera í glatkistunni enda hefði 
hún aldrei skrifað undir birtingarleyfi.

Tilurð myndanna má rekja til ársins 
1982 þegar Vanessa vann sem förðunar-
fræðingur fyrir Tom Chiapel, ljósmyndara 
í New York. Hann fékk Vanessu til að 
sitja fyrir undir því yfirskini að prófa 
ætti nýja tækni við skuggamyndatöku 
með tveimur fyrirsætum, en Vanessu 
myndaði hann með nakinni konu í mis-
munandi uppstillingum.

Myndirnar draga upp milda mynd af 
ástalífi samkynhneigðra, sem var afar 
umdeilt á þessum tíma. Hugh Hefner, út-
gefanda Playboy, voru boðnar myndirn-
ar til birtingar en hann afþakkaði. Seinna 
sagði hann Playboy ekki hafa viljað valda 
nýkrýndri Ungfrú Ameríku vandræðum, 
því myndirnar hefðu greinilega verið 
teknar án samþykkis til birtingar. 
Nokkru síðar tilkynnti Bob Gucc ione, 
útgefandi Penthouse, að hann hygðist 
birta myndirnar í septemberheftinu 
1984.

Eftir fjölmiðlafár jókst þrýstingur á 
Vanessu að afsala sér krúnunni, sem 
hún og gerði á blaðamannafundi 23. júlí 
1984. Í september sama ár hóf hún 
málsókn gegn Chiapel og Guccione, 
en lét málið niður falla með orðunum: 
„Sætasta hefndin er velgengni.“
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Fyrsta blökkukonan krýnd fegurðardrottning
Vanessa  
Willams.
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LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarfirði
544 5100 – granitsteinar.is

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM GRANÍT LEGSTEINUM Í SEPTEMBER



LÁRÉTT
1. útstáelsi 
5. svifdýr 
6. tveir eins 
8. tré 
10. átt 
11. skelfing 
12. málhelti 
13. æskja 
15. ritlingur 
17. afhenda

LÓÐRÉTT
1. sárasótt 
2. dropa 
3. mjaka 
4. kvendýr 
7. misvirða 
9. starf 
12. skiki 
14. skilaboð 1
6. rómversk tala

Krossgáta

Fremur hæg 
austlæg átt 
í dag, skýjað 
með köflum 
og víða líkur 
á skúrum. All-
hvöss norð-
austanátt 
og rigning á 
Vestfjörðum 
og einnig nyrst 
á landinu. Hiti 
6 til 12 stig, 
hlýjast suð-
vestanlands.

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.

Komið í  
allar helstu 
verslanir

Íslenskt 
tískutímarit

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Við erum ótrúlega 
góðir við nýja með-
limi. Gjörðu svo vel að 
taka þátt í ársfund-
inum.

Takk fyrir 
það. Gaman 
að vera hér

Ég er allavegana 
Ívar. Eða réttara 
sagt … for-
maðurinn Ívar.

Emma.

Húgó.

Ég er líka kallaður Mikli leið-
toginn. El Jefe Grande. Stór-

kanslarinn. Án þess þó að vilja 
legg ja ofuráherslu á sjálfan 

mig á nokkurn  
hátt.

En … stór er 
lykilorðið 

hér.

Allavegana í 
munninum.

Þú tókst 
orðin úr 
mínum.

Pabbi, get ég 
fengið pening 
fyrir bensíni?

Hvað varð um 
peninginn sem þú 

vannst þér inn 
sem pitsusendill í 

sumar?

Ég notaði hann til að kaupa 
bensín til að sendast með 

pitsur.

Það hljómar eins 
og þetta starf 

hafi kennt þér þína 
fyrstu hagfræði-

lexíu.

Já. Ég komst 
að því að 

vinna virðist 
bara vera fyrir 

fábjána.

Hversu oft hef ég 
sagt þér að hætta 
að elta Sollu með 
hor á puttunum?

Ég veit það 
ekki.

Ellefu sinnum!

Hvernig 
geturðu 

mögulega 
fylgst með 

þessu?

Ég útbjó 
bókhald.

Í þessari röð er listi yfir 
öll skiptin sem ég hef 
klagað Hannes, í þessum 
eru refsingarnar sem hann 
fékk, og …

Einmitt það! Kennið 
bókhaldaranum um!

LÁRÉTT: 1. flakk, 5. rek, 6. vv, 8. akasía, 10. na,  
11. ógn, 12. stam, 13. óska, 15. smárit, 17. skila.
LÓÐRÉTT: 1. fransós, 2. leka, 3. aka, 4. kvíga,  
7. vanmeta, 9. sótari, 12. skák, 14. sms, 16. il.

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

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

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

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

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

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

Mánudagur

Ivanov átti leik gegn Dim itrov í 
Búlgaríu 1983.

1. … Hxg2+! 2. Rxg2 (2. Kxg2 
Dxh3+! 3. Kxh3 Bxf3#).  
2. … Dxh3+! 3. Kxh3 Bg4# 0-1. 

www.skak.is Nýjasti stórmeist-
ari Íslendinga, Bragi Þorfinns-
son, varð hlutskarpastur með 
fullt hús á 20 ára afmælismóti 
Hróksins. Jón Viktor Gunn-
arsson, Guðmundur Kjartans-
son, Helgi Ólafsson og Dagur 
Ragnarsson komu næstir með 
vinningi minna.

Svartur á leik

1 7 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8   M Á N U D A G U R18 F R É T T A B L A Ð I Ð



Söngur Kanemu (ENG SUB)  .........  18:00
Útey 22. júlí ............................................  18:00
Sorry to Bother You  ......................  20:00
Whitney  ....................................................  20:00

Útey 22. júlí ............................................  20:00
Whitney  ....................................................  22:00
Sorry to Bother You  ....................... 22:10
Kvíðakast (Atak Paniki) .................... 22:15

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

www.volkswagen.is HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is · umboðsmenn um land allt:
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Við látum framtíðina rætast.

Komdu við hjá sérfræðingum 
okkar að Laugavegi 174  og kynntu þér úrval Volkswagen atvinnubíla í einni fjölhæfustu 

fjölskyldu landsins.

FJÖLHÆFASTA 
FJÖLSKYLDA  
LANDSINS?

Glæsilegur og vel út búinn pallbíll 
með 3.0 lítra, 225 hestafla, V6 
dísilvél, 550 Nm togi, læst afturdrif, 
dráttarbeisli, heithúðun á palli, 
stigbretti, vetrardekk og nú á 
einstöku tilboðsverði.

Volkswagen Amarok 

verð frá  7.890.000 kr.

Hannaður með þarfir iðnaðar-
manna að leiðarljósi og með 
átta þrepa sjálfskiptingu fyrir 
allar útgáfur. Fjöldi útfærslna 
á hleðslurými, farþegarými og 
aðstoðarkerfi.

Volkswagen Crafter 

verð frá  5.610.000 kr.

Einn vinsælasti atvinnubíll 
á Íslandi undanfarin ár. 
Áreiðanlegur, öruggur og 
fæst í tveimur lengdum, 
fjórhjóladrifinn og  í fjölda 
útfærslna.

Volkswagen Caddy 

verð frá 2.590.000 kr.

Transporter hefur fylgt 
kynslóðum af fólki sem hefur 
þurft á traustum og áreiðan-
legum vinnuþjarki. Fulkomin 
stöðugleikastýring, spólvörn og 
sjö þrepa sjálfskipting.

Volkswagen Transporter 

verð frá 4.180.000 kr.

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

17. SEPTEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  Oktavdj at Austur Club 
(House Groove)
Hvenær?  20.00
Hvar?  Austur, Austurstræti
Húsið opnað á slaginu 20.00. 
Happy Hour á barnum frá 22-00.

Viðburðir
Hvað?  Kötlugosið – Sögunnar 
minnst
Hvenær?  10.00
Hvar?  Bókasafn Seltjarnarness
Bókasafn Seltjarnarness gerir sér 
far um að minnast atburða ársins 
1918 í tilefni 100 ára afmælis full-
veldis Íslands með sýningu og 
framsetningu á bókum, lesefni og 
myndefni. Nú er það Kötlugosið 
sem er tekið fyrir.

Sýningar
Hvað?  Innrás III: Matthías Rúnar 
Sigurðsson
Hvenær?  10.00
Hvar?  Ásmundarsafn

Matthías Rúnar Sigurðsson 
vinnur meðal annars höggmyndir 
í stein. Klassísk handverksnotkun 
hans kallast skemmtilega á við 
verk Ásmundar og er fróðlegt að 
sjá ungan og upprennandi mynd-
höggvara sýna verk sín í sam-
hengi Ásmundarsafns. Árið 2018 
eru fyrirhugaðar fjórar innrásir 
í sýninguna List fyrir fólkið, þar 
sem völdum verkum Ásmundar 
Sveinssonar er skipt út fyrir verk 
starfandi listamanna.

Hvað?  Ásmundur Sveinsson: List 
fyrir fólkið
Hvenær?  10.00
Hvar?  Ásmundarsafn
Yfirlitssýning á verkum Ásmund-
ar Sveinssonar myndhöggvara. 
Á sýningunni er sjónum beint 
að öllum ferli listamannsins allt 
frá tréskurðarnámi hjá Ríkarði 
Jónssyni og til síðustu ára lista-
mannsins. Sýnd eru verk unnin 
í ýmis efni þar á meðal verk 
höggvin úr tré, steinsteypu og 
bronsi. Á sýningunni eru jafn-
framt frummyndir þekktra verka 
sem stækkuð hafa verið og sett 
upp víða um land.

Hvað?  Lífsblómið – Fullveldi Ís-
lands í 100 ár
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Sýningin Lífsblómið fjallar um 
fullveldi Íslands í 100 ár. Titillinn 
er sóttur í skáldsögu Halldórs 
Laxness, Sjálfstætt fólk, sem 
gerist á þeim tíma er Ísland varð 
fullvalda ríki. Rétt eins og bókin 
fjallar Lífsblómið um hina djúpu 
þrá eftir sjálfstæði. Hún fjallar 
einnig um það hversu dýrmætt en 
um leið viðkvæmt fullveldið er. 
Í hundrað ára sögu fullveldisins 
hafa ýmsar ógnir steðjað að.

Hvað?  Einskismannsland – Ríkir þar 
fegurðin ein? 
Hvenær?  10.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir og Hafnar-
húsið
Með listsköpun sinni hafa mynd-
listarmenn haft mótandi áhrif á 
tengsl manna við umhverfi sitt 
jafnframt því sem verk þeirra 
endurspegla tíðaranda og sam-
félagsþróun. Á sýningunni er 
sjónum beint að verkum lista-
manna sem endurspegla tengsl 
Íslendinga við víðerni landsins og 
breytilegt verðmætamat gagnvart 
náttúrunni.

Hvað?  Bókfell
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Í febrúar 2014 dvaldi Steina 
Vasulka um mánaðar skeið á 
Íslandi og vann að hugmynd um 
rafrænt verk í samvinnu við Lista-
safn Íslands og Árnastofnun. Hún 
fékk aðgang að handritunum í 
Árnastofnun og þannig birtist 
ný hlið á höfundarverki hennar 
þar sem fornsögunum er búin 
nýstárleg umgjörð í formi rafræns 
listaverks. 

Hvað?  Ýmissa kvikinda líki
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Á sýningunni má sjá hvernig lista-

mennirnir hafa beitt margbreyti-
legri skapandi færni og ýmiss 
konar tækni. Sýningarstjórarnir 
Ingibjörg Jóhannsdóttir og Pari 
Stave hafa valið verk á sýninguna 
eftir listamenn sem vinna jafn-
hliða í grafík og aðra miðla. 

Meðal sýnenda eru rithöfundar 
og tónskáld en einnig myndlistar-
menn sem eru síður þekktir fyrir 
grafíkverk sín, frekar fyrir mál-
verk, þrívíð verk, innsetningar, 
gjörninga, ljósmyndaverk eða 
vídeólist.
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Mánudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR
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 Mæja býfluga 
08.46 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 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 Mæja býfluga 
12.46 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 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 Mæja býfluga 
16.46 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar
 frá Madagaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
18.55 Lalli 
19.00 Töfrahúsið    

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

THE SANDHAMN MURDERS

Hörkuspennandi sænskur sakamálaþáttur þar sem rannsóknar-
lögreglumaðurinn Thomas Andreasson og lögfræðingurinn Nora Lindes 

Seinni hlutinn verður sýndur á 
mánudaginn eftir viku.

KL. 20:35

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

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Magnað
mánudagskvöld

g g g
Seinni hlutinn verður sýndur á

á stod2.is

ð
skvöld

SUITS

lögfræðistofunni Pearson Specter 

KL. 21:20

BROTHER VS. 
BROTHER 

Frábærir þættir með þeim bræðrum 

hverjum þætti er nýr dómari sem 

KL. 19:50

Fyrri
hluti

THE DEUCE
KL. 22:10

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

GIRL, INTERRUPTED
KL. 22:00

07.00 The Simpsons
07.25 Strákarnir
07.50 The Middle
08.15 The Mindy Project
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Mayday
10.20 Grand Designs: House of 
the Year
11.05 Gulli byggir
11.35 Margra barna mæður
12.05 Fósturbörn
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.20 American Idol
15.45 American Idol
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 The Mindy Project
19.50 Brother vs. Brother  Frá-
bærir þættir með þeim bræðrum 
Jonathan og Drew sem keppa um 
það hvor sé færari í að taka hús 
í gegn. Þeir byrja frá grunni með 
hús sem þeir taka í gegn og þurfa 
að takast á við fjölmörg spenn-
andi verkefni. Í hverjum þætti er 
nýr dómari sem úrskurðar í lok 
þáttar hvor hafi staðið sig betur. 
Í lokin setja þeir húsin á sölu og 
sá sem græðir meira á sölunni 
stendur uppi sem sigurvegari 
þáttaraðarinnar.
20.35 The Sandhamn Murders 
 Sænsk spennuþáttaröð í tveimur 
hlutum sem byggð er á hinum 
vinsælu bókum ritöfundarins 
Vivecu Sten. Þættirnir fjalla um 
rannsóknarlögreglumanninn 
Thomas Andreasson og lögfræð-
inginn Noru Lindes sem búa í frið-
sælum bæ en undir yfirborðinu er 
eitthvað illt á sveimi.
21.20 Suits
22.05 The Deuce
23.05 60 Minutes
23.50 Major Crimes
01.25 Better Call Saul
02.15 The Art Of More
03.00 Unsolved: The Murders of 
Tupac and the Notorious B.I.G.
03.45 Unsolved: The Murders of 
Tupac and the Notorious B.I.G.
04.30 NCIS
05.15 Bones

19.10     Great News
19.35     The Big Bang Theory
20.00     Seinfeld
20.25     Friends
20.50     Who Do You Think You 
Are?
21.35     Famous In love
22.20     Divorce
22.50     Stelpurnar
23.15     The Originals
00.45     Flash
01.30     Supergirl
02.15     Legends of Tomorrow
03.00     Arrow

12.05 The Age of Adeline
13.55 Murder, She Baked: A 
Chocolate Chip Cookie Mystery
15.20 50 First Dates
17.00 The Age of Adeline
18.55 Murder, She Baked: A 
Chocolate Chip Cookie Mystery
20.20 50 First Dates  Rómantísk 
gamanmynd með Adam Sandler 
og Drew Barrymore. Sandler 
leikur náunga sem alltaf hefur átt 
erfitt með að skuldbinda sig, eða 
þar til að hann finnur drauma-
dísina sem Barrymore leikur. Sá 
galli er hins vegar á gjöf Njarðar 
að hún þjáist af alvarlegu skamm-
tímaminnisleysi og man ekki 
stundinni lengur hver þessi gaur 
er sem heldur sig kærasta hennar. 
22.00 Girl, Interrupted
00.10 Underworld: Blood Wars
01.45 Rock the Kasbah
03.30 Girl, Interrupted

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2008-2009
14.00 Úr Gullkistu RÚV: 89 á 
stöðinni
14.20 Pricebræður bjóða til veislu
15.05 Kaupmannahöfn - höfuð-
borg Íslands
15.30 Úr Gullkistu RÚV: Út og 
suður
15.55 Úr Gullkistu RÚV: Af 
fingrum fram
16.40 Myndavélar
16.50 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Heimssýn barna
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Saga Danmerkur
21.05 Þjóðargersemi
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Hljóðupptaka í tímans rás
23.10 Ditte & Louise
23.40 Kastljós
23.55 Menningin
00.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon
10.15 Síminn + Spotify
12.05 Everybody Loves Raymond 
12.30 King of Queens
12.50 How I Met Your Mother
13.15 Dr. Phil
14.00 A.P. Bio
14.25 Madam Secretary
15.10 Black-ish
15.35 Rise
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon
19.00 The Late Late Show with 
James Corden
19.45 Superstore
20.10 Top Chef
21.00 MacGyver
21.50 The Crossing
22.35 The Affair
23.35 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon
01.00 CSI
01.45 This is Us
02.30 The Good Fight
03.20 Star
04.05 I’m Dying Up Here
04.55 Síminn + Spotify

09.00 Evian Championship
14.30 Cambia Portland Classic 
16.30 Dell Technologies Champ-
ionship 
19.50 Evian Championship

09.20 Jacksonville Jaguars - New 
England Patriots
11.40 Chelsea - Cardiff City
13.20 Manchester City - Fulham
15.00 Bournemouth - Leicester 
City
16.40 Huddersfield - Crystal 
Palace
18.25 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2018/2019
18.50 Southampton - Brighton
21.00 Spænsku mörkin 
2018/2019
21.30 Þór/KA - Valur
23.10 Afturelding - ÍR

07.00 Messan
08.00 Wolves - Burnley
09.40 Everton - West Ham
11.20 Messan
12.20 Víkingur R. - FH
14.00 Valur - ÍBV
15.40 Pepsi-mörkin 2018
16.50 Þór/KA - Valur
19.15 Afturelding - ÍR
21.00 Football League Show 
2018/19
21.30 Seinni bylgjan
23.00 Girona - Celta Vigo

Mörgæsirnar frá 
Madagaskar, 
09.24,  13.24  
og 17.24

nar frá 
kar,

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

Aðeins 101.915 kr.

KOLDING
hægindastóll 
með skemli

Stillanlegur hægindastóll

með skemli. Svart, rautt 

eða grátt leður.

Fullt verð: 119.900 kr.

Aðeins 74.925 kr.

SILKEBORG
hægindastóll  
með skemli

Stillanlegur hægindastóll. 

með skemli. Svart PVC leður.

Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins 33.915 kr.

POLO
hægindastóll

Brúnt PU-leður 

Stærð: 80x90 H: 105 cm.

Fullt verð: 39.900 kr.

Aðeins 22.425 kr.

RAMSEY
hægindastóll

Skemmtilegur hægindastóll.

Grátt, blátt eða bordeaux 

rautt sléttflauel.

Fullt verð: 29.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

DORMA-haust

15%
AFSLÁTTUR

DORMA-haust

25%
AFSLÁTTUR

DORMA-haust

15%
AFSLÁTTUR

DORMA-haust

KOMDU 

NÚNA
September

tilboðin

Haustið  
er komið í Dorma

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til föst. kl. 10–18 (Holtagörðum)
Mán. til föst. kl. 11–18:30 (Smáratorgi)
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

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

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM
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Ég held ég fái þennan 
áhuga frá honum afa. Ég 
hef svo mikinn áhuga á 
fótbolta. Hann kenndi 
mér margt. Ég man eftir 
því þegar ég var yngri,“ 

segir Ísey Heiðarsdóttir sem vekur 
mikla eftirtekt í þáttaröðinni Víti í 
Vestmannaeyjum sem gerð er eftir 
samnefndri bók og kvikmynd og 
frumsýnd var á RÚV um helgina.

Ísey er dóttir Lísu Njálsdóttur en 
faðir Lísu er Njáll Eiðsson sem spil-
aði sjö landsleiki á sínum tíma fyrir 
íslenska karlalandsliðið í fótbolta 
og var hluti af ótrúlegu liði Vals árið 
1987. Njáll þótti harður í horn að 
taka á vellinum. Gaf aldrei tommu 
eftir. Sá gamli hefur trúlega verið 
ánægður með nokkrar tæklingar 
sem Ísey sýnir í myndinni. Gunn-
ar Helgason, höfundur bókarinnar, 
segir að Ísey blómstri í þáttunum. 
Þar séu hennar bestu senur.

Móðir hennar þótti liðtækur línu-
maður í handbolta og spilaði með 
Val og ÍBV en þurfti að hætta vegna 
brjóskloss. Faðir hennar, Heiðar Þór 
Pálsson, var efnilegur í blaki.

Ísey var valin úr um 600 stúlkna 
hópi og fer með hlutverk Rósu sem 
vill ólm spila á Orkumótinu en það 
mót er fyrir drengi. „Ég hef aldrei 
snert á leiklistinni áður. Ég hef aldr-

Skemmtilegt fólk  
           í leiklistinni
Ísey á ekki langt að sækja mikla hæfileika sína á sviði knattspyrnunnar. SKJÁSKOT/VÍTI Í VESTMANNAEYJUM

Ísey leikur Rósu sem þurfti að berjast fyrir tilverurétti sínum hjá Fylki, en 
liðið vantaði einmitt einn leikmann. SKJÁSKOT/VÍTI Í VESTMANNAEYJUM

Njáll, afi Íseyjar, hér þriðji frá hægri í efri röð í ódauðlegu liði Vals árið 
1987. Við hlið hans er Ólafur Jóhannesson, núverandi þjálfari Vals. 

Greinin um tíu landsliðsmenn í Val 
frá árinu 1987. Afi Íseyjar er þarna  
í næstefstu röð, lengst til hægri.

ei komið nálægt svona. Þetta var í 
fyrsta sinn,“ segir hún og bætir við 
að hún vilji gjarnan verða leikkona 
eftir atvinnumannsferilinn. Hún 
lék á sviði í vetur og hafði gaman af. 
„Það er svo skemmtilegt fólk þar. 
Alls staðar þar sem leiklistin er, þar 
er skemmtilegt fólk.“

Ísey býr í Vestmannaeyjum en 
karakterinn hennar, Rósa, spilar 
með Fylki. Hún var svolítið ósátt við 
að þurfa að klæðast hinum appels-

Ísey Heiðarsóttir, 
þykir sína snilldar-
takta í Víti í Vest-
mannaeyjum en 
fyrsti þátturinn var 
sýndur um helgina. 
Hún segist hafa erft 
fótboltahæfileikana 
frá afa sínum, Njáli 
Eiðssyni nokkrum, 
sem spilaði nokkra 
landsleiki og vann 
fjölda titla með Val. 

KRAKKARNIR Í 
SKÓLANUM ERU MJÖG 

HNEYKSLAÐIR Á AÐ ÉG SÉ 
ALLTAF Í FYLKISBÚNINGI OG 
SKILJA EKKI AF HVERJU 
GUNNAR HELGASON ÞURFTI  
AÐ VELJA FYLKI. 

ínugula lit Fylkis. „Krakkarnir í skól-
anum eru mjög hneykslaðir á að ég 
sé alltaf í Fylkisbúningi og skilja ekki 
af hverju Gunnar Helgason þurfti að 
velja Fylki,“ segir hún og hlær. 
benediktboas@frettabladid.is



Síðumúla 37, 108 Reykjavík. Sími: 564-5040. 
hirzlan@hirzlan.is. www.hirzlan.is

S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N

rafmagnsborðin 
        á Íslandi 

ódýrustu 
Líklega

gns
rusus

g

ðin
u
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ýr
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tu

g
dý

kle

• Sterkir  
rafmagnsfætur 

• Tveir mótorar 
• Minnisstýring 
• Burðargeta 100kg 
• Hæð 62-128cm 
• 3 ára ábyrgð 
• Til í gráu, hvítu  

og svörtu

H2 RAFMAGNSBORÐ

PRIMA BORÐPLÖTUR
Til í hvítu, svörtu 
og hvíttaðri eik.
 

TILBOÐSVERÐ 
MEÐ H2 FÓTUM 

Stærð 120x80    

65.900 kr.- 
Stærð 150x80    

66.900 kr.- 

E-MODEL BORÐPLÖTUR
Lagervara: Eik, hvítt, svart 
og beiki Getum pantað 
fyrir þig í mörgum 
öðrum litum 

TILBOÐSVERÐ 
MEÐ H2 FÓTUM 

Stærð 120x80    

67.900 kr.- 
Stærð 140x80   

68.900 kr.- 
Stærð 160x80   

68.900 kr.-
Stærð 160x80   

69.900 kr.- 
Stærð 200x80   

70.900 kr.- 

• Sterkir  
rafmagnsfætur 

• Einn mótor 
• Minnisstýring 
• Burðargeta 80kg 
• Hæð 73-123cm 
• 3 ára ábyrgð 
• Til í gráu og hvítu

H1 RAFMAGNSBORÐ

PRIMA BORÐPLÖTUR
Til í hvítu, svörtu 
og hvíttaðri eik.
 

TILBOÐSVERÐ 
MEÐ H1 FÓTUM 

Stærð 120x80    

48.800 kr.- 
Stærð 150x80    

49.900 kr.- 

E-MODEL BORÐPLÖTUR
Lagervara: Eik, hvítt, svart 
og beiki Getum pantað 
fyrir þig í mörgum 
öðrum litum 

TILBOÐSVERÐ 
MEÐ H1 FÓTUM 

Stærð 120x80    

50.900 kr.- 
Stærð 140x80   

51.900 kr.- 
Stærð 160x80   

51.900 kr.- 

ALLAR PLÖTUR ER 
EINNIG HÆGT AÐ FÁ 70CM DJÚPAR

KYNNINGARTILBOÐ 
GILDA TIL OG MEÐ 
26. SEPTEMBER!



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

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

MIÐASALA Á
HARPA.is/JOLAGESTIR

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Það hefur þráfaldlega verið bent 
á ömurlegt ástand í húsnæðis-
málum okkar minnstu bræðra 

og systra. Fíklar og aðrir sem ekki 
hafa náð að átta sig í/á brjáluðu 
samfélaginu, til langframa eða tíma-
bundið, mæla göturnar. Geðveila 
og fíknsjúkdómar ganga oft hönd í 
hönd um strætin og hafa ekki í nein 
hús að vernda.

Það kemur fyrir að þetta 
ófremdarástand bögglist fyrir 
brjósti ráðamanna. Og þá byrja 
þeir að telja. Svo að þrátta. Fyrst eru 
rónar taldir, eins og sauðfé í dilk, 
og svo er þráttað um hver á hvað. 
Kíkt er á markið og skoðað hvaðan 
fénaðurinn kemur. Og dugmiklir 
ráðamenn í höfuðborginni sjá að 
af X mörgum rónum eru tveir frá 
Akranesi, einn frá Húsavík, þrír frá 
Selfossi og átján úr Kópavogi etc. etc. 
Þannig finna menn út hvernig eigi að 
skipta kostnaðinum. En þá vilja þeir 
sem „eiga lömbin“ ekki borga. Þar 
stoppar málið – fyrir utan fimm eða 
sex skýrslur sérfræðinga. Kannski, 
ef vel liggur á mönnum, er bætt við 
gámi úti á Granda – í útnára byggðar 
í Reykjavík. Þaðan telur kerfið að 
styttra sé til himna. Enda er hefð fyrir 
því að þar séu menn látnir deyja.

Jesús og minnstu bræðurnir og 
sauðirnir og Samverjinn og allt það 
stöff er gleymt. Enda er það í Nýja 
testamentinu.

Þrátt fyrir ítrekaðar talningar 
gerist ekki neitt. Því held ég að rétt 
sé að snúa dæminu við.

Það er þekkt úr fótboltanum að 
borgaðar séu uppeldisbætur. Væri 
nú ekki sanngjarnt að þau bæjarfélög 
sem lagt hafa til róna í miðbæjar-
mynd Reykjavíkur fengju slíkar 
bætur fyrir sína menn frá borginni? 
Eða hvað gerir höfuðborg að höfuð-
borg ef það er ekki róninn? Þá færi 
líka borgin að finna það á pyngjunni 
að þetta fólk er til. Það bítur oft. 
Bítur jafnvel fastar en bragginn.

Rónateljarinn


