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VERIÐ VELKOMIN Á  
HEILSU- OG  

LÍFSSTÍLSDAGA
20. SEPT.- 3. OKT. 2018 20. SEPT.- 3. OKT. 2018 

KYNNTU ÞÉR  ÖLL FRÁBÆRU  TILBOÐIN Í  HEILSUBÆKLINGI NETTÓ
SYKURLAUS

öflugur liðstyrkur

Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guðmundur Stein-
grímsson skrifar um traust til 
stjórnmálamanna. 11 

SPORT Engum tekist að hrifsa 
stig af Liverpool. 16

TÍMAMÓT Fá kannski köku í til-
efni dagsins. 18

LÍFIÐ Það er fyrir 
löngu orðinn siður 
að kvikmynda-
hátíðinni RIFF 
fylgi sundbíó 
þar sem fjörug 
ræma er sýnd í 
sundlaug. 26

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ ● FÓLK   
●  FASTEIGNIR
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

STJÓRNMÁL Tveir ráðherrar í ríkis-
stjórn settu sig upp á móti þeim 
áformum að árshátíð Stjórnar-
ráðsins yrði haldin þann 6. október 
næstkomandi, á tíu ára afmæli 
íslenska efnahagshrunsins. Svo fór 
að árshátíðin var blásin af vegna 
athugasemda ráðherra.

Nokkurrar óánægju gætir meðal 
starfsmanna Stjórnarráðsins vegna 
þessarar afskiptasemi. Ráðuneytin 

skiptast á að skipu-
leggja árshátíðirnar 
en í ár var það í 

höndum starfs-
m a n n a f é l a g s 
mennta-  og 
m e n n i n g a r -

m á l a r á ð u -
neytisins.
– aá / sjá síðu 2

Engin árshátíð  
á hrunafmæli

Lilja  
Alfreðsdóttir

 Alþjóðlegi bangsadagurinn var í gær og við það tilefni var boðið upp á Bangsaspítala á þremur heilsugæslustöðvum á 
höfuðborgarsvæðinu. Það var ýmislegt sem hrjáði tuskudýr barnanna sem lögðu leið sína á Sólvang í Hafnarfirði. Allir 
fengu þó bót meina sinna hjá læknanemum sem sóttu sér mikilvæga reynslu í samskiptum við börn. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fleiri myndir frá Bangsaspítalanum er að finna á Plús-
síðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Frétta-
blaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

Tveir meintir prufu-
tímar reyndust nemanda 
Ferðamálaskóla Íslands 
dýrir. Skólastjórinn segir 
ekki hægt að prufa og 
alla gera sér grein fyrir 
hvað felist í umsókn.

DÓMSMÁL Nemandi við Ferðamála-
skóla Íslands hefur verið dæmdur til 
að greiða skólanum full skólagjöld, 

440 þúsund krónur, að frádregnu 50 
þúsund króna skrásetningargjaldi, 
vegna leiðsögunáms. 

Umræddur nemandi taldi að 
hann hefði fengið loforð um prufu-
tíma og hætti námi eftir tvær 
kennslustundir. Málskostnaður 
nam 372 þúsund krónum. Tímarnir 
tveir kostuðu því rúm 800 þúsund.

Þetta er þriðja málið tengt skóla-
gjöldum við skólann sem ratar fyrir 
dómstóla en í öllum tilfellum hefur 
verið fallist á kröfur skólans. Í þessu 
máli taldi nemandinn að munn-

legur samningur hefði komist á um 
að hann fengi að sitja prufutíma. 
Þá taldi hann einnig að ekkert í 
umsóknarskjali skólans bæri það 
með sér að hann hefði skuldbundið 
sig til að greiða gjaldið.

Í niðurstöðu dómsins var báðum 
málsástæðum hafnað en sagt að sú 
staðreynd að þrjú dómsmál hefðu 
farið fyrir dóm vegna skólagjalda 
ætti að vera „nægileg hvatning fyrir 
[skólann] til að íhuga hvort ekki 
megi bæta form umsóknar“.

„Fólk gerir sér alveg grein fyrir því 

þegar það sækir um að það þurfi að 
greiða fyrir námsvistina. Í þessu máli 
er þetta svolítið eins og ef þú ferð á 
veitingastað, borðar forrétt, hluta af 
aðalréttinum og segist svo ekki ætla 
að borga,“ segir Friðjón Sæmunds-
son, skólastjóri Ferðamálaskólans.

Dæmi eru um að fólk sem lokið 
hefur leiðsögunámi við skólann hafi 
sótt um aðild að Leiðsögn, stéttar-
félagi leiðsögumanna, og verið hafn-
að. Ástæðan sé sú að skólinn kennir 
ekki samkvæmt námskrá mennta-
málaráðuneytisins. Í nýlegri skýrslu 

frá starfshópi á vegum félagsins segir 
að „útskrifaðir nemendur skólans 
uppfylli prýðilega skilgreiningu á 
starfi fararstjóra“ en teljist ekki leið-
sögumenn. 

„Stjórnendur félagsins hafa hatast 
út í þetta nám og skólann og eru 
sjálfum sér til stórfelldrar skammar. 
Leiðsögn er í raun stéttarfélag og það 
geta allir sem vilja verið í því stéttar-
félagi,“ segir Friðjón.

Indriði H. Þorláksson, formaður 
Leiðsagnar, vildi ekki ræða málefni 
skólans þegar falast var eftir því. – jóe

Tveir tímar kostuðu nema hátt í milljón



Veður

Allhvöss eða hvöss suðvestanátt og 
vætusamt í dag, en úrkomuminna 
austan til og fremur milt veður. 
SJÁ SÍÐU 20

Veður

BRIDS
SKÓLINN

BYRJENDUR ( )  1. okt.     

KERFIÐ (  )  3. okt.      

STIG 1  Hvað þarf að kunna fyrirfram? Ekki neitt, en það 
spillir ekki að þekkja ás frá kóng. Ekkert mál að mæta ein/einn.  

STIG 2  arið er vel y r fram al  sagna  tan ar  g msar 
st ður  sagn aráttu. ikið spilað g ægt að k ma ein/einn.

   

          

Staður:         

Fiðrildi fyrir frumsýningu fréttamyndvers

Erna Ómarsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMFÉLAG Erna Ómarsdóttir, listrænn 
stjórnandi Íslenska dansflokksins, er 
meðal þeirra listamanna sem stíga 
fram og lýsa óviðeigandi hegðun og 
kynferðislegri áreitni belgíska lista-
mannsins Jan Fabre í ítarlegri umfjöll-
un The New York Times í gær. Í viðtali 
við bandaríska stórblaðið lýsir Erna 
því hvernig Fabre hafi haldið að henni 
fíkniefnum í myndatöku í íbúð hans 
og hún ekki þorað að neita honum.

Fabre þessi er einn virtasti lista-
maður Belga og þiggur sem nemur 
ríflega 100 milljónum króna frá belg-
íska ríkinu á ári hverju. Verk hans 
hafa verið sýnd í helstu söfnum og 
sýningarsölum listheimsins auk þess 
sem hann hefur verið sæmdur æðstu 
orðu belgíska ríkisins.

Fyrr í þessum mánuði skrifuðu 20 
listamenn bréf í anda Metoo-bylt-
ingarinnar sem birtist í belgískum 
fjölmiðlum en þar er Fabre sakaður 
um kynferðislega áreitni.

Í úttekt The New York Times í gær 
lýsir Erna samskiptum sínum við 
Fabre en hún gekk til liðs við fyrirtæki 
hans þegar hún var rétt um tvítugt. 
Hún hafi notið þess að vinna með 
honum fyrst en það breyst þegar hann 
bað hana að sitja fyrir hjá sér. Þar hafi 
hann viljað mynda augu hennar á 
meðan hún stundaði sjálfsfróun, 
nokkuð sem hún hafi ekki þorað að 
segja nei við.

„Þú vissir að ef þú hafnaðir honum 
myndi það koma niður á þér annars 
staðar,“ er haft eftir Ernu. Þá hafi hann 
í annað sinn haldið að henni kókaíni 
og áfengi þar til hún hafi látið undan.

Erna kveðst hafa viljað stíga fram 
til að vara aðra dansara við og stöðva 
Fabre. – smj

Vill vara aðrar 
við Jan Fabre

STJÓRNMÁL  Árshátíð Stjórnar-
ráðsins sem halda átti 6. október 
næstkomandi hefur verið blásin 
af eftir afskipti tveggja ráðherra í 
ríkisstjórninni. Samkvæmt heim-
ildum  Fréttablaðsins gætir nokk-
urrar óánægju meðal starfsmanna 
vegna þessarar afskiptasemi ráð-
herranna af skemmtanahaldi starfs-
manna, en það mun vera dagsetn-
ingin sem ráðherrunum hugnast 
ekki. Á umræddum degi verða tíu 
ár liðin frá því að Geir H. Haarde, 
þáverandi forsætisráðherra, flutti 
tilfinningaþrungið sjónvarpsávarp 
sem endaði á orðunum „Guð blessi 
Ísland“. Ávarpið markar í hugum 
flestra Íslendinga upphaf efnahags-
hrunsins.

Ráðuneytin skiptast á að halda 
árshátíð Stjórnarráðsins og að þessu 
sinni var röðin komin að mennta- 
og menningarmálaráðuneytinu. Er 
skipulagningin í höndum starfs-
mannafélags ráðuneytisins.

Þegar spurðist út um ráðuneytið 
að halda ætti árshátíðina 6. október 
mun Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, hafa lýst 
áhyggjum af dagsetningunni við 
Katrínu Jakobsdóttur forsætisráð-
herra. Hafi þær báðar í kjölfarið lýst 
andstöðu sinni við skipuleggjendur 
og lagt bann við því að árshátíðin 
yrði haldin umrætt kvöld. Hefur 
árshátíðinni því verið frestað fram 
á næsta vor.

Björk Óttarsdóttir, formaður 
starfsmannafélags ráðuneytisins, 
vildi ekki tjá sig um málið þegar 
Fréttablaðið sló á þráðinn en sam-
kvæmt heimildum blaðsins hefur 
málið verið töluvert rætt á göngum 
menntamálaráðuneytisins. Furða 

einhverjir starfsmanna sig á þessari 
afskiptasemi ráðherranna tveggja 
og óþarfa viðkvæmni með dagsetn-
inguna. Aðrir starfsmenn Stjórnar-
ráðsins hafi hins vegar samúð með 
sjónarmiðum ráðherranna um 
að partístand  æðstu ráðamanna 
þjóðarinnar á þessum degi myndi 
lýsa skeytingarleysi á þessum tíma-
mótum.

Atburðirnir fyrir tíu árum eru ráð-
herrunum tveimur eflaust minnis-
stæðir en Katrín var þingmaður í 
stjórnarandstöðu í október 2008 og 
varð ráðherra í minnihlutastjórn-
inni sem tók við í lok janúar 2009. 
Lilja starfaði hins vegar sem sér-
fræðingur í Seðlabankanum þegar 

hrunið varð og ætla má að þessir 
dagar í október 2008 líði hvorugri 
þeirra úr minni. Hvorki Lilja né 
Katrín vildu hins vegar tjá sig um 
málið þegar eftir því var leitað. 
adalheidur@frettabladid.is

Katrín bannar djamm á 
tíu ára afmæli hrunsins
Halda átti árshátíð Stjórnarráðsins 6. október næstkomandi. Forsætisráðherra 
stöðvaði þau áform eftir samtal við menntamálaráðherra. Nokkurrar óánægju 
gætir í starfsliðinu með afskiptasemi og meinta viðkvæmni ráðherranna.

Geir flutti þjóðinni minnisstætt 
ávarp þann 6. október 2008. 

Katrín Jakobsdóttir og Lilja Alfreðsdóttir vilja ekki skemmta sér með öðru 
starfsfólki ráðuneytanna á tíu ára afmæli hrunsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

 Ríkisútvarpið frumsýndi á föstudag nýtt og tæknivætt fréttamyndver sem leysir af hólmi eldra óhagkvæmara myndver. Kostnaður við hið nýja 
myndver er áætlaður 184 milljónir króna. Tilhlökkun og spenna skein úr augum þeirra Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur og Rakelar Þorbergsdótt-
ur fréttastjóra fyrir frumsýninguna á föstudag. Ekki var annað að sjá en að allt hefði gengið að óskum í útsendingunni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

NÝJA-SJÁLAND Nálar hafa fund-
ist í jarðarberjum í stórmarkaði 
í Auckland á Nýja-Sjálandi. 
Umrædd jarðarber voru innflutt 
frá Ástralíu.

Undanfarnar vikur hafa nálar 
og títuprjónar fundist í jarðar-
berjum í verslunum í Ástralíu en 
yfir hundrað slíkar tilkynningar 
hafa borist. Talið er að hluta þeirra 
megi rekja til fólks sem hefur tekið 
upp á því að troða nálum í ber eftir 
að sagt var frá málinu í fréttum.

Málið hefur orðið til þess að 
sala á ávöxtum og berjum hefur 
dregist saman og nauðsynlegt 
hefur verið að henda tonnum af 
matvælunum. Ástralskir bændur 
óttast að það muni hafa talsverð 
áhrif á afkomu sína í lok árs.

Enginn hefur slasast vegna þessa 
en yfirvöld hvetja fólk til að skoða 
og skera ávextina áður en þeirra er 
neytt. – jóe

Nálar í berjum  
á Nýja-Sjálandi
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MEIRI SNILLD

MEIRI

OPIÐ LAUGARDAGA MILLI KL. 12:00 OG 16:00

Honda HR-V
verð frá kr. 3.870.000

Honda Civic
verð frá kr. 2.990.000

Honda Jazz
verð frá kr. 2.540.000

Honda CR-V
verð frá kr. 4.840.000

 
 
 
 
 
 
 Neyðarstöðvunarmerki
 Loftþrýstingsviðvörunarkerfi
 Borgarhemlakerfi
 Stöðugleikakerfi
 Fjarstýrð samlæsing með tveimur lyklum
 Upplýsingaskjár
 Hraðastillir með hámarkshraða
 Sjálfvirkar þurrkur með regnskynjara
 Sjálfvirk rökkurljós með skynjara
 Rafmagn í rúðum (framan og aftan)
 Rafstýrðir hurðaspeglar
 Hæðarstilling í ökumannssæti
 Hiti í framsætum
 Hallandi aftursæti
 Töfrasæti
 USB tengi (iPod samhæft)
 4 hátalarar
 Bluetooth handfrjáls símabúnaður
 Samlitir hliðarspeglar
 Halogen aðalljós
 LED dagljós og LED hemlaljós
 15“ stálfelgur

1.3 VTEC TURBO - 102 hestöfl
6-gíra beinskipting 
7-gíra sjálfskipting (CVT)

frá kr. 2.540.000 frá kr. 2.990.000 frá kr. 3.340.000 frá kr. 3.390.000
 
 
 
 
 
 
 ISO festipunktar
 Neyðarstöðvunarmerki
 Loftþrýstingsviðvörunarkerfi
 Borgarhemlakerfi
 Árekstursvari
 Umferðarmerkjagreining
 Snjallhraðastillir
 Akreinavari
 Fjarstýrð samlæsing með tveimur lyklum
 Hraðatengt EPS rafmagnsstýri
 Hraðastillir með hámarkshraða
 Fjarlægðarskynjarar (2 að framan og 4 að aftan)
 Bakkmyndavél
 Rafmagn í rúðum (framan og aftan)
 Rafstýrðir og upphitaðir hurðaspeglar
 Hiti í framsætum
 Töfrasæti
 Honda CONNECT með 7“ snertiskjár
 2x USB tengi / HDMI tengi†
 Halogen aðalljós
 LED dagljós og LED hemlaljós
 15“ álfelgur

1.3 VTEC TURBO - 102 hestöfl
6-gíra beinskipting 
7-gíra sjálfskipting (CVT)

 
 
 
 
 
 
 
 Árekstursvari
 Umferðarmerkjagreining
 Snjallhraðastillir
 Akreinavari
 Snjallopnun og snjallræsing
 Hraðastillir með hámarkshraða
 Fjarlægðarskynjarar (2 að framan og 4 að aftan)
 Bakkmyndavél
 Rafmagn í rúðum (framan og aftan)
 Rafstýrðir og upphitaðir hliðarspeglar
 Hiti í framsætum
 Töfrasæti
 Honda CONNECT með 7“ snertiskjár
 2x USB tengi / HDMI tengi† / 6 hátalarar
 BluetoothTM handfrjáls búnaður
 Skyggt gler í afturrúðu
 Samlitir hliðarspeglar
 LED ljósakerfi
 Þokuljós að framan
 16“ álfelgur

1.3 VTEC TURBO - 102 hestöfl
6-gíra beinskipting 
7-gíra sjálfskipting (CVT)

 
 
 
 
 
 
 
 Neyðarstöðvunarmerki
 Loftþrýstingsviðvörunarkerfi
 Borgarhemlakerfi
 Árekstursvari
 Umferðarmerkjagreining
 Snjallhraðastillir
 Akreinavari
 Fjarstýrð samlæsing með 2 lyklum
 Leðurklædd stýri og gírstangarhnúður
með appelsínugulum saumi

 Fjarlægðarskynjarar (2 að framan og 4 að aftan)
 Rafmagn í rúðum (framan og aftan)
 Rafstýrðir og upphitaðir hurðaspeglar
 Hiti í framsætum
 Töfrasæti
 Honda CONNECT með 7“ snertiskjár
 2x USB tengi / HDMI tengi† / 6 hátalarar
 BluetoothTM handfrjáls búnaður
 Svartir hliðarspeglar
 Rauðir borðar á höggdeyfum að framan og aftan
 Vindskeið að aftan
 LED aðalljós með innfelldum dagljósum
 Háljósakerfi
 Þokuljós að framan
 LED hemlaljós
 Aðalljósatímastillir
 16“ álfelgur (Berlina Black)

1.5 VTEC - 130 hestöfl
6-gíra beinskipting 
7-gíra sjálfskipting (CVT)

Bernhard - Honda á Íslandi

MEIRI GÆÐI

TRREEEENNNNDDDD

ABS hemlakerfi
Rafstýrð hemlaátaksdreifing
Hemlaaðstoð
Stöðugleikaaðstoð
Brekkuaðstoð
ISO festipunktar
Neyðarstöðvunarmerki

1 31.3 VTVTECEC TURTURBOBO - 1 10202 heshe töflfl
6-g66-g6 gíraíraíraíra bebebeinsinskipkiptintingg
7-gíra sjálfskipting (CVC T)

frá kr. 2.540.000 frá kr. 2.990.000 frá kr. 3.340.000 frá kr. 3.390.000

CCOOMMFORT

SRS loftpúðar fyrir framsæti með rofa
ABS hemlakerfi
Rafstýrð hemlaátaksdreifing
Hemlaaðstoð
Stöðugleikaaðstoð
Brekkuaðstoð
ISO festipunktar

11.31.3 VTVTTECECEC TURTURTURBOBOBO 1- 1 100202 heshestöfltöfl
6-gíra beinskipting
7-gíra sjálfskipting (CVT)

EEEELLLLEEEEGGGGAAANNCE

ABS hemlakerfi
Rafstýrð hemlaátaksdreifing
Hemlaaðstoð
Stöðugleikaaðstoð
Brekkuaðstoð
ISO festipunktar
Borgarhemlakerfi

1.3 VTEC TURBO - 102 hestöfl
6-gíra beinskipting
7-gíra sjálfskipting (CVT)

DYNAMIC

SRS loftpúðar fyrir framsæti með rofa
ABS hemlakerfi
Rafstýrð hemlaátaksdreifing
Hemlaaðstoð
Stöðugleikaaðstoð
Brekkuaðstoð
ISO festipunktar

1.5 VTEC - 130 hestöfl
6-gíra beinskipting
7-gíra sjálfskipting (CVT)



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

MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS LAU SUN

LIMITED

jeep.is

MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS LAU SUN

JEEP COMPASS L®PP

jeep.is

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

P

EINI JEPPINN Í ÞESSUM STÆRÐARFLOKKI SEM BÝÐUR UPP Á LÁGT DRIF. 
Jeep

®
 Compass er útbúinn með alvöru fjórhjóladrifi: Jeep

®
 Active Drive, sem gerir ökumanni kleift að velja um fjórar drifstillingar sem taka mið af akstursundirlagi

hverju sinni, Auto, Snow, Sand og Mud ásamt því að læsa milli fram- og afturdrifs í Limited og til viðbótar í Trailhawk er fimmta stillingin Rock ásamt lágu drifi.
2.0 lítra dísel 140 hö. eða 170 hö. og 170 hö. bensínvél. 9 gíra sjálfskipting.

Litli bróðir Jeep® Grand Cherokee.

JEEP® ÓLADRIF. 7 DAGA VIKUNNAR. ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓ®

VERÐ FRÁ 5.490.000 KR. ÖRFÁIR SÝNINGARBÍLAR MEÐ 500.000 KR. AFSLÆTTI.

SVEITARSTJÓRNIR „Ég taldi að ég gæti 
komið að gagni í þessu litla sam-
félagi. Og ég fékk góða kosningu 
og er orðinn oddviti og sveitar-
stjóri,“ segir Karl Magnús Krist-
jánsson, fyrrverandi fjármálastjóri 
og aðstoðarskrifstofustjóri Alþingis.

Karl er alinn upp í Kjósinni og 
hefur ásamt eiginkonu sinni átt lög-
heimili á Eystri-Fossá í landi Fossár í 
Hvalfirði síðustu tíu árin. Karl hefur 
verið varamaður í hreppsnefnd 
Kjósarhrepps og í stjórn nýlega 
stofnaðrar hitaveitu. Er hann lét af 
störfum á Alþingi vegna aldurs var 
hann hvattur til að gefa kost á sér 
í persónukosningum til hrepps-
nefndar.

Eitt af fyrstu verkefnum Karls í 
Kjósinni segir hann vera að vinda 
ofan af afleiðingum umdeildrar 
ákvörðunar kjararáðs frá í hitteð-
fyrra um að hækka þingfararkaup 
alþingismanna um 44 prósent.

„Ég er að takast á við hagræðingu 
í rekstri hreppsins og rek mig strax 
á mjög sérkennilega stöðu sem er 
komin upp hjá litlu sveitarfélög-
unum. Þegar þingfararkaup var 
hækkað upp úr öllu valdi þá hækk-
uðu nefndarmenn og flestir æðstu 
stjórnendur og millistjórnendur í 
sveitarfélögum um sömu upphæð,“ 
segir Karl sem kveður þessa nálgun 
hafa skotið skökku við miðað við 
hvernig Alþingi sjálft tók á ákvörð-
un kjararáðs.

„Forysta þingsins taldi þetta 
vera glórulausa hækkun en allt of 
mörg sveitarfélög hoppuðu bara 
á vagninn í góðri trú og eru að 
leggja á skattborgarana óeðlilegar 
hækkanir á launum nefnda og yfir-

manna,“ segir Karl. Hjá Alþingi 
hafi hann fengið það hlutverk að 
gera tillögur um hvernig tryggja 
mætti að heildargreiðslur til þing-
manna myndu lækka um um það 
bil 20 prósent frá því sem var með 
úrskurði kjararáðs. Með því myndu 
þeir fylgja almennum launabreyt-
ingum undanfarinna ára.

„Það tókst með því að lækka svo-
kallaðan starfskostnað þingmanna 
og lækka fastan ferðakostnað. Síðan 
kem ég hingað og þá sé ég sveitar-
félag sem er að fylgja þessum óeðli-

legu hækkunum í góðri trú. Og 
engir eru gagnrýndir nema þing-
mennirnir sem eru þó búnir að 
samþykkja að eitthvað skyldi gert á 
móti,“ segir Karl. „Það hefur komið 
mér á óvart að æðstu stjórnendur 
margra sveitarfélaga hafa ekki sýnt 
gagnrýni og festu þegar þeir fengu 
þessa miklu hækkun á meðan 
almennt starfsfólk sveitarfélaganna 
er að berjast við að fá sanngjörn, 
eðlileg laun.“

Karl kveðst hafa lýst því yfir 
fyrir hreppsnefndarkosningarnar 

að brýnt væri að yfirfara og jafn-
vel endurskoða rekstur hreppsins 
og stofnana hans, ekki síst vegna 
mikilla fjárfestinga svo sem hjá 
Kjósarveitum sem hafa byggt upp 
glæsilega hitaveitu og hreppurinn 
samtímis fjárfest í eigin ljósleiðara-
kerfi. „Ég sagði að við þyrftum að 
velta við hverjum steini. Enda var 
mitt fyrsta verk að leggja til tuttugu 
prósenta lækkun á öllum nefndar-
greiðslum í hreppnum. Því var 
tekið ágætlega og það var samstaða 
um það.“ gar@frettabladid.is

Undrast ofurlaunahækkun hjá 
mörgum sveitarfélaganna
Fyrrverandi fjármálastjóri Alþingis gagnrýnir að á sama tíma og undið var ofan af umdeildri 44 prósenta 
launahækkun til alþingismanna hafi æðstu stjórnendur margra sveitarfélaga tekið alla hækkunina. Á 
meðan þurfi almennt starfsfólk að berjast fyrir eðlilegum launum. Ætlar að vinda ofan af afleiðingunum.

„Þetta er tími sem er gaman að koma inn og líka tími sem er mikilvægt að við séum á varðbergi varðandi allt utanum-
hald um þetta samfélag,“ segir Karl M. Karlsson, nýr oddviti og sveitarstjóri Kjósarhrepps. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

DÓMSMÁL Ungur karlmaður var í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur fyrir rúmri viku 
sakfelldur fyrir ríflega 20 brot. Þar á 
meðal voru þjófnaðir, líkamsárásir, 
umferðar-, vopna- og fíkniefnalaga-
brot. Maðurinn var sýknaður af refsi-
kröfu ákæruvaldsins en dæmdur til 
að sæta öryggisgæslu á viðeigandi 
stofnun.

Maðurinn var ákærður fyrir 24 
brot og sakfelldur í öllum liðum 
nema einum. Sá sneri að óspektum 

á almannafæri en honum var gert að 
sök að hafa sökum ölvunar áreitt veg-
farendur á Hverfisgötu. Einn slíkur 
gerði lögreglu viðvart og sagði mann-
inn meðal annars hafa sparkað í hjól-
reiðamann. Vitnisburður þess nægði 
ekki til sakfellingar gegn neitun hans.

Meðal þess sem hann var sakfelldur 
fyrir var líkamsárás á strætóbílstjóra 
í Borgarnesi í maí 2018, líkamsárás 
gegn ókunnugum manni fyrir utan 
Ölver í sama mánuði og líkamsárás 

fyrir utan Ölsmiðjuna í ágúst 2017. 
Að auki var hann sakfelldur fyrir tvær 
líkamsárásir, aðra á Subway á Lauga-
vegi og hina fyrir utan skemmtistað. 

Geðlæknir var fenginn til að meta 
ástand mannsins. Í mati hans kom 
fram að maðurinn hefði reglulega 
legið inni á geðdeild undanfarin ár 
þar sem hann hafði meðal annars 
veist að starfsfólki og öðrum sjúkl-
ingum. Hann hefði miklar aðsóknarr-
anghugmyndir. Óvíst væri hvort þær 

stöfuðu af langvarandi neyslu eða 
hvort um undirliggjandi geðrofssjúk-
dóm væri að ræða. 

Að mati dómsins var maðurinn alls 
ófær um að stjórna gerðum sínum á 
þeim tíma sem brotin voru framin og 
var hann því sýknaður af refsikröfu.

Maðurinn var dæmdur til að greiða 
fórnarlömbum sínum alls rúmlega 
1,6 milljónir í skaða- og miskabætur. 
Allur sakarkostnaður málsins, tæpar 
3,8 milljónir, greiðist úr ríkissjóði. – jóe

Dæmdur til öryggisgæslu á viðeigandi stofnun vegna tuga brota

STJÓRNSÝSLA Hraða þarf fjölgun 
kvenna í Hæstarétti, að mati  
nefndar sem hefur eftirlit með 
framkvæmd samnings Sameinuðu 
þjóðanna um afnám allrar mismun-
unar gegn konum. Aðeins ein kona 
hefur fast sæti í Hæstarétti. 

Í niðurstöðum nefndarinnar frá 
2016 um framkvæmd samningsins 
hér á landi lýsti nefndin einnig 
áhyggjum af því hversu fáar konur 
starfa í löggæslu hér á landi og í 
utanríkisþjónustunni. Starfandi 
sendiherrar eru 37 og þriðjungur 
þeirra er konur. Mun hlutfallið 
aldrei hafa verið hærra. Hlutfall 
kvenna í löggæslu gæti einnig verið 
að aukast en konur eru orðnar jafn-
margar körlum í lögreglunámi við 
Háskólann á Akureyri.  

Í erindi nefndarinnar frá 5. sept-
ember er rekið eftir svörum stjórn-
valda við ábendingum um tímasetta 
áætlun um fjölgun kvenna í þessar 
stöður. Svör áttu að berast nefnd-
inni í mars síðastliðnum. – aá

Fleiri konur 
í Hæstarétt 

Gréta Baldursdóttir er eini kvendóm-
ari Hæstaréttar. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Frá réttargeðdeildinni á Kleppi.  
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

2 4 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8   M Á N U D A G U R4 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Gæði - alla leið!
ÍSLENSKA SVEITIN OG SS - FYRIR ÞIG
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„Til að skapa afbragðs SS kjötvörur þá eru 
gæði hráefnisins og uppruni lykilatriði. 
Vönduð vinnubrögð góðra bænda ásamt 
réttri meðhöndlun tryggja að kjötvörur frá
SS skila gæðum alla leið á diskinn þinn.“

u 

Oddur Árnason
KJÖTMEISTARI ÍSLANDS 2018

Stefán Geirsson og Silja Rún 
Kjartansdóttir í Gerðum eru hluti 
þeirra 900 bænda sem eiga SS.



Meira til skiptanna

REYKJAVÍK Skuldir Gagnaveitu 
Reykjavíkur, dótturfélags Orkuveitu 
Reykjavíkur, jukust um tæplega 
fjóra milljarða milli ára samkvæmt 
nýbirtum ársreikningi félagsins fyrir 
árið 2017. Fjárfest var fyrir ríflega 
3,2 milljarða króna í fyrra eða hátt 
í sömu upphæð og kynnt var fyrir 
borgarstjórn í árslok 2016 að ætti 
að fjárfesta fyrir á fimm ára tíma-
bili 2018-2022.

Framkvæmdastjóri Gagnaveitu 
Reykjavíkur (GR), Erling Freyr Guð-
mundsson, segir að hina auknu 
skuldsetningu félagsins upp á 
3.938 milljónir í fyrra megi rekja til 
aukinna fjárfestinga í innviðaupp-
byggingu höfuðborgarsvæðisins í 
verkefnum ársins 2017 og að hluta 
til 2018. Árið 2017 hafi verið stærsta 
framkvæmdaár GR þegar 11 þúsund 
heimili voru tengd við ljósleiðar-
ann. Samhliða fjölgun viðskiptavina 
hafi tekjur aukist um 321 milljón á 
milli ára, úr 1,8 milljörðum í 2,1 
milljarð. Heildarskuldir GR fóru á 
síðasta ári úr 7,6 milljörðum í 11,5 
milljarða.

Á síðasta ári var samkvæmt árs-
reikningi fjárfest fyrir rúmlega 3,2 
milljarða en samkvæmt fjárfest-
ingaráætlun OR sem lögð var fyrir 
borgarstjórn í nóvember 2016 var 
gert ráð fyrir að fjárfesting vegna 
gagnaveitu yrði alls 3,9 milljarðar 
króna á árunum 2018 til 2022. Í 
uppfærðu plani tæpu ári síðar, í 
október 2017, var sú áætlun komi í 
7,4 milljarða. Aðspurður um þessa 
hækkun segir Erling að hin upp-
færða áætlun hafi verið útkomuspá 
ársins 2017.

„Tímabil hennar var því heilu ári 
lengri en hinnar. Síðari áætlunin 

var líka gerð með uppfærðum for-
sendum sem tóku tillit til örari 
vaxtar. Meðal þess sem breyttist var 
aukin eftirspurn á fyrirtækjamark-
aði, fleiri nýbyggingar, vinsældir á 
Eitt gíg þjónustuleið ljósleiðarans 
til heimila og sum svæði reyndust 
dýrari en fyrirséð var til að ljúka 
ljósleiðaravæðingu höfuðborgar-
svæðisins.“

Erling segir að miðað við stöðuna 
í dag bendi allt til að heildarniður-
staða 2018 verði jákvæð í árslok, 
þrátt fyrir allar þær fjárfestingar sem 
staðið hafi verið í og fara á í á árinu. 
Gagnaveita Reykjavíkur hefur aldrei 
skilað hagnaði en tap félagsins nam 
tæplega hundrað milljónum í fyrra, 
samanborið við 172 milljónir árið 
áður. mikael@frettabladid.is

Skuldir Gagnaveitunnar jukust 
um fjóra milljarða á síðasta ári
Aukin innviðauppbygging varð til þess að skuldir Gagnaveitu Reykjavíkur, dótturfélags Orkuveitunnar, 
jukust um tæpa fjóra milljarða í fyrra. Fjárfest var fyrir 3,2 milljarða í fyrra. Áætlun sem kynnt var borgar-
stjórn í árslok 2016 gerði ráð fyrir fjárfestingu upp á 3,9 milljarða til fimm ára. Örari vöxtur skýringin.

Aukin innviðauppbygging og örari vöxtur en gert hafði verið ráð fyrir hjá Gagnaveitunni. Erling Freyr Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Gagnaveitu Reykjavíkur, segir allt benda til að niðurstaðan í árslok nú verði jákvæð. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sum svæði reyndust 

dýrari en fyrirséð 

var til að ljúka ljósleiðara-

væðingu höfuðborgarsvæðis-

ins.

Erling Freyr Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Gagnaveitu Reykjavíkur

SAMGÖNGUR Indverjinn Sushil 
Reddy lauk í gær hringferð sinni 
um landið á rafhjóli. Ferðalag Reddy 
hófst miðvikudaginn 12. september 
og tók ferðalagið því 11 daga. Setti 
það reyndar strik í reikninginn að 
hann þurfti að taka sér tveggja daga 
hvíld sökum hvassviðris. Reddy fór 
hringinn á IKEA-rafhjóli með sólar-
sellu á tengivagni. Tilgangur ferða-
lagsins var að vekja athygli á vist-
vænum samgöngum en ferðafélagi 
Reddy fylgdi honum á Volkswagen 
Golf rafbíl. Ferðalagið mun að sögn 
hafa gengið vel.

Reddy hefur þrisvar áður farið í 
langferð á rafhjóli, fyrst 7.400 kíló-
metra um Indland sem skráð var 
í Heimsmetabók Guinness sem 
lengsta rafhjólaferð sögunnar. Síðan 
hefur hann hjólað bæði um Frakk-
land og Bandaríkin til að vekja 
athygli á vistvænum orkugjöfum. 
Hringferð hans hér á landi er farin 
í tengslum við Charge-ráðstefnuna 
sem fram fer í Hörpu í dag og á 
morgun þar sem framtíð orkumála 
verður rædd. – smj

Í kringum landið 
á ellefu dögum

Reddy á rafhjólinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

LÖGREGLUMÁL Upp kom vélarbilun 
í tvíþekju á flugi nærri Reykjavík 
síðdegis í gær. Samkvæmt upp-
lýsingum frá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu kom bilunin ekki 
að sök og tókst að lenda vélinni 
á Reykjavíkurflugvelli án vand-
kvæða. – smj

Vélarbilun  
í tvíþekju

ALÞINGI Sex frumvörp eru á þing-
málaskrá ríkisstjórnarinnar sem eiga 
uppruna sinn í svokallaðri IMMI-
ályktun Alþingis frá árinu 2010. 
Frumvörpin eru unnin af nefnd for-
sætisráðherra um umbætur á löggjöf 
á sviði tjáningar-, fjölmiðla- og upp-
lýsingafrelsis. Nefndin hefur meðal 
annars haft til skoðunar fyrirliggj-
andi frumvörp stýrihóps sem skip-
aður var í kjölfar fyrrnefndrar álykt-
unar Alþingis um að Ísland skapi sér 

afgerandi lagalega sérstöðu varðandi 
vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis.

Ráðgert er að frumvörpin verði 
lögð fram í desember, nema frum-
varp um bætur vegna ærumeiðinga 
sem sett er á dagskrá í mars en ákvæði 
þar að lútandi á að færa úr refsirétti 
í einkarétt og endurskoða með hlið-
sjón af dómaframkvæmd hér á landi 
og hjá Mannréttindadómstól Evrópu. 
Einnig á að mæla fyrir nýjum lögum 
um vernd uppljóstrara sem skýra frá 

lögbrotum eða brotum á siðareglum 
sem þeir verða áskynja um í starfi; 
gera breytingar á þagnarskyldu-
ákvæðum opinberra starfsmanna í 
stjórnsýslulögum og annarri löggjöf, 
auka skýrleika í ákvæði hegningar-
laga um hatursáróður, auk breytinga 
sem tryggja eiga heimildarmönnum 
og hýsingaraðilum aukna vernd.

Fjórir ráðherrar munu mæla fyrir 
málunum, forsætisráðherra, dóms-
málaráðherra, samgöngu- og sveitar-

stjórnarráðherra og nýsköpunar-
ráðherra.

Fleiri þingmál eru boðuð af 
ríkisstjórninni á sviði tjáningar- 
og upplýsingafrelsis. Má þar 
nefna bæði nýkynnt áform 
menntamálaráðherra 
um aukinn stuðning við 
einkarekna fjölmiðla og 
frumvarp forsætisráð-
herra um breytingar á 
upplýsingalögum. – joe

IMMI-frumvörp á dagskrá eftir átta ára bið
Árið 2010 lagði 
Birgitta Jónsdóttir 
fram tillögu um 
sérstöðu Íslands 
á sviði tjáningar-
frelsis. Tillagan 
var samþykkt en 
hefur velkst um 
í stjórnkerfinu 
síðan. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN
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Þegar þú velur Samsung sjónvarp, 
velur þú tækni og gæði til framtíðar
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55"   219.900,-

65"   309.900,-

75"   429.900,-

43"   129.900,-

50"   149.900,-

55"   159.900,-

65"   239.900,-

50"   109.900,-

55"   119.900,-

65"   189.900,-

55"   280.000,-

65"   380.000,-

75"   690.000,-

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15 ormsson

Samsung myndvinnsla byggir á örgjörvanum. 1.3 GHz Quad Core örgjörvinn gerir Samsung SMART TV þrisvar sinnum hraðari en venjulegt 
sjónvarpstæki, sem gerir þér kleift að mæta flóknari vinnslu, hraðari vef og fljótari ræsingu.



GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is
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ÍRAN Æðstu ráðamenn í Íran segja að 
Bandaríkin og bandamenn þeirra við 
Persaflóa beri ábyrgð á árás á skrúð-
göngu hermanna í borginni Ahvaz í 
suðvesturhluta landsins á laugardag. 
29 fórust í árásinni.

Sem fyrr segir átti árásin sér stað í 
fyrradag. Ganga hermannanna var í 
tilefni þess að 38 ár eru liðin frá því 
að stríð milli Írans og Íraks hófst en 
það stóð yfir í átta ár. Fjöldi áhorf-
enda, bæði óbreyttir borgarar og 
ráðamenn, var saman kominn til 
að berja gönguna augum. Það var 
þá sem fjórir árásarmenn, klæddir í 
fullan hermannaskrúða, hófu skot-
hríð á viðstadda. Í hópi hinna látnu 
voru tólf hermenn en aðrir sem létust 
voru áhorfendur, þar á meðal konur 
og börn. Hermenn felldu árásar-
mennina fjóra.

Samtökin al-Ahvaziya hafa lýst 
því yfir að árásin hafi verið á þeirra 
vegum. Ráðherrar og menn í æðstu 
stöðum innan hersins hafa ekki 
tekið þá yfirlýsingu góða og gilda. 
Þess í stað beina þeir fingri í átt að 
þeim sem þeir telja að styðji við bak 
samtakanna og annarra hryðjuverka-
manna á svæðinu.

„Hryðjuverkasveitir, þjálfaðar, 
æfðar, vopnaðar og launaðar af 
stjórnvöldum erlends ríkis, hafa 

ráðist á Ahvaz. Að mati Írans liggur 
ábyrgðin hjá nærliggjandi ríkjum 
sem styðja slíkar sveitir og banda-
rískum herrum þeirra,“ segir utan-
ríkisráðherra Írans, Javad Zarif, í tísti 
um árásina.

Ríkin eru ekki nefnd í tístinu en 
talið er að Zarif hafi átt við Sádi-Arab-

íu, Sameinuðu arabísku furstadæm-
unum (SAF) og Ísrael. Þau eiga sam-
merkt að vera óvinveitt Íran og hafa 
lýst því yfir að þau muni gera það sem 
þau geta til að draga úr áhrifamætti 
samtakanna í Miðausturlöndum.

Ayatollah Ali Khamenei, æðsti 
klerkur Írans, tók í svipaðan streng í 

sinni yfirlýsingu. Sagði hann að árás-
ina mætti rekja til „strengjabrúðna 
Bandaríkjanna“ sem hefðu það mark-
mið að skapa glundroða og ringulreið 
í landi sínu. Hið sama gerði Hassan 
Rouhani, forseti Írans.

„Þessir hryðjuverkamenn voru 
þjálfaðir af tveimur Persaflóaríkjum. 

Þeir eru ekki frá Daesh [ISIS] eða 
öðrum hópum sem berjast gegn hinu 
íslamska ríki Íran. Þess í stað eru þeir 
tengdir Bandaríkjunum og Mossad 
[leyniþjónustu Ísraels],“ segir Abolfazl 
Shekarchi, talsmaður íranska hersins, 
í samtali við íranska miðilinn IRNA.

Fréttaveitan AP hefur eftir Yacoub 
Hor al-Tostari, talsmanni al-Ahva-
ziya samtakanna, að þessi dagur hafi 
verið valinn fyrir árásina með til-
liti til skrúðgöngunnar. Þennan dag 
vildi Íran einmitt sýna umheiminum 
að ríkið væri „voldugt“ og með fulla 
stjórn.

Abdulkhaleq Abdulla, einn af 
ráðgjöfum Mohammed bin Zayed, 
krónprins SAF, sagði í tísti að árás 
á hernaðarlegt skotmark væri ekki 
hryðjuverkaárás.

Atburðurinn er ekki til þess fallinn 
að lægja öldurnar á milli Bandaríkj-
anna og Írans en leiðtogar þjóðanna 
munu hittast á miðvikudag í New 
York á allsherjarþingi Sameinuðu 
þjóðanna (SÞ). „Rouhani hefur bælt 
þjóð sína í fjölda ára og honum væri 
nær að líta í eigin barm í stað þess að 
kenna öðrum um. Bandaríkin for-
dæma allar hryðjuverkaárásir um 
allan heim,“ segir Nikki Haley, sendi-
herra Bandaríkjanna hjá SÞ.  
joli@frettabladid.is

Telja að strengjabrúður Bandaríkjanna 
hafi staðið að baki hryðjuverkaárás
Tuttugu og níu týndu lífi þegar fjórir menn hófu skothríð á skrúðgöngu hermanna í borginni Ahvaz í Íran um helgina. Þarlend samtök 
hafa lýst yfir ábyrgð á árásinni en írönsk yfirvöld benda á Bandaríkin og vini þeirra. Leiðtogar ríkjanna hittast á þingi SÞ um miðja viku.

Þátttakendur í göngunni, sem og aðrir viðstaddir, áttu fótum sínum fjör að launa þegar skothríðin hófst. Tólf hermenn 
og þrettán áhorfendur fórust auk árásarmannanna. Íranir segja önnur ríki styðja vígamennina. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Heiða
Verð: 999 kr. 

Náttúran
Verð: 2990 kr.

Fjallaland
Verð: 2490 kr.

Sveitasæla
Verð: 490 kr. 

Heilsujurta-
biblían

Verð: 999 kr.
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Opnunartími 10-18
alla daga vikunnar

90%
ALLIR SEMVERSLAFÁ BÓKAÐ GJÖF

Opnunartími 10-181 -18100- ALLIR S

AFSLÁTTUR

Rýmingarsala bókaútgefenda í HoltagörðumHoltaggggörðum

13 skrýtnir
jólasveinar
Verð: 699 kr.

Bækurnar um
Randalín

og Munda
Verð: 490 kr.

hvor bók 

A

F
AAAAÐ

A
BÆKUR

FRÁ

99 KR.

30
hættulegustu

dýrin
Verð: 1499 kr.



Bangsar voru innritaðir við komuna og krankleikar þeirra skjalfestir. 

Sumir bangsanna þurftu að fá sprautu.

Þessi ungi herramaður fann þennan bangsa úti á götu en vildi koma honum undir læknishendur sem fyrst til að ganga úr skugga um að honum hefði ekki orðið meint af. 

Á biðstofunni var úrval bangsa, dúkka og tuskudýra af óteljandi sortum. 

+PLÚS

Lýðheilsufélag læknanema bauð í gær upp á Bangsa-
spítala á þremur heilsugæslustöðvum á höfuð-
borgarsvæðinu í tilefni alþjóðlega bangsadagsins. 
Tilgangur verkefnisins er að fyrirbyggja hræðslu hjá 
börnum við lækna eða annað heilbrigðisstarfsfólk 
og að gefa læknanemum á yngri árum tækifæri til að 
æfa samskipti við börn. Börnin byrjuðu á að innrita 
bangsann sinn og að því loknu kom bangsalæknir 
sem vísaði barninu inn á stofu þar sem tuskudýrið 
fékk skoðun og nauðsynlega aðhlynningu. Eyþór 
Árnason, ljósmyndari Fréttablaðsins, heimsótti 
Ljósvang í Hafnarfirði.

Bangsar og 
börn fengu bót 
meina sinna
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Klámhundar 

og káfarar 

hafa aldrei 

vakið sérlega 

lukku, þótt 

þeir ímyndi 

sér annað.

 

Sýnt er að 

hver króna 

sem fer í 

fjárfestingu á 

háskólastig-

inu skilar sér 

áttfalt til 

baka.

Sími: 561 1433

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

ÖLL BRAUÐ Á
25%

AFSLÆTTI
ALLA MÁNUDAGA

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 
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TU

N
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www.bjornsbakari.is

Sumt er svo sjálfsagt að engin þörf ætti að 
vera á að setja það í reglur. Þetta á til dæmis 
við um almenna kurteisi sem svo eðlilegt 
er að fólk temji sér í samskiptum við aðra. 
Hverjum og einum einstaklingi sem er tamt 

að sýna kurteisi í samskiptum er ljóst að sumt gerir 
maður alls ekki. Þannig ætti ekki að þurfa að setja 
vinnustaðareglur um það að einstaklingar séu ekki 
að angra aðra með óviðeigandi tölvupósti og sýni þá 
sjálfstjórn að sleppa því að tala niðrandi til annarra 
og láti vera að káfa á öðrum. Klámhundar og káfarar 
hafa aldrei vakið sérlega lukku, þótt þeir ímyndi sér 
annað.

Alltaf eru þó einhverjir sem átta sig engan veginn 
á þessu. Karlmaður sem klæmist við kvenkyns 
vinnufélaga telur sig jafnvel vera að slá á létta 
strengi. Hann kann jafnvel að ætla sem svo að hann 
eigi í afar skemmtilegum samskiptum þegar hann 
káfar á konu, eins og hann telur sig eiga fullan rétt 
á. Engum er þó skemmt nema honum. Þá þarf að 
koma honum í skilning um það.

Ekki ætti að vera erfitt að siða slíkan mann til, en 
þá þarf áhugi til þess að vera fyrir hendi. Stundum 
er áhuginn í lágmarki, nánast enginn. Flestir þekkja 
dæmi um að stjórnendur kjósi að taka ekki á erf-
iðum málum í þeirri von að þau hverfi. Reyndin er 
sú að þau hlaða utan á sig.

Vanda má afstýra ef tekið er á honum strax. 
Starfsmannastjóri og/eða forstjóri eiga að bregðast 
við með því að kalla til sín þann mann sem er að 
valda samstarfsfólki óþægindum og segja honum að 
ef hann láti ekki af því að senda óviðeigandi tölvu-
pósta eða segja afdankaða klámbrandara þá verði 
honum sagt upp störfum. Hann hafi ekki leyfi til að 
eitra andrúmsloft á vinnustaðnum. Sömuleiðis á 
káfari ekki að fá að vaða uppi og áreita aðra. Hann 
tekur sig á eða víkur. Þarna hefur dóninn val. Það er 
ekkert harkalegt við þessi skilyrði. Þarna er verið að 
taka á málum af festu, eins og er skylt að gera.

Af hverju var ekki hægt að vinna á þennan hátt 
hjá Orkuveitu Reykjavíkur? Þar kvartaði kona 
ítrekað undan vinnufélaga, karlmanni sem hegðaði 
sér á óviðeigandi hátt. Ekki verður annað séð en að 
viðbrögð þeirra sem taka áttu á málinu hafi verið 
þau að andvarpa og afgreiða málið með því konan 
væri með vesen. Hvað á að gera við konu sem er 
með vesen og lætur sér ekki segjast? Lausnin var 
einföld, henni var sagt upp störfum. Sem er einfald-
lega galið!

Það er hlálegt að hjá Orkuveitu Reykjavíkur sé 
í gildi jafnréttisstefna sem þótti á sínum tíma svo 
metnaðarfull að hún var verðlaunuð. Þarna er 
skólabókardæmi um það að hægt er að setja alls 
kyns fagurlega orðuð markmið á blað, jafnvel gera 
þau að reglum, en það jafngildir engan veginn því 
að þeim sé framfylgt af sannfæringu. Ýmislegt rotið 
leynist svo auðveldlega undir snyrtilegu yfirborði. 
Þá er þörf á umtalsverðri hreingerningu.

Klám og káf

Lilja  
Alfreðsdóttir
mennta- og 
menningarmála-
ráðherra

Hagvöxtur hér á landi verður í framtíðinni 
fremur drifinn áfram af hugviti en auðlindum. 
Með því fæst meira jafnvægi í þjóðarbúskap-

inn og minni líkur eru á sveiflukenndum vexti í 
efnahagslífinu. Til þess að stuðla að slíku jafnvægi 
og umhverfi þar sem nýsköpun blómstrar og verkvit 
þróast er mikilvægt að fjárfesta í háskólastiginu 
og hvetja til öflugs samstarfs þess við atvinnulífið. 
Fjárlög ársins 2019 sem kynnt voru á dögunum bera 
þessari áherslu stjórnvalda glöggt vitni. Heildarfjár-
framlög háskólastigsins munu nema tæpum 47 millj-
örðum kr. á næsta ári en að meðtöldum launa- og 
verðlagsbreytingum er það hækkun um 2,2 milljarða 
eða um 5% milli ára. Þetta eru háar fjárhæðir en sýnt 
er að hver króna sem fer í fjárfestingu á háskólastig-
inu skilar sér áttfalt til baka til samfélagsins.

Sem dæmi um hækkanir innan málefnasviðs 
háskólastigsins eru fjárveitingar til reksturs háskóla 
og rannsóknastofnana sem hækka um 245 milljónir 
kr. milli ára og framlög til fræða- og þekkingarsetra 
sem hækka um 50 milljónir kr. Í fjárlagafrumvarpinu 
er einnig fylgt eftir áherslum um nýliðun kennara 
með sérstöku 50 milljóna kr. framlagi til endurskoð-
unar á kennaranámi.

Stuðningur við námsmenn eykst um 3,5% milli 
ára, heildarfjárheimild þess málaflokks fyrir árið 
2019 er áætluð 8,2 milljarðar kr. og hækkar um tæpar 
282 milljónir kr. frá fjárlögum þessa árs vegna aukins 
framlags til Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Vinnu 
við endurskoðun á LÍN miðar vel áfram og er stefnt 
að því að frumvarp þess efnis fari í opið samráð á 
fyrri hluta ársins 2019.

Markmiðið með auknum framlögum til kennslu 
og rannsókna á háskólastigi er fyrst og fremst að 
auka gæði náms. Sé miðað við nýjasta meðaltal 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar (e. OECD) um 
framlag á hvern háskólanemanda stefnir í að árið 
2020 hafi Ísland náð því markmiði eins og ráðgert er 
í sáttmála ríkisstjórnarinnar. Menntun er forsenda 
samkeppnishæfni okkar til framtíðar og því þurfa 
fjárfestingar okkar að taka mið af.

Fjárfest í háskólastiginu
Þegar við skiljum út undan
Það sannast aftur og aftur 
að þegar við skiljum út 
undan kemur það í bakið 
á okkur. Þegar stjórnmála-
flokkar með rætur í verkalýðs-
baráttu hættu eða gleymdu 
alþýðunni myndaðist svigrúm 
á hinu pólitíska sviði fyrir 
popúlíska flokka sem ala á 
ótta og óöryggi fólks og beita 
sér fyrir auknu hatri, eins 
og Eiríkur Bergmann lýsir í 
nýútkominni bók. Nú er svo 
komið að hatrið er að verða 
sjálfsögð stjórnmálaskoðun 
víða á Vesturlöndum, af því 
við sinnum ekki stórum hluta 
borgaranna.

… og bregðumst fólki í eymd
Það sama gerist þegar við 
sinnum ekki fólki sem þarf 
á hjálp að halda. Fólki í 
fangelsum, í vændi, í eitur-
lyfjum og fólki á vergangi. 
Umönnunarkerfin okkar hafa 
gefist upp á þessu fólki og 
refsivörslukerfið tekið við. 
Fólk í viðjum fíknar á ekki 
heima hjá lögreglunni. Ekkert 
hefst upp úr því annað en 
að ýta þessu fólki lengra út á 
jaðarinn, þar sem það annað-
hvort drepur sig, drepur aðra 
eða hreinlega gleymist í eymd 
sinni eða fangelsum landsins. 
Við megum ekki gleyma fólki 
eða skilja það eftir eitt. Það 
er ekki bara skaðlegt fyrir 
samfélagið, heldur er það bara 
ljótt. adalheidur@frettabladid.is
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Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

SVARTLYNG

Allt frá því að traust hrundi 
á Íslandi, til stjórnmála-
manna aðallega (og 
bankamanna), fyrir 10 
árum í Hruninu, sem við 

köllum svo – vegna þess að allt ein-
hvern veginn hrundi – hefur reglulega 
skotið upp kollinum umræða um það 
innan stjórnmálanna hvernig megi 
auka traust og líka af hverju traustið sé 
svona lítið. Ég veit ekki alveg hvort ég 
treysti mér í þessa umræðu. Ég er svo-
lítið ringlaður þegar kemur að þessum 
málum. Ég skil vel af hverju traustið 
er svona lítið en á sama tíma klóra ég 
mér í höfðinu yfir því.

Á ákveðinn hátt kemur það mér alls 
ekki á óvart að alþingismenn skuli 
njóta lítils trausts. Ekki vegna þess að 
alþingismenn séu almennt svika-
hrappar, heldur meira út af eðli starfs-
ins og hvað það þýðir í samfélaginu að 
gegna því. Ég held að traust til alþingis 
muni alltaf endurspegla traust fólks 
almennt til þjóðar sinnar, samborgara 
og jafnvel sjálfs sín. Á þingi situr þver-
skurður þjóðarinnar. Sextíu og þrír 
einstaklingar eru valdir af þjóðinni 
sjálfri til að sýsla með löggjafarvaldið. 
Á þingi situr þar af leiðandi alls konar 
fólk. Þar eru fulltrúar stálheiðar-
legra, ekki svo heiðarlegra, athafna-
samra, kærulausra, smámunasamra, 
mælskra, óheppinna, langrækinna, 
vænisjúkra, kærleiksríkra, fyndinna, 
ófyndinna og guð má vita hvað. Allt 
þetta fólk er kosið af okkur hinum. 

Hið athyglisverða er, að nánast daginn 
eftir að þessir fjölbreytilegu fulltrúar 
okkar taka sæti á þingi hætta flestir 
að treysta þeim, jafnvel af engri sýni-
legri ástæðu. Fólkið – með hugsanlega 
einstaka undantekningum – hefur 
nákvæmlega ekkert gert af sér annað 
en að setjast á þing. Á þeim tíma-
punkti hrynur traustið. Hvernig á 
að túlka þetta? Jú, ég held að þetta 
sýni að í grunninn treystir þjóðin 
ekki þjóðinni. Þjóðin er ósátt við sig. 
Hún hafnar vali sínu. Valið er spegill 
og spegilmyndin þykir ófögur. Þessi 
sjálfsóánægja er tekin út á alþingis-
mönnum.

Grunsamlegar alhæfingar
Það sem vekur þessar grunsemdir 
mínar er einkum það, að hið almenna 
viðhorf um skort á trausti til þingsins 
er mjög oft sett fram sem alhæfing 
(og hér er ég að passa mig á því að 
alhæfa ekki). Þetta eru allt lygarar, 
þessir andskotar. Þetta er svíkjandi 
og ljúgandi allan daginn, þetta lið. 
Þau eru alltaf að rífast um ekki neitt. 
Svona alhæfingar eru augljóslega ekki 
réttar. Sumir eru hugsanlega lygarar 
(en ljúga þó varla allan daginn). 
Sumir eru svikarar. Sumir rífast, en þó 
sjaldnast um ekki neitt. Sumir ljúga 
bara alls ekki og hafa kannski aldrei 
logið á ævinni (sem mun ábyggi-
lega koma þeim í koll). Sumir eru 
rosalega vandir að virðingu sinni og 
láta aldrei tæla sig í ómálefnalegt 

orðaskak, nema mögulega út af mis-
skilningi. Í þessar manngreiningar er 
hins vegar sjaldan farið. Þetta segir 
mér að traustleysið sem ríkir til fólks 
í stjórnmálum snýst ekki um mann-
kosti fólksins eða hvað það gerir eða 
gerir ekki, heldur snýst þetta meira 
um almenna stemningu. Það eru ein-
faldlega ákaflega fáir reiðubúnir til 
þess að treysta alþingismönnum. Það 
er bara þannig. Það er nánast hægt að 
skrifað það inn í starfslýsingu þing-
manns að taki manneskja sæti á þingi 
skuli hún gera ráð fyrir því að missa 
traust og vera tortryggð sem slík, jafn-
vel fram á grafarbakkann.

Lýsing um bjartan dag
Ný skýrsla kom út um daginn. Um 
traust til stjórnmála og hvernig eigi að 
efla það. Starfshópur um aukið traust 
er búinn að smíða traustvekjandi 
tillögur. Það á að auka gagnsæi, svo-
kallað. Það á að setja betri reglur um 
hagsmunaskráningu og það á að setja 
reglur um lobbýista. Og margt fleira. 
Gott og vel. Og Siðfræðistofnun á að 
vera ríkisstjórninni til ráðgjafar.

Það getur vel verið að þetta leiði til 
enn betri starfsemi á þingi og í ráðu-
neytunum. Fólk verði enn frekar á 
tánum, passi sig, fari eftir reglunum. 
Hið nýja og góða máltæki „að kaupa 
lýsingu um hábjartan dag“ kemur þó 
óneitanlega upp í hugann. Eins og fólk 
veit merkir máltækið það, að mjög 
miklu fé og tíma sé varið í óþarfa. Að 

eitthvað sé gert með ærinni fyrirhöfn, 
sem bætir litlu við og gerir lítið til að 
leysa fyrirliggjandi vanda. Ég held að 
með hinni miklu áherslu á siðbót, 
betri ferla, dýpri skilgreiningar, sið-
fræðiráðgjöf, gagnsæi, skráningar og 
svoleiðis hluti, sem eru allir góðra 
gjalda verðir og jafnvel sjálfsagðir, sé 
verið að kaupa lýsingu um hábjartan 
dag. Stærsti vandinn er ekki þessi. 
Þótt alþingismenn yrðu siðferðisleg 
ofurmenni, í skikkju og klæddir í nær-
buxurnar utan yfir buxurnar í þágu 
gagnsæis, er allt eins líklegt að þeir 
nytu samt ekki trausts. Vandinn er, 
vil ég meina, á einhvern hátt dýpri og 
flóknari.

Traust

Á ákveðinn hátt kemur það 

mér alls ekki á óvart að al-

þingismenn skuli njóta lítils 

trausts. Ekki vegna þess að al-

þingismenn séu almennt svika-

hrappar, heldur meira út af eðli 

starfsins og hvað það þýðir í 

samfélaginu að gegna því.

Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdótt-
ur, formanns VG, var mynduð 
30. nóvember 2017 en í þing-

kosningum skömmu áður hlaut 
flokkur hennar tæp 17% atkvæða 
og 11 þingsæti. Í upphafi naut ríkis-
stjórnin mikilla vinsælda en 70-80% 
kjósenda studdu stjórnina. Á skömm-
um tíma dvínuðu vinsældirnar mjög. 
Samkvæmt síðustu skoðanakönnun 
Gallup skiptast kjósendur nú í tvo 
jafnstóra hópa í afstöðu til ríkis-
stjórnarinnar. Engu að síður halda 
tveir stjórnarflokkanna, Sjálfstæðis-
flokkur og Framsókn, fylgi sínu en VG 
er í frjálsu falli – mælist einungis með 
ríflega 11% fylgi.

Engin ástæða er til annars en að 
taka mark á þessum vísbendingum 
um fylgishrun VG. Skemmst er þess 
að minnast að flokkurinn hlaut sam-
tals 14.477 atkvæði í síðustu þing-
kosningum í Reykjavíkurkjördæm-
unum tveimur en 2.700 atkvæði í 
nýafstöðnum borgarstjórnarkosn-
ingum.

Kjósendur Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknar fengu einfaldlega þá 
stjórnarstefnu sem flokkarnir tveir 
lofuðu: Slegin er skjaldborg gegn 
öllum kerfisbreytingum. Engar 
breytingar gerðar í sjávarútvegi eða 
landbúnaði. Engar umbætur í hús-
næðismálum. Endurskoðun stjórnar-
skrárinnar háð samþykki forystu-
manna allra flokka. 1. desember 2018 

munu því Íslendingar fagna 100 ára 
fullveldi án þess að valdaflokkar 
landsins hafi efnt hátíðleg loforð um 
að endurskoða bráðabirgðastjórnar-
skrá lýðveldisins frá 1944. Óbreytt er 
stjórnarskrá sem í grundvallaratrið-
um er byggð á stjórnarskrá konungs-
ríkisins Danmerkur – frá 1849!

Kjósendur VG kölluðu eftir rót-
tækum breytingum en uppskáru 
ríkisstjórn stöðnunar. Þingflokkur 
VG lýsti meira að segja yfir trausti á 
dómsmálaráðherra sem Hæstiréttur 
Íslands hefur fundið seka um lögbrot 
við skipun dómara í einn af dómstól-
um landsins. Ríkisstjórn undir forystu 
VG er einnig að stefna landinu í harð-
vítug stéttaátök, neitar m.a. að aftur-
kalla stórfelldar kauphækkanir til 
alþingismanna og annarra valdhafa.

Umbótaöflin í íslenskri verkalýðs-
hreyfingu og stjórnmálum munu 
væntanlega sigra án atbeina forystu-
fólks VG. Engu að síður er núverandi 
erindisleysi og fylgishrun VG ekkert 
fagnaðarefni. Umbótahreyfingin í 
landinu yrði sterkari með VG innan-
borðs. Vonandi að svo megi verða. 
Varla er erindi forystu VG fyrst og 
fremst að þjóna ríkjandi valdakerfi 
í landinu?

Hvert er erindi VG?
Svanur  
Kristjánsson 
prófessor emer-
itus í stjórnmála-
fræði við HÍ Umbótaöflin í íslenskri 

verkalýðshreyfingu og 

stjórnmálum munu væntan-

lega sigra án atbeina forystu-

fólks VG. Engu að síður er 

núverandi erindisleysi og 

fylgis hrun VG ekkert fagnað-

arefni.

Stendur undir nafni
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MARMAROKKOKKÓÓ 13.13. OKOKTÓBTÓBER ER — 8— 8 DADAGARGAR  

ÁÁ KKOONNUUNNGGAASSLLÓÓÐÐUUMM
ÍÍ þeþessssararii spspenennanandndi i vivikukufeferðrð þþræræðuðum viviðð leleiðiðininaa áá
mimilllli i fjfjöögururrara æævavafofornrnaa 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 ininnsnsýnn íí 
llitrtríkíkt t mamannnlílíf f ogog mmattarargegerðrðararlilistst, rereikikumum uum m gögötuturr
ogog tororgg, sskooðuðum m ststórórbrb ototnanar miminjnjarar llíkíkt t ogog vvirirkikishshliiðð 
BaB b b aal MManansosourur, grgraafhýhýsisi MMalaloyoy IIsmsmaiill ogog ótatal l flefleirira.a. 

118 8 tótóksstt eeinsn taaklkleggaa vevel.l.

mm, háhálfl t t fææðið innnnifalaliðið.

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

MARMA OKKOK ÓÓ 13.1 OKOKTÓBTÓBERER — 8— 8 DAAGARGAR

VVIIKKUUFFEERRÐÐ TTIILL MMAARRRRAAKKEESSHH
ViVikuulölöngg ddvövöl í í MaM rrrraka essh h gegefufur r fæfæriri áá aað ð gægægjgjasast t unundiir r 
yfiyfirbbororðið ogog kkommasast nænær hihinnnni i raraununveveruruleleguu MMararokokkoko.
EkEkkiki ssíðíðuur ggeteturr eeinin vvikkaa veveririðð ávávísunun áá afsfslalappppaðaða a dadagaga
í í mimildlduu 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.v.v. 2 2 fullorðnaðn .

MARM OKKÓ 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 LaLaururenent t ogog ttýnýnasast t í í 
völulundararhúhúsisi Meddinina.a.

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

VVEERRÐÐ FFRRÁÁ 115.900 KR.
VerðVerð á má mann ann m.v.m.v. 2 f2 fulloullorðnarðna.

MARRAKESH
BEINT FLUG MEÐ ICELANDAIR

SÉR
FER

Ð

BORGARFER
Ð

BORGARFER
Ð

NÝR VETRARBÆKLINGUR
EINTÖK Í HLÍÐASMÁRA 19 EÐA SKOÐA Á UU.IS

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

Saamsm kokonar r feferðð íí aprpríl 2200

Gistt áá 4–5–5 sstjörrnun  hótótelumum
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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 LALA MMARR

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

og gamla bænum. Herbergirgin en eru nútímaleg og 
stílhrein. Sælkera veititingang stastaður, 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, 
úrræðagóður og ljúfur í 
framkomu“

VE
RÐ

 E
RU

 B
IR

T 
M

EÐ
 F

YR
IR

VA
RA

 U
M

 P
RE

NT
VI

LL
UR

 O
G 

ST
AF

AB
RE

NG
L.

ÚRVAL ÚTSÝN | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGUR | 585 4000 | UU.IS



FH - Valur 2-1 
1-0 Jákup Ludvig Thomsen (57.), 1-1 Patrick 
Pedersen (83.)., 2-1 Eddi Gomes (90.).

Nýjast

Pepsi-deild karla

ÍBV - Stjarnan 2-1 
0-1 Hilmar Árni Halldórsson (vítaspyrna) 
(23.), 1-1 Sindri Snær Magnússon (62.), 1-2 
Víðir Þorvarðarson (68.).   

Fjölnir - Breiðablik 0-2 
0-1 Gísli Eyjólsson (10.), 0-2 Oliver Sigur-
jónsson (39.).  

KR - Fylkir 1-1 
1-0 Björgvin Stefánsson (53.), 1-1 Oddur Ingi 
Guðmundsson (84.).   

KA - Grindavík 4-3 
1-0 Hallgrímur Mar Steingrímsson (6.), 
2-0 Daníel Hafsteisson (15.). 3-0 Elias 
Alexander Tamburini (sjálfsmark) (17.), 1-3 
Sam Hewson (20.), 2-3 Sam Hewson (30.), 
4-2 Hallgrímur Mar Steingrímsson (33.), 4-3 
Sam Hewson vítaspyrna (74.) 

Keflavík - Víkingur 0-4 
0-1 Erlingur Agnarsson (48.), 0-2 Geoffrey 
Castillion (78.), 0-3 Örvar Eggertsson (90.), 
Geoffrey Castillion (vítaspyrna) (90.). 
 
Efri
Valur 43
Breiðablik  41
Stjarnan 40
KR  34
FH 34
KA 28

Olis-deild karla

Neðri 
ÍBV  26 
Víkingur 25
Grindavík 25
Fylkir  23 
Fjölnir 19
Keflavík  4

FH - Grótta 28-27 
Mörk FH: Ásbjörn Friðriksson 8, Jóhann 
Birgir Ingvarsson 7, Ágúst Birgisson 5, Einar 
Rafn Eiðsson 3, Arnar Freyr Ársælsson 
2, Birkir Fannar Bragson 1, Davíð Stefán 
Reynsson 1, Jóhann Kaldal Jóhannsson 1.  
Mörk Gróttu:  Jóhann Reynir Gunnlaugsson 
10, Leonharð Þorgeir Harðarson 4, Sveinn 
Jose Rivera 3, Vilhjálmur Geir Hauksson 2, 
Magnús Öder Einarsson 2, Alexander Jón 
Másson 2, Ágúst Emil Grétarsson 1,  Bjartur 
Guðmundsson 1, Hannes Grimm 1, Sigfús 
Páll Sigurðsson 1. 

Selfoss - Stjarnan 34-34 
Mörk Selfoss: Hrafnhildur Hanna 
Þrastardóttir 12, Perla Ruth Albertsdóttir 
8, Carmen Palamariu 6, Kristrún Steinþórs-
dóttir 3, Sara Boye Sörensen 2, Hulda Dís 
Þrastardóttir 1, Harpa Sólveig Brynjars-
dóttir 1, Rakel Guðjónsdóttir 1.   
Mörk Stjörnunnar: Þórey Anna Ásgeirsdótt-
ir 10, Elísabet Gunnarsdóttir 6, Þórhildur 
Gunnarsdóttir 6, Dagný Huld Birgisdóttir 
5, Stefanía Theodórsdóttir 2, Kristín Guð-
mundsdóttir 2, Laufey Ásta Guðmunds-
dóttir 2, Elín Anna Baldursdóttir 1.  

Olis-deild kvenna

GOLF Bandaríski kylfingurinn Tiger 
Woods fór með sigur af hólmi á Tour 
Champ i ons hip-mótinu,  loka móti 
FedEx-úr slita keppn inn ar á PGA-
mótaröðinni í golfi sem fram fór 
á East Lake-vell in um í Atlanta um 
helgina og lauk í gær. 

Tiger landaði þar af leiðandi sín-
um fyrsta sigri á mótaröðinni síðan 
árið  2013. Hann var með þriggja 
högga forystu fyrir lokahringinn, en 
hann hafði leikið fyrstu þrjá hring-
ina á 12 höggum undir pari vallarins. 
Hann lék lokahringinn svo á pari og 
tryggði sér sigur á mótinu.

Honum tókst hins vegar ekki að 
skáka Englendingnum Justin Rose 
í sam an lagðri stiga keppni úr slita-
keppn inn ar. – hó

Tiger Woods 
minnti 
hressilega á sig
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SPORT
Val mistókst að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn

Dramatískar lokamínútur Hagur FH í baráttunni um sæti í Evrópudeildinni á næstu leiktíð vænkaðist með sigri liðsins gegn Val, toppliði deildar-
innar i gær. Eddi Gomes tryggði FH stigin þrjú með marki á lokaandartökum leiksins. Valur hefur tveggja stiga forystu á toppi deildarinnar og er í 
góðri stöðu fyrir lokaumferðina. FH jafnaði KR að stigum með sigrinum, en liðin berjast um Evrópusætið í lokaumferðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

FÓTBOLTI Lokaumferð Pepsi-deildar 
kvenna í knattspyrnu fór fram á laug-
ardaginn, en fyrir umferðina var klárt 
að Breiðablik yrði Íslandsmeistari og 
að FH og Grindavík myndu falla niður 
í næstefstu deild. Þá þurfti Stephany 
Mayor, framherji Þórs/KA, að koma til 
móts við liðsfélaga sína hjá mexíkóska 
kvennalandsliðinu og þar af leiðandi 
var henni ómögulegt að berjast við 
Berglindi Björgu Þorvaldsdóttur, 
sóknarmann Breiðabliks, um marka-
drottningartitilinn.

Berglind Björg skoraði bæði mörk 
Breiðabliks í 3-2 tapi liðsins gegn Val 
og  stóð uppi sem  markahæsti leik-
maður deildarinnar með 19 mörk. 
Stephany Mayor kom næst með 15 
mörk.

Sandra Maria Jessen, sóknartengi-
liður Þórs/KA, sem kom næst á listan-

um yfir markahæstu leikmenn deild-
arinnar með 14 mörk, var valin besti 
leikmaður af leikmönnum deildarinn-
ar. Sandra María er fyrirliði Þórs/KA 
sem hafnaði í öðru sæti deildarinnar 
þetta árið. Efnilegasti leikmaðurinn 
var Alexandra Jóhannsdóttir, leik-
maður Íslands- og bikarmeistara 
Breiðabliks. Alexandra sem gekk til 
liðs við Breiðablik frá Haukum fyrir 
keppnistímabilið lék alla leiki Blika í 
sumar og skoraði í þeim fimm mörk. 
Hún var nýverið verðlaunuð fyrir góða 
frammistöðu sína í deildinni í sumar 
með sæti í íslenska A-landsliðinu í 
leikjum liðsins gegn Þýskalandi og 
Tékklandi í undankeppni HM 2019.

Bríet Bragadóttir var kosin besti 
dómarinn, en þetta er annað árið í röð 
sem leikmönnum deildarinnar þykir 
Bríet dæma best í deildinni. – hó

Berglind markahæst  
og Sandra María best

Berglind Björg Þorvaldsdóttir var markahæst í efstu deild. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Eigin ræktun bragðast best
Tónlistarmaðurinn Eysteinn Eysteinsson unir sér best úti í garði við að taka upp 
kartöflur, kál og rófur. Hann segir eigin ræktun bragðast best og að íslenska sum-
arið henti ágætlega til matjurtaræktunar. Uppskeran dugi fram á vetur. ➛2

MYND/ERNIR

Markaðurinn fylgir 
Fréttablaðinu á  
miðvikudögum

Viðskiptafréttir 
sem skipta máli 



Phone-Pal-One frá þýska 
framleiðandanum ENOX 
er hleðslutæki, ferða-

hleðsla og og Bluetooth hátalari, 
allt í einu og sama tækinu,“ segir 
Jóhann Þórsson, markaðsstjóri 
Heimkaupa. „Þetta er tilvalið 
tæki á skrifborðið, náttborðið, 
eldhúsið eða bara hvar sem þú 
vilt hlaða símann, hlusta á tón-
list eða hvað sem er, því þetta er 
bæði einfalt og þægilegt.

Það er Nano húð ofan á hátal-
aranum sem kemur í veg fyrir að 
símar renni af honum, þannig að 
ef síminn býður upp á þráðlausa 
hleðslu er einfaldlega nóg að 
leggja hann ofan á hátalarann og 
þá hefst hleðsla um leið,“ segir 
Jóhann. „Það er hægt að hlaða 
flesta nýja síma þráðlaust í dag. 
Til dæmis iPhone X, iPhone 8 og 
8 Plus, Samsung Galaxy Note 8, 
S7, 6S Edge, LG v30 og alla síma 
sem eru með það sem kallast 
Qi-enabled.

Hátalarinn í Phone-Pal-One 
er búinn 5W magnara sem 
færir þér kristaltæran og fagran 
hljóm, hvort sem þú hlustar á 

hljóðbækur, tónlist eða útvarp 
í símanum,“ segir Jóhann. 
„Síminn tengist við hátalarann 
með Bluetooth á augabragði og 
til að hámarka nýtingu hefur 
hátalarinn innbyggða 2500 
mAh rafhlöðu þannig að það 
er hægt að spila tónlist í allt að 
6-7 klukkustundir án þess að 
hátalarinn sé í sambandi og þá 
er að sjálfsögðu líka hægt hlaða 
símann á ferðalögum án raf-
magnstengingar.“

Nánar um  
Enox Phone-Pal-One:

Þráðlaus hleðsla:
●  5V/2A.
●  Þráðlaus staðall Qi.
●  5V/1000 mAH. 

Bluetooth hátalari:
●  2500mAh.
●  5W RMS1.
●  Allt að 7 klst. afspilun á einni 

hleðslu.
●  Nano húð tryggir að síminn 

haldist ofan á hátalaranum.

ENOX Phone-Pal-One  
– þráðlaus hleðslustöð  
og Bluetooth hátalari

Phone-Pal-One er einfalt og þægilegt tæki sem er bæði hleðslutæki, ferða-
hleðsla og og Bluetooth hátalari.

Um ENOX
„ENOX GROUP hefur verið 
virkt í hönnun, framleiðslu og 
alþjóðlegri markaðssetningu 
á afþreyingar- og samskipta-
tækjum fyrir heimili í yfir hálfa 
öld,“ segir Jóhann. „Fyrirtækið 
hefur unnið til fjölda verð-
launa á síðustu tíu árum fyrir 
vörur sínar en í þeim sameinast 
nýjasta tækni, gæði og ending 
á hagstæðu verði. Allar ENOX 
GROUP vörur eru framleiddar 
og hannaðar eftir þýskum 
gæðastöðlum í Asíu, eins og 
flestar vörur í þessum geira, og 
því notar fyrirtækið slagorðið 
„þýsk gæði – asísk smíð“.“

Hátalarinn hefur kristaltæran og 
fagran hljóm og tengist við símann 
með Bluetooth á augabragði.

Hægt 
er að 
hlaða 
síma 
þráð-
laust 
með því 
að leggja 
þá ofan á 

hátalar-
ann. Nano 

húð kemur 
í veg fyrir að 

þeir renni af.

Eysteinn Eysteinsson tónlistarmaður segir frábært að kúpla sig út úr amstri dagsins og dunda úti í garði við að taka upp kartöflur. MYND/ERNIR

Uppskeran endar gjarnan í tilraunaeldhúsi þar sem engar uppskriftir sjást.

Þrátt fyrir rigningarsumar koma kartöflurnar fínar undan grösunum.

Íslenska sumarið hefur þá kosti 
að vera ekki of heitt. Mér finnst í 
raun skrítið að við hér á Íslandi, 

með allt þetta rafmagn og hreina 
vatn, skulum ekki vera leiðandi 
í gróðurhúsarækt og flytja út í 
stórum stíl, í stað þess að flytja allt 
þetta grænmeti inn,“ segir Eysteinn 
Eysteinsson, tónlistarmaður og 
matjurtaræktandi með meiru, en 
milli þess sem hann stingur upp 
kartöflur trommar hann með 
hljómsveitinni Pöpum og vinnur 
einnig sem leiðbeinandi á frí-
stundaheimili fyrir fatlaða.

Eysteinn segir matjurtarækt 
fara afar vel með trommuleik, 
það sé gott að kúpla sig út og vera 
úti í náttúrunni. Hann fullyrðir 
að bragðið af eigin grænmeti sé 
langtum betra en af því sem hann 
kaupir úr búð.

„Alveg tvímælalaust. Enda er það 
þannig að maður borðar græn-
metið strax þegar maður tekur 
það upp. Það er því alveg örugg-
lega ferskt. Ég hef haft mikinn 
áhuga á matjurtarækt alveg frá því 
í skólagörðunum sem krakki og 
hef ræktað kryddjurtir, paprikur, 
tómata og chilli inni á veturna og 
er þá með lampa og tjald og allar 
græjur í þessu, en útiræktin hófst 
bara fyrir fjórum árum. Ég vil helst 
forrækta allt sjálfur og rækta upp 
af fræjum, það er svo skemmtilegt 

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

og líka meiri fjölbreytni,“ segir 
Eysteinn. Hann sé tilraunaglaður í 
garðinum.

„Mér finnst gaman að prófa eitt-
hvað nýtt. Núna er ég með fimm 
mismunandi yrki af kartöflum sem 
ég er að gera tilraunir með. Netið 
er hjálplegt þegar mann langar að 
komast í fræ og prófa eitthvað. Það 
kemur manni á óvart hvað það 
eru margir að spá í þessa hluti,“ 
segir Eysteinn en hann nýtir sér 
meðal annars Facebook-hópinn 
Hvannir – matjurtaklúbbur Garð-
yrkjufélagsins til að fá hugmyndir 
og deila myndum af uppskerunni. 
„Það er til dæmis skemmtilegt að 
rækta eitthvað sem maður finnur 
ekki í búðum hér, eins og fjólublátt 
spergilkál og fjólublátt blómkál.“

Er þetta mikil vinna? 
„Mesta vinnan er aðallega til að 

byrja með þegar ég bý til beðin. En 
ég er svo latur að ég reyni að leita 
leiða til að þurfa ekki að reyta arfa. 
Ég legg til dæmis plast yfir beðin, 
geri svo göt í plastið og set kartöfl-
urnar niður gegnum þau. Grösin 
koma svo bara upp um götin og 
maður losnar við allt arfabras. Til 

að vökva varð ég mér úti um 70 
lítra tank sem ég er með í bílnum, 
en í sumar þurfti ég reyndar ekkert 
að vökva,“ segir hann. Rigningarn-
ar í sumar hafi líka orðið til þess 
að kartöflurnar fóru seinna niður 
en venjulega. Uppskeran sé samt 
sæmileg.

„Þær sem fóru seinast niður hafa 
reyndar orðið þær stærstu. Það 
er líka hlýrra undir plastinu og 
moldin verður lausari í sér,“ segir 
hann. Uppskeruna geymir hann 
langt fram eftir vetri í einangrunar-
kössum úti á svölum og svo halda 
tilraunirnar áfram í eldhúsinu. 
Vinirnir bíði eftir matarblogginu.

„Ég segi nú ekki að ég sé 
meistarakokkur en ég er ágætur. 
Fer ekkert eftir uppskriftum og er 
alls ekki nógu duglegur að bjóða í 
mat. Elda fyrir soninn og mömmu,“ 
segir hann sposkur. 

Áttu einhver ráð til byrjenda í 
matjurtarækt?

„Bara að fara af stað og gera til-
raunir. Kaupa lausa gróðurmold 
og prófa að rækta, til dæmis bara í 
bala úti á svölum. Það þarf ekkert 
að flækja þetta.“

Framhald af forsíðu ➛
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Fold fasteignasala, sími 
552-1400 kynnir: Einbýlishús 
á tveimur hæðum ásamt 
sérstæðum bílskúr, samtals 
215,5 fm. Íbúðin á hæðinni er 
144 fm, niðri eru 42,3 fm og 
bílskúrinn er 29,2 fm. Búið er 
að innrétta tveggja herbergja 
íbúð á neðri hæðinni, sérinn-
gangur. Auðvelt er að opna á 
milli ef vill.

Þegar inn er komið tekur við 
flísalögð forstofa með góðum 
skápum. Flísalagt hol og borð-

stofa (var áður herbergi). Gengið er 
upp fimm þrep í parketlagða stofu. 
Stórir gluggar.

Endurnýjað eldhús frá Axis, flísar á 
gólfi og á milli efri og neðri skápa. Inn-
byggð uppþvottavél fylgir. Siemens-
tæki. Á herbergjagangi eru þrjú svefn-
herbergi ásamt baðherbergi. Góðir 
fataskápar. Baðherbergið (hiti í gólfi) 
er flísalagt í hólf og gólf, innrétting, 
baðkar, sturtuklefi og handklæðaofn. 
Tengi fyrir þvottavél.

Sérinngangur í íbúðina niðri. Parket 
og flísar á gólfum. Lítill eldhúskrókur, 
herbergi og stofa saman í einu rými, 
salerni í sér rými, sturtuklefi, þvotta-
hús og geymsla.

Bílskúrinn er sérstæður næst húsinu 
í lengjunni, mjög rúmgóður, með fjar-
stýringu.

Í heildina mjög góð eign sem fengið 
hefur gott viðhald í gegnum tíðina og 
býður upp á mikla möguleika.

Góð aðkoma. Glæsileg lóð með 
hellum og sólpalli. Stutt í margvíslega 
þjónustu í Breiðholtinu.

Nánari upplýsingar utan skrifstofu-
tíma: Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.
is / 895-7205. Einar lgf., einarm@fold.
is / 893-9132. Viðar lgf., vidar@fold.is 
/ 694-1401.

Fallegt einbýli í Breiðholti
Fallegt ein-
býlishús 
við Vestur-
berg með 
aukaíbúð í 
kjallara er 
nú til sölu 
hjá Fold 
fasteigna-
sölu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Flestir velja Heimili
Óskum eftir eignum á söluskrá okkar víðsvegar á höfuðbor-
garsvæðinu. Þó sérstaklega núna:
* 4ra herbergja í kórahverfi Kópavogs * Sérbýli í Grafarholti
* Sérhæð í Laugardalnum
Góð þjónusta frá A-Ö á traustum grunni. Upplýsingar um 
sölulaun á skrifstofu. 

Kambsvegur - Neðri sérhæð - Opið hús
Falleg mikið endurbætt 110 fm neðri sérhæð í tvíbýliahúsi. Húsið 
nýl. sprunguveiðgert og málað að utan. Þrjú góð svefnherbergi, 
sólpallur og stór garður. V. 54,9 m. Opið hús 26.09. kl 17:30-
18:00 Uppl. Bogi 6993444

Bæjarlind 7-9 - Opið hús
Glæsilegar nýar íbúðir í sérlega fallegu lyftuhúsi við Bæjarlind í 
Kópavogi, rétt við Smáralind. Íbúðirnar eru 118,1 fm. 3ja herb. og 
155,5 fm. 4ra herb. Glæsilegt útsýni , mjög vandaðar innréttingar, 
steinn í borðplötum. Íbúðinar eru fullbúnar með vönduðum gólfef-
num. LAUSAR VIÐ KAUPSAMNING. Opið hús á morgun frá kl. 
17:15 til 18:15. Gunnlaugur 617 5161.

Skógarvegur - Pantið skoðun. 
Sérlega falleg 3ja herb. íbúð í nýlegu viðhaldsléttu húsi í Foss- 
voginum.  Hjónasvíta og rúmgott gesta/barnaherbergi.   
Stofa og eldhús í björtu opnu rými, suðursvalir. Lyftuhús og stæði  
í bílageymslu. Laus fljótlega. Verð: 65,9 millj. 
Frekari uppl. veitir Ragnar, ragnar@heimili.is s: 774-7373

Freyjugata - 3ja herb. 
3ja herbergja 73,5 fm íbúð á 2. hæð í 4ra íbúða stigagangi, auk 3,6 
fm geymslu. Gengið er inn í stigaganginn úr snyrtilegu porti baka 
til. Húsið er steinsteypt. Laus við kaupsaming V. 39,9m.  
Uppýsingar veitir Ragnar 774 7373

Einarsnes 4 - endaraðhús með stórkostlegu útsýni. Opið hús. 
Endaraðhús á tveim hæðum ásamt bílskúr. Í húsinu eru fjögur svef-
nherbergi og stofur með stórbrotnu og óskertu útsýni til suður, ves-
tur og norður. Húsið er nýlega klætt að utan á vandaðan hátt. Stór 
og falleg aflokuð lóð í góðri rækt. Mögulegt að útbúa íbúðarrými í 
bílskúr. Verð 94,5 millj. Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 
17:15 - 17:45. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098. 

Laxatunga 15 - Rúmgott einbýli 
Vandað 250 fm einbýli á einni hæð með innbyggðum 42 fm bílskúr. 
Bjart hús með góðri lofthæð og fallegum innréttingum. Sólpallar, 
steypt bílaplan og heitur pottur. Húsið stendur á rólegum fallegum 
stað neðst í hverfinu. V. 95,4 m. Opið hús miðvikud. 26. sept kl 
18:45 - 19:15 Uppl. Bogi 6993444

Reykjahlíð - Pantið skoðun! 
Rúmgóð björt og vel skipulögð 133 fm hæð með sérinngangi og 
útgangi á hellulagða verönd. Íbúðin er mikið endurbætt. Þrjú 
góð svefnherbergi og stór stofa. Góður bakgarður. Laus til af-
hendingar. Óskað er eftir kauptilboði. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
LÆKKAÐ VERÐ

PANTIÐ SKOÐUN

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Stórt og gott eldhús er í húsinu með 
nægu skápaplássi. 

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

MIÐBORG FASTEIGNASALA - SUNDAGARÐAR 2 - 104 REYKJAVÍK - SÍMI: 533 4800

www.midborg.is

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali
petur@berg.is

Háholt 14, Mosfellsbær 
• Sími: 588 5530 
• berg@berg.is - www.berg.is 
• GSM 897 0047



KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur /
nemi til lögg. fasteignasala

GSM 663-4392

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

REYKJAVÍKURVEGUR, 101 REYKJAVÍK 56.9M ESKIHOLT, 210 GARÐABÆR 28.9M

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

SLÉTTUVEGUR, 103 REYKJAVÍK 38.5M MELBÆR, 110 REYKJAVÍK

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

VINDAKÓR, 203 KÓPAVOGUR 64.9M

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

Fimm herbergja, 166,8 m² íbúð á fyrstu hæð í lyftuhúsi á vinsælum
stað í Kópavogi. Sér inngangur af svölum og stæði í bílakjallara.
Þvottahús er inn af íbúð og geymsla í sameign.

Stórt fjölskylduhús á besta stað í Árbænum, 288m² raðhús með
aukaíbúð í kjallara og 22,8m² bílskúr, samtals 310,8m²
Húsið er á þremur hæðum, en hver hæð um sig er 96m².
Frábærlega staðsett í næsta nágrenni við Fylkisvöllinn, Árbæjar-
skóla og Árbæjarlaug. Gott útsýni af svölum efri hæðar. 
 

Mjög snotur tveggja herbergja 69,3m² íbúð á fjórðu hæð í lyftu-
húsi. Björt stofa með miklu útsýni, stórt svefnherbergi með 
góðum skápum, eldhúskrókur með rúmgóðri innréttingu, bað-
herbergi með innréttingu og baðkari. Á hæðinni er sér geymsla
6,6m² og sameiginlegt þvottahús. Vönduð sameiginleg aðstaða
er í húsinu, veislusalur, líkamsræktaraðstaða, sauna, heitur pottur.
Húsvörður er í húsinu. 

Falleg og björt 101m², þriggja herbergja íbúð á jarðhæð, mið-
svæðis í Reykjavík. Stór pallur og garður í suður og geymsla 
innan íbúðar.
 

Stórglæsilegt 300,1m² einbýli í klassískum stíl á fallegum 
útsýnisstað í Garðabæ. Í húsinu eru 4 svefnherbergi, 2 salerni
og í kjallara er stórt, óskráð rými sem er notað sem bíósalur og
skrifstofa.
 

GSM 663 4392

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

89.9M

ÁLFHEIMAR, 104 REYKJAVÍK 45.9M OFANLEITI , 103 REYKJAVÍK 56.9M

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967 KJARTAN ÍSAK GUÐMUNDSSON / 663 4392

Virðulegt 140 m² einbýlishús á þremur hæðum með glæsilegu
og klassísku yfirbragði, og einstaklega fallegum garði. Í húsinu
eru fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi og tvær stofur. Stutt
í alla þjónustu.

Falleg og björt íbúð á efstu hæð í Sigvaldahúsi, miðsvæðis í 
Reykjavík. Íbúðin er fjögurra herbergja og með svölum í suður.
Geymsla í sameign. 

Vel hönnuð 127,6 m² 4-5 herbergja íbúð í góðu húsi, sem stendur
við Efstaleiti en tilheyrir Ofanleiti. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu,
eldhús, 3-4 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús innan íbúðar
ásamt svölum. Bílskúr með geymslulofti fylgir eign.

KÁRASTÍGUR, 101 REYKJAVÍK

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

LAUGAVEGUR, 101 REYKJAVÍK 54.9M FUNAFOLD, 112 REYKJAVÍK

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

ARNARSMÁRI, 201 KÓPAVOGUR 55.9M

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR / 692 0149

Falleg og björt tveggja herbergja íbúð með sér inngangi í tvíbýli
miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu, svefn-
herbergi, eldhús og baðherbergi. Geymsla innan íbúðar.  

Vel staðsett 293,2m² einbýli, bílskúr 37,8m². Húsið er bjart og 
skemmtilegt, með rúmgóðum og björtum stofum með garð-
skála, fallegum arni, stóru glæsilegu eldhúsi og svefnherbergjum
og fjölskyldurými á neðri hæð. Sólpallar með góðum skjól-
veggjum í sólríkum suður garði. 

78,1m² þakíbúð á tveimur hæðum, með svölum í tvær áttir og
mikið útsýni, í lyftuhúsi á besta stað við Laugaveginn. Á neðri 
hæð er stórt og bjart alrými með svölum og tvöföldum svala-
hurðum út að Laugavegi, forstofa og rúmgott baðherbergi, en á
efri hæð er svefnherbergi með útgengi að stórum þaksvölum þar
sem er heitur pottur og glæsilegt útsýni.

84.9M

112.9M

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur

GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali

GSM 663-4392

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

KAREN ÓSK
SAMPSTED
Sölufulltrúi / nemi til lögg. 
fasteignasala
GSM 869 9967

ÞÓRUNN LILJA 
VILBERGSDÓTTIR
Lögfræðingur / nemi til 
lögg. fasteignasala
Sími 535 1002

KRISTÍN 
SKJALDARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
Sími:  535 1003
Gsm: 824 4031 GSM 840 0314

Löggiltur fasteignasali

89.9M

BERGSTAÐARSTRÆTI, 101 REYKJAVÍK 38.9M

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

Falleg og björt, tveggja herbergja íbúð með sér inngangi, í tví-
býli miðsvæðið í Reykjavík. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu, svefn- 
herbergi, eldhús og baðherbergi. Geymsla innan íbúðar.
 



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
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 39,9 millj.

bílskúr á þessum eftirsótta stað á Seltjarnar-

nesi.

sprautulökkuðum innréttingum og eyju með 

-

sælli og gróinni eignarlóð með viðarverönd með 

skjólveggjum og heitum potti.

innra á sl árum,  m.a. lagðar gólfhitalagnir í 

eldhúsinnréttingar og tæki, innihurðir, útihurðir, 

loft hússins að stórum hluta o.fl.  

Reykjavíkurvegur 29 – Skerjafirði. 3ja herbergja íbúð.

Barðaströnd – Seltjarnarnesi.

Stórar skjólsælar svalir til suðurs út af stofu með 

rúmgóð svefnherbergi. Sér bílastæði í bílageymslu 

fylgir. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og 

smekklegan máta og eru gólfefni, innréttingar og 

innihurðir allar úr ljósum viði. Lóð hússins er afar 

snyrtileg og góð aðkoma. 

Eignin er vel staðsett mót suðri. Stutt í verslun 
og skóla. 

Verð 59,9 millj.

-

og rúmgóðum svölum til suðurs. Íbúðinni fylgir sér 

bílastæði í bílageymslu með tengi fyrir hleðslustöð 

fyrir rafbíla. Íbúðin er austan megin í austasta 

húsinu við Vatnsstíg í neðstu röð við sjóinn og frá 

-

endur hönnuðu íbúðina sjálf að innan og er mikið 

lagt í innréttingar, tæki og gólfefni, sem eru mjög 

vönduð. Innréttingar eru hvítar sprautulakkaðar og 

úr hnotu. Quartz er á borðum innréttinga. Innihurð-

ir eru allar extra háar úr hnotu og án gerefta. Led-

Verð 104,5 millj.

-

eldhúsi og tveimur baðherbergjum.  Samtals er 

með sérinngangi af baklóð, gluggum, ofnum og 

manna herbergi til viðbótar. Íbúðirnar og herbergin 

baðherbergi, eldhúsinnréttingar og tæki, raflagnir 

og töflur, ofnar og ofnalagnir að stórum hluta og 

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

Seinakur – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð á efri hæð.

Vatnsstígur. Glæsileg 3ja – 4ra herbergja íbúð.

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

við Stigahlíð í Reykjavík. Íbúðin er björt og með 

sérinngangi. Stofa rúmar vel setustofu og borð-

stofu og er með stórum gluggum til suðurs og 

herbergi með góðu skápaplássi og gluggum til 

-

bikuð heimreið að bílskúrum. 

Góð íbúð miðsvæðis í Reykjavík. 

Verð 33,9 millj.

og gott athafnasvæði.

-

dyr í húsnæðið en í dag eru tvær inngöngudyr. 

gott athafnasvæði.

Möguleiki er að sameina þessa tvo eignarhluta 
og opna á milli þeirra.

Stigahlíð 37. 2ja – 3ja herbergja íbúð - sérinngangur.

Krókháls – 624 fm. skrifstofuhúsnæði / 469 fm. atvinnuhúsnæðiGrettisgata. 4 stúdíóíbúðir.

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

miðborginni.   Íbúðin skiptist í hol, stórt herbergi, 

samliggjandi skiptanlegar stofur með rennihurð 

dag, baðherbergi og eldhús. 

Eignin hefur verið mjög mikið endurnýjuð hið 
innra, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, baðher-
bergi, gólfefni, raflagnir o.fl.  
 Eignin getur verið laus til afhendingar strax. 

Verð 47,9 millj. 

 miðhæð að meðtöldum 28,1 fm. bílskúr 

inn góðri birtu.

klæðaskápa, baðherbergi, rafmagnstöflu íbúðar, 

árum síðan.

Tilboð óskast

Bergstaðastræti 48a. 3ja herbergja íbúð í miðborginni.

Stóragerði. Glæsileg 5 herbergja hæð ásamt bílskúr.

þessum rólega og eftirsótta stað í miðborginni. 

-

aðan hátt fyrir um 10 árum. Á þeim tíma var líka 

skipt um allar lagnir í húsinu og sett gólfhitakerfi 

í húsið. 

Arin- og setustofa með útbyggðum glugga 

til suðausturs og arni sem einnig er opinn inn í 

borðstofu.

 Eldhús stórt, parketlagt og með mjög fallegum 

innréttingum á heilum vegg og vönduðum 

tækjum.

suðurs og er mjög “prívat”. 

Smáragata. Glæsileg eign í miðborginni.

OPIÐ HÚS
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ÞINGASEL 6
109 REYKJAVÍK

Mjög fallegt samtals 314,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Þingasel í Reykjavík. Á aðalhæð hússins eru m.a. stofa, borðstofa, 
arinstofa, eldhús, fjögur herbergi, fataherbergi og tvö baðherbergi. Á neðri hæð eru m.a. tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús, búr og 
geymslur. Rúmgóður innbyggður bílskúr. Mikil lofthæð er á efri hæð hússins. Glæsilegur skjólgóður gróinn garður með timburverönd. 
Stórt bílaplan er við húsið og hiti er í innkeyrslu. Húsið er mjög vel staðsett í fallegri botnlangagötu. V. 96,9 m.

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

Vorum að fá í sölu mjög fallega og mikið endurnýjaða 3ja herb. 94,6 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli við Laufásveg. Íbúðin skiptist m.a. í rúm-
góðar og bjartar stofur með rennihurð á milli, eldhús, baðherbergi og herbergi. Sér geymsla og einnig sameiginleg. Svalir til suðvesturs 
eru útaf stofum. Stór og falleg lóð. Frábær staðsetning í miðborg Reykjavíkur. V. 52,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 25. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 661 6021, alexander@eignamidlun.is

Mjög falleg og björt 97,6 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð við Furugerði 19. Eignin skiptist í forstofu, stóra bjarta stofu með fallegum 
gluggum og glæsilegu útsýni, þrjú svefnherbergi, eldhús, baðherbergi með þvottaaðstöðu ásamt sér geymslu á 1. hæð. Falleg og vel 
staðsett eign miðsvæðis í Reykjavík. V. 46,9 m.

Opið hús miðvikudaginn 26. sept. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is

LAUFÁSVEGUR 60
101 REYKJAVÍK

FURUGERÐI 19
108 REYKJAVÍK

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

Falleg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli (ein hæð upp frá aðalinngangi). Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, herbergi, bað-
herbergi og sér geymslu. Tengi fyrir þvottavél á baðherb. Björt stofa með stórum gluggum. Vestursvalir. Frábær staðsetning í Vestur-
bænum. Stutt í leikskóla, skóla, verslanir, sundlaug, heilsurækt, útivistarsvæði og alla helstu þjónustu. V. 33,8 m.
Opið hús mánudaginn 24. sept. milli 18:00 og 18:30.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is

SEILUGRANDI 9
107 REYKJAVÍK

Vorum að fá í sölu fallega 110,9 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi við Háaleitisbraut. Auk þess fylgir 20,7 fm bílskúr. Samtals 
131,6 fm. Íbúðin skiptist m.a. í samliggjandi stofu og borðstofu, eldhús, baðherbergi og þrjú herbergi. Geymsla í kjallara. Svalir útaf 
stofum. Eldhús og baðherbergi hefur verið standsett. V. 46,9 m.

Opið hús miðvikudaginn 26. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

HÁALEITISBRAUT 40
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Mjög góð 95.9 fm 3ja herbergja íbúð við Ásbrekku í Garðabæ. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og 
tvö rúmgóð herbergi. Þvottahús innaf baðherbergi. Sér inng. 
Svalir útaf stofu. Fallegt útsýni. Mjög góð íbúði í litlu fjölbýlishúsi. 
V. 42,9 m.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098..

Góð 66,8 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi í þrí-
býlishúsi við Freyjugötu. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, tvö 
herbergi og baðherbergi. Mjög vel staðsett eign á rólegum stað 
í miðborginni. Stór sameiginlegur bakgarður. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. V. 34,9m.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
ÁSBREKKA 5
225 GARÐABÆ

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

Falleg 3ja herb. 93 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli við Stóragerði. Auka 
herbergi er í kjallara. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Suður-
svalir eru útaf stofu. Mjög góð íbúð á eftirsóttum stað. Stutt í 
skóla, verslanir og alla helstu þjónustu. V. 41,9 m.
Opið hús mánudaginn 24. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

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. Mjög góð staðsetning. 
Örstutt í verslanir og þjónustu. V. 57,9 m.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, 
dadi@eignamidlun.is 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
STÓRAGERÐI 16
108 REYKJAVÍK

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS



OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Falleg talsvert endurnýjuð 106,3 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýli á vinsælum stað í Hlíðunum. Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur, 
tvö herbergi, eldhús og baðherbergi. Geymlur íbúðarinnar eru í risi og hefur ein geymslan verið nýtt sem herbergi. Húsinu hefur verið 
vel við haldið í gegnum árin. Virkilega vel staðsett eign í rótgrónu hverfi nálægt skóla, leikskóla, Klambratúni, Öskjuhlíð og í göngufæri 
við miðborgina. V. 52,9 m.
Opið hús mánudaginn 24. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is

Vorum að fá í sölu 5 herb. samtals 137,3 fm miðhæð með bílskúr á frábærum stað í suðurhlíðum Kópavogs. Stofa, eldhús, baðherbergi, 
þrjú svefnherb, sjónvarpshol og sér þvottahús. Sér inngangur. Bílskúr með hurðaopnara. Glæsilegt útsýni. Suðursvalir. Íbúðin er laus 
við kaupsamning. V. 54,9 m.
Bókið skoðun: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882. 

LANGAHLÍÐ 15
105 REYKJAVÍK

GNÍPUHEIÐI 1
200 KÓPAVOGUR

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

Falleg 90 fm 2ja herbergja íbúð ásamt sér stæði í bílageymslu. Góðar svalir eru við íbúðina. Um er að ræða vandað lyftuhús sem er 
klætt að utan með keramik flísum og Zink klæðningu. Húsið er viðhaldslítið. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, eitt svefnherbergi,
þvottahús og baðherbergi.
Opið hús þriðjudaginn 25. sept. milli 12:15 og 12:45.
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

MÁNATÚN 5
105 REYKJAVÍK

3ja herb. 108,4 fm íbúð á 3.hæð í góðu frábærlega vel staðsettu lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Stór stofa, vandaðar innréttingar, bað-
herb, og sérþvottahús, tvö rúmgóð herbergi. Endaíbúð á svalagangi m. sérinng af svölum.  Glæsilegt útsýni. Íþróttasvæði, grunnskóli,
leikskóli í göngufæri. V. 44,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 25. sept. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

MARTEINSLAUG 3
113 REYKJAVÍK

3ja herb. 95,9 fm íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með bílastæði í 
3ja stæða bílkjallara. Stofa og tvö herbergi. Þvottahús innan 
íbúðar. Útgengt er út frá stofunni á stórar flísalagðar suðursvalir. 
Mjög fallegt útsýni yfir Úlfarsárdalinn. Stutt í skóla og leikskóla.  
V. 42,9 m.
Nánari uppl.: H. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

Vorum að fá í sölu mjög fallegt 208,6 fm einbýlishús með bílskúr 
við Klapparholt í Hafnarfirði. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, 
sjónvarpshol, eldhús, þrjú herbergi og tvö baðherbergi. Stórir 
gluggar og glæsilegt útsýni til sjávar og út á golfvöll. Skjólgóður 
sólpallur til vesturs. V. 79,9 m.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.  

Falleg og vel skipulögð 122,7 fm, 4 herbergja íbúð á 6. hæð í vel 
staðsettu lyftuhúsi við Lækjasmára í Kópavogi. Bílastæði í bíla-
kjallara. Rúmgóðar svalir sem eru að hluta til yfirbyggðar og snúa 
til suðurs. Stutt í verslun og þjónustu. V. 52,9 m.
Nánari uppl: Sverrir Kristinsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021. 

Rúmgott 252,3 fm einbýlishús með bílskúr á þremur hæðum.
Húsið skiptist m.a. í stofur, eldhús, fimm herb. og tvö baðh.. Íbúð 
í kjallara með sér inngangi. Stór garður. Klóak endurnýjað, hús 
drenað og settur sökkuldúkur fyrir 5 árum. V. 79,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 25. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: H. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ANDRÉSBRUNNUR 16
113 REYKJAVÍK

KLAPPARHOLT 3
220 HAFNARFJÖRÐUR

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

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

LÆKJASMÁRI 4
201 KÓPAVOGUR

HÓFGERÐI 18
200 KÓPAVOGUR

Vorum að fá í sölu 112,5 fm 3ja herb. íbúð á tveimur hæðum við 
Vesturgötu 17C. Neðri hæð skiptist í hol og eitt herbergi. Efri 
hæð skiptist í rúmgóða stofu, eldhús, baðherbergi og eitt her-
bergi. Stutt í leikskóla, skóla og verslanir. Göngufæri í miðbæinn. 
V. 62,5 m.
Opið hús mánudaginn 24. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

Vorum að fá í sölu 247,4 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr við Kvíslartungu í Mosfellsbæ. Fjögur svefn-
herbergi, tvö baðherbergi, stórar stofur og mikið útsýni. Húsið er 
til afhendingar við kaupsamning. V. 71,5 m.
Bókið skoðun: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Vorum að fá í sölu 244 fm endaraðhús við Undraland í Mos-
fellsbæ. Húsið skiptist í hæð, ris og kjallara auk sólskála. Húsið 
skiptist m.a. í stofur, eldhús og fjögur herbergi. Eignin þarfnast 
standsetningar. Eignarlóð. Húsið er laust við kaupsamning.  
V. 49,9 m.
Bókið skoðun: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098. 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

VESTURGATA 17C
101 REYKJAVÍK

KVÍSLARTUNGA 82
270 MOSFELLSBÆR

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI ÓSKAST 

Höfum verið beðin að útvega 
viðskiptavini okkar u.þ.b. 150 fm 
atvinnuhúsnæði miðsvæðis á 
höfuðborgarsvæðinu.

Lyfta þarf að vera í húsinu eða 
hægt að ganga beint inn frá götu. 
Næg bílastæði þurfa að vera.

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

UNDRALAND
270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Kristbjörn Sigurðsson Sigfús AðalsteinssonIngólfur Ingvarsson
 

s. 692 3000 s. 893 7806 s. 898 9979Vegmúla 2 – 108 Reykjavík | Sími: 588-3300 | midbaer@midbaer.is

Kristbjörn Sigurðsson, lögg. Fasteignasali & leigumiðlari 

Hestavað 1
OPIÐ HÚS Í DAG mánudag 24. september milli kl. 17-17:30

Stórglæsileg 118 fm. 
íbúð með sérinngangi á 
jarðhæð og rúmgóðum 
sólpalli í suðvestur. 
Íbúðin hefur verið 
endurnýjuð að hluta. 
Frábær eign í vinsælu 
hverfi þar sem skólar og 
leikskólar eru í næsta 
nágrenni. Verð: 47.9 millj

LAUS VIÐ KAUPSAMNING!
Fallega 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi. 

Parket á gólfum, rúmgóð með stórum gluggum sem 

snúa í suður. Eldhús er í sama rými og stofan. Falleg  

innrétting með eyju. Framkvæmdum utanhúss er nýlokið. 

Verð: 31.9 millj. 

NÝTT! Iðnaðar/lagerhúsnæði, tilbúið til afhendingar!

Um er að ræða fullbúinn atvinnu/iðnaðarhúsnæði sem 

skiptist í 10 eignarhluta. Byggingin er að meginhluta 

einnar hæðar með millilofti að hluta yfir anddyri og 

snyrtingu. Hæð á Innkeyrsluhurð er 4,2 metrar. Verð: 
29.9 millj. 

Falleg 3ja herb. íbúð á efstu (3ju) hæð ásamt bílskúr. Sérinn-

gangur af opnum svölum. Eigninni fylgir 30 fm bílskúr. Frábært 

hverfi þar sem skólar og leikskólar eru í næsta nágrenni. Þá er 

verslunarkjarninn spöngin í göngufæri.  Verð: 45.9 millj.

Atvinnuhúsnæði til sölu, alls um 1200 fm. Mjög góð aðkoma 

er að húsinu. Þar sem verið er skipta húsinu í 4 eignarhluta 

er möguleiki á að selja hvern og einn eða tvo eða þrjá 

saman.

010101 Stórhöfðamegin alls 329,8 fm.
010104 Stórhöfðamegin alls 222,3 fm 
010202 Smiðshöfða alls 256,3 fm.
010201 Smiðshöfða alls 391 fm.

Fallegt sjarmerandi einbýlishús ásamt “bílskúr”/studioíbúð 

við Urðarstíg í Reykajvík.Húsið stendur á horni Urðarstígs og 

Bragagötu. Bílskúrinn hefur verið innréttaður sem studioíbúð 

Byggingaréttur er við húsið. Verð: 55.9 millj.

Vönduð 4 herbergja 115,3 íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi 
í Vindakór. Tvö svefnherbergi, stofa og borðstofa eitt rými, 

Eldhúsið er með eikar og hvítlökkuðum innréttingum,gólfefni 

er ljósleitt harðparket.Bílastæði í bílakjallara. Húsið var 
tekið í notkun 2016. Verð: 53.9 millj.

Glæsileg 4 herbergja 135,8 fm íbúð á 2. hæð í góðu húsi 

við Laugaveg. Íbúðin er og rúmgóð og allir fermertrar nýttir 

á skemmtilegan máta. Íbúðin nær í gegnum húsið og snúa 

stórir stofugluggar út að Laugaveginum. Verð: 98.4 millj

Gjáhella 3 – Hafnarfirði Hraunbær 102 E 

Ljósuvík 27

Urðarstígur 10

Smiðshöfði 11

Vindakór 10-12 Laugavegur 40A

NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS    LANDMARK LEIÐIR ÞIG HEIM 
LANDMARK FASTEIGNASALA  |  HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)  | 201 KÓPAVOGUR  |  SÍMI: 512 4900  |  LANDMARK.IS  

Upplýsingar 
um íbúðir veita:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

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

     

- Nýjar 14 íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverfi Garðabæjar.
- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 118.5 – 180.3 fm. 
- Íbúðir verða afhentar í SEPT OG NÓVEMBER 2018 fullbúnar með gólfefnum.
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum, lyfta í stærra húsi.
- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitir með íbúðum á jarðhæð.
- Fataherbergi er innaf hjónaherbergi með nokkrum íbúðum og er þvottaherbergi innan íbúðar.
- Byggingaraðili hússins er Hraungata ehf byggingarfélag, traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 60,3 – 99,9 millj. 

DYNGJUGATA 1-3,  
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

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

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

8
EIGNIR

SELDA
R

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka
benedikta@landmark.is 
Sími. 512.4900



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 endurnýjað raðhús með bílskúr í Garðabæ
Húsið er skráð samtals 185, fm, aðalhæð 125,3 fm
Í kjallara er stórt herbergi, baðherbergi og bílskúr
Mjög fallegur gróinn garður með timburverönd  
og skjólveggjum.

Rúmgóð og falleg 4ra herbergja íbúð,133,5 fm  
nnur hæð í mm íbúða húsi, innst í botnlanga  

Stórt opið stofu og eldhúsrými, stórar sólríkar svalir 
Sjónvarpshol, þrjú góð svefnherbergi,  
baðherbergi og sér þvottahús 

Flott eign á þessum eftirsótta stað

Eignin er skráð 234 fm
Eigninni fylgir hús á lóð, safn og tvær geymslur 
sem allt hefur verið innréttað
Möguleiki á 10 svefnherbergjum
Glæsilegar stofur með arni
Stór og falleg lóð str. 2254 fm
Snjóbræðsla undir stétt sem tengir húsin saman

OPIÐ HÚS
mánudaginn 24.sept. kl. 18:00 - 18:30

Hlíðarbyggð 25
210 Garðabær

Nánari upplýsingar veita: 

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

Sólarsalir 6
201 Kópavogur

Breiðahvarf 4 
203 Kópavogur

 57,9 millj. 37,5 millj.

83,5 millj.   Tilboð óskast 

Verð :Verð :

Verð :

Vel skipulögð og björt 71,2 fm 2ja herbergja íbúð  
á 2.hæð auk 4,8 fermetra geymslu í kjallara. 

Útengt á góðar vestur svalir úr hjónaherbergi.  

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð að utan á 
undanförnum árum.

Tjarnarból 2 
170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

.       

43,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 24. sept. kl. 17:30 - 18:00

íbúð 203
Til sölu glæsileg nýleg 2ja herbergja íbúð  
í lyftuhúsi við Skipholt 11-13 
Íbúðin er á 2 hæð og er glæsilega  
innréttuð með vönduðum frágangi 
Stærð íbúðar er 77,2 fm auk þess eru  
21,9 fm suðursvalir út frá stofu 
Eigin er laus við kaupsamning

Skipholt 11
105 Reykjavík

.       

58,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 24. sept. kl. 17:30 - 18:00

Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum 
Eigin er skráð 131,5 fm samkvæmt FMR 

Stór afgirtur sólpallur í suður og  
einnig pallur til norðurs 
Fermetrar nýtast vel, í fallegum rýmum 
Einstakt tækifæri til að eignast  
                                                      notalegt 
sérbýli

Brattholt 6A
270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

39,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. sept. kl. 17:00 - 17:40

Frábær 3ja herbergja íbúð í góðu fjórbýli á 

Tvennar svalir með útsýni 

Þvottahús innan íbúðar 

Stutt í verslun og þjónustu

Suðurgata 72
101 Reykjavík

.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. sept. kl. 17:00 - 17:30

íbúð 701

Glæsileg mikið endurnýjuð 3-4 herbergja 
endaíbúð á 7 hæð 

Magnað útsýni til þriggja átta 

Hús og gluggar nýlega endurnýjaðir 

Falleg og stílhrein eign

Kleppsvegur 134
104 Reykjavík

.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 24. sept. kl. 17:00-17:30

Nánast algjörlega endurnýjuð 71 fm,  
3ja herbergja 

28 fm verönd í suður 

Nýlegt bað, eldhús og gólfefni 

Starhagi 10
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

84,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 24. sept. kl. 17:30-18:00

íbúð 1303
Stórglæsileg 210,8 fm útsýnisíbúð fyrir  
60 ára og eldri. Tvö stæði í bílageymslu 
Á 13 og efstu hæð með óhindruðu útsýni  
til sjávar og fjalla 
Afar veglegar stofur með mikilli lofthæð 
Falleg hjónasvíta og tvö önnur herbergi
Nýmáuð og nýpússað gegnheilt parket

Árskógar 6
109 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

220 Hafnarfjörður

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

Glæsileg björt og rúmgóð 4ra herbergja 
endaíbúð FMR 129,8 fm 
Stæði í bílageymslu skráð 25,4 fm 
Frábær staðsetning / þvottahús innan íbúðar 
Aðeins 3 íbúðir í stigagangi  
Útgeng út á suðvestur svalir 
Öll rýmin mjög rúmgóð og björt

56,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Miðleiti 6

s. 845 8958

103 Reykjavík

Efri sérhæð og bílskúr 
3 svefnherbergi  
Opið rými - Stofa og eldhús 
Samtals 165 fm 
Mögulegt að bæta við svefnherbergi

65,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Krókavað 1

s. 775 1515

110 Reykjavík

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

47,7 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtsgata 41

s. 695 5520

101 Reykjavík

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 
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34,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. sept. kl. 17:00 - 17:30

Falleg 3ja herbergja 614 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

Njálsgata 69
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

.       

47,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. sept. kl. 17:00 - 17:30

Falleg, mikið endurnýjuð og og björt þriggja 
herbergja íbúð á jarðhæð í Dalalandi

Íbúðin er 110 fm að sólstofunni meðtaldri  

Húsið er sunnan við götu og tilheyrir  
fallegur pallur og suðurgarður

Dalaland 6
108 Reykjavík

.       

43,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25. sept. kl. 18:00 - 18:30

Falleg þriggja herbergja íbúð á 2hæð 
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

.       

72,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26. sept. kl. 17:30 - 18:00

Stærð á húsi 145,5 fm 

Bílskúr stærð 24,5 fm 

Fermetrar nýtast mjög vel

Þverás 7
110 Reykjavík

.       

54,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26. sept. 17:30 - 18:00

125 fm eign - 2 góðar leigueiningar 

Vel skipulögð og rúmgóð neðri sér hæð í 
tvíbýli (auka studio íbúð með eldhúsaðstöðu) 

Vinsæll staður í vesturbænum

Nesvegur 43
107 Reykjavík

Nýlegt og stórglæsilegt einbýlishús  
á einstökum útsýnisstað í Kópavogi.
Húsið stendur á einstakri lóð innst í 
botnlanga við stórt opið grænt svæði ofan 
við golfvöll GKG. Afstaða hússins er góð, 
innra skipulag frábært og hönnun falleg 
Engu hefur verið til sparað við efnisval.

Tilboð óskast

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Auðnukór

s. 899 1178

203 Kópavogur

Glæsiegt einbýlishús, alls 416 fm eign  
sem hefur verið tekin í gegn 
Húsið er á stórri lóð sem er um 792,7 fm
Eign með glæsilegu eldhúsi, 2 stofum, 
6 svefnherbergjum, fataherbergi, þrjú 
baðherbergjum, þvottahúsi, rislofti, 

Tilboð óskast

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sólvallagata 10

s. 775 1515

101 Reykjavík

48,4 fm sumarhús ásamt 16,7 fm geymslu 
alls 65,1 fm á rúmlega 3 hektara eignarlandi 
úr landi Hraðastaða í Mosfellsbæ 
Aðkoma að húsinu um Helgadalsveg 

55,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mosfellsdalur

s. 775 1515

271 Mosfellsbær

Sjarmerandi einbýlishús á besta stað  
í Vesturbænum, 537 fm 
Byggingaréttur fylgir og teikningar  
fyrir stækkun uppá 122 fm 
Rúmt bílastæði
Garður

54,5 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vesturvallagata 4

s. 778 7272

101 Reykjavík

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 

Tilboð óskast

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sunnubraut 43

s. 775 1515

200 Kópavogur

Fallegt vel byggt einbýli á einni hæð  
223 fm að stærð með tvöföldum bílskúr 
Fallegur garður og viðarverönd með 
heitum potti 3 svefnherb, þar af  
hjónaherbergi með sérbaðherbergi 
Stórt eldhús, björt stofa, góð lofthæð 
Frábær staðsetning í Vogunum

69,0 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvammsgata

s. 695 5520

190 Vogar

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita:

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

.       

37,5 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26. sept. kl. 17:30 - 18:00

Báðar eignir til sölu í þessu fallega tvíbýlishúsi  
120 fm 4ja herbergja á 2. hæð, og  
100 fm rúmgóð 3ja herbergja á jarðhæð 
Eignin hefur verið mikið endurbætt  
að utan sem innan
Húsið er skemmtilega staðsett með mikla 
víðáttu, útsýni og opin svæði 
Stutt í leikskóla, skóla ásamt verslun  
og þjónustu 

Tjarnargata 4
260 Reykjanesbær

Nánari upplýsingar:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 



Með þér alla leið

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

Tilboð óskast

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hofsvallagata 49

s. 695 5520

101 Reykjavík

3ja herbergja íbúð
Húsið er mikið endurnýjað að utan
Stutt í Laugardalslaugina

36,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laugateigur 58

s. 775 1515

105 Reykjavík

Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum 

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

Tilboð óskast      

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fjólugata 1

s. 773 6000

101 Reykjavík

282,8 fm einbýlishús innst í botnlanga 

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

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bjarmaland 23

s. 775 1515

108 Reykjavík

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

Glæsileg íbúð fullbúin á þriðju hæð 
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir 

Vandaður frágangur og innréttingar
2ja herbergja íbúð 
Fyrir +60 ára - Svalalokun
Tilbúin til afhendingar með gólfefnum

53,5 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 1

s. 845 8958

105 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

Verð :

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

45,2 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njörvasund 1

s. 695 5520

104 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

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

64,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ránargata 19

s. 773 6000

101 Reykjavík

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

46,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Keilugrandi 2

s. 899 1178

107 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús alls 260 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

901,2 fm atvinnuhúsnæði á góðum  
stað í Reykjanesbæ 
Góð aðkoma 
Möguleiki á að leigja út mörg mismunandi
iðnaðarbil sem gætu hentað undir ýmsa 
atvinnustarfsemi

59,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bakkastígur 10

s. 778 7272

260 Reykjanesbær

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

233 fm á 56,4 millj. 
258 fm á 65,5 millj.
279 fm á 70,5 millj.

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

Hægt að skipta 
niður í minni bil



Reykjastræti er nýtt fasteignafélag. Fasteignasafn 
félagsins telur um 33 þúsund fermetra í  þremur 
nýbyggingarverkefnum sem verða tilbúin að mestu 
á  á r i n u  2 0 1 8  t i l  á r s l o k a  2 0 1 9 .  R e y k j a st ræ t i  e r  
systurfélag ÞG verktaka. Félagið leitar eftir farsælu 
langtíma viðskiptasambandi við sína leigjendur og 
stendur félagið fyrir gæði og áreiðanleika í viðskiptum.

DALVEGUR 32  samanstendur af tveimur staðsteyptum fjölnotahúsum miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu 
tilbúnum á árinu 2019. Leigurýmin eru frá 1.050 til 5.000 fermetrar sem henta undir fjölbreytta starfsemi 
þ.m.t. fyrir notendur sem kjósa miðlæga staðsetningu með tilliti til verslunar eða vörudreifingar. Nýtanleg 
lofthæð er um 8 metrar og tækifæri er að aðlaga húsin að þörfum notandans.

HAFNARTORG  er blönduð byggð af nýjum skrifstofum, íbúðum og verslunum. Glæsilegar skrifstofur 
verða til leigu frá og með næstu áramótum. Stærð rýma er frá 200 til 2.500 fermetra. Í húsinu verður 
boðið uppá þjónustu við leigjendur s.s. móttökuritara og aðgang að sameiginlegum fundarherbergjum 
og skrifstofum. Einn stærsti bílakjallari landsins verður undir Hafnartorgi og að Hörpu. Hafnartorg 
verður iðandi af mannlífi og menningu og kærkomin viðbót við stækkandi miðbæ Reykjavíkur.

NÝJAR EIGNIR
TIL ÚTLEIGU

REYKJASTRÆTI
FASTEIGNAFÉLAG

REYKJASTRAETI . IS



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

Naustavör 22-26     200 Kópavogur

NÝTT SJÁVAR-ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. sept kl 17.30-18.00

Klettás 20    210 Garðabæ 79.900.000

Glæsilegt 4-5 herb raðhús með bílskúr í Ásahverfinu í Garðabæ. 
Um er að ræða eign sem er skráð skv F.M.R 156,3fm og þar af 
er bílskúr 24fm. Frábært útsýni, mikil lofthæð og góð aðkoma 
einkenna þetta fallega fjölskylduhús sem nýtist einstaklega vel og 
er með glæsilegu útsýni til suð/vesturs. Húsið er steinað/álklætt 
að utan og með ál/trégluggum og því viðhaldslétt. Svefnherbergin 
eru 3 og að auki er  gluggalaust herbergi sem notað er í dag sem 
vinnustofa.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4-5     Stærð: 156,3 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. sept kl 17.30-18.00

Lindargata 33    101 Reykjavík 89.900.000

Glæsileg lúxus  íbúð á 6.hæð ásamt stæði í bílageymslu. Frábært 
útsýni. Um innanhúshönnun sá Guðbjörg Magnúsdóttir. Allar 
innréttingar eru sérsmíðaðar af Trésmiðjunni  Borg,  hurðir eru í 
yfirstærð og gólfefni  eru  90x90cm limestone flísar.  Stórar og 
rúmgóðar stofur með útsýni til sjávar og yfir Hallgrímskirkju og 
gamla bæinn.  Aðeins tvær íbúðir á hæð, gluggar í suður, austur og 
norðurátt. Glæsileg lýsing.  Frábær staðsetning  í miðborginni þar 
sem göngufæri er í alla þjónustu.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 148,2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. sept kl 18.30-19.00 

Ástu Sólliljugata 14-16   270 Mos 77.900.000

Falleg og sérlega vel skipulögð NÝ fullbúin raðhús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr. Húsin eru tilbúin til afhendingar. Forstofa, 
gestasalerni, alrými með eldhúsi og stofu, stórt baðherbergi 
með baðkari og sturtu, þrjú góð svefnherbergi, sér sjónvarpshol, 
rúmgott þvottahús og bílskúr.  Lóðin er frágengin,  bílaplan hellu-
lagt með snjóbræðslu.  Eignin er staðsett í fjölskylduvænu hverfi í 
Helgafellslandi. Stutt er í útivist, fjallgöngu og einstaka menningu í 
Álafosskvosinni.     
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 176,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. sept kl 17.30-18.00

Glæsileg, björt og rúmgóð íbúð á 2.hæð með stórum suð-vestur svölum  ásamt 
stæði í bílageymslu. Þrjú svefnherbergi og fataherbergi innaf hjónaherbergi, tvö 
baðherbergi og þvottahús innan íbúðar. Stórir og gólfsíðir gluggar, fallegar inn-
réttingar frá Brúnás. Gólfefni er flísar og fallegt  harðparket. Gólfhiti. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 157,1 m2

Langalína 20     210 Garðabæ 86.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. sept kl 17.30-18.00

Björt og vel skipulögð íbúð á fjórðu hæð  ásamt bílskúr á góðum stað í Norður-
bænum. 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. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 142,6 m2

Breiðvangur 24     220 Hafnarfirði 43.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 16-18    200 Kópavogur

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

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

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 mánudaginn 24. sept. kl. 17.30-18.00

Hlíðarhjalli 24    200 Kópavogur 36.000.000

Björt og falleg,  2ja herbergja með sérinngangi,  neðri sérhæð í tvíbýlishúsi sem er 
mjög vel staðsett. Íbúðin skiptist í forstofu,  rúmgóða stofu með útgengt út skjól-
góðan hellulagðan pall og afgirta  lóð að hluta, svefnherbergi, þvottahús/geymsla 
og  baðherbergi. Íbúðin er nýmáluð.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2     Stærð: 81,4 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. sept. kl. 17.30-18.00

Geitastekkur 9    109 Reykjavík 89.900.000

Fallegt og vel skipulagt  einbýlishús  á einni og hálfri hæð sem er frábærlega vel 
staðsett  innst í botnlanga í rólegu og grónu hverfi. Með góðri lóð.  Búið er að 
endurnýja m.a. eldhús, baðherbergin og útbúa rúmgóða 2ja herbergja íbúð á 
neðri hæðinni með sérinngangi. Eignin gæti losnað fljótlega.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 7     Stærð: 295,5 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 26. sept. kl. 17.30-18.00

Lindargata 39    101 Reykjavík 69.500.000

Glæsileg og björt,  3ja herbergja á 6.hæð  með stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin 
er með suðursvölum og fallegu útsýni til suðurs og austur  Fallegar innréttingar, 
vönduð eldhústæki, kvartsplötur á borðum í eldhúsi og á baðherbergi. Gólfefni 
eru parket og flísar. Íbúðin er í góðri útleigu í dag.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 89.9 m2

520 9595

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



OPIÐ HÚS mánudaginn 24. sept. 17:30-18:00

Rauðagerði 16    108 Reykjavík

Falleg 4ra herb.hæð i þríbýli með sér inngangi og bílskúr. Tvennar svalir. Eignin er 
með þremur svefn.herb., möguleiki fjórða herb. hluta úr stofu. Endurnýjað þakefni, 
nýlega lagt dren og rafmagnstafla endurnýjuð. Baðherbergi endurnýjað, með tengi 
f.þvottavél og þurrkara. Eldhús endurnýjað. Nýlagt harðparket á mest alla íbúðina 
og nýtt teppi á stiga. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 162,7 m2      Bílskúr

62.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. sept. kl. 17:30-18:00

Engjasel 84    109 Reykjavík

Opin og vel skipulögð 5-6 herbergja íbúð á 1.hæð með stæði í bílageymslu. 
Fjögur svefnherbergi. Gengið er upp eina hæð. Eldhús er opið að hluta við stofu 
með útgengi út á svalir í suður. Svefnherb. innaf stofu. Svefnherb.gangur með  
hjónaherbergi og tvö barnaherbergi ásamt sjónvarpholi með glugga. Þvottahús 
innan íbúðar. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 5     Stærð: 111,0 m2      Bílageymsla      

41.900.000

Furugrund 71    200 Kópavogur

Opin og björt 3ja  herbergja íbúð á þriðju hæð með suðursvölum eftir allri íbúðinni. 
Útgengi út á svalir frá stofu og hjónaherbergi. Endurnýjaðir allir gluggar  í íbúðinni, 
endurnýjaður stigagangur og nýjar eldvarnarhurðir inn í allar íbúðir. Búið er að taka 
alla suðurhlið fjölbýlisins í gegn. Eldhús er endurnýjað, opið við stofu. Baðherbergi 
endurnýjað fyrir nokkrum árum. Uppl. veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 73,1 m2 

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. sept. kl. 18:30-19:00

Guðrúnargata 8    105 Reykjavík

Endurnýjuð 3ja herb. íbúð í þríbýli á 1.hæð með bílskúr og sérafnotarétt hluta 
af garði. Húsið tekið í gegn að utan og steinað, endurnýjaðir gluggar, hitalögn í 
útitröppum. Nýtt dren og skólp. Endurnýjuð afmagnstafla og inntaksgrind. Stofa 
er opin við eldhús og hol. Baðherb. með baðkari með sturtuaðstöðu, tengi fyrir 
þvottavél. Uppl. veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 127,2 m2     Bílskúr

64.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. sept kl. 17:30-18:00

Rauðás 16    110 Reykjavík

Fasteignasalan TORG kynnir: 2ja-3ja herbergja íbúð í kjallara við Rauðás í Reykjavík.  Um 
er að ræða íbúð sem skráð er 74,9 fm hjá Fasteignamati ríkisins en er að gólffleti nær 95 
fm. Fallegt útsýni er yfir Rauðavatn. Eignin er nýtt sem 3ja herberja í dag og er þá annað 
svefnherbergið gluggalaust (herbergið snýr að útvegg og því hugsanlegt að setja á það 
glugga. Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm:  899 8811

Stærð: 74,9 m2   (er ca. 95 m2)  

37.500.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 899 8811

Smárarimi 82    112 Reykjavík

Fasteignasalan TORG kynnir: Einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr 
innst í botnlanga í Grafarvogi í Reykjavík.  Stórkostlegt útsýni er yfir sundin til ves-
turs.  Um er að ræða eign sem er skráð skv F.M.R. 205,3 fm og þar af er bílskúr 
31,3 fm. Húsið stendur á stórri og fallegri lóð, sólpallar eru frá stofu og borðstofu.   
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm:  899 8811

Einbýli á einni hæð     Stærð: 205,3 m2      

99.900.000

ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐI Í EIGNINA!

Sunnuflöt 31    210 Garðabæ

Einbýlishús á 2. hæðum með tvö-földum bílskúr. Húsið er skráð 252,fm, þar af er 
bílskúr skráður 38,4fm, jarðhæð skráð 62,9fm og efri hæð skráð 150,7fm. Í húsið 
skiptist í forstofu, þvottaherbergi, tvo salerni, sex herbergi, tvennar stofur, eldhús 
og borðstofu. Húsið er byggt 1966 og að mestu upprunalegt. Húsið er á stórri lóð 
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 8     Stærð: 252 m2      

TILBOÐ

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 837.8889

Lambaás 10    311 Borgarnes 34.900.000

Fallegt og vel skipulagt 75 fm. sumarhús auk 15 fm. gestahúss m/snyrtingu á eignarlóð í 
Skorradalnum sífallega. 3 svefnherbergi eru í húsinu, baðherbergi m/sturtu og innréttingu 
við vask. Opin stofa/borðstofa/eldhús og útgengt á um 70 fm. sólpall með heitum potti. 
Gestahús með rúmgóðu herbergi m/gestasnyrtingu og vaski. Geymsla. Læst hverfi.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 5     Stærð: 90,5 m2      

JAÐARLEITI 2, 4 OG 6
105 REYKJAVÍK

TILBÚNAR TIL 
AFHENDINGAR!

VERÐ FRÁ
52.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

SÝNUM DAGLEGA
Í SÍMA 520 9595

Einungis 6 íbúðir eftir!
Skilast fullbúnar. Spanhelluborð, vifta í innréttingu eða eyjuháfur yfir helluborði, innbyggður 
ísskápur og innbyggð uppþvottavél. Bjartar og nútímalega íbúðir með hagnýtu skipulagi
Fallegt útsýni, gólf-síðir gluggar í stofurýmum Gólfhiti. Yfirbyggðar svalir. Innréttingar 
hannaðar af GKS Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og liti á innréttingum. 
Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum. Hús einangruð og klædd að utan

Stærð: frá 77,7 m2   upp í um 107,3 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. sept  kl 17.00-17.30 

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

Herbergi: 3     Stærð: 121,1 m2

Garðatorg 6    210 Garðabæ 67.900.000

Opin og björt 3ja herbergja íbúð á
Útgengi út á svalir frá stofu og 
endurnýjaður stigagangu
alla suðurhlið fjölbýlis
endurnýjað fyrir 

Herbergi: 3     Stærð: 73,1 m2

39.900.000

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



Lækjasmári 19 - 201 Kópavogur
4ra herbergja íbúð ásamt ókláruðu rislofti
Opið hús mánudag frá kl 17:15 til 17:45
Falleg 4ra herbergja íbúð á besta stað í Kópavogi ásamt óinnréttuðu rislofti með 
miklum möguleikum. Eignin skiptist í forstofu, setustofu/borðstofu með útgengi 
á suðursvalir, eldhús hálf opið við borðstofu, þvottahús er innan íbúðar, rúmgott 
hjónaherbergi með fataskápum, tvö góð barnaherbergi, baðherbergi. Eigninni fylgir 
einnig óinnréttað rými (0301) á rishæð, sem myndi telja ca. 45 fm fullklárað. Unnt 
væri að opna úr íbúðinni upp á loftið. Afar góð staðsetning, stutt í skóla, leikskóla og 
allla helstu þjónustu. Íþróttasvæði Breiðabliks í næsta nágrenni. Verð 53,8 millj.

Sólheimar 24 - 104 Reykjavík
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. Tvennar svalir, útgengi úr 
setustofu og hjónaherbergi. Mjög góð staðsetning, stutt í alla þjónustu, skóla, 
leikskóla og verslunarkjarnann í Glæsibæ. Frárennslislagnir hússins hafa verið 
endurnýjaðar. Góð eign sem vert er að skoða Verð 64,5 millj.hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi, baðherbergi. Tvennar svalir eru í íbúðinni, útgengt úr hjóna-
herbergi 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.

Boðagrandi 6 - 107 Reykjavík
Mjög rúmgóð 3ja herb íbúð í Vesturbænum 
Opið hús þriðjudag 17:15 til 17:45
Mjög rúmgóð og björt 3ja herbergja (96,9 fm) íbúð við Boðagranda 6 í Vestur-
bænum. Eignin skiptist í forstofu, eldhús, baðherbergi með baðkari, sturtu og 
tengi fyrir þvottavél, stór setu/borðstofa með útgengi á suðursvalir. Rúmgott 
hjónaherbergi með fataskápum, barnaherbergi. Sérgeymsla á jarðhæð fylgir 
eigninni. Sameiginlegt þvottahús, sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Falleg eign 
á afar eftirsóttum og barnvænum stað. Stutt í skóla, leikskóla, verslun, þjónustu 
og íþróttasvæði KR. Verð 46,5 millj.

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 eldhús, eldhús er með viðarinnréttin-
gu, 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 Reykjavík.  
Neðri sérhæð og bílskúr. 
Opið hús miðvikudaginn 26. september frá 17:15 til 17:45
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 
forstofu, samliggjandi stofu og borðstofu með gólfsíðum gluggum, eldhús, hjóna-
herbergi, 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. 

Þverholt 32 - 105 Reykjavík 
Möguleiki að skipta upp í tvær íbúðir
Opið hús þriðjudag kl 17:15 til 17:45   
Falleg eign (hæð og ris) í góðu húsi við Þverholt 32 í Reykjavík. Íbúðinni fylgir 
stæði í lokaðri bílageymslu. Möguleiki væri að skipta eigninni upp í tvær aðskildar 
íbúðir. Hvor íbúð hefði sérinngang af 3. hæð og 4. hæð. Neðri hæð skiptist í forst-
ofu, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Efri hæð skiptist í stóra 
stofu/alrými, svefnherbergi og baðherbergi. Falleg eign á frábærum stað sem er í 
mikilli uppbyggingu, kaffihús, verslanir og veitingahús í næsta nágrenni. Hlemmur 
Mathöll handan við hornið. Verð 67,7 millj. 
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Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

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

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

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

Ragnar G. Þórðarson
ragnar@gardatorg.is
s: 8995901

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Steinar S. Jónsson
steinar@gardatorg.is
s: 8985254

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

Réttarbakki 21. Reykjavík

Opið hús mánudag 24 sept. Kl: 17:15-17:45
Mjög gott og vel við haldið 211 fm raðhús
Með 4-5 svefnherbergjum og innb. Bílskúr.
Verð  69.9 millj.

Vesturberg 37. Reykjavík
  

Opið hús mánudag 24 sept. Kl: 17:15-17:45
Snyrtilegt og fallegt endaraðhús með bílskúr 
samtals 249,1 fm á góðum stað í Breiðholti.  
verð 68,9 millj.

Hlíðarhjalli 10. Kópavogur

Opið hús þriðjudag 25. sept. kl: 17:15-17:45
Falleg 122,6 fm penthouse 3ja íbúð með bílskúr 
á besta stað í Kópavogi. Frábært útsýni!  
Verð 52.9 millj.

Mosarimi 55. Reykjavík
  

Opið hús þriðjudag 25. sept.  Kl: 17:15-17:45
Mjög snyrtilegt og gott 158.5 fm endaraðhús m/
heitum potti. Innb. bílskúr 26,8 fm. Auk 23,5 fm 
sólstofu. Samtals 182 fm. 
Verð 71.9 millj

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BOÐAÞING 18 - 20, KÓPAVOGI

Garðatorg eignamiðlun kynnir til sölu nýtt lyftuhús 
með stæðum í bílgeymslu við Boðaþing 18-20. 

Til sölu glæsilegar nýjar fullbúnar 2ja – 3ja herbergja íbúðir með og án stæði í bíla- 
geymslu  Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum, gluggatjöldum, ísskáp og uppþvot-

tavél. Stutt í þjónustumiðstöð Das við Boðaþing. 

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu í s: 545 0800

Verð frá 45 – 65 mílljónir 

TIL AFHENDINGAR STRAX - FULLBÚNAR ÍBÚÐIR



Kópavogsbraut 77, 200 Kópavogur. 
STÓRGLÆSILEG EFRI SÉRHÆÐ.

Kópavogsbraut 77, efri sérhæð: Ca. 212 fm. glæsileg eign á efstu hæð í nýlegu fjórbýlishúsi 
á frábærum útsýnisstað í Kópavogi. Allar innréttingar og tæki eru af vönduðustu gerð. 
Íbúðin skiptist í rúmgóðar stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrtingu auk 
bílskúrs og rúmgóðrar forstofu. Tvennar svalir með frábæru útsýni. Þetta er einstök eign á 
frábærum stað. Sjón er sögu ríkari. Verð 99,5 millj. Pantið tíma fyrir skoðun. 

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  
grillgeymsla. Samtals er því um ca. 68 fm að ræða. Pallur með heitum potti er við húsið 
sem er með rafmagnskyndingu. Verð 19,9 millj.

Sóltún 11, 105 Rvk., 3ja herb. + bílageymsla. 

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

  

Sætún, eignarland. 
KJALARNES/REYKJAVÍK.

Svæði A: 3.125 lóð á spildu við þjóðveginn. Verð 6 millj. 

Svæði B: 7.159 fm lóð undir iðnaðar/landbúnaðarhúsnæði með 778 fm. húsnæði  
m/ leigutekjum. Verð 120 millj. 

Svæði E: 2.536 fm. lóð undir íbúðarhús. Verð 14,8 millj. 

Svæði F:  52.983 fm. land sem er skilgreint sem jörð (lögbýli). Verð 25 millj.  

Möguleiki að kaupa einstaka hluta en verð fyrir alla hlutana er 160 millj.

Stóragerði 28, 108 Rvk., 3ja herbergja íbúð 
OPIÐ HÚS MÁN 24.09 KL 16:30-17:00

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. 

Opið hús mánudaginn 24.09 kl. 16:30-17:00 verið velkomin.

Laugarnesvegur 64, 105 Rvk. 
2JA HERBERGJA. 

Góð 2ja herbergja ca. 48. fm íbúð í litlu fjölbýlishúsi á 2. hæð. Íbúðin skiptist í svefnh., 
stofu, eldhús og baðherbergi m/baðkari. Svalir frá stofu í suðaustur. Hverfið er einstaklega 
gott, stutt í íþróttaasðstöu og alla þjónustu. Mjög góð fyrstu kaup eða sem fjárfesting til 
útleigu. GOTT VERÐ 26,9 millj. 

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

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

íslenskufræðingur

OPIÐ HÚS

Höfðatorg
DÆMI:
2ja herb. verð frá 43,9 millj. / 
stærð frá 59,7 fm
3ja herb. verð frá 58,9 millj. / 
stærð frá 97,7 fm
4ra herb. verð frá 75,9 millj. / 
stærð frá 130,4 fm

BRÍETARTÚN 9-11 / 105 REYKJAVÍK
Glæsilegar íbúðir í tveimur lyftuhúsum á frábærum stað 
við Höfðatorg. Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og 
notalegt umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar með stórum 
gluggum, ljósum veggjum og gólfhita sem veitir góðan 
yl á köldum dögum.
Stærð íbúða er frá 59 – 240 fm.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 26. SEPTEMBER 
MILLI KL. 17.00 OG 18.00

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

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Arnarhlíð
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24. SEPTEMBER

MILLI KL. 17.00 OG 18.00

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.

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

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

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

SÝNINGARAÐSTAÐA SUÐVESTAN 
MEGIN Á JARÐHÆÐ.



Benedikt
Ólafsson
Lögg.  fasteigna,- 
og skipasali.
s.  661 7788

HEILINDI
DUGNAÐUR
ÁRANGUR

Tónahvarf 6 er á einstaklega stórbrotna útsýni yfir höfuðborgarsvæðið og Esjuna. Bilin eru 16 en það er hægt að sameina fleiri bil 
eftir þörfum. Húsið verður tilbúið í desember 2018. Húsið er staðsteypt, fylltmúrað að utan og múrað að innan. Hiti, vatn og rafmagn 
komið inn. Múrað og málað en ein yfirborðsumferð eftir.  Milliloft klárt og gólf slípað. Húsið verður málað í ljósum lit.  
Stærðir í fermertum frá. 136,3 fm. til 191.1 fm. Verð frá bilum kr. 36,8 – 52,9 milljónir. Benedikt s.  661 7788

TÓNAHVARF 6
BÓKIÐ SKOÐUN

Fífumói 10, Selfossi
4 svefnherbergi ! Verönd með heitum potti!

Háengi 2, íb 204 Selfossi. 
Íbúðin er laus við kaupsamning

Álftarimi 9, íb. 203, Selfossi
Íbúðin er laus við kaupsamning. 

Opið hús á morgun, þriðjudag á milli 
kl: 18-18:30
Um er að ræða 170,3 fm parhús þar af er 41,5 fm bílskúr. 
Húsið er staðsett innst í botnlanga. Húsið er klætt með 
sléttri duropal klæðningu en litað járn á þaki. Hiti er 
í gólfum. Að innan telur eignin forstofu, fjögur svefn-
herbergi, baðherbergi, sjónvarpshol, stofu og eldhús. 
Parket er á öllum gólfum nema í forstofu og baðherbergi 
þar eru flísar. Í eldhúsi er rúmgóð innrétting frá Selós.  
Á baðherberginu sem er með flísum á gólfi og fibo 
flísaplötum á veggjum er baðkar með sturtu, upphengt 
wc og góð innrétting. Allar innihurðar og innréttingar í 
húsinu eru frá Selós. Bílskúrinn er  með álflekahurð með 
rafmagnsopnara og geymsluloft er yfir hluta hans. Flísar eru á gólfi í bílskúr. Innaf bílskúrnum er flíslagt þvottahús 
með sturtuklefa, lagnir fyrir klósett eru þar. Innkeyrsla og stétt að útidýrum er hellulögð.
Allar nánari upplýsingar veitir Hallgrímur Óskarsson, löggiltur fasteignasali í email: Halli@log.is eða í s. 845-9900

Opið hús á morgun, þriðjudag á milli 
kl: 18-18:30
Um er að ræða 68,9 fm íbúð á annari hæð ásamt 6,2 
fm geymslu í kjallara að Háengi 2.  Íbúðin er eitt svefn-
herbergi, stofa, eldhús, baðherbergi og hol.  Parket 
er á gólfum í stofu, holi og eldhúsi en plastparket á 
herberginu.  Baðherbergið er flísalagt og þar er tengi 
fyrir þvottavél..  Í eldhúsinu er upphafleg viðarinnrétting, 
tengi er fyrir uppþvottavél þar. Svalir eru til austurs 
og útgengt er á þær úr stofu.  Geymsla er í kjallara og 
þvottahús er á hæðinni sem íbúðin er á.
Allar nánari upplýsingar veitir Steindór Guðmundsson, 
löggiltur fasteignasali í email: Steindor@log.is eða í 
síma: 863-2900

Opið hús á morgun, þriðjudag á milli 
kl: 18-18:30
Um er að ræða 54,4 fm íbúð á annari hæð ásamt 6,5 fm 
geymslu í kjallara.  Að innan er íbúðin með eitt svefn-
herbergi, stofu, eldhús og baðherbergi.  Útgengt er á 
svalir úr stofu.
Allar nánari upplýsingar veitir Sigurður Sigurðsson, 
löggiltur fasteignasali í email: Sigurdur@log.is eða í 
síma: 690-6166

Hallgrímur Óskarsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Íbúðir við Móaveg í Grafarvogi, Reykjavík

Bjarg íbúðafélag hefur opnað fyrir umsóknir
 vegna leiguíbúða við Móaveg í Grafarvogi.

Umsóknir og nánari upplýsingar
á heimasíðu félagsins

www.bjargibudafelag.is   

MÓAVEGUR
GRAFARVOGI,

REYKJAVÍK

Opið fyrir umsóknir
um leiguíbúðir

Einkar vel staðsett eign í nágrenni miðbæjar Reykjavíkur með 
einstöku útsýni. Sjón er sögu ríkari!

Um er að ræða stærstu íbúðina í húsinu 126,8m2 að stærð, ásamt um 70 
fm svölum. Íbúðin sem er á efstu hæð (8. hæð) er í raun þakíbúð í nýlegu 
og góðu fjölbýlishúsi. Lyfta er í húsinu upp á 8. hæð þar sem eingöngu eru 
tvær íbúðir. Íbúðin er á tveimur hæðum. Á neðri hæð er:  forstofa, hol og 
gangur, eldhús með vönduðum tækjum og vandaðri innréttingu. Á neðri 
hæðinni er einnig baðherbergi, gott herbergi, borðstofa með útgangi á 
svalirnar og glæsileg stofa. Geymsla og þvottahús er innan íbúðarinnar. 
Úr forstofunni og holinu er sér lyfta innan íbúðar upp á efri hæð, sem 
hefur verið nýtt sem stofa en það rými býður upp á ýmsa möguleika. 
Íbúðirnar í húsinu eru með kvöð um að ekki megi selja þær nema til 55 ára 
og eldri. Húsvörður er í húsinu. Eigin er afar sérstök.

Snorrabraut 56b, 105 ReykjavíkÖ



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.

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

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

 Húsaviðhald
Tek að mér almennt viðhald húsa 
og nýsmíði. s: 832-1515

 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.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki.  
rafneisti@simnet.is 
Gvendarbás Rafvirki- Alhliða 
raflagnir Sími 853-1199 
gvendarbas@simnet.is

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

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

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH & 
NORWEGIAN F. FOREIGNERS - 

ENSKA - NORSKA
Levels/Stig: I, II, III, IV, V, VI: ÍSLENSKA 
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA f. 
Fullorðna: Start/Byrja: 1/10, 29/10, 
26/11 - 2019: 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 
29/4, 27/5, 24/6, 22/7: 4weeks/4 
vikur x 5 days/5 daga. 2-6 students/
nem. Morn/Aftern/Evenings. 
Morgna/Síðd/Kvöld. Skráning: 
www.iceschool.is - ff@icetrans.is - 
facebook.com/fullordinsfraedslan. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Góð 3ja. herb. íbúð í Stangarholti, 
laus í októbermánuði nánari uppl. í 
s: 663-5790

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

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is  
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is 

Glæný og fersk störf í hverri viku.          

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is
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Miklu meira en bara ódýrt

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
Mán. m. kl. 9 18, s. kl. 9 18 0, lau. kl. 10 18, sun. kl. 12 1
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Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 6. umferðar 2018-19

Fulham - Watford 1-1
0-1 Andre Gray (2.) - 1-1 Aleksander Mitrovic 
(78.).

Cardiff - Man.City 0-5
0-1 Sergio Agüero (32.), 0-2 Bernardo Silva 
(35.), 0-3 Ilkay Gündogan (44.), 0-4 Riyad 
Mahrez (67.), 0-5 Riyad Mahrez (89.).

C. Palace - Newcastle 0-0 

Liverpool - Southampton 3-0
1-0 Wesley Hoedt (sjálfsmark) (10.), 2-0 Joël 
Matip (21.), 3-0 Mohamed Salah (45.).

Leicester - Huddersfield 3-1
0-1 Mathias Jörgensen (5.), 1-1 Kelechi Ihe-
anacho (19.), 1-2 James Maddison (66.), 1-3 
Jamie Vardy (75.). 

Burnley - Bournemouth 4-0
1-0 Matej Vydra (39.), 2-0 Aaron Lennon (41.), 
3-0 Ashley Barnes (84.), 4-0 Ashley Barnes 
(88.). 

Man.Utd - Wolves 1-1
1-0 Fred (18.), 1-1 Joao Moutinho (53.). 

Brighton - Tottenham 1-2
0-1 Harry Kane (vítaspyrna) (42.), 0-2 Érik 
Lamela 76., Anthony Knockaert (90.).

West Ham - Chelsea 0-0

Arsenal - Everton 2-0
1-0 Alexandre Lacazette (56.), Pierre-Emerick 
Aubameyang (59.)

FÉLAG L U J T MÖRK S
Liverpool 6  6  0  0  14-2  18
Man.City 6  5  1  0  19-3  16
Chelsea 6  5  1  0  14-4  16
Watford 6  4  1  1  11-6  13
Tottenham 6  4  0  2  12-7  12
Arsenal 6  4  0  2  12-9  12
Man.Utd 6  3  1  2  9-9  10
B.mouth 6  3  1  2  10-11  10
Leicester 6  3  0  3  11-10  9
Wolves 6  2  3  1  6-6  9
C.Palace 6  2 1  3  4-6  7
Everton 6  1 3  2  8-11  6
Brighton 6  1  2  3  8-11  5
S’ton 6  1  2  3  6-9  5
Fulham 6  1 2  3  8-13  5
Burnley 6  1  1  4  7-10  4
West Ham 6  1  1 4  5-11  4
Newcastle  6  0  2  4  4-8  2
Cardiff 6  0  2  4  3-14  2
H.field 6  0  2  4  3-14  2

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum á Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Lék allan leikinn í 2-0 tapi 
Everton gegn Arsenal, en 
Everton hefur nú leikið þrjá leiki í 
röð í deildinni án þess að vinna.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Var ekki í hóp hjá Cardiff 
vegna meiðsla þegar liðið 
steinlá fyrir Manchester City.

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Skoraði eitt marka Read-
ing sem lagði Hull að velli 
með þremur mörkum gegn engu.

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Sat allan tímann á vara-
mannabekk Aston Villa 
þegar liðið tapaði fyri Sheff. Wed.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Spilaði allan tímann þegar 
Burnley bar sigurorð 
af Bournemouth með 
fjórum mörkum gegn engu. 

FÓTBOLTI Liverpool trónir tap-
laust á toppi ensku úrvalsdeildar-
innar í knattspyrnu karla þegar sex 
umferðir hafa verið leiknar í deild-
inni. Liverpool sem hafði betur gegn 
Southampton er nú eina taplausa 
liðið á leiktíðinni þar sem Chelsea 
gerði markalaust jafntefli við West 
Ham United.

Jürgen Klopp, knattspyrnustjóri 
Liverpool, gaf svissneska landsliðs-
framherjanum Xherdan Shaqiri 
tækifæri í byrjunarliðinu í leiknum 
gegn Southampton og hann þakk-
aði traustið með því að eiga þátt í 
tveimur af þremur mörkum liðsins 
í sannfærandi 3-0 sigri. Mohamed 
Salah batt svo endahnút á þriggja 
leikja markaþurrð sína þegar hann 
skoraði þriðja mark Liverpool í 
leiknum.

Manchester City rak af sér slyðru-
orðið eftir tap gegn franska liðinu 
Lyon í fyrstu umferð í riðlakeppni 
Meistaradeildar Evrópu í síðustu 
viku með því að gjörsigra Cardiff 
með fimm mörkum gegn engu. 
Manchester City og Chelsea fylgja 
fast á hæla Liverpool í toppbaráttu 
deildarinnar.

Eins og staðan er núna stefnir í 
þriggja liða baráttu um enska meist-
aratitilinn, en Manchester United 
mistókst að hafa betur í þriðja 
deildarleik sínum í röð þegar liðið 
gerði 1-1 jafntelfi gegn Wolves. Arse-
nal bar hins vegar sigur úr býtum í 
fjórða deildarleik sínum í röð þegar 
liðið vann nokkuð þægilegan 2-0 

sigur gegn Everton og Tottenham 
Hotspur komst aftur á sigurbraut 
með 2-1 sigri sínum gegn Brighton. 
Watford er svo áfram í námunda 
við toppliðin eftir 1-1 jafntefli gegn 
Fulham.

José Mourinho, knattspyrnustjóri 
Manchester United, sagði að leik-
menn liðsins hefðu ekki sýnt nægi-
lega löngun og ákefð til þess að fara 
með sigur af hólmi gegn nýliðunum 
í Wolves sem hafa nú náð í stig á 
móti bæði Manchester United og 

Manchester City. Man chester Uni-
ted er nú átta stigum á eftir toppliði 
deildarinnar, Liverpool, og má ekki 
misstíga sig mikið meira fram að 
jólum ætli liðið að vera með í titil-
baráttunni eftir áramót.

Það er huggun harmi gegn fyrir 
stuðningsmenn Manchester United 
að þrátt fyrir að ekki hafi ekki tekist 
að kreista fram sigur inni á vellinum 
vann Sir Alex Ferguson, fyrrverandi 
knattspyrnustjóri liðsins, persónu-
legan sigur með því að mæta á völl-

inn í fyrsta skipti eftir að hafa fengið 
heilablóðfall í vor.

Jóhann Berg Guðmundsson lék 
einkar vel fyrir Burnley sem vann 
langþráðan sigur þegar liðið vann 
sannfærandi 4-0 sigur gegn Bourne-
mouth. Þetta var fyrsti sigur liðsins í 
deildinni á yfirstandandi leiktíð og 
raunar fyrsti sigur liðsins í rúman 
mánuð. Síðasti sigurleikur liðsins 
var gegn tyrkneska liðinu Istanbul 
Basaksehir í seinni leik liðanna í 
forkeppni Evrópudeildarinnar um 

Engum tekist að hrifsa stig 
Liverpool er með tveggja stiga forskot á Manchester City og Chelsea eftir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni   
leggja Wolves að velli, en nágrannaliðin Arsenal og Tottenham Hotspur höfðu betur í sínum leikjum. Jóhann Berg 

Leikmaður helgarinnar
Ashley Barnes, framherji Burnley, skorað tvö mörk þegar Burnley braut 
ísinn og vann sinn fyrsta deildarsigur á leiktíðinni. Annað marka hans 
kom eftir að skot Jóhanns Berg Guðmundssonar hafnaði í stönginni og 
hann var réttur maður á réttum stað og setti boltann yfir línuna. 

Barnes er framherji sem gerir hlutina á einfaldan 
máta og minnir á gamla tíma í enska boltanum þegar 
breskir framherjar voru kannski ekki þeir flinkustu, en 
þeim mun skilvirkari. Hann fellur eins og flís við rass 
við þann leikstíl sem Sean Dyche vill spila hjá liðinu. 

Hlutverk hans er að vera réttur maður á 
réttum stað og skila fyrirgjöfum eða skot-
tilraunum Jóhanns Berg og félaga hans af 
vængjunum í markið. 

Því hlutverki skilaði hann með mikl-
um sóma og fær því sæmdarheitið 
leikmaður helgarinnar. Mörkin tvö 
áttu þátt í að hífa Burnley upp úr 
fallsæti deildarinnar sem kætir 
stuðningsmenn liðsins ytra og 
hér heima. 

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Manchester City minnti hressilega 
á sig í titilbaráttunni með því að 
gjörsigra lánlaust lið Cardiff. 

Hvað kom á óvart? 
Að léttleikandi og sóknar-
þenkjandi liði Chelsea sem farið 
hefur með himinskautum á fyrstu 
dögum Maurizio Sarri í starfi hafi 
ekki tekist að brjóta varnarmúr 
West Ham United á bak aftur. 

Mestu vonbrigðin 
Það eru gríðarleg vonbrigði fyrir 
Manchester United að ná ekki 
að halda áfram sigurgöngu sinni 
i deildinni þegar liðið mætti 
Wolves sem er nýliði í deildinni á 
yfirstandandi leiktíð. 

Mohamed Salah, framherji Liverpool, kemur boltanum yfir línuna og skorar þriðja mark Liverpool í sigrinum gegn Southampton á laugardaginn. Salah losar þarna um 
GETTY
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Fyrsti stóri slípirokkurinn 
knúinn af einni rafhlöðu 
sem skilar afli til þess að slípa, 
er léttari en snúrurokkur 
í sinni stærð.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 136.900 kr. (með rafhlöðu)

Fyrsti stóri slípirokkurinn 
knúinn af einni rafhlöðu
sem skilar afli til þess að slípa,
er léttari en snúrurokkur 
í sinni stærð.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee® M18™ rafhlöðum.

Verð 136.900 kr. (með rafhlöð

M18 FLAG
Alvöru slípirokkur  
frá Milwaukee 

vfs.is

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

Ódýr blekhylki
og tónerar!

máralind

nerar!

50 – 2. hæð Sm

og tón

Sm

ón

Nýjar vörur frá geoSilica
Kísill  Íslenskt kísilsteinefni

Recover  Fyrir vöðva og taugar

Renew  Fyrir húð, hár og neglur

Repair  Fyrir bein og liði

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

Nánari upplýsingar má fi nna á www.geosilica.is

af Liverpool
í knattspyrnu karla. Manchester United mistókst að 
Guðmundsson lék svo á als oddi fyrir Burnley sem vann.

miðjan ágúst síðastliðinn. Jóhann 
Berg lagði upp annað mark Burnley 
í leiknum, en hann sendi þá hár-
nákvæma fyrirgjöf á Aaron Lennon 
sem kom aðvífandi á fjærstöngina 
og kláraði færið með góðu skoti. 
Þeir áttu báðir góðan leik á vængj-
unum hjá liðinu. Íslenski landsliðs-
maðurinn átti svo skot í stöngina 
sem Ashley Barnes fylgdi eftir og 
skilaði boltanum í netið.

Burnley kom sér upp úr fallsæti 
með þessum sigri, en liðið er með 
fjögur stig og er tveimur stigum á 
undan Huddersfield, Cardiff og 

Newcastle sem eru með tvö stig 
hvert lið í fallsætunum. 

Það er gleðilegt að Jóhann Berg 
sé kominn á fulla ferð eftir að hafa 
tognað aftan í læri í upphafi tíma-
bilsins og það er mikilvægt bæði 
í þeirri baráttu sem fram undan 
er hjá Burnley við að fikra sig upp 
töfluna og fyrir íslenska landsliðið 
í komandi verkefnum. Hann var í 
nokkrum enskum fjölmiðlum val-
inn maður leiksins, en aðrir enskir 
fjölmiðlar heilluðust meira af 
frammistöðu Aarons Lennon.
hjorvaro@frettabladid.is

FÓTBOLTI Lærisveinar Heimis Guð-
jónssonar hjá HB urðu í gær fær-
eyskir meistarar í knattspyrnu karla. 
Heimir tók við stjórnartaumunum 
hjá HB síðasta haust og gerir þar af 
leiðandi liðið að færeyskum meist-
urum á sínu fyrsta keppnistímabili 
með liðið. HB fór einnig í bikarúrslit 
fyrr á þessari leiktíð, en tapaði þar á 
dramatískan hátt fyrir B36 eftir víta-
spyrnukeppni.

HB lagði KÍ Klaksvík að velli með 
tveimur mörkum gegn einu í gær og 
náði með þeim sigri 16 stiga forskoti 
á toppi deildarinnar þegar fjórar 
umferðir eru eftir. Brynjar Hlöðvers-
son sem kom til HB frá Leikni fyrir 
yfirstandandi leiktíð lék allan leikinn 
fyrir liðið, en Grétar Snær Gunnars-
son sem kom frá FH í upphafi tíma-
bilsins spilaði síðasta hálftímann.

Þetta var 23. meistaratitill HB, en 
liðið hafði ekki unnið titilinn í fimm 
ár áður en Heimir kom til skjalanna. 
Hann framlengdi nýverið samning 
sinn um eina leiktíð og mun því stýra 
liðinu áfram á næsta tímabili. – hó

HB varð 
færeyskur 
meistari

GOLF Ólafía Þór unn Krist ins dótt ir, 
atvinnukylfingur úr GR, hafnaði í 50. 
sæti á Estrella Damm-mót inu í golfi 
sem fram fór á Terram ar-vell in um á 
Spáni um helgina. Mótið er hluti af 
LET Evr ópu mótaröðinni, þeirri næst-
sterk ustu í golfi kvenna í heiminum.

Ólafía Þórunn lék hringina fjóra á 
sam tals þrem ur högg um und ir pari 
vallarins, en lokahringinn lék hún 
á 71 höggi, eða pari vallarins, í gær. 
Hún fékk þrjá fugla, þrjá skolla og 
tólf pör á hol un um 18 í gær. Hún lék 

fyrsta hringinn á einu 
höggi yfir pari vallarins 
og þann annan og 
þriðja á tveimur högg-

um undir pari.
Hollenski kylf-

ingurinn Anne 
Van Dam vann 
mótið með þó 
nokkrum yfir-
burðum, en 

hún lék hring-
ina fjóra á 26 
höggum undir 
pari vallarins.
– hó

Ólafía stóð sig 
vel á Spáni

stífluna sem hann hafði glímt við í markaskorun í síðustu leikjum. NORDICPHOTOS/

Pierre-Emerick Aubameyang fagnar hér marki sínu fyrir Arsenal gegn Everton 
í leik liðanna í gær með liðsfélaga sínum Nacho Monreal. NORDICPHOTOS/GETTY

JÚDÓ Svein björn Iura komst í þriðju 
um ferð í 81 kg flokki á heims meist-
ara mót inu í júdó sem fram fer þessa 
dag ana í Bakú í Aser baíd sj an. Svein-
björn sat hjá í fyrstu um ferð keppn-
inn ar, en mætti  Cedrick Kalonga í 
annarri umferðinni.

Cedrick fékk refsistig  snemma í 
glímunni fyr ir stöðuga vörn, en skor-
aði í kjölfarið waza ari. Eft ir það tók 
Svein björn alla stjórn í glímunni og 
sótti stíft án þess að skora. Svein björn 
fékk  tæki færi í gólf glím unni og var 
ekki langt frá því að kom ast í fasta-
tak, en Cedrick slapp með skrekk inn.

Cedrick var orðinn þreytt ur 
undir lok glímunnar og  fékk sitt 
annað  refsistig  fyrir  ólög leg hand-
tök. Skömmu áður en tím inn rann 
út fékk hann þriðja refsistigið fyr ir 
gervisókn, „fal se attack“, og tapaði 
þar af leiðandi glím unni.

Svein björn féll svo úr keppni er 
hann tapaði í þriðju um ferð fyrir efsta 
manni heimslist ans, Sa eid Molla ei, 
sem stóð síðan uppi sem sig ur veg-
ari í flokkn um. Þessi ár ang ur Svein-
björns mun færa hann tölu vert ofar á 
heimslist anum. Eg ill Blön dal kepp ir í 
dag í -90 kg flokki. – hó

Sveinbjörn 
mun hækka á 
heimslistanum
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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

Elskuleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Halldóra Friðriksdóttir 
lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 

mánudaginn 17. september. Útförin 
fer fram frá Fella- og Hólakirkju 

fimmtudaginn 27. september klukkan 15.

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Parkinsonsamtökin.

Ingi Sigurðsson
Davíð Ingason  Matilda Gregersdotter
Sigurður Ingason
Hafdís Ingadóttir Björgvin Friðriksson

og ömmubörn.

1331 Játvarður Balliol 
verður konungur Skotlands.
1664 Holland eftirlætur 
Englandi Nýju-Amsterdam.
1906 Forseti Bandaríkjanna 
Theodore Roosevelt lýsir 
þvi yfir að Devils Tower-
kletturinn í Wyoming sé 
fyrsta þjóðarminnismerkið.
1963 Mesta hækkun 
mjólkurvara sem vitað er 
um, 25%. Næsta dag hækka 
kjötvörur um þriðjung. 
Þessar hækkanir verða þó 
svo að verðbólga á árs-
grundvelli sé aðeins 14%.
1968 Fyrsta skurðaðgerðin framkvæmd á Borgarspítal-
anum. Friðrik Einarsson yfirlæknir gerir aðgerðina. Þessa 
atburðar var minnst 25 árum síðar með því að taka í notkun 
nýja skurðstofu.
1973 Gínea-Bissá lýsir yfir sjálfstæði frá Portúgal.
1993 Samtök iðnaðarins eru stofnuð í Reykjavík og taka 
þau við af sex félögum í iðnaði.
2005 Fellibylurinn Rita gengur yfir Beumont í Bandaríkj-
unum og skilur eftir sig slóð eyðileggingar.

Merkisatburðir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

María Erna Óskarsdóttir
frá Brú í Biskupstungum, 

til heimilis að Vesturbergi 30,
lést á krabbameinsdeild Landspítalans 

við Hringbraut, fimmtudaginn 
        20. september. Útförin fer fram frá 

        Grafarvogskirkju miðvikudaginn  
        26. september klukkan 13.00.

  Helga Marta Helgadóttir           Hannes Svanur Grétarsson
  Þórður Ágúst Hlynsson              Astou M. Hlynsson
  Aðalheiður Lilja Hlynsdóttir   
  Guðjón Svanur Hermannsson

og ömmubörn.

Það var þennan dag, 24. september, 
árið 1957 sem hinn goðsagnakenndi 
heimavöllur knattspyrnufélagsins 
Barcelona var formlega opnaður. 
Völlurinn er engin smásmíði og á meðal 
þekktustu íþróttaleikvanga, ef ekki 
hreinlega kennileita, veraldar.

Framkvæmdir við Camp Nou hófust 
þann 28. mars 1954. Ákveðið var að 
ráðast í framkvæmdirnar þar sem ljóst 
var að ekki yrði hægt að stækka þá-
verandi heimavöll Barcelona, Camp de 
Les Corts, frekar. Upphaflega stóð til að 
nefna völlinn Estadi del FC Barcelona en 
nafnið Camp Nou, eða Nývangur eins 
og nafninu er gjarnan snarað á íslensku, 
varð ofan á enda vinsælla meðal félags-
manna. Camp Nou er stærsti leikvangur 
Spánar og Evrópu og raunar þriðji 
stærsti knattspyrnuleikvangur í heimi 
þegar kemur að fjölda áhorfenda sem 
þar komast fyrir. Uppgefin sætafjöldi 
í dag er 99.354 en mesta aðsókn sem 
skráð hefur verið er 120.000 manns 

árið 1986. Þá mættu heimamenn í 
Börsungum ítalska stórliðinu Juventus í 
undanúrslitum Evrópumeistarakeppni 
félagsliða.

Auk þess að hafa hýst marga stórvið-
burði knattspyrnunnar á undanförnum 
sex áratugum, og verið heimavöllur 

margra af bestu knattspyrnumönnum 
sögunnar, þá hefur Camp Nou verið 
vinsæll tónleikastaður í gegnum tíðina. 
Besti knattspyrnumaður Íslands frá 
upphafi, Eiður Smári Guðjohnsen, lék 
sem kunnugt er með Barcelona í þrjú 
tímabil. 
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Stórleikhús draumanna vígt

Devils Tower-kletturinn í Wyoming.

Það eru engin hátíðarhöld 
skipulögð í tilefni dagsins á 
morgun, annað en að kannski 
fá starfsmenn köku eða vínar-
brauð í boði framkvæmda-

stjórans,“ segir Guðrún Hafsteinsdóttir, 
formaður Samtaka iðnaðarins sem 
stofnuð voru þennan dag, 24. septem-
ber, árið 1993 og eiga því 25 ára afmæli.

Samtökin sjálf miða þó afmælisdag 
sinn við árið 1994 að sögn Guðrúnar 
því þá hófst í raun sameiginleg starfsemi 
þeirra félaga sem sameinuðust þennan 
dag í september fyrir 25 árum.

Þá sameinuðust sex helstu samtök 
iðnaðar; Félag íslenskra iðnrekenda, 
Landssamband iðnaðarmanna, Félag 
íslenska prentiðnaðarins, Verktakasam-

band Íslands, Samband málm- og skipa-
smiða og Meistara- og verktakasamband 
byggingamanna. Þau tóku síðan form-
lega til starfa um áramótin 1993/1994. 
Höfuðmarkmið hinna nýju samtaka var 
að auka áhrif iðnaðar í þjóðfélaginu, 
vinna að bættum starfsskilyrðum, hvetja 
til hagkvæmni í rekstri og leggja áherslu 
á markvissa vöruþróun, markaðsstarf-
semi og menntamál.

Innan Samtaka iðnaðarins eru nú 
um 1.400 fyrirtæki og félög sjálfstæðra 
atvinnurekenda. Á þessum aldarfjórð-
ungi sem liðinn er frá stofnun þess eru 
samtökin því orðin stærstu og öflugustu 
hagsmunasamtök atvinnurekenda á 
Íslandi.

„Vegna þess að við miðum afmælið 

í reynd við árið 1994 þá verður mikið 
um gleðihöld og dýrðir á næsta ári. Við 
munum helga það afmælinu okkar og 
gera því auðvitað greinargóð skil, sér-
staklega á iðnþingi í mars næstkom-
andi. En við munum ekki gera neitt 
sérstakt í tilefni dagsins í dag,“ segir 
Guðrún sem sjálf var stödd á ferðalagi 
á Ítalíu þegar Fréttablaðið náði tali af 
henni. Hún verður því fjarri góðu gamni 
á stofnafmælisdaginn en kveðst létt í 
bragði vona að starfsfólkið á skrifstof-
unni geri sér þó dagamun og fái í það 
minnsta köku eða bakkelsi. Sigurður 
Hannesson, framkvæmdastjóri Sam-
taka iðnaðarins, skorast væntanlega 
ekki undan því og kemur færandi hendi. 
mikael@frettabladid.is

Fá kannski vínarbrauð
Samtök iðnaðarins voru formlega stofnuð þann 24. september árið 1993 og eru því 25 
ára í dag. Samtökin miða þó afmæli sitt við árið 1994 þegar þau hófu starfsemi í raun. 

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins, segir að afmælið verði haldið hátíðlegt á næsta ári. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

2 4 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8   M Á N U D A G U R18 T Í M A M Ó T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 2 4 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8   M Á N U D A G U R

TÍMAMÓT



Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is

www.ffrumhhe jrjii.iis

REREYKJAVÍVÍKK 22018

Við skoðum 

allar gerðir af 

bifreiðum

MBL.

HádHádHádddHáddddegiegiegiegismóar r rr 8

Ný skoðunarstöð Frumherja er staðsett að Hádegismóum 8 - 110 Reykjavík - S. 570 9201

Frumherji hefur opnað nýja glæsilega
skoðunarstöð að Hádegismóum 8

Vörubílar Sendibílar HópbílarEftirvagnar HestakerrurFólksbílar/jeppar Mótorhjól Tjaldvagnar/kerrurFelli -og hjólhýsi Vatnsvernd

Ökutæki eiga að fara í bifreiðaskoðun í 
þeim mánuði sem síðasti tölustafur á 
skráningarmerki vísar til.

Við bjóðum góða
þjónustu og hagstæða
kjör á skoðunum

IS NV  309

Einar Þór Magnússon
Stöðvarstjóri

Við tökum vel á móti þér!



LÁRÉTT
1. þynnu 
5. kvk nafn 
6. sjúkdómur 
8. urga 
10. átt 
11. of lítið 
12. tel 
13. rán 
15. raðtala 
17. hornskór

LÓÐRÉTT
1. líka 
2. framkvæma 
3. mánuður 
4. afspurn 
7. rif 
9. raspa 
12. hvoll 
14. auðgaði 
16. í röð

LÁRÉTT: 1. himnu, 5. una, 6. ms, 8. gnísta, 10. na, 
11. van, 12. held, 13. sjór, 15. tólfti, 17. klauf.
LÓÐRÉTT: 1. hugnast, 2. inna, 3. maí, 4. umtal, 7. 
sandrif, 9. sverfa, 12. hóll, 14. jók, 16. tu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Chevaldonnet átti leik gegn 
Black í Val Thorens árið 1997.

1. Rf6+!! Bxf6 2. Dxh6+! Kxh6 
3. Hh3+1-0. Ólympíuskák-
mótið hefst í dag kl. 11.  Á  
skak.is verða allar upplýsingar 
um hvernig sé best sé að fylgjast 
með skákunum. 
www.skak.is:  Allt um Ólymp-
íuskákmótið.  

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.

 

Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki, samkvæmt
EURO NCAP.

Kynntu þér Opel og bókaðu
reynsluakstur á grandland.opel.is

Sýningarsalir
Krókháls 9, Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

Bi
rt

 m
eð

 fy
ri

rv
ar

a 
um

 m
yn

da
- o

g 
te

xt
ab

re
ng

l.

Opel  Grandland X. 

Verð frá: 3.990.000 kr.

Frumsýningartilboð:
Verð frá: 3.790.000 kr.

Opel Crossland X
Verð frá: 3.090.000 kr.

Tilboðsverð frá:
2.890.000 kr.

Opel Mokka X
Verð : 4.990.000 kr.

Tilboðsverð:
4.490.000 kr.

UPPSELDUR!
Ný sending væntanleg

Aðeins örfá eintök eftir á 
þessu frábæra tilboði!

Reynsluaktu Opel fyrir 30. sept.

Hver þeirra þriggja hentar þér best?

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Allhvöss eða 
hvöss suð-
vestanátt og 
vætusamt í dag, 
en úrkomu-
minna austan 
til og fremur 
milt veður.

Mánudagur

Hvaða, hvaða! Kókos-
bollur! Langt síðan 

ég hef læst 
vígtönnunum í 
slíkan munað.

Innihald: 
108% sykur. Whatever! 

Ég get 
leyft 

mér eitt 
stykki.

Pondus! 
Veistu hver 

borðaði allar...

Þetta er einn af þessum gráu 
dögum þegar allt er svo erfitt.

Hættu þá að slugsa svona og gerðu 
eitthvað hressandi eins og að byrja 

að sækja um í háskólum.

Já. Og eftir það fer 
ég í það að læra 
skattalögfræði.

Þetta er 
sko rétti 
andinn!

Hvernig gæti ég verið 
svona heimsk?

Allir vita að það að vera í 
símanum undir stýri veldur 

slysum...

...að ég minnist ekki á 
ranga beyg ju niður 

nammideildina.

SKÍTUGUR!

Hvítur á leik
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Whitney  ...................................................... 17:45 
Kvíðakast (Atak Paniki) .................... 18:00
Kona fer í stríð (ENG SUB)  ............. 18:00
Climax (ENG SUB)  ................................. 20:00
Útey 22. júlí ............................................ 20:00

Sorry to Bother You  ...................... 20:00
Útey 22. júlí ............................................ 22:00
Whitney  ..................................................... 22:00 
Sorry to Bother You  ........................22:10

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

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

24. SEPTEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  R6013: Annar í Jónum – 
Leeched (UK), Spünk, Great Grief
Hvenær?  18.00
Hvar?  Ingólfsstræti 20
Opið öllum aldurshópum. 1.000 
kr.? Engum er vísað frá sökum 
fjárskorts. Dýraafurðalaus matur í 
boði. (Býður einhver fram aðstoð 
við matseld?) Eyrnatappar og 
-hlífar í barna- og fullorðins-
stærðum í boði fyrir þá sem vilja 
passa upp á heyrnina (mælt með!) 
R6013 er DIY viðburðarými í Þing-
holtunum í miðbæ Reykjavíkur.

Viðburðir
Hvað?  Háskólakynning Kilroy 2018
Hvenær?  17.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Mánudaginn 24. september 
mun Kilroy standa fyrir stærstu 
háskólakynningu sinni á árinu. 
Það kostar ekkert inn og allir eru 
velkomnir. Frá klukkan 17.00 til 
20.00 í Bíó Paradís gefst þér tæki-
færi til að kynna þér háskólanám 
erlendis. 

Hvað?  Fifa 19 mót Gamestöðvarinnar
Hvenær?  16.00

Hvar?  Gamestöðinni, Kringlunni
Nú styttist óðum í að FIFA 19 
komi í sölu og því verður FIFA 
mót og kvöldopnun fyrir þá 
sem hafa forpantað Champions 
útgáfuna á PS4 & Xbox One á 
slaginu 22.00! Til að taka þátt í 
mótinu þarf að forpanta leikinn, 
Fifa 19 Champions Edition, eða 
venjulegu útgáfuna í verslun 
Gamestöðvarinnar í Kringlunni 
eða á gamestodin.is.

Hvað?  Engill dauðans – af spænsku 
veikinni 1918 og áskorunum sam-
tímans
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kaffi Laugalæk, Laugarnesvegi
Í aðdraganda Vísindavöku verður 
hellt upp á Vísindakaffi, þar sem 
fræðimenn kynna viðfangsefni 
sín á óformlegan hátt í kósí kaffi-
húsastemningu. Gestir fá tæki-
færi til að spyrja og taka þátt í 
umræðum og komast þannig að 
því hvernig störf vísindamanna 
hafa áhrif á daglegt líf okkar allra. 

Hvað?  Kötlugosið – Sögunnar minnst
Hvenær?  10.00
Hvar?  Bókasafni Seltjarnarness
Bókasafn Seltjarnarness gerir sér 
far um að minnast atburða ársins 

Grafíkverk eftir Tryggva Ólafsson eru til sýnis og sölu á Mokka-kaffi á Skóla-
vörðustígnum í Reykjavík. Sýningunni lýkur 3. október. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1918 í tilefni 100 ára afmælis full-
veldis Íslands með sýningu og 
framsetningu á bókum, lesefni og 
myndefni. Nú er það Kötlugosið.

Sýningar
Hvað?  Tryggvi Ólafsson – grafíkverk 
á Mokka
Hvenær?  08.00
Hvar?  Mokka-Kaffi, Skólavörðustíg
Tryggvi Ólafsson sýnir grafíkverk 
á Mokka til 3. október. Þetta er 
fimmta einkasýning Tryggva á 
Mokka á einum 40 árum. Verkin 
sem hann sýnir nú eru ofsett 
litógrafíur og öll unnin hér á landi 
á síðustu fjórum til fimm árum. 
Sýningin er sölusýning, þeir sem 
hafa áhuga á að eignast verk, geta 

fengið upplýsingar hjá starfsfólki 
Mokka eða haft samband með 
tölvupósti mokkaart@gmail.com.

Hvað?  Ný verk
Hvenær?  12.00
Hvar?  Listasal Mosfellsbæjar
Listamennirnir Guðni Gunnars-
son og Ingirafn Steinarsson sýna 
í Mosfellsbæ. Til sýnis verða ný 
verk en undanfarin misseri hafa 
báðir listamennirnir unnið tví-
vítt, annars vegar samklipp og 
hins vegar teikningar. Í verkum 
Guðna gefur að líta margbreyti-
legar súrrealískar fígúrur sam-
settar úr fundnu myndefni, tíma-
ritum og dagblöðum. Verk Inga-
rafns eru samhverfar teikningar, 
úr trélitum, álíkar spengingum 
sem minna samtímis á fljótandi 
síkadelísk form og svífandi geim-
stöðvar.

Hvað?  Innrás III: Matthías Rúnar 
Sigurðsson
Hvenær?  10.00
Hvar?  Ásmundarsafni
Matthías Rúnar Sigurðsson 
vinnur meðal annars höggmynd-
ir í stein. Klassísk handverks-
notkun hans kallast skemmtilega 
á við verk Ásmundar og er fróð-
legt að sjá ungan og upprennandi 
myndhöggvara sýna verk sín í 
samhengi Ásmundarsafns. Árið 
2018 verða fjórar innrásir inn 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?  Ásmundarsafni
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 
brons. Á sýningunni eru jafnframt 
frummyndir þekktra verka sem 
stækkuð hafa verkið og sett upp 
víða um land.

Hvað?  Ýmissa kvikinda líki
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafni Íslands
Á sýningunni má sjá hvernig lista-
mennirnir hafa beitt margbreyti-
legri skapandi færni og ýmiss 
konar tækni. Sýningarstjórarnir 
Ingibjörg Jóhannsdóttir og Pari 
Stave hafa valið verk á sýninguna 
eftir 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

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

THE SANDHAMN MURDERS

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

A t þ tt og ir ti
á in 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Magnað
mánudagskvöld

as Andreasson og lögfræðingurinn Nora Lindes

stod2.is

ð
skvöld

SUITS

lögfræðistofunni Pearson Specter 

BROTHER VS. 
BROTHER 

Frábærir þættir með þeim bræðrum 

Seinni
hluti

THE DEUCE

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

FAMOUS IN LOVE

lukkupottinn og hreppir eftirsótt 

07.00 The Simpsons 
07.25 Strákarnir 
07.50 The Mindy Project 
08.10 The Middle 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Mayday 
10.20 Grand Designs - Living 
11.10 Gulli byggir 
11.35 Margra barna mæður 
12.05 Sendiráð Íslands 
12.35 Nágrannar 
13.00 The X Factor UK 
15.40 The X Factor UK 
16.35 Friends 
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  Frábærir 
þættir með þeim bræðrum Jonat-
han og Drew sem keppa um það 
hvor sé færari í að taka hús í gegn. 
Þeir byrja frá grunni og þurfa að 
takast á við fjölmörg spennandi 
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 þátta-
raðarinnar.
20.35 The Sandhamn Murders
21.20 Suits  Áttunda þáttaröðin 
um lífið á lögfræðistofunni Pear-
son Specter Litt í New York. Ólíkir 
starfsmenn hennar eru öllum 
lögfræðihnútum kunnugir og 
eru þaulreyndir þegar kemur að 
lausn erfiðra mála, innan veggja 
stofunnar jafnt sem utan hennar. 
Katherine Heigl leikur nýjan eig-
anda, hún er hörð í horn að taka 
og ætlar ekki að gefa neitt eftir í 
hörðum heimi lögfræðinnar.
22.05 The Deuce 
23.05 60 Minutes 
23.50 Major Crimes 
00.35 Castle Rock 
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 Arrow 
03.00 Tónlist

09.55 Norman 
11.50 To Walk Invisible 
13.55 Stuck On You
15.55 Norman  Stórgóður spennu-
tryllir frá 2016 með Richard Gere 
og fleiri stórgóðum leikurum. 
Norman Oppenheimer hefur sér-
hæft sig í að útvega öðrum það 
sem þeir vilja. Starfinu fylgir hins 
vegar sá ókostur að áður en hann 
getur sannfært menn um að ráða 
sig í vinnu þarf hann að sanna að 
hann geti í raun reddað málum 
fyrir þá.
17.55 To Walk Invisible 
20.00 Stuck On You
22.00 Central Intelligence 
 Skemmtileg spennumynd frá 
2016 með Dwayne Johnson, 
Kevin Hart og Aron Paul. Gömlu 
skólafélagarnir Bob og Calvin 
hafa valið sér mismunandi hlut-
skipti í lífinu. 
23.50 Wish Upon 
01.20 X-Men; Apocalypse 
03.40 Central Intelligence

 13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2008-2009 
13.50 Gamalt verður nýtt 
14.00 Úr Gullkistu RÚV: 89 á 
stöðinni 
14.20 Úr Gullkistu RÚV: Örkin 
14.50 Kaupmannahöfn - höfuð-
borg Íslands 
15.15 Úr Gullkistu RÚV: Út og suður 
16.00 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 - Síðmiðaldir 
21.05 Brestir 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Hljóðupptaka í tímans rás 
23.15 Hrunið 
00.15 Ditte & Louise 
00.45 Kastljós 
01.00 Menningin 
01.10 Dagskrárlok

 08.00 Dr. Phil 
08.45 The Tonight Show 
09.30 The Late Late Show 
10.15 Síminn + Spotify 
12.15 Everybody Loves Raymond 
12.35 King of Queens 
12.55 How I Met Your Mother 
13.20 Dr. Phil 
14.05 A.P. Bio 
14.30 Madam Secretary 
15.15 Black-ish 
15.40 Rise 
16.25 Everybody Loves Raymond 
16.45 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show 
19.00 The Late Late Show 
19.45 Superstore 
20.10 Top Chef 
21.00 MacGyver 
21.50 The Crossing 
22.35 The Affair 
23.35 The Tonight Show 
01.00 CSI 
01.45 Instinct 
02.30 The Good Fight 
03.20 Star 
04.05 I'm Dying Up Here 
04.55 Síminn + Spotify

 09.00 Golfing World  
09.50 Tour Championship 
15.50 Estrella Damm Mediterre-
nean 
18.55 PGA Highlights 
19.50 Tour Championship

 07.00 Real Betis - Athletic Bilbao 
08.40 Real Madrid - Espanyol 
10.20 Barcelona - Girona 
12.00 AC Milan - Atalanta 
13.40 Kansas City Chiefs - San 
Francisco 49ers 
16.00 LA Rams - LA Chargers 
18.20 Cardiff - Manchester City 
20.00 Burnley - Bournemouth 
21.40 Leicester City - Huddersfield 
23.20 Crystal Palace - Newcastle

 06.45 West Ham - Chelsea 
08.25 Arsenal - Everton 
10.05 Messan 
11.05 FH - Valur 
12.45 Fjölnir - Breiðablik 
14.25 Pepsímörkin  
15.45 Valur - Breiðablik 
17.25 Pepsímörk kvenna 
18.25 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
18.50 Spænsku mörkin 
19.20 Selfoss - Afturelding 
21.00 Football League Show 
21.30 Seinni bylgjan

 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
08.46 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 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 Mada-
gaskar
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 Mada-
gaskar
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 Ljóti andarunginn og ég

Mörgæsirnar frá Madagaskar, 
09.24,  13.24 og 17.24
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afsláttur
20%
af öllu garni og hannyrðavörum

20. september – 1. október

Garn-
dagar

A4 Kringlunni  /  A4 Skeifunni  /  A4 Smáralind  /  A4 A4 Akureyri  /  A4 A4 Selfossi  

www.a4.is   Facebook     pinterest.com/a4fondur og     instagram.com/a4verslanir



FRANKY 
ROUSSEAU 
— BEINT FRÁ  —

NEW 
YORK
26. SEPTEMBER KL. 20.00 

SILFURBERG

Frægir á ferð og flugi
Stórstjörnur heimsins skelltu sér út á lífið um helgina. Fóru út 
að borða, fögnuðu stórafmælum, opnuðu verslunarmiðstöðvar 
og frumsýndu kvikmyndir. Ljósmyndarar Getty fylgja stjörn-
unum hvert fótmál og þær pósa ófeimnar fyrir þá.

Leikarinn Tom Arnold var mættur á frumsýningu Fahrenheit 11/9 og náði 
tali af leikstjóranum og kvikmyndagerðarmanninum Michael Moore. 

Hinn eitursvali Tom Hardy flýgur nú um heiminn til að kynna myndina sína 
Venom. Hér er hann í Zaryadie-garðinum í Moskvu þar sem Íslendingar 
spókuðu sig á Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu fyrr á þessu ári. 

Herra Bean, Rowan Atkinson, tók 
daginn snemma um helgina og var 
mættur á BBC 2 til að kíkja í morgun-
þátt Chris Evans, Breakfast Show, og 
var pottþétt hress.

Söng- og leikkonan Cher, sem er orðin 72 ára, hélt tónleika í Auckland á Nýja-
Sjálandi. Hún túrar nú um heiminn með tónleikaröðina Here We Go Again. 

Á tískusýningu Armani í Mílanó var 
margt um manninn. Þau Patrick 
Schwarzenegger, sonur Arnolds og 
Mariu Shriver, og kærasta hans Abby 
Champion kíktu þangað sem og 
knattspyrnumaðurinn Mauro Icardi 
og eiginkona hans Wanda Nara. 

Breska leikkonan Kate Beckinsale var 
mætt á rauða dregilinn í Kaliforníu 
til að opna nýja verslunarmiðstöð, 
Caruso’s Palisades Village. Þar voru 
einnig Charlize Theron og John 
Legend, Rita Wilson og Billy Crystal. 
Greinilega alvöru verslunarmiðstöð. 

Leikkonan 
Katie Holmes 

skellti sér út á 
lífið um helgina 

ásamt vin-
konum sínum 

í eldrauðum og 
glæsilegum kjól. 
Þær fóru í Regn-
bogaherbergið, eða 
Rainbow Room, í 
New York.
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Sti l l ing hf.  |  S ími  520 8000 |  www.st i l l ing . is  |  st i l l ing@sti l l ing . is

Allt fyrir bílinn

Varahlutir í bílinn

Tímareimar og 
vatnsdælur

Kerti,  háspennukefli, 
kveikjuþráðasett, 
súrefnisskynjarar og 
loftflæðiskynjarar

Rafgeymar

Demparar, 
gormar og 
stýrisendar

S i l l i hf | Sí i 52

Hemlahlutir

Kúplingar

Verksmiðjuábyrgð á  þínum bí l  er tryggð með 
vottuðum varahlutum frá  Sti l l ingu

Smursíur



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@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, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar 
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@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

QOD Stóri Björn dúnsæng
50% dúnn & 50% smáfiðurr
og Stóri Björn koddi
15% dúnn & 85% smáfiðfiðfiðfiðfiðððððurururuuuu

Fullt verð samtals:ss::::
25.800 kr. 23%

AFSLÁTTUR

DORMA-haust

TVENNUTILBOÐ

Aðeins 19.900 kr.

OPUS
u-sófi

Dökkgrátt og ljóst slitsterkt áklæði. 
Hægri eða vinstri tunga. 

Fullt verð: 259.900 kr.

Aðeins 220.915 kr.

22
7 

cm

335 cm

17
0

 c
m

15%
AFSLÁTTUR

DORMA-haust

Aðeins 22.425 kr.

RAMSEY
hægindastóll

Skemmtilegur hæginda-
stóll. Grátt, blátt eða 
bordeaux rautt sléttflauel.

Fullt verð: 29.900 kr.

25%
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

ÁRATORGI

Það er fyrir löngu 
orðinn siður að kvik-
myndahátíðinni RIFF 
fylgi sundbíó þar sem 
fjörug ræma er sýnd í 
sundlaug og í ár verð-
ur engin breyting þar 
á. Költ-myndin The 
Fifth Element verður 
sýnd í Sundhöllinni 
með pompi og prakt.

Myndin The Fifth 
Element frá 1997 
verður sýnd, hún 
er eftir Luc Besson. 
Þetta er framtíðar-

sýn ársins 1997 – þannig að allt er 
mjög framtíðarlegt en samt í þeirri 
fagurfræði sem var í gangi árið 1997. 
Þetta er gríðarlega skítug framtíðar-
sýn – skítug vélmenni og allt svo-
lítið skítugt. Fatahönnunin er samt 
rosalega flott. Sundhöllin verður í 
anda myndarinnar – þetta er ekki 
bara það að myndin sé sýnd heldur 
verður andrúmsloftið fullt af mynd-
inni,“ segir Ólafur Ásgeirsson, leik-
ari og umsjónarmaður og leikstjóri 
hins árlega sundbíós kvikmynda-
hátíðarinnar RIFF. Hann segir það 
mjög skemmtilegt að hafa tekið 
þetta verkefni að sér, enda sé hann 
stjórnsamur og fái þarna ákveðna 
útrás fyrir það en sömuleiðis finnst 
honum gaman að leikstýra svona 
yfirhöfuð.

Ólafur segist aðspurður ekki 
tengja The Fifth Element neitt sér-
staklega við sundlaugar eða bað-
ferðir almennt – hann hefur aldrei 
horft á hana í baði – heldur hafi 
hann valið hana vegna þess hve 
auðvelt er að horfa á hana aftur og 
aftur. Það sé jú ástæðan fyrir því að 

hún hefur lifað í þessi 20 ár tæp og 
sé komin með költ-stimpilinn.

„Maður getur alltaf horft á hana 
aftur og aftur. Ég hef örugglega séð 
þessa mynd svona 15 sinnum myndi 
ég halda – ég hef séð hana alls staðar 
nema í sundi. Það er auðvitað rosa-
lega gaman að horfa á mynd í bíói í 
fyrsta sinn en ég held að fólk sé ekki 
endilega að fara að fókusa á mynd-
ina allan tímann þarna í lauginni, 
þannig að það er í lagi að það sé 
mynd sem flestir hafi séð áður.“

Sundhöllin verður færð í fram-
tíðarbúning til að skapa stemm-

ingu fyrir sýninguna. Ólafur notar 
nokkur brögð til að fá fram þessa 
Fifth Element stemmingu.

„Þetta verður aðallega gert með 
ljósi og hljóði sem eru tveir mest 
stemmingarskapandi hlutir sem þú 
getur fundið. Svo verða þarna ein-
hverjir leikrænir tilburðir – annað 
vil ég ekki gefa upp. Þarna verður 
líka boðið upp á hressingu, óáfenga 
að vísu.“

Sundbíóið fer fram í Sundhöll 
Reykjavíkur næstkomandi laugar-
dag, þann 29. september, klukkan 
19.30. Miða má kaupa á tix.is og 
vel að merkja kostar miðinn 1.997 
krónur. stefanthor@frettabladid.is

Költ-klassík  
með baðvatninu

Ólafur Ásgeirsson leikstýrir viðburðinum og velur einnig myndina, en hana hefur hann séð ótal oft. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það er stuð og stemming að kíkja í bíó og baða sig aðeins í leiðinni.

Jean Paul Gaultier sá um búninga 
og er þessi múndering hennar Millu 
mörgum sérlega minnisstæð. 

MAÐUR GETUR ALLTAF 
HORFT Á HANA AFTUR 

OG AFTUR. ÉG HEF ÖRUGGLEGA 
SÉÐ ÞESSA MYND SVONA 15 
SINNUM MYNDI ÉG HALDA – ÉG 
HEF SÉÐ HANA ALLS STAÐAR 
NEMA Í SUNDI.

The Fifth Element
Bruce Willis leikur, eins og alltaf, 
harðhaus, sem í þessu tilviki 
ekur leigubíl í fjarlægri framtíð. 
Hann kynnist undarlegri konu, 
leikinni af Millu Jovovich, og 
þau lenda í ótal ævintýrum.

Gary Oldman og Chris Tucker 
fara líka á kostum þarna. Fram-
leiðendur myndarinnar höfðu úr 
nægum fjármunum að moða og 
því er valinn maður í hverju rúmi 
– Thierry Arbogast stjórnaði 
kvikmyndun og Jean Paul Gaul-
tier hannaði búninga. Úr varð 
sjónræn veisla sem datt beint 
inn í költ-flokkinn og nær kjarna 
tíunda áratugarins ansi vel.
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LAUGARDALSVÖLLUR LAUGARDAGINN 10. ÁGÚST 2019 

MIÐASALA HEFST EFTIR

3 DAGA!
MIÐASALA HEFST Á FIMMTUDAG KL. 9. Á TIX.IS/ED – NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SENALIVE.IS/ED



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.

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

NÝR VETRAR-
BÆKLINGUR

EINTÖK Í 
HLÍÐASMÁRA 19

EÐA SKOÐA Á UU.IS

E
HLÍÐASM

Láru G. 
Sigurðardóttur

BAKÞANKAR

Fyrir manneskju sem ólst upp 
við að klifra í stillansum, gera 
fimleika á húsþökum, teika 

bíla og leika sér úti fram á nótt er 
ákveðin áskorun að höndla nútíma-
tækni. Eins og snjallsímar geta verið 
mikil undratæki þá hef ég blendnar 
tilfinningar gagnvart þeim.

Mér finnst til dæmis gott að geta 
séð í símanum hvar strákarnir mínir 
eru niðurkomnir og hef gaman 
af að fylgjast með lífi vina minna. 
Síðan létta mörg snjallforrit eins og 
Google Maps manni lífið – ég er til 
dæmis næstum alveg hætt að villast.

Á hinn bóginn vaknar stundum 
þessi óþægilega tilfinning að ég sé 
ekki að standa mig á samfélags-
miðlum. Ég næ t.d. engan veginn að 
óska öllum fésbókarvinum mínum 
og börnum þeirra til hamingju með 
afmælið og hin ýmsu afrek.

Mestu áhyggjurnar eru þó vegna 
snjallsímanotkunar barnanna. Ég 
fæ á tilfinninguna að einhver hafi 
skipt á mínum börnum fyrir þessi 
andlausu börn sem stara á símann. 
Þau verða eitthvað svo svipbrigða-
lítil, áhugalaus og fjarlæg. Og mér 
finnst ég ekki hafa haft minnstu 
yfirsýn yfir hvað skilaboð eru að 
móta hugsanir þeirra.

Nú horfi ég fram á betri tíma því 
Apple var að gefa út nýtt iOS-stýri-
kerfi fyrir snjalltæki þar sem hægt 
er að fylgjast með skjánotkun 
barnanna (vonandi fetar Google í 
sömu fótspor með Android). Fyrsta 
skrefið er þó að fylgjast með minni 
eigin skjánotkun og ég er byrjuð 
að setja tímamörk á hin og þessi 
snjallforrit. Ég verð enn jafn hissa 
þegar skjárinn sýnir mér að ég sé 
búin með tímann minn en jafn-
framt fegin að geta sannfært börnin 
um að það sé gott að setja sér mörk 
og standa við þau. Það er líka svo 
frelsandi að slíta sig frá skjánum og 
vakna aftur til hins raunverulega 
lífs.

Baráttan við 
snjallsímana


