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Njóttu sumarsins á Volkswagen California
Nýja T6.1 línan er mætt

Atvinnubílar

HEKLA · Laugavegur 170 · Sími 590 5000 · hekla.is/volkswagensalur

n Mjög sammála 32%
n Frekar sammála 29%
n Hvorki né 22%
n Frekar ósammála 8%
n Mjög ósammála 9%

DÓMSMÁL Tryggingastofnun ríkis-
ins lét hjá líða að efna dómsátt sem 
gerð var við tvo einstaklinga í lok 
apríl, þar til forstjóri Trygginga-
stofnunar ríkisins var boðaður til 
fyrirtöku um fjárnám hjá stofnun-
inni á miðvikudaginn í síðustu 
viku.

Samkvæmt sáttinni bar TR að 
greiða tveimur öryrkjum samtals 
rúma fimm og hálfa milljón króna. 
Dómsáttin á sér um það bil tíu ára 
aðdraganda eða frá því stofnunin 
breytti túlkun sinni á ákvæðum 
um búsetuskrerðingar í lögum um 
almannatryggingar árið 2009.

 Þrátt fyrir að úrskurðarnefnd um 
almannatryggingar hafi úrskurðað 
árið 2011 að túlkun stofnunarinnar 
stæðist ekki, lét stofnunin sér ekki 
segjast og hélt sig við túlkun sína, 
sem leiddi óhjákvæmilega til skerð-
ingar bóta hjá fjölda örorkulífeyris-
þega.

Velferðarráðuneytið tók á þeim 
tíma afstöðu með TR og höfðuðu 
tveir einstaklingar dómsmál á 
hendur stofnuninni til að fá skorið 

úr um málið með aðfararhæfum 
dómi.

Dómsátt var gerð í málinu í 
lok apríl, einkum með vísan til 
álits Umboðsmanns Alþingis um 
búsetuskerðingarnar sem birt var 
vorið 2018 og nýrri afstöðu ráðu-
neytisins í kjölfar þess.

Tryggingastofnun efndi hins 
vegar ekki sáttina innan greiðslu-
frests og því lögðu öryrkjarnir fram 
aðfararbeiðni hjá sýslumanni.

Greiðsla barst loks síðastliðinn 
föstudag eftir að sýslumaðurinn á 
höfuðborgarsvæðinu boðaði for-
stjóra Tryggingastofnunar, Sigríði 
Lilly Baldursdóttur, til fyrirtöku um 
fjárnám. 
– aá / sjá síðu 4.

Fjárnám vofði 
yfir TR að 
kröfu öryrkja
Sýslumaður boðaði forstjóra Tryggingastofnunar 
ríkisins til fyrirtöku um fjárnám hjá stofnuninni 
í síðustu viku. Stofnunin efndi ekki dómsátt í 
máli um búsetuskerðingar innan greiðslufrests og 
leituðu gagnaðilar sáttarinnar til sýslumanns með 
aðfararbeiðni. Greiðsla barst loksins á föstudag.

UMHVERFISMÁl Stjórnvöld á Íslandi 
ættu að taka loftslagsbreytingum 
jafn alvarlega og áskorunum vegna 
COVID-19 að mati 61 prósents 
landsmanna, samkvæmt nýrri 
könnun Gallup fyrir Landvernd.

„ Niðu r s t ö ðu r n a r s ý n a að 
Íslendingar sk ilja alvör una á 
bak við hamfarahlýnun,“ segir 
Auður Önnu Magnúsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Landverndar. Ríkið 
sé of hallt undir hagsmunaöf l.

Úr svörunum  má lesa að þeir 
sem eru yngri, betur menntaðir, 
tekjulægri og búsettir á höfuð-
borgarsvæðinu eða nærri því, telja 
helst að taka eigi áskorunum vegna 
loftslagsvandans alvarlega.
– gar / sjá síðu 6

Ríkið taki breytt loftslag 
af alvöru eins og COVID

Gæsapar spókaði sig í Elliðaárdal í gær  undir Árbæjarstíf lu þar sem glænýir ungar þess reyndu sig við fyrstu 
sporin á bökkum Elliðaánna, vegfarendum í útivistarparadísinni til ánægju og yndisauka. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sigríður Lilly 
Balursdóttir.  
forstjóri TR

 Ríkisstjórn  
Íslands ætti að  

taka áskorunum  
vegna loftslags-

breytinga jafnalvar-
lega og áskorunum 

vegna COVID-19.



Nú þegar skóinn 
kreppir í hagkerf-

inu er enn mikilvægara að 
tryggja að gjöld hækki ekki 
á fólk og fyrirtæki.

Eyþór Arnalds, 
oddviti Sjálf-
stæðisflokksins  
í Reykjavík

Veður

Víða hæg suðvestlæg átt og dálitlar 
skúrir í kvöld.Gengur í suðvestan 
5-13 m/s eftir hádegi á morgun, 
hvassast norðvestanlands. Hiti 7  
til 16 stig, Hlýjast á Austurlandi.
SJÁ SÍÐU 18

l Hekkklippur l Keðjusagir l Sláttuorf 
l Grasklippur  l Greinaklippur l Blásarar

RAFHLÖÐUGARÐVERKFÆRI

Nota sömu rafhlöður og önnur Makita 18 V rafhlöðuverk færi.  

ÞÓR F
H

Akureyri:
Baldursnesi 8
603 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:

Opið alla virka daga
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

3%

Góður dagur á Geirsnefi

Hundaeigendur eiga athvarf á uppfyllingunni sem nefnd er Geirsnef og er við ósa Elliðaánna. Jafnan er þar mikið fjör er kátir hundar hittast og 
bregða á leik. Eigendur þeirra eru yfirleitt öllu rólegri og spjalla saman um heima og geima. Í gær var þar meðal annarra rannsóknaprófessorinn 
Guðmundur Oddur Magnússon, sem jafnan er kallaður Goddur, á tali við mann sem kvað óþarft að nafns hans yrði getið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓLK „Ég hafði undirbúið bónorðið í 
nokkra mánuði, en svo skall COVID 
á og allt fór í klessu,“ segir Ástral-
inn Gareth Robinson sem ætlaði 
að biðja kærustu sinnar, Anneke 
Meehl, í fyrirhuguðu ferðalagi 
þeirra til Íslands.

„Við gerðum okkur smám saman 
grein fyrir því að það myndi ekki 
verða af ferðinni,“ segir Gareth 
sem þrátt fyrir vonbrigðin lét ekki 
deigan síga. Hann sendi inn fyrir-
spurn til íslenska samfélagsins á 
vefsíðunni Reddit þar sem hann bað 
um aðstoð Íslendinga.

„Fyrst við komumst ekki til 
Íslands langaði mig að fá mynd frá 
Íslandi sem hefði persónulega skír-
skotun fyrir okkur,“ segir Gareth 
sem spurði hvort einhver hefði tök 
á að taka mynd úr íslenskri náttúru 
sem hann mætti nota þegar hann 
bæði Anneke að giftast sér.

Svörin létu ekki á sér standa. 
Innan skamms hafði Gareth fengið 
mörg skilaboð. „Það kom mér mikið 
á óvart hversu margir buðust til að 
hjálpa,“ segir hann. „Einn þeirra 
var í f lugnámi og bauðst til að taka 
myndir af  Vatnajökulsþjóðgarði 
þegar aðstæður leyfðu, en ég þurfti 
því miður að afþakka vegna tíma-
rammans.“

Einn bauðst til að taka myndir 
skammt frá Vík og þáði Gareth 
það. Skömmu síðar fékk hann 

senda mynd með glæsilegu útsýni 
yfir íslenska náttúru ásamt skilti 
með áletruninni „Viltu giftast mér, 
Anneke?“

Gareth fór svo með Anneke á 
uppáhaldspizzastaðinn þeirra í 
Ástralíu og þóttist leita að upp-
lýsingum um opnunartíma í sím-
anum sínum. Hann rétti svo Anneke 
símann sem varð hissa þegar hún sá 
bónorðið. „Það tók hana smá tíma 
að fatta þetta en hún sagði já,“ segir 
Gareth sigri hrósandi. 

„Ég fór upp á Höttu yfir Heiðar-
vatni til að taka myndina sem er 

tæplega tveggja tíma ferð fótgang-
andi,“ segir góðhjartaði Víkverjinn 
sem  kallar sig Mána. Hann hefur 
búið á Íslandi í sjö ár og hefur áður 
rétt Íslandsvinum hjálparhönd.

„Það var líka einhver frá Kan-
ada sem var að leita að ritvél með 
íslenskum stöfum (þ, ð, æ) og var ég 
með eina sem ég sendi þeim,“ segir 
Máni og útilokar ekki að hjálpa 
f leiri fjarlægum biðlum með bón-
orð í framtíðinni.

Anneke og Gareth stefna að því 
að heimsækja Ísland að ári. 
arnartomas@frettabladid.is

Ástrali á biðilsbuxum 
fékk hjálp frá Íslandi

COVID-19  hindraði Gareth Robinson í að biðja Anneke Meehl í Íslandsferð.

Áætlanir Ástrala um 
bónorð á Íslandi runnu 
út í sandinn er flug-
samgöngum var aflýst 
vegna COVID-19. Hann 
leitaði til íslenska sam-
félagsins á vefsíðunni 
Reddit. Það var heilla-
skref og bónorðið varð 
að veruleika.

REYK JAVÍK Borgarfulltrúar Sjálf-
stæðisf lokksins hafa óskað eftir 
umræðu í borgarstjórn um erfiða 
stöðu Sorpu vegna gas- og jarðgerð-
arstöðvarinnar í Álfsnesi. Sveitar-
félögin á höfuðborgarsvæðinu sam-
þykktu tæplega milljarðs króna lán 
til fyrirtækisins til að klára stöðina. 
Reykjavík á um 56 prósenta hlut í 
Sorpu. Helgi Þór Ingason tók við 
sem framkvæmdastjóri fyrr á þessu 
ári í kjölfar skýrslu innri endur-
skoðunar Reykjavíkurborgar, og 
hefur hann unnið að aðgerðaráætl-
un sem átti að líta dagsins ljós fyrir 
lok maí en hefur sú vinna dregist.

„Klúðrið í kringum gas- og jarð-
gerðarstöð SORPU dregur dilk á 
eftir sér. Milljarða framúrkeyrsla 
mun að óbreyttu lenda lóðbeint á 
heimilum og fyrirtækjum. Í vetur 
ákvað Reykjavíkurborg að fara í 
ábyrgð fyrir neyðarlánum til að 
f leyta fyrirtækinu fram að sumr-
inu,“ segir Eyþór Arnalds, oddviti 
Sjálfstæðisf lokksins í Reykjavík. 
„Nú þegar skóinn kreppir í hag-
kerfinu er enn mikilvægara að 
tryggja að gjöld hækki ekki á fólk 
og fyrirtæki. Þess vegna viljum við 
svör við hver heildarkostnaðurinn 
verður, hvort hækka þurfi gjald-
skrár og hvernig borgarstjóri skýri 
þessi mistök.“ – ab

Óska eftir að 
málefni Sorpu 
verði rædd

COVID-19 Ferðamálaráðherra Spán-
ar, Maria Reyes Maroto, vakti um 
helgina væntingar um að ferðamenn 
frá Norðurlöndunum og Þýska-
landi gætu heimsótt Kanarí eyjar og 
Baleareyjarnar jafnvel um miðjan 
júni, áður en ferðafólki verður 
almennt hleypt að landinu frá 1. júlí.

Þetta kemur fram í breskum og 
spænskum fjölmiðlum sem segja 
að Bretar verði ekki meðal þeirra 
sem fái að heimsækja Spán á næst-
unni vegna þess að þeim hafi ekki 
tekist nógu vel að hemja útbreiðslu 
COVID-19.
– gar

Kanarí gæti 
opnað á Ísland

Strandlíf á Tenerife.
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ÁVÍSUN Á UPPLIFUN
Láttu sólina elta þig í sumar

Núna er tíminn til að gera góð kaup á nýjum AYGO, Yaris, Corolla, Toyota C-HR, Camry Hybrid eða RAV4. 
Hverjum slíkum nýjum bíl  fylgir 100 til 200 þúsund króna gjafabréf sem þú átt val um að leysa út hjá 
Ellingsen, Líflandi eða Veiðihorninu. Að auki færðu dráttarbeisli með RAV4 fyrir ævintýri sumarsins.
Kíktu í heimsókn.  

Lífland selur hágæðavarning tengdan hestamennsku.
Veiðihornið er sérverslun veiðimannsins. 
Ellingsen býður upp á allt fyrir útivistina og meira til. 

Komdu við hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota og kannaðu hvernig landið liggur. 
Sjá nánar á toyota.is

 3+4 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

Gjafabréfið fylgir ekki með öðrum tilboðum. Bílarnir í þessari auglýsingu endurspegla ekki endilega þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið 
samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast 
viðhalds. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

Dráttarbeisli fyrir ævintýri 
sumarsins fylgir með RAV4

að andvirði

100.000 til 200.000 kr.
hjá einhverri af eftirtöldum 

verslunum:

AYGO Yaris Corolla Toyota C-HR Camry Hybrid



Samkvæmt sáttinni bar 
Tryggingastofnun að 
greiða tveimur öryrkjum 
samtals rúma fimm og hálfa 
milljón króna.

Fáðu faglega aðstoð ly�afræðings
    Komdu eða pantaðu tíma í síma 
    515 5500 eða sendu póst á 
    lyfsalinn@lyfsalinn.is

Þekkirðu ly�n þín?

LYFSALINN  GLÆSIBÆ
Álfheimum 74   104 Reykjavík

Sími 517 5500
www.lyfsalinn.is

lyfsalinn@lyfsalinn.is

OPNUNARTÍMI
Mán.- fös. 

kl. 08:30-18:00

GLÆSIBÆ

DÓMSMÁL Tveir öryrkjar sem gerðu 
dómsátt við Tryggingastofnun rík
isins í apríl síðastliðnum eftir ára
löng málaferli tengd búsetuskerð
inum, þurftu að krefjast fjárnáms 
hjá stofnuninni til að fá greitt sam
kvæmt sáttinni.

Ág reining ur inn ör y rk janna 
við Tryggingastofnun laut að því 
hvaða áhrif búset u  tími erlendis 
ætti að hafa á rétt til örorku líf eyris 
frá Trygg inga stofn un en samkvæmt 
ákvæði almannatryggingalaga 
ráðast bætur meðal annars af lengd 
búsetu hér á landi.

Um árabil túlkaði TR ákvæðið 
þannig að við útreikning búsetu
hlutfallsins skyldi reikna tímann 
frá upphafi örorkumats fram að 67 
ára aldri að fullu sem búsetutíma 
hérlendis.TR breytti túlkun sinni 
án þess að lög hafi breyst og hóf að 
miða við hlutfall búsetu utanlands 
áður en örorkumat var gert.

Þessi breytta túlkun var borin 
undir úrskurðarnefnd um almanna
tryggingar sem taldi ómálefnalegt 
að óbreyttum lögum að breyta með 
svo íþyngjandi hætti framkvæmd 
sem ríkt hafði um árabil.

Þrátt fyrir úrskurðinn lét TR 
ekki af hinni breyttu framkvæmd. 
Öryrkjabandalagið krafðist þess 
formlega að stofnunin leiðrétti 
greiðslur til þeirra lífeyrisþega sem 
þolað hefðu umræddar skerðingar 
afturvirkt. Því var hafnað og vísað 
til þess að niðurstaða úrskurðar
nefndarinnar væri byggð á mis
skilningi og taldi stofnunin sig þar 
af leiðandi ekki bundna af úrskurð
inum þrátt fyrir að um æðra stjórn
vald sé að ræða.

Öryrkjabandalagið kvartaði 
ítrekað til ráðuneytisins vegna 
málsins án árangurs og var mál 
öryrkjanna tveggja höfðað með 

stefnu haustið 2016. Það komst hins 
vegar hreyfing á málið með niður
stöðu Umboðsmanns Alþingis í 
júní 2018, sem taldi umrædda 
lækkun ekki hafa verið í sam ræmi 
við lög. Þó leið um það bil eitt  ár 
þar til ráðherra tilkynnti að Trygg
inga stofnun gæti hafið end ur
greiðslurnar.

Með vísan til þessa var gerð dóm
sátt í máli stefnenda umræddra 

dómsmála þess efnis að öll ár frá 
fyrsta örorkumati verði reiknuð 
sem búseta hér á landi í stað hlut
fallsreiknings eins og áður. Sam
kvæmt sáttinni bar TR að greiða 
öryrkjunum tveimur samtals rúma 
fimm og hálfa milljón króna. Veru
legur hluti þess er lögmannskostn
aður og dráttarvextir en kröfurnar 
sjálfar voru töluvert undir einni 
milljón í báðum tilvikum.

Tryggingastofnun lét hins vegar 
hjá líða að gera upp við öryrkjana. 
Þar sem fjárkrafa á grundvelli dóm
sáttar er aðfararhæf krafa leituðu 
öryrkjarnir til sýslumanns. Í kröfu 
þeirra segir: „Þar sem liðnir eru 15 
dagar frá gerð réttarsáttarinnar og 
framangreind skuld hefur enn ekki 

verið greidd af hálfu gerðarþola, er 
þess krafist að gert verði fjárnám 
hjá gerðarþola til tryggingar skuld
inni.“

Það var ekki fyrr en sýslumaður 
boðaði forstjóra Tryggingastofn
unar til formlegrar fyrirtöku um 
fjárnámið í síðustu viku að stofn
unin gerði upp skuldirnar.

Málaferlunum er þó ekki lokið að 
fullu því í dómsáttinni kemur fram 
að ágreiningur ríki enn um hvort 
greiðslur samkvæmt lögum um 
félagslega aðstoð skuli einnig vera 
háðar búsetuskerðingum og eru 
aðilar sáttarinnar sammála um að 
málið gangi til dóms um þann hluta 
ágreiningsins. 
adalheidur@frettabladid.is

Tryggingastofnun forðaði sér 
undan fjárnámi sýslumanns
Sýslumaður boðaði forstjóra Tryggingastofnunar ríkisins á fund vegna fjárnáms sem til stóð að gera hjá 
stofnuninni sem ekki hafði gert upp við tvo öryrkja sem áttu rétt á greiðslum samkvæmt dómsátt sem 
gerð hafði verið. Deiluefnið var um hvaða áhrif búseta öryrkja í útlöndum eigi að hafa á útgreiðslu bóta.

Áralöng barátta tveggja öryrkja við Tryggingastofnun fór fram víða um hið opinbera kerfi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BÍLAR Mikið hefur dregið úr áhuga 
fólks og vörubílaframleiðenda á að 
bjóða metanbíla. Sumir hafa gengið 
svo langt að hætta að þróa þá.

„Stórir framleiðendur eins og 
Daimler hafa til dæmis hætt slíkri 
þróun og framtíðarorkugjafar vöru 
og hópferðabifreiða frá Daimler 
munu byggja á rafmagns og 

vetnistækni, ekki jarðgasi,“ segir 
Jón Trausti Ólafsson, formaður Bíl
greinasambandsins. Framleiðendur 
fólksbíla séu almennt ekki að leggja 
áherslu á metanbíla fyrir Evrópu.

Áform eru um aukna sölu á met
angasi hér og Sorpa er að opna stóra 
gas og jarðargerðarstöð í því skyni.

Það eru helst framleiðendur eins 

og Volvo, Iveco og Scania sem hafa 
verið að þróa gasdrifna vörubíla í 
samstarfi við ESB. Þeir hafa fengið 
skattaívilnanir og niðurfellingu á 
vegatollum. Samkvæmt rannsókn 
Transport & Environment geta gas
drifnir vörubílar verið verri fyrir 
umhverfið er allir þættir eru lagðir 
saman. Þótt metan hafi að sumu 

leyti mjög góð áhrif á umhverfið 
er ekki hægt að segja að hérlendis 
sé allt til staðar til að metanvæða 
bílaflotann. Þótt talsvert hafi verið 
lagt í vinnslu á hauggasi og vinnslu 
á metani úr því, eru metanstöðvar 
fáar. Aðeins örfáir metanknúnir 
bílar eru í boði hérlendis um þessar 
mundir. – ng

Bílaframleiðendur leggja ekki áherslu á framleiðslu metanbíla

SLYS Eldri karlmaður lést við sund
iðkun í Sundhöll Selfoss skömmu 
fyrir hádegi í gær. Sjúkralið og lög
regla voru kölluð til og var sund
lauginni lokað meðan tilraunir til 
endurlífgunar fóru fram, en þær 
báru ekki árangur, að því er fram 
kemur í tilkynningu frá lögreglu.

Sundlauginni var lokað um sinn 
á meðan á rannsókn á vettvangi 
stóð. Tilkynnt var um andlátið um 
tveimur tímum síðar. Í tilkynningu 
lögreglunnar á Suðurlandi kemur 
fram að ekki sé unnt að veita frekari 
upplýsingar að svo stöddu. – eþá

Lést í sundi

G-Tec Skoda einir metanbíla í boði.

SLYS Þyrla Landhelgisgæslunnar var 
kölluð út í fyrrinótt ásamt björgun
arsveitum á Norðurlandi vegna full
orðins karlmanns sem var saknað.

Maðurinn hafði verið við veiðar 
í Laxá í Aðaldal en hafði ekki skilaði 
sér til baka að veiðitíma loknum í 
fyrrakvöld og hófst leit um mið
nættið. Laust eftir klukkan þrjú í 
fyrrinótt fannst maðurinn látinn 
í ánni skammt frá þeim stað sem 
síðast var vitað um ferðir hans. 
Ekki er vitað um dánarorsök að svo 
stöddu, að því er fram kemur í til
kynningu frá lögreglunni á Norður
landi eystra og mun rannsókn halda 
áfram í dag. – eþá

Fannst látinn í 
Laxá í Aðaldal

Eldri karlmaður lést við sundiðkun.

Þyrla Landhelgisgæslunnar var 
kölluð til leitaraðstoðar í fyrrinótt.
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Það er fernt sem skilgreinir Jimny sem ekta jeppa:

Sterkbyggð grind

Mikil veghæð

Heilar hásingar með gormafjöðrun

Fjórhjóladrif með lágu drifi

VERÐ FÁ KR.

4.170.000

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Suzuki á Íslandi

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:
Akureyri: Bílaríki, Lónsbakka. 

Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2. 

Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.

Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9. 

Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

 JIMNY
EFTIR LANGAN BIÐLISTA EIGUM VIÐ TIL ÖRFÁA BÍLA Á LAGER

SUZUKI

LOKSINS TIL Á LAGER!



Ríkisstjórnin getur 
að mati Landvernd-

ar nú fylgt eftir yfirlýsingum 
sínum um 40 prósenta sam-
drátt í losun gróðurhúsaloft-
tegunda fyrir 2030 af fullum 
krafti.

Auður Önnu Magnúsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Landverndar

Ævintýrið hefst
í Brimborg!

Kauptu eða leigðu ferðabílinn 
fyrir sumarævintýrið
Kauptu nýjan eða notaðan ferðabíl 
eða leigðu sumarbílinn í Brimborg. 
Öll bílaþjónusta á einum stað.

Byrjaðu ævintýrið í Brimborg!

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 og 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050
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Heild
FjöldiGreiningar

Kyn*

Aldur*

Búseta*

Fjölskyldutekjur (kr.)

Menntun*

*Marktækur munur  
á meðaltölum

412Karlar
387Konur

10518-24
13525-34
13335-44
12645-54
13555-65
16565+

302Reykjavík
220Nágr. sveitarf. Rvk
277Önnur sveitarf.

93Lægri en 400 þús.
89400-549 þús.

110550-799 þús.
106800-999 þús.

94Milljón-1.249 þús.
1691.250 þús. +

76Grunnskólapróf
142Grunnsk.próf og viðbót
291Framhaldsskólapróf
259Háskólapróf

✿   Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?
 Ríkisstjórn Íslands ætti að taka áskorunum Íslands vegna loftslagsbreytinga
 jafn alvarlega og áskorunum vegna COVID-19.

n Mjög sammála   n Frekar sammála   n Hvorki né   
n Frekar ósammála   n Mjög ósammála

UMHVERFISMÁL „Niðurstöðurnar 
sýna að Íslendingar skilja alvöruna 
á bak við hamfarahlýnun og skilja 
að aðgerðirnar sem þarf til þess að 
sporna við þeim á viðunandi hátt 
eru af mjög stórum skala og þurfa 
að ná til allra anga samfélagsins,“ 
segir  Auður Önnu Magnúsdóttir, 
framkvæmdastjóri Landverndar.

Samkvæmt nýrri könnun Gallup 
fyrir Landvernd segjast 61 prósent 
landsmanna telja að stjórnvöld hér 
ættu að líta vandann vegna lofts-
lagsbreytinga sömu augum og hætt-
una vegna Covid-19 sjúkdómsins. 17 
prósent segjast vera ósammála eða 
mjög ósammála þessu og 22 prósent 
taka ekki afstöðu.

„Við erum tilbúin í breytingar á 
samfélaginu sem niðurstöður vís-
indarannsókna sýna að eru nauð-
synlegar,“ segir framkvæmdastjóri 
Landverndar áfram.

Fullyrðingin sem svarendur áttu 
að lýsa hversu sammála eða ósam-
mála þeir væru hljóðaði svo: „Ríkis-
stjórn Íslands ætti að taka áskorun-
um Íslands vegna loftslagsbreytinga 
jafn alvarlega og áskorunum vegna 
Covid-19.“

Af 799 svörum eru 412 frá körl-
um og 387 frá konum. Talsverður 
munur er á svörum kynjanna. Þann-
ig segjast 70 prósent kvennanna 
vera sammála eða mjög sammála 
fyrrnefndri fullyrðingu á móti 52 
prósentum karla. Þá sögðust 25 pró-
sent karla vera ósammála eða mjög 
ósammála fullyrðingunni en aðeins 
9 prósent kvenna.

„Ríkisstjórnin getur að mati 
Landverndar nú fylgt eftir yfirlýs-
ingum sínum um 40 prósenta sam-
drátt í losun gróðurhúsaloftteg-
unda fyrir 2030 af fullum krafti,“ 
segir Auður.

Þá kveður Auður kjósendur 
styðja að gripið verði til markvissra 
og öflugra aðgerða þar sem niður-
stöður vísindafólks og ráðleggingar 
sérfræðinga ráði för en ekki þrýst-
ingur frá hagsmunaöflum.

„Ríkisstjórnin ætti að nýta þessa 
stuðningsyfirlýsingu við yfirlýst 
markmið hennar í loftslagsmálum 
nú þegar inn í næstu útgáfu af 
aðgerðaráætlun í loftslagsmálum 
sem von hefur verið á í nokkra 
mánuði,“ segir Auður.

Svörin voru einnig greind eftir 
aldri, búsetu, menntun og tekjum. 

Ríkisstjórnin líti á loftslagsmál 
sem áskorun á við COVID-19
Könnun Gallup fyrir Landvernd sýnir að talsverður meirihluti Íslendinga telur að ríkisstjórnin ætti 
að taka áskorunum í loftslagsmálum á sama hátt og gert hefur verið vegna COVID-19. Framkvæmdastjóri 
Landverndar segir ljóst að Íslendingar skilji alvöru málsins. Þeir séu tilbúnir í breytingar á samfélaginu.

Úr þeim má lesa að þeir sem eru 
yngri, betur menntaðir, tekjulægri 
og búsettir á höfuðborgarsvæðinu 
eða nærri því segjast fremur sam-
mála því að taka eigi áskorunum 
vegna loftslagsvandans alvarlega 
en þeir sem eru tekjuhærri, minna 
menntaðir, eldri eða búa úti á landi.

Segjast 70 prósent þeirra sem hafa 
fjölskyldutekjur undir 400 þúsund 
krónum á mánuði  vera sammála 
fullyrðingunni á móti 56 prósent-
um þeirra sem eru í fjölskyldu með 
yfir 1.250 þúsund krónur í mán-
aðartekjur.

Og heldur skarpari andstæður 
eru eftir menntun því 71 prósent 
háskólamenntaðra segjast sammála 
á móti 47 prósentum þeirra sem ein-
göngu hafa grunnskólapróf.

Meðal þeirra sem eru með grunn-
skólapróf er jafnframt hæsta hlut-
fall þeirra sem segjast hvorki vera 
sammála né ósammála fullyrðing-
unni sem sett er fram, 37 prósent.

Í hópi háskólamenntaðra er að 
sama skapi lægsta hlutfall þeirra 
sem ekki taka afstöðu, eða 15 pró-
sent.  
gar@frettabladid.is

VEÐUR Von er á nokkuð snörpu 
kuldakasti á landinu á föstudag 
samkvæmt spákortum á vefsíðu 
Veðurstofunnar.

Hitastig mun lækka strax aðfara-
nótt fimmtudags með frosttölum 
sums staðar á Norðurlandi og 
Austanlands. Enn meira frost tekur 
síðan við aðfaranótt föstudags og 
mun það teygja sig á föstudagskvöld 
suður að Þingvallavatni og Hellis-
heiði samkvæmt spánni.

Fyrir norðan og á Austurlandi 
fylgir snjókoma strax á fimmtu-
dagskvöld. Það sama gildir um mið-
hálendið. Ekki er útilokað að færð 
á vegum spillist vegna þessa hrets. 
Frost helst nyrðra fram á laugardag 
en þá er spáð mun hlýrra veðri og 
heiðskíru Sunnanlands.  – gar

Spákort bjóða 
upp á kuldakast

Spá Veðurstofunnar fyrir föstudag.

STJÓRNMÁL Niðurstöður könnunar 
EMC Rannsókna sýna að Joe Biden 
myndi hljóta tæplega 96 prósent 
gildra atkvæða á meðal Íslendinga 
í forsetakosningunum í Bandaríkj-
unum í nóvember. Donald Trump 
myndi fá rúmlega 4 prósent.

Samkvæmt tilkynningu á vefsíðu 
EMC Rannsókna myndi Trump fá 6 
prósent atkvæða karla, en einungis 
2 prósent hjá konum. Fylgi við 
Trump eykst með hækkandi aldri. 
Hann fengi 6 prósent atkvæða frá 
55  ára eða eldri, en aðeins 1 pró-
sent þeirra sem eru 18 til 34 ára.

Kjósendur Miðflokksins eru lík-
legastir til að segjast myndu kjósa 
Trump eða 29 prósent. Helmingur 
telur að Trump muni sigra og helm-
ingur telur að Biden verði forseti. 
Svarendur voru 700. – gar

Fylgi Trump á 
Íslandi sáralítið

96 prósent Íslendinga myndu kjósa 
Joe Biden. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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Hjólbörur 80L

4.185  

Meister Slöngu-kerra 

5.430  

Pretul greinaklippur

995  

Bíla/glugga  
þvottakústur  
3 metrar

3.497

Bíla & gluggaþvotta-
kústur, gegn um 
rennandi 116>180cm, 
hraðtengi með lokun 

2.995

Truper haki
/tréskaft

2.735,-
 1.790,-

2.695,-

2.390,-
1.990,-

Malarhrífa

1.995,-

2.190,-

2.490,-
2.295,-

28.985
Sláttuorf Mow
FBC310

Sláttuorf: 1cylinder 
loftkældur mótor. 0,7 kW  
Rúmtak 31CC,  
Stærð bensíntanks 0,65 L

67.985
MOWER CJ20G  
Sláttuvél m/drifi, Briggs&Stratton 

mótor, rúmtak 150CC, skurðarvídd 
51cm 20‘‘ Safnpoki að aftan 

65L, hliðarútskilun. 
Skurðhæð og staða 

25-75mm/8

Kaliber        
Ferðagasgrill 

28.980
2 brennarar (5kW) 
Grillflötur 53x37cm

Garðskafa

1.635,-

Truper 10574

1.855,-

Bensínbrúsi  
m/stút - rauður 5 L

1.295

Pretul
Laufhrífa

765

40 l kr. 1.095

Gróðurmold 20 l.

595 Blákorn 5 kg 
1.685

10 kg 2.635

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður Selhellu 6. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

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

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

Strákústur m/stálfestingu 
30cm breiður

895

Betra sumar!

MOWER CJ18
BS 3,5hp Briggs&Stratton  

mótor, rúmtak 125 CC, 
skurðarvídd 46cm/18”. 

Safnpoki að aftan 60 L, 
skurðhæð og staða 

25-80mm/10

44.985

Mikið úrval

25 stk. 110 lítra ruslapokar   1.295    
10 stk. 200 lítra ruslapokar            895
25 stk. 110 lítra flokkunarpokar  1.295
10 stk. 200 lítra flokkunarpokar     990

Grasfræ 1 kg

1.235

Á MÚRBÚÐARVERÐI

Meister 
garðyfirbreiðsla
margar stærðir 
verð frá

490

20m Meister 
garðslanga með 
tengjum

2.995

Kaliber 
gasgrill 
3 brennarar 
(9kW).
Grillflötur 
60x42cm

39.990
53.990Kaliber

gasgrill 
4 brennarar, 
(12kW)  
Grillflötur 
62x41cm

MARGAR 
GERÐIR AF 
HJÓLBÖRUM

Þrýsti-
jafnarar 
fylgja 
öllum  
grillum

Made by Lavor

Lavor háþrýstidæla 
STM 160 ECO 
Orka: 2500 W max
Hámarksþrýstingur: 160 bör

31.885

Lavor háþrýstidæla 
NJ Plus 130
Orka Max: 1800W
Þrýstingur Max: 130 bör
Vatnsflæði Max: 420 l/klst

14.990

Steypugljái  
á stéttina
– þessi sem endist

Creative Super Seal 5 litrar

11.990
25 litrar 28.985



Að endurmeta yfir 
200 þúsund fast-

eignir árlega er eitt stærsta 
verkefni Þjóðskrár Íslands.

Margrét Hauksdóttir, forstjóri

Margir hafa komið 
að þessum stóra 

áfanga og lagt blóð, svita og 
tár í það. 

Margrét  
Hallgrímsdóttir, 
þjóðminjavörður

Því lægi efnið einfald-
lega með Krakkafréttum og 
Stundinni okkar.

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

VERÐ FRÁ: 11.990.000 KR.

JEEP® WRANGLER RUBICON

• BENSÍN 273 HÖ / DÍSEL 200 HÖ
• 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
• ROCK-TRACK® FJÓRHJÓLADRIF
• SELECT-TRAC® MILLIKASSI
• TRU-LOCK® 100% DRIFLÆSINGAR AÐ FRAMAN OG AFTAN
• AFTENGJANLEG JAFNVÆGISSTÖNG AÐ FRAMAN
• HEAVY DUTY FRAM- OG AFTURHÁSING
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ BÍLASTÆÐAAÐSTOÐ

FÁANLEGUR MEÐ 35”, 37” EÐA 40” BREYTINGU

Á ALVÖRU JEPPA MEÐ ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIFI

STAÐALBÚNAÐUR M.A.:

FERÐASTU UM            ÍSLANDALLT

BÍLL Á MYND: JEEP® WRANGLER RUBICON 35” BREYTTUR

MENNING Forseti Íslands af henti 
Þjóðminjasaf ni Íslands f y r ir 
skemmstu hin íslensku safnaverð-
laun 2020, fyrir árangur í tengslum 
við nýja Varðveislu og rannsóknar-
miðstöð Þjóðminjasafns Íslands og 
handbók um varðveislu þjóðminja. 
Miðstöðin var vígð á síðasta ári og 
samkvæmt þjóðminjaverði eru ný 
viðmið á sviði þjóðminjavörslu og 
safnastarfs sett með starfseminni.

„Þetta er mikil hvatning og við 
metum mikils að fá þessa viður-
kenningu frá fagaðilum á sviðinu,“ 
segir Margrét Hallgrímsdóttir, þjóð-
minjavörður. „Margir hafa komið að 
þessum stóra áfanga og lagt blóð, 
svita og tár í það.“

Í Miðstöðinni er sérútbúið hús-
næði til varðveislu og rannsókna 
með varðveislurýmum, með hita 
og rakastillingum, rannsóknar- og 
kennsluaðstöðu og forvörsluverk-
stæðum. Þar er vel hugað að öryggi, 
svo sem bruna-, jarðskjálfta- og inn-
brotsvörnum. Áður var stór hluti 
safnkostsins í bráðabirgðaaðstöðu 
sem ekki uppfyllti faglegar kröfur.

„Já, þrengslin voru of mikil, 
varnir ekki nægar og ekki hægt að 
stýra varðveisluskilyrðum eins og 
nú. Nú á hver hlutur sinn stað og 
við kjöraðstæður“ segir Margrét. 
„Í Miðstöðinni er aðstaða til rann-
sókna og sérhæfðrar forvörslu.“

Nefnir hún sem dæmi að við-
kvæmar fornleifar sem þar geta 
strax farið viðeigandi meðferð í 
sérútbúinni aðstöðu með tækja-
búnaði til þess tryggja varðveisluna. 
Svo sem ef víkingasverð finnst þá 
geti það farið strax í þurra geymslu 
til að það hrörni ekki. Einnig væri 
hægt að mynda það á staðnum, en 

ekki leita til annarra eins og oft 
þurfti áður.

Margrét segir verkefnið eiga sér 
langan aðdraganda. Árið 2013 hafi 
verið mörkuð stefna um málið og 
síðan var ákveðið með nýtt húsnæði 
árið 2015. Þá var hafist handa við 
að koma öllu rétt fyrir. Hefur flutn-
ingur, f lokkun og frágangur safn-
kostsins staðið yfir frá árinu 2016, 
meðal annars jarðfundinna gripa 
og hvers kyns fornmuna, mynda- og 
þjóðháttasafn og muni tengda húsa-
safninu, sem er um allt land.

„Það er mikilvægt að hafa ekki 
öll eggin í sömu körfunni og því 
er Miðstöðin á þremur stöðum og 
þar fyrir utan er mikilvægur hluti 
til sýnis í Þjóðminjasafninu og 
Safnahúsinu og í láni hjá öðrum 
viðurkenndum söfnum um landið.“ 
segir Margrét. „Þjóðminjarnar eru 
ómetanlegar og því fylgir mikil 
ábyrgð varðveita það einstaka 
frumheimildasafn um líf fólks allt 
frá landnámi við réttar aðstæður 
um ókomna tíð.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Kaflaskil hjá Þjóðminjasafni í  
varðveislu fágætra fornmuna
Þjóðminjasafnið fékk safnaverðlaunin fyrir nýtt varðveislu- og rannsóknarsetur á Tjarnarvöllum. Þjóð-
minjavörður segir setrið marka kaflaskil því áður hafi gripir verið geymdir við óboðleg skilyrði. Segja 
má að aðstaðan sé eins konar hátæknisjúkrahús fyrir fornminjar, þar sem hita- og rakastigi er stýrt.

Sullaveikisbandormur, sem sérfræðingurinn Joe Walser heldur á, er geymdur á Tjarnarvöllum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

SAMFÉLAG Heildarverðmæti fast-
eigna verður tæplega níu þúsund 
og fimm hundruð milljarðar króna 
samkvæmt Þjóðskrá Íslands, sem 
gefur út nýtt fasteignamat í dag 
sem gildir fyrir árið 2021. Nemur 
hækkunin 2,1 prósenti frá yfir-
standandi ári. Hið nýja mat hækkar 
því umtalsvert minna en það gerði 
milli áranna 2019 og 2020, en þá var 
hækkunin 6,1 prósent.

Fram kemur í tilkynningu að 

heildar fasteignamat á höfuð-
borgarsvæðinu hækkar um 2,2 
prósent en um 1,9 prósent á lands-
byggðinni. Þar af er mest hækkun 

á Vestfjörðum eða 8,2 prósent, um 
6,5 prósent á Norðurlandi vestra, 
3,5 prósent á Austurlandi og um 2,2 
prósent á Suðurlandi, 1,9 prósent á 
Norðurlandi eystra, um 0,4 pró-
sent á Vesturlandi. Hins vegar varð 
lækkun um 0,5% á Suðurnesjum.

Af einstaka bæjarfélögum hækk-
ar heildarfasteignamat mest á Ísa-
firði eða um 11,2 prósent, um 8,8 
prósent í Akrahreppi og 8,5 prósent 
í Tálknafjarðarhreppi og á Blöndu-

ósi. Mest lækkun er í Skorradals-
hreppi og sveitarfélaginu Vogum 
þar sem fasteignamatið lækkar um 
3,6 prósent.

„Að endurmeta yfir 200 þúsund 
fasteignir árlega er eitt stærsta verk-
efni Þjóðskrár Íslands. Á hverju ári 
fer mikil vinna í að bæta okkar 
aðferðir og nýta nýjustu tækni 
til að styðja við útreikninga fast-
eignamats. Að þessu sinni hefur 
meðal annars gervigreind verið 

hagnýtt við matið sem styrkir 
þær aðferðir sem unnið er eftir og 
eykur nákvæmni í okkar vinnu,“ 
er haft eftir Margréti Hauksdóttur, 
forstjóra Þjóðskrár í tilkynningu. 
Hún segir litlar breytingar að þessu 
sinni miðað við undangengin ár. 
„Það ætti ekki að koma á óvart að 
þegar dregur úr verðhækkunum á 
fasteignamarkaði þá eru breytingar 
á fasteignamati í takt við þá þróun.“ 
– jþ

Fasteignir á Vestfjörðum hækka mest í fasteignamati næsta árs 

FJÖLMIÐLAR Fjölmiðlanefnd hefur 
sektað RÚV um 1,2 milljónir króna 
fyrir að gera norsku þáttaröðina 
Exit, sem  í sýningum stofnunar-
innar nefndist Útrás, aðgengilega 
börnum án möguleika á aðgangs-
stýringu. Komst nefndin að þeirri 
niðurstöðu að með þessu hafi RÚV 
brotið ákvæði fjölmiðlalaga um 
vernd barna gegn skaðlegu hljóð- 
og myndmiðlunarefni.

Málið hófst  í kjölfar kvörtunar 
frá Símanum en þar  sagði  að um 
einstaklega gróft efni væri að ræða 
sem væri bannað börnum yngri 
en 16 ára. Engar aðgangsstýringar 
væru til staðar í spilara RÚV til 
verndar börnum og ungmennum 
og því lægi efnið „einfaldlega þarna 
með Krakka fréttum og Stundinni 
okkar“.

Fram kemur í ákvörðun Fjöl-
miðlanefndar að eftir að kvörtunin 
barst hafi RÚV útfært aðvörun í 
spilara sínum. Þetta teljist ekki við-
eigandi tæknileg ráðstöfun að mati 
nefndarinnar en í samskiptum 
hennar við RÚV kom fram að unnið 
sé að útfærslu ráðstafana í samræmi 
við lögin. Ítarlegri frétt má finna á 
frettabladid.is. – eþá

Sektar RÚV 
fyrir sýningu á 
grófu myndefni

Aðvörun í spilara var ekki talin full-
nægjandi að mati fjölmiðlanefndar.
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Núverandi rekstrar
fyrirkomulag  

samkvæmt þjónustusamn
ingunum er ekki sjálfbært 
fyrirkomulag á rekstri.
Tryggvi Þórhallsson, lögfræðingur 
hjá Sambandi sveitarfélaga

Margir ykkar eru 
aumir. Þið verðið að 

handtaka fólk, þið verðið að 
elta fólk uppi og setja það í 
tíu ára fangelsi.
Donald Trump, 
forseti Banda-
ríkjanna

Miðvikudaginn 10. júní 2020 kl. 16.30 
Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík

1. Fundur settur
2. Skýrsla stjórnar
3. Gerð grein fyrir ársreikningi 
4. Tryggingafræðileg úttekt
5. Fjárfestingarstefna sjóðsins kynnt
6. Önnur mál

Ársfundur SL lífeyrissjóðs
2020

Allir sjóðfélagar, jafnt greiðendur sem lífeyrisþegar, eiga rétt til fundarsetu á ársfundinum. 
Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta á fundinn.

DAGSKRÁ

Reykjavík 20.05.2020 
Stjórn SL lífeyrissjóðs

HJÚKRUNARHEIMILI  Í fundargerð 
bæjarráðs Vestmannaeyja síðastlið-
inn mánudag kom fram að ákveðið 
hefði verið að Vestmannaeyjabær 
myndi segja upp rekstrarsamningi 
á milli Sjúkratrygginga Íslands og 
Vestmannaeyjabæjar um rekstur 
öldrunar- og hjúkrunarheimilisins 
Hraunbúða. Núverandi samningur 
fellur úr gildi í nóvember og er 
endurnýjunarákvæði til eins árs 
sem rennur út um næstu helgi. 
Sú ákvörðun var tekin nokkrum 
dögum eftir að Fréttablaðið greindi 
frá ágreiningi milli Akureyrarbæjar 
og ríkisins um rekstur nýs hjúkr-
unarheimilis þar sem ríkið vill að 
Akureyrarbær ábyrgist rekstur 
heimilisins ef það verður byggt.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru fjölmörg sveitarfélög 
að íhuga stöðu sína vegna óánægju 
með núverandi fyrirkomulag og 
gætu þau stigið sama skref og Vest-
mannaeyjar á næstu vikum eða 
mánuðum. Eitt þeirra er Horna-
fjörður en þetta staðfesti Matt-
hildur Ásmundardóttir, bæjarstjóri 
Hornafjarðar, í samtali við Frétta-
blaðið. Að hennar sögn kemur í ljós 
í næstu viku hvort framlengja eigi 
þjónustusamninginn við Sjúkra-
tryggingar Íslands og hallaðist hún 
að því að bæjarfélagið myndi ekki 
nýta sér ákvæðið. Reksturinn hefði 
verið þungur á síðasta ári eða nær 
50 m.kr. taprekstur og stefnir allt í 
annað eins tap á þessu ári. Aðspurð 
sagði Matthildur að hún hefði heyrt 
af óánægju hjá öðrum sveitar-
félögum sem reka slík heimili. Það 
gætir einnig ósættis á Ísafirði með 
núverandi rekstrarfyrirkomulag 
og bæjarfélagið vill losna undan 
samningnum.

Tryggvi Þórhallsson, lögfræð-
ingur hjá Sambandi sveitarfélaga, 
kannaðist við óánægjuraddirnar 
þegar Fréttablaðið ræddi við hann.

„Við höfum heyrt af útbreiddri 
óánægju hjá sveitarfélögunum 
með þetta rekstrarfyrirkomulag 
sem ríkið býður upp á. Núverandi 
rekstrarfyrirkomulag samkvæmt 
þjónustusamningnum er ekki sjálf-
bært fyrirkomulag á rekstri,“ sagði 
Tryggvi og hélt áfram:

„Um árabil hefur verið sterk 

aðhaldskrafa á öldrunarþjónustuna 
í landinu. Ríkið ber formlega ábyrgð 
á öldrunarþjónustu í landinu en 
ábyrgðinni er skipt og er því að 
mörgu leyti hjá sveitarfélögunum 
sem reka öldrunarheimilin.“

Tryggvi segir að deilan sé ekki ný 
af nálinni og tók aðspurður undir 
það að komið væri að úrslitastund 
um hver skyldi axla ábyrgðina til 
frambúðar.

„Það er hægt að taka undir að það 
sé komið að ögurstundu í þessum 
samskiptum, ákveðnu uppgjöri á 
því hver skal axla ábyrgðina og taka 

þetta til sín. Efnahagsástandið gerir 
það að verkum að það mun reyna á 
saumana í allri opinberri þjónustu.“ 
Tryggvi segir hætt við að slíkt komi 
niður á sveitarfélögunum. „Hætta 
á því að þetta geti orðið endur-
tekning frá niðurskurðinum eftir 
bankahrunið fyrir rúmum tíu árum 
þegar reynt var að velta verkefnum 
á sveitarfélagið. “

Fréttablaðið sendi inn fyrirspurn 
til heilbrigðisráðuneytisins til að 
kalla eftir viðbrögðum og vísaði 
ráðuneytið í yfirlýsingu frá heil-
brigðisráðherra.

„Það er vissulega áhyggjuefni ef 
sveitarfélög telja sér ekki fært að 
sjá um rekstur hjúkrunarheimila 
fyrir fólk í heimabyggð og slík staða 
vekur upp margvíslegar spurningar. 
Þær spurningar snúast að hluta til 
um rekstrargrundvöll heimilanna, 
en einnig og ekki síður um verka-
skiptingu ríkis og sveitarfélaga og 
um ábyrgð sveitarfélaga á þjónustu 
við íbúa í heimabyggð. Hjúkrunar-
heimili eru ekki sjúkrahús, þau 
eru heimili fyrir veikt fólk, oftast 

mjög aldrað. Sveitarfélög bera sam-
kvæmt lögum ábyrgð á búsetu íbúa 
sinna, þar sem segir t.d. í lögum um 
félagsþjónustu sveitarfélaga (39. gr.) 
að félagsmálanefnd eða öldrunar-
málaráð skuli tryggja framboð á 
hentugu húsnæði fyrir aldraða og 
jafnframt skipuleggja félagslega 
þjónustu. Ábyrgð ríkisins á heil-
brigðisþjónustu er alveg skýr. Skilin 
þarna á milli eru hins vegar óljós og 
það er stórt viðfangsefni sem þarf 
að finna á góða lausn til framtíðar. 
Um þetta hef ég átt viðræður við 
Samband íslenskra sveitarfélaga og 
þær viðræður munu halda áfram og 
vonandi leiða okkur að niðurstöðu.

Í síðustu samningum rekstrar-
aðila hjúkrunarheimila og Sjúkra-
trygginga Íslands sem undirritaður 
var um áramótin er bókun um að 
ráðist verði í kostnaðargreiningu 
á rekstri heimilanna. Sú greining 
mun án efa leiða margt í ljós sem 
getur nýst í viðræðum um rekstur-
inn til framtíðar, hvað er vel gert og 
hvað má betur fara.“
kristinnpall@frettabladid.is

Pattstaða ríkis og sveitarfélaga
Nokkur sveitarfélög íhuga að segja upp samningi við Sjúkratryggingar Íslands um rekstur hjúkrunar
heimila vegna mikils rekstrarkostnaðar. Komið sé að úrslitastund um hver eigi að axla ábyrgðina.

Ríkið ber ábyrgð á öldunarþjónustu í landinu en ábyrgðinni er skipt milli þess og sveitarfélaga. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Svíþjóðarferð gæti orðið dýr.

BANDARÍKIN Donald Trump, for seti 
Banda ríkjanna vill 10 ára fangelsi 
yfir þeim taka þátt í mót mælunum 
sem ríða nú yfir landið vegna dauða 
Geor ge Floyd sem kafnaði í höndum 
lög reglu fyrir viku.

Þetta kemur fram í frétt Skynews 
en um mæli Trump féllu á síma fundi 
sem for setinn átti með ríkis stjórum 
og lög reglu yfir völdum í Banda-
ríkjunum. Sam kvæmt heimildum 
CBS news frétta stöðvarinnar sagði 
Trump ríkis stjórum landsins að 
kalla inn þjóð varnar liðið til þess 
að kæfa niður mót mælin.

„Þeir [mót mælendurnir] munu 
vaða yfir ykkur og þið eigið eftir að 
líta út eins aular,“ sagði Trump við 
ríkis stjórana.

„Margir ykkar eru aumir. Þið 
verðið að hand taka fólk, þið verðið 
að elta fólk uppi og setja það í tíu 
ára fangelsi og þið munið aldrei 
sjá svona hluti aftur,“ sagði Trump 
á síma fundinum en fréttastöðin 
hefur hljóð upp töku af fundinum í 
sínum fórum.

Dóms má la  ráð her ra Ba nd a-
ríkjanna, Bill Barr, var einnig á 
síma fundinum og lét hann ríkis-
stjórana vita að sér stakur starfs-
hópur muni eltast við þá sem hvetja 
til ó eirða.

Mót mæli héldu á fram í gær og er 
það sjötti dagurinn í röð. Út göngu-
bann var sett á í nærri 40 borgum 
Banda ríkjanna en fjöl margir virtu 
það að vettugi.

Meir ihlut i mót mæla hef u r 
farið fram með frið sömum hætti 
en þó sló í brýnu milli ó eirða-
lög reglu og mót mælenda í New 
York, Chi cago,  Fíladelfíu og Los 
Angeles, þar sem tára gasi var beitt. 
Dæmi eru um að kveikt hafi verið 
í lög reglu bílum og fólk farið ráns-
hendi um verslanir. -mhj

Bandaríkjaforseti vill 
fangelsa mótmælendur

COVID-19 Móðir hins níu ára gamla 
Pedros er ó sátt við flug fé lagið I beria 
Express eftir að sonur hennar var 
 neyddur til að sitja við hlið far þega 
með kóróna veiruna í f lugi á leið til 
Kanarí eyja. 

Fjöl skyldan sat ekki saman og sat 
Pedro með manni sem hafði farið í 
skimun nokkru fyrr. Skömmu fyrir 
f lug tak fékk maðurinn að vita að 
hann væri sýktur. Pedro og móðir 
hans eru nú kominn í fjórtán daga 
sótt kví ásamt öðrum úr vélinni. – 
mhj

Sat hjá sýktum 
Ferðalag Pedros byrjar í sóttkví.

Svíþjóðarfarar 
borgi sóttkví

DANMÖRK Danir sem heimsóttu 
Svíþjóð um hvítasunnuhelgina 
gætu sjálfir þurft að greiða fyrir 
fjórtán daga sóttkví við heimkom-
una, nema þeir hafi verið í Svíþjóð 
til að vinna. Þetta segir Danmarks 
Radio.

„Hafi starfsmaður sjálfur valið 
að fara í frítíma sínum, myndi það 
venjulega þýða að hann verði sjálfur 
að borga fyrir þessa fjórtán daga,“ 
er haft eftir Sanne Stadil, aðstoðar-
forstjóra Samtaka iðnaðarins í Dan-
mörku. Mögulega mætti þó leysa 
málið með því að þeir sem geti vinni 
heima í sóttkvínni.

Danska utanríkisráðuneytið 
ræður Dönum frá ferðalögum sem 
ekki teljast nauðsynleg nema leiðin 
liggi til Íslands, Noregs eða Þýska-
lands eftir 15. júní. – gar
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Hrein og
hér um bil bein

Gúrkan er sívinsæl í salatið og 
svalandi millimál, enda 96% vatn. 

Hún er ræktuð árið um kring með 
hreinu, íslensku vatni og því 

alltaf fáanleg fersk.

islenskt.is
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Fjölgun 
virðist vera í 
umsóknum í 
nánast öllum 
deildum, sem 
er jákvætt, 
enda er það 
hagur sam-
félagsins að 
háskólarnir 
útskrifi sem 
fjölbreytt-
astan hóp 
nemenda.

 

Því miður er 
ekki að sjá að 
borgaryfir-
völd hafi 
minnsta 
áhuga á 
greiða götu 
þessara 
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Nemendur á öllum skólastigum hafa orðið 
fyrir skertu skólastarfi vegna kórónuveir-
unnar. Sú staðreynd bitnar ekki síst á 

nemendum sem eru að ljúka grunnskóla. Það er 
því áhyggjuefni hvernig þeim mun reiða af þegar 
þeir hefja framhaldsskólanám í haust. Því þarf að 
bregðast við til að þeir verði betur í stakk búnir til 
að takast á við krefjandi nám í framhaldsskólum. 
Þó skert skólahald bitni á öllum nemendum hefur 
það komið einna mest niður á þeim nemendum 
sem stóðu höllum fæti fyrir kórónufaraldurinn. 
Við því þarf að bregðast með viðeigandi aðgerð-
um.

Því miður bólar ekkert á slíkri viðleitni. Þá hefur 
heldur ekkert verið hugað að því að koma til móts 
við þá nemendur sem eru að ljúka grunnskóla eftir 
örfáa daga. Til að styðja og efla þessa nemendur til 
að takast á við krefjandi framhaldsskólanám lagði 
ég fram tillögu í skóla- og frístundaráði Reykja-
víkurborgar, þann 28. apríl sl., þess efnis að 10. 
bekkingum grunnskólans stæði til boða við skóla-
skilin að spreyta sig á framhaldsskólaáföngum í 
fjarnámi í sumar sér að kostnaðarlausu. Reykja-
víkurborg myndi þá auk þess leita samninga við 
ríkið til að greiða kostnað vegna þessara nemenda. 
Hér væri þá enda um að ræða áfanga sem ríkið 
þyrfti hvort eð er að greiða þegar þessir nemendur 
hefja nám í framhaldsskóla. Þannig yrði þessum 
tíma vel varið fyrir fjölda nemenda sem hvort eð er 
fá ekki störf í sumar.

Því miður er ekki að sjá að borgaryfirvöld hafi 
minnsta áhuga á greiða götu þessara nemenda. 
Það eitt að tillagan hafi ekki enn verið tekin fyrir 
lýsir best áhugaleysi meirihlutans í borgarstjórn 
að koma til móts við nemendur í þessum efnum. 
Því beini ég því til mennta- og menningarmála-
ráðherra, að taka málið í sínar hendur og finna því 
farsæla lausn þar sem borgarstjórnarmeirihlutinn 
hefur ekki meiri áhuga á því en raun ber vitni.

Kórónuveiran og aðstoð 
við nemendur

Marta  
Guðjónsdóttir
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins

Það berast ánægjuleg tíðindi frá háskól-
um landsins þessa dagana. Umsóknum 
um framhaldsnám í Háskóla Íslands 
fjölgaði um tæplega níu hundruð milli 
ára en hlutfallsleg fjölgun er um 27 
prósent. Hjá Háskólanum í Reykja-

vík fjölgaði umsóknum um framhaldsnám um 
þriðjung og metfjöldi sótti um hjá Háskólanum á 
Bifröst, en umsóknarfrestur í Háskólanum á Akur-
eyri er ekki liðinn.

Fjölgun virðist vera í umsóknum í nánast öllum 
deildum, sem er jákvætt, enda er það hagur sam-
félagsins að háskólarnir útskrifi sem fjölbreytt-
astan hóp nemenda. Sérstaka athygli vekur að 
umsóknum um kennaranám á framhaldsstigi við 
Háskóla Íslands fjölgar um 76 prósent. Hér virðast 
sértækar aðgerðir sem ráðist var í til að fjölga 
útskrifuðum kennurum vera að skila árangri. Í 
frumvarpi um Menntasjóð námsmanna, sem nú 
er til meðferðar á Alþingi, er að finna heimild til 
að taka upp ívilnanir til að fjölga nemendum í 
greinum þar sem fyrirsjáanlegur skortur er á starfs-
fólki. Með slíku úrræði fengju stjórnvöld mikilvægt 
verkfæri í hendurnar til að bregðast við aðstæðum 
á vinnumarkaði.

Um leið og fréttir af fjölgun umsókna í háskóla 
eru ánægjulegar, koma þær ekki á óvart. Nemend-
um fjölgaði mikið eftir hrunið og ekki eru aðstæður 
á vinnumarkaði betri nú. Raunar benda tölur 
Hagstofunnar til þess að aprílmánuður hafi um 
margt verið sögulegur á vinnumarkaði. Frá því að 
stofnunin hóf gerð vinnumarkaðsrannsókna árið 
2003 hefur atvinnuþátttaka aldrei mælst minni. 
Hlutfall starfandi er einnig það lægsta frá upphafi 
rannsóknanna og unnar vinnustundir þær fæstu.

Það er því eðlilegt að aðsókn í nám aukist við þær 
aðstæður sem nú eru uppi. Enn er umsóknarfrestur 
í grunnnám ekki liðinn, en búist er við að þar verði 
einnig fjölgun. Við þessari fjölgun þarf að bregðast 
með auknum fjárveitingum til háskólastigsins. Þá 
þarf að tryggja það að lánakerfi námsmanna sé 
nægilega sveigjanlegt til að mæta þörfum þeirra 
ólíku hópa sem hverfa af vinnumarkaði og leita í 
nám.

Við vitum auðvitað ekki hvernig staðan verður 
á þeim vinnumarkaði sem tekur á móti þeim stóru 
hópum sem háskólarnir munu útskrifa á næstu 
árum. Það sem við vitum er að umhverfi vinnunnar 
er að breytast og allar líkur á því að kórónaveiru-
faraldurinn muni hraða þeim breytingum sem 
fylgja fjórðu iðnbyltingunni. Á næstu árum og 
áratugum munu ýmis störf sem við þekkjum í dag 
hverfa og ný bætast við. Hér þurfa háskólarnir og 
raunar samfélagið allt að hugsa til framtíðar, þann-
ig að fólki verði gert kleift að nýta sér þá tækni sem 
er að fara að taka yfir á vinnumarkaði.

Hugsum til 
framtíðar

Óvæntur stuðningur
Það yljaði einhverjum að lesa 
um nýja könnun sem greinir 
frá miklu fylgi Trump meðal 
kjósenda Miðf lokksins. Nærri 
þriðji hver kjósandi Mið-
f lokksins sagðist myndu kjósa 
forsetann bandaríska ef þeir 
gætu og skera sig þannig nokkuð 
úr hópi annarra svarenda í 
könnuninni. Meðal svarenda 
almennt reyndist fylgi Biden 
umtalsvert meira en Trump. Nú 
er bara að vona að Trump frétti 
ekki af stuðningi þessa hóps og 
beini áhuga sínum frá kaupum 
á Grænlandi til Íslands, þar sem 
hann gæti haldið að hér eigi 
hann stuðningsmenn vísa.

Norræn samvinna
Fjölmiðlanefnd sektaði Rúv í 
liðinni viku fyrir að gera efni 
norsku þáttanna Exit aðgengi-
legt í spilara á vef sínum án 
viðvarana, eða alla vega án 
nægilega öf lugra viðvarana. 
Þetta kostaði stofnunina 
1,2 milljónir í formi stjórn-
valdssektar. Það hlýtur að 
vera sjálfsagt að mæta þeim 
kostnaðarauka stofnunarinnar 
með hækkun á framlagi ríkis-
sjóðs. Sektina hefði verið hægt 
að fyrirbyggja hefðu starfsmenn 
Rúv haft hliðsjón af skilaboðum 
á vef fjölmiðlanefndar: stoppa, 
hugsa, athuga. Kannski mætti 
hafa það að leiðarljósi almennt 
þegar norrænt efni er keypt til 
sýninga, svo þrautleiðinlegt sem 
það getur verið.
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Ég vildi sjá breyttar reglur 
sem hvetja til að nota farar-
tæki sem ganga fyrir metani.

Þeir sem tala fyrir fiskeldi í 
opnum sjókvíum við Ísland 
með norskum eldislaxi, klifa 

gjarnan á því að við Ísland sé stuðst 
við ströngustu staðla í heimi, þegar 
kemur að fiskeldi í opnum sjókví-
um. Þetta eru eru enn og aftur 
orðin tóm, miðað við reglugerðar-
drög frá sjávarútvegsráðherra, sem 
eru nú til kynningar. Þessi drög 
gera ráð fyrir að sjókvíaeldisfyrir-
tækin fái að stunda sitt eldi hér við 
land með fimmtán sinnum meiri 
lús en móðurfélög þessara fyrir-
tækja fá að gera við Noreg. Hvernig 
í ósköpunum ætli það sé tilkomið? 
Hvað eru embættismennirnir sem 
skrifuðu þessi reglugerðardrög að 
hugsa? Er þetta með vitund og vilja 
ráðherra sem hefur það hlutverk, 
lögum samkvæmt, að gefa út reglu-
gerðina þegar þar að kemur?

Mun valda skaða
Löngu tímabært er að setja opin-
ber mörk á leyfilega útbreiðslu lúsa 
á eldislaxi í opnum sjókvíum við 
Ísland. Drög sjávarútvegsráðherra 
hafa hins vegar velferð eldisdýranna 
að engu og munu beinlínis valda 
skaða á villtum laxa- og silungs-
stofnum verði þau að veruleika. 
Í Noregi er einn aðalmælikvarðinn 
á þá hættu sem villtum stofnum 
stafar af fiskeldi í opnum sjókvíum, 
hversu mikið er af lús í eldinu. Þar er 
sett vikulegt hámark við 0,2 laxalýs 
á hvern eldisfisk á göngutíma seiða 
villtra stofna úr ám. Ef lús fer yfir 
þessi mörk á viðkomandi eldissvæði, 
gera norskir eftirlitsaðilar kröfu um 
aðgerðir, ýmist eitrun, eða þá að 

öllum eldisfiski skuli slátrað tafar-
laust. Ef ekki næst stjórn á lúsafár-
inu, þá er leyft framleiðslumagn á 
svæðinu lækkað. Um það gildir svo-
kallað umferðarljósakerfi sem tekið 
var upp í Noregi nýlega. Í íslensku 
reglugerðardrögunum er miðað við 
að hámarkið verði þrjár lýs að með-
altali á hvern fisk, tvær vikur í röð! 
Við tölvuna hér fyrir norðan get ég 
fylgst með vikulegum tölum um 
lúsatalningar á öllum eldissvæðum 
við Noreg á vefsvæðinu https://
www.barentswatch.no/. Þar í landi 
er gerð krafa um opinbera birtingu 
þessara gagna í hverri viku, meðan 
reglugerðardrög okkar ráðherra 
gera aðeins ráð fyrir að fyrirtækin 
láti vita ef farið er yfir hin íslensku 
mörk tvær vikur í röð.

Leyfi til að ganga verr um
Rannsóknir hafa sýnt að ekki 
þurfa nema örfáar lýs að setjast á 
villt gönguseiði, til að draga það 
til dauða. Í ljós hefur komið að á 
sumum svæðum í Noregi hefur lús 
úr eldi drepið meirihluta villtra 
gönguseiða á leið til sjávar. Af 
þessum ástæðum var þar komið 
upp umræddu umferðarljósakerfi. 
Hér á landi hefur hingað til ekki 
verið sett neitt hámark á lús í 
opnu sjókvíaeldi, sem sýnir það 
skeytingarleysi sem stjórnvöld og 
sjókvíaeldisfyrirtækin hafa sýnt 
náttúru og lífríki Íslands. Fyrir-
tækin hafa farið sínu fram án þess 
að stjórnvöld hafi sett neinar reglur 
varðandi þetta mikilvæga atriði. 
Ákvæði laga og alþjóðasamninga 
um líffræðilegan fjölbreytileika og 
skyldu til að verja alla stofna lax-
fiska fyrir illa ígrunduðum aðgerð-
um mannanna, eru að engu höfð. 
Sjókvíaeldi við Ísland er að lang-
mestu leyti í eigu norskra stór-
fyrirtækja. Er ekki lágmark að þessi 
norsku fyrirtæki sem hér starfa 
gangi að minnsta kosti ekki verr 
um íslenska náttúru en þá norsku?

Ráðherra lúsamála
Árni Pétur 
Hilmarsson í 
Nesi, Aðaldal
leiðsögu-
maður, sveitar-
stjórnarmaður 
og kennari

Nú líður að því að gas- og 
jarðgerðarstöðin í Álfsnesi 
komist í gagnið. Því ber 

að fagna enda er það mjög í þágu 
umhverfisins að búa til nýtanleg efni 
úr afgöngum og rusli.

Metan er mjög öflug gróðurhúsa-
lofttegund, margfalt verri en kol-
díoxíð og slæmt ef það sleppur út í 
andrúmsloftið. Þetta gas verður til 
þegar lífrænt efni brotnar niður í 
loftfirrtu (súrefnislausu) umhverfi 
eins og í mýrum og á öskuhaugum. 
Það er hægt að vinna metan af sorp-
haugum og nýta sem eldsneyti. Þetta 
efni er til staðar þarna. En eins og 
stendur verður mest af metaninu 
sem er unnið í Sorpu brennt, til að 
minnka slæmu áhrifin. Heimsku-
legt? Mér finnst það. Menn eru að 
leita ljósum logum að öðrum orku-
gjöfum en jarðeldsneyti, gera alls 
konar tilraunir, til dæmis með þang, 
repju og fleira en eyða svo metaninu 
í staðinn fyrir að nota það. Hvernig 
verður það þegar nýja gasgerðar-
stöðin í Sorpu tekur til starfa? Ætti 
nú ekki að stefna að því að nota met-
anið í auknum mæli?

Það eru einungis fáir metanbílar 
(tæp 1900) á götum hér á landi. Allir 
eru að fókusera á rafmagnsbíla sem 
eru kannski ekki alveg eins umhverf-
isvænir og gefið er í skyn. Það þarf 
jú að framleiða rafmagnið og jafn-
vel hér á landi kostar það sitt: Til að 
búa til rafmagn er verið að eyðileggja 
stór landsvæði og skemma náttúru-

perlur á óafturkræfan hátt með 
vatnsaflsvirkjunum og jarðvarma-
orkuver menga líka. Metan verður 
hins vegar til úr rusli og þarf ekki að 
framleiða. Metanbílar eru ódýrari 
í framleiðslu og minni vandræði 
að farga þeim heldur en rafmagns-
bílum. Rafhlöður þeirra innihalda 
mikið af mengandi efnum. Þannig að 
maður skilur ekki alveg hvers vegna 
metanbílum er ekki gert hærra 
undir höfði og menn ekki hvattir til 
að snúa sér að slíkum farartækjum. 
En í staðinn var bónusinn tekinn af 
metanbílum og þeir eru ekki lengur 
tilgreindir sem vistvænir. Þannig 
að metan-tvinnbílar fá ekki lengur 
ókeypis bílastæði í Reykjavík. Þessu 
var breytt um áramót og rökstuðn-
ingurinn sá að metan-tvinnbílar 
gætu jú líka notað bensín. En engum 
heilvita manni myndi detta í hug að 
nota bensín þegar metan er í boði, 
enda talsvert ódýrara eldsneyti.

Við hjónin festum kaup á metan- 
tvinnbíl síðastliðið sumar og höfum 
frá því ekki notað dropa af bensíni 
því metan er jú talsvert ódýrara. 
Bensín í tankinum er einungis til að 
nota í neyð. Það eru nefnilega bara 
fimm metanstöðvar á landinu, fjórar 
í Reykjavík og ein á Akureyri, þannig 
að í lengri ferðum gæti maður lent í 
vandræðum.

Ég vildi sjá breyttar reglur sem 
hvetja til að nota farartæki sem 
ganga fyrir metani. Það yrði í þágu 
umhverfisins.

Hvers vegna ekki metan?
Úrsúla  
Jünemann
kennari á 
eftirlaunum 
og leiðsögu-
maður

Spádómar um að heimsendir sé 
í nánd hafa fylgt mannkyninu 
frá örófi alda. Á liðnum vetri 

hafa margir sértrúarhópar séð þess 
merki að heimsendir sé yfirvofandi. 
Enda geisa styrjaldir, hungursneyð-
ir, engisprettufaraldrar í Afríku og 
síðast en ekki síst, pestin ægilega, 
Covid-19. Á enskri tungu kallast 
heimsendir meðal annars „apoca-
lypse“, samanber heiti kvikmynd-
arinnar „Apocalypse Now“ eftir 
Copp ola. Orðið er komið úr grísku, 
en löngu fyrir upphaf tímatals okkar 
voru á reiki heimsendakenningar 
sem kallast einu orði „apokalyptík“. 
Þetta var sérstök bókmenntastefna 
hjá Ísraelsmönnum hinum fornu og 
blómstraði hjá þeim aldirnar fyrir 
fæðingu Krists. Margar af yngstu 
bókum Gamla testamentisins og 
Apókrýfu-bókunum falla ein-
mitt undir þessa stefnu. Þær vildu 
af hjúpa hina hinstu tíma. Þessi 
hugmynd um dómsdag sem endan-
legt uppgjör góðs og ills og ákveðinn 
tímapunkt þegar heimurinn líður 
undir lok kom reyndar fyrst inn í 
gyðingdóm og barst þaðan yfir til 
kristni og íslam frá zóróaster-átrún-
aðinum sem var ráðandi í Persíu um 
500 árum fyrir Krist.

Orðið apokalyptík þýðir í raun 
afhjúpun eða opinberun. Að baki 
er sú hugmynd að þegar heimsendir 
rennur upp muni afhjúpast bæði ill 
og góð verk mannanna og leyndur 
tilgangur heimsins. Opinberunar-
bók Jóhannesar í Nýja testamentinu 
er af þessum meiði bókmennta. Frá 
því er sagt í Opinberunarbókinni að 
orrusta heimsendis milli góðs og ills 
muni fara fram á vígvelli sem kallast 
þar Harmageddon. Á ensku kallast 
staðurinn Armagedon og þaðan er 
dregið annað enskt heiti á heims-
endi.

Nafnið Harmageddon er komið 
frá Har Meggido í Ísrael, eða fjall-
inu (Har = fjall) Meggido. Um það lá 
þjóðleiðin til forna frá Egyptalandi 

til Mesópótamíu og Litlu Asíu og 
því þótti þeim sem skrifuðu Opin-
berunarbókina líklegt að þar myndi 
heimsendir hefjast. Því þetta voru 
þá fjölmennustu vegamót heimsins. 
Það er magnað að standa á sléttunni 
undir Meggido-fjalli og lesa þessa 
texta og sjá fyrir sér herfylkingar 
ljóssins og myrkursins safnast þar 
saman til uppgjörs.

Vangaveltur um heimsendi hafa 
blossað upp með reglulegu millibili 
í aldanna rás. Í norrænni goðafræði 
var boðað að röð óhjákvæmilegra 
atburða myndi leiða til heimsendis, 
eða Ragnaraka, en Ragnarök þýðir 
einfaldlega örlög guðanna. Í Ragna-
rökum mun allt farast. Síðan mun 
heimurinn vissulega rísa upp á 
ný. Rétt eins og í Opinberunarbók 
Jóhannesar.

Svo nokkur dæmi séu tekin þá 
blómstruðu heimsendaspádómar 
kringum árið 1000, enda reiknuðu 
menn þá með að 1000 ára ríkið sem 
talað er um í Biblíunni, væri á enda 
runnið. Og þar með stæði dóms-
dagur fyrir dyrum. Þá var talið frá 
fæðingu Jesú. Þegar ekkert varð af 
heimsendi árið 1000 var heimsendi 
frestað til ársins 1030 þegar 1000 
ár voru áætluð frá upprisu Jesú. En 
ekkert gerðist og áfram héldu menn 
að spá og spekúlera. Innrás Mong-
óla í Evrópu árið 1260 var talin 
fyrirboði heimsendis, sömuleiðis 
mannfellir af völdum Svartadauða 
á 14. öld, jarðskjálfti sem skók Eng-
land á 15. öld, annar slíkur sem lagði 
Lissabon í Portúgal í rúst árið 1755. 
Vottar Jehóva boðuðu heimsendi 
árið 1874 og aftur árið 1975, Harold 
nokkur Camping, bandarískur sjón-
varpstrúboði reiknaði út heimsendi 
21. maí 1988, 39 félagar í ofsatrúar-
hópn-um Heavens Gate frömdu 
sjálfsmorð árið 1997 þar sem þau 
töldu að heimsendir væri í nánd, 
Nostradamus var hafður fyrir því 
að heimurinn færist árið 1999 – og 
svo mætti lengi telja. Og auðvitað 
boðar Kóraninn líka kröftuglega 
að heimsendir sé í nánd. Eins töldu 
ýmsir að fornir Maja-indjánar, sem 
lifðu í Mexíkó fyrir einum 500 árum, 
hefðu sagt fyrir um heimsendi þann 
21. desember árið 2012. En ekkert 
varð úr dómsdegi það árið.

Það hefur reyndar oft skollið hurð 
nærri hælum varðandi tilvist jarðar-

innar og lífs á jörðinni. Fræðimenn 
segja okkur að fyrir 440.000.000 
árum hafi 60% af öllum dýrum jarð-
arinnar dáið af óþekktum orsökum. 
Fyrir 250.000.000 árum hvarf víst 
90% af öllu lífi á jörðinni, líklegast af 
völdum gróðurhúsaáhrifa. Og fyrir 
65.000.000 árum dó helmingur alls 
lífs á jörðinni, meðal annars risa-
eðlurnar. Talið er að sökudólgurinn 
hafi verið loftsteinn. Og nú tala 
margir um að sjötta útrýming dýra 
jarðarinnar sé hafin. Í þetta sinn af 
mannavöldum.

Margt getur líka ógnað lífinu 
ef maður veltir því fyrir sér og 
þarf ekki heimsendaspádóma til. 
Talandi um gróðurhúsaáhrifin þá 
ógnar hækkandi hitastig jarðar-
innar vistkerfinu með ófyrirsjáan-
legum afleiðingum, bráðnun jökla, 
hækkandi sjávarborði og veðurofsa. 
Óþekktir sjúkdómar og vírusar hafa 
lagt milljónir að velli og geta gosið 
upp hvenær sem er. Eins og baráttan 
við Covid-19 vírusinn sýnir okkur 
vel. Upplausn af völdum fjármála-
hruns, fátækt og misskipting auðs-
ins í heiminum geta hleypt öllu í bál 
og brand. Kjarnorkuváin er kannski 
ekki jafn mikil eins og þegar ég var 
að vaxa úr grasi og heimsendir var 
meira en mögulegur á hverjum 
degi. En enn þá ráða stórveldin 
yfir sprengjum sem geta eytt lífinu 
margfaldlega. Öfgasamtök og öfga-
ríki reyna að koma sér upp slíkum 
tryllitólum. Og kjarnorkuver eru 
dulin ógn. Þó tæknin haldi geta 
náttúruhamfarir komið af stað 
keðjuverkun sem ógnar lífinu eins 
og dæmin sanna.

Og hvenær sem er getur víga-
hnöttur rekist á jörðina eins og á 
tímum risaeðlanna.

Að lokum ferst auðvitað heimur-
inn okkar. Sólin mun stækka og 
gleypa jörðina og þar með verður 
þessu lokið. En það gerist ekki fyrr 
en eftir ein 2600.000.000.000 ár.

Og þá verða allir spádómar öllum 
örugglega löngu gleymdir.

Þangað til er bara best að horfa á 
björtu hliðarnar. Því eins og danski 
kóngurinn Valdemar sem uppi var 
á 14 öld var vanur að segja (og fékk 
af því viðurnefnið Atterdag - Nýr 
dagur) - „I morgen er der atter en 
dag“ - á morgun rennur aftur upp 
nýr dagur.

Heimsendapælingar
Þórhallur 
Heimisson
leiðsögumaður 
og heimspek-
ingur

Ársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna verður haldinn  
í dag, 2. júní kl. 16:00 á Grand Hótel Reykjavík.

Dagskrá fundarins
•  Venjuleg ársfundarstörf, dagskrárliðir skv. grein 6.6  

í samþykktum sjóðsins.
•  Kynning tryggingastærðfræðings, tryggingafræðileg staða  

LV og áhrif hækkandi lífaldurs.
• Önnur mál.

Sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundinum.  
Fundargögn verða afhent á fundarstað.

Reykjavík, 30. apríl 2020
Stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna

Ársfundur 2020

Lífeyrissjóður 
verzlunarmanna

— 
live.is
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Þegar ég sagði frá að 
ég væri með 

krabbamein þá var eiginlega  
bara biðröð að koma með 
mér i lyfjagjafir. 

Harpa Karen Antonsdóttir

Ný tvöföld virkni sem 
veitir hraða og langvarandi
vörn gegn tannkuli.

Erum með mikið úrval af allskonar 
bílaverkfærum á frábæru verði!

ViAir 12V loftdælur  
í miklu úvali.

Hleðslutæki
12V 6A 

6T Búkkar 
605mm Par

Jeppatjakkur  
2.25t 52cm.

Omega 
Viðgerðarkollur 

4.995
9.999

17.995
7.495

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is  
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

FÓTBOLTI „Fyrstu tvær vikurnar var 
ég í sjokki og mjög mikið að gráta 
og of hugsa þetta. En síðan þegar 
ég mætti í fyrstu lyfjagjöfina þá 
breyttist hugsunin og ég leit á þetta 
sem verkefni. Ég fékk tvær vikur 
til að vorkenna mér en svo byrjaði 
alvaran og ég ákvað strax að tækla 
þetta og komast í gegnum þetta. Ég 
fór í þetta verkefni af fullum krafti,“ 
segir Harpa Karen Antonsdóttir, 
tvítugur leikmaður Hauka í 1.deild 
kvenna.

Harpa greindist með eitilfrumu-
krabbamein í hálsi í september og 
eftir að hafa sigrast á því fór hún að 
byggja sig upp til að geta spilað aftur 
fótbolta. Hún setti sér það markmið 
að spila fyrsta leik í Íslandsmótinu 
og það var því mikil gleðistund 
þegar hún mætti í fyrsta æfinga-
leik Hauka gegn KR og reimaði á 
sig takka skóna. „Það var alveg smá 
skrýtið en skemmtilegt að labba 
inn í klefann. Ég var búinn að vera 
spennt allan daginn því það var erf-
itt að bíða eftir leiknum. Síðan mátti 
ég bara spila 15 mínútur og ég horfði 
mikið á vallarklukkuna og beið eftir 
að hún sló 75 mínútur. Þá bað ég að 
boltinn færi útaf svo ég kæmist inn 
á,“ segir hún og getur ekki hætt að 
brosa. „Stelpurnar í Haukum hafa 
líka verið góðar við mig og hafa 
peppað mig mikið upp á þessum 
tíma. Þær skipta mig miklu máli.“

Það er ljóst að Harpa fékk mikinn 
stuðning úr fótboltafjölskyldunni 
í Haukum. Stuðningsnet hennar 
var stórt. „Ég var ekki ein í þessu 
verkefni. Þegar ég sagði frá að ég 
væri með krabbamein þá var eigin-
lega bara biðröð að koma með mér 
í lyfjagjafir og það voru ótrúlega 
margir að styðja mig sem ég þakka 
fyrir. Það var líka gott að fara á 
æfingar þó maður hafi ekki geta 
gert allt en þá var gott að hitta stelp-
urnar og fara út úr húsi.“

Hún segir að það taki tíma að 
byggja sig upp frá núlli. En það sé 
annað verkefni sem hún er tilbúinn 
í. „Þetta kemur smátt og smátt. Fyrst 

var þetta alveg ógeðslega lengi að 
líða. Fyrst gat ég hlaupið einn hring. 
Svo tvo og næst þrjá en núna get ég 
gert allt og er að vinna mig upp í 
spilformi.

Ég hef aldrei upplifað mig svona. 
Ég var alveg við botninn. Ég gat 
varla farið í göngutúr án þess að 
verða þreytt. Þrekið fór alveg niður 
í núll og vöðvarnir rýrnuðu. Ég 
þurfti í raun að byrja alveg frá núll-
punkti. En ég er búinn að vinna 
mikið í sjálfri mér, bæði fyrir og 

eftir samkomubann. Koma mér í 
hlaupaform og hafa sumarið sem 
markmið - að ná að spila fyrsta leik-
inn. Allavega koma inná. Það hefur 
alltaf verið markmiðið.“

Hún viðurkennir að það hafi 
verið ótrúlega skemmtilegt að koma 
í leikinn gegn KR. Fara inn í íþrótta-
hús, klæða sig í búninginn, fara í 
legghlífarnar og reima á sig skóna. 
Þó f lest fótboltafólk hafi klæjað í 
knattspyrnutærnar að spila aftur 
fótbolta eftir Covid-19 ástandið þá 
var enginn sem beið jafn spennt og 
Harpa. „Þetta var kannski svolítið 
meira en hjá venjulegum fótbolta-
manni eða -konu. Það voru átta 
mánuðir síðan ég spilaði síðast leik 
og það er ansi margt búið að gerast 
á þessum mánuðum.

Ég fékk æfingaprógramm frá 
Kobba þjálfara Hauka í samkomu-
banninu og reyndi að fylgja því en 
síðan var ég líka hjá sjúkraþjálfara 
og var að gera æfingar þar. Svo var 
ég sjálf að koma mér í þetta grunn-
form. Að geta hlaupið meira en 
nokkrar mínútur.“ 
benediktboas@frettabladid.is

Laus við krabbamein 
og segir lífið vera ljúft
Harpa Karen Antonsdóttir, leikmaður Hauka, fékk krabbamein fyrir átta 
mánuðum. Meinið er nú horfið. Með mikilli vinnu reimaði hún á sig  skóna 
fyrir hvítasunnuhelgina og spilaði síðasta korterið í leik liðsins gegn KR. 

Harpa er af miklu knattspyrnufólki komin og er ekki á samningi hjá Haukum. Hún stefnir á að spila í sumar, laus 
undan krabbameininu sem setti strik í reikninginn hjá henni á tímabili, en nú er það að baki. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Harpa er einnig laus við höfuðverkinn sem fylgt hefur henni í þrjú ár eftir 
bílslys. Leiðin liggur bara upp á við hjá þessari mögnuðu knattspyrnukonu. 

ÍÞRÓTTIR Lewis Hamilton, sexfaldur 
heimsmeistari í Formúlu 1, tjáði sig 
um dauða George Floyd og gagn-
rýndi íþróttina, ökumenn og aðra 
fyrir að þaga þunnu hljóði. Hamil-
ton er einn af fáum ökumönnum 
sem eru svartir á hörund. Merce-
des Benz sagðist í yfirlýsingu styðja 
Hamilton. Önnur lið eða ökumenn 
voru ekki búnir að tjá sig þegar 
Fréttablaðið fór í prentun.

Afar fátítt er að íþróttamenn 
blandi sér í pólitíska umræðu. Yfir-
leitt láta þeir hana vera. En það er 
annar tónn núna. Evrópumeist-
arar Liverpool voru til dæmis með 

táknrænan gjörning á æfingu í gær 
á miðjuhringnum, Michael Jordan 
tjáði sig um lögregluof beldi og 
Miami Heat vottaði ekki aðeins 
Floyd virðingu sína heldur öllum 
þeim sem hafa fallið fyrir lög-
regluof beldi undanfarin misseri. 
Það gerði Los Angeles Lakers einnig.

Ungstirni Dortmund, Jadon 
Sancho, fagnaði sínum mörkum 
um helgina og vottaði Floyd virð-
ingu sína. Gríðarleg mótmæli hafa 
verið um allan heim eftir að Floyd 
var myrtur af lögreglumönnum sem 
krupu á hálsinum á honum þar til 
hann lést. – bb

Íþróttamenn tala um dauða Floyd

Lewis Hamilton benti á að Formúla 1 væri uppfull af hvítum einstaklingum 
og honum fyndist hann standa einn í baráttunni. NORDICPHOTOS/GETTY

2 .  J Ú N Í  2 0 2 0   Þ R I Ð J U D A G U R14 S P O R T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 2 .  J Ú N Í  2 0 2 0   Þ R I Ð J U D A G U R

SPORT



KYNNINGARBLAÐ

Heilsa

 Þ
R

IÐ
JU

D
A

G
U

R
  2

. J
Ú

N
Í 

20
20

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Þórunn Ósk Marínósdóttir, víóluleikari, átti þá hugmynd að hljómsveitarmeðlimir stunduðu saman líkamsrækt. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hópurinn hefur æft reglulega 
tvisvar í viku undir tryggri 
handleiðslu einkaþjálfarans 

Daníels Þórðarsonar, síðan vorið 
2019. Daníel, eða Danni eins og 
hann er alla jafna kallaður, er 
einna þekktastur fyrir árangur 
sinn í hnefaleikum og hefur til 
dæmis unnið til verðlauna í þeirri 

íþrótt. Nú starfar hann sem einka-
þjálfari á vegum Granda 101 og 
þjálfar meðal annars Sinfó-fit hóp-
inn í upphífingum, armbeygjum, 
burp ees, handstöðu, kappróðri, og 
mörgu fleiru.

Var eins og sulta
Forsprakki Sinfó-fit er víóluleikar-
inn Þórunn Ósk Marínósdóttir, 
sem hefur persónulega reynslu 
af því hversu mikilvægt það er að 
halda líkamanum í góðu formi. „Ég 
var fertug þegar ég eignaðist fjórða 

barnið og náði mér aldrei almenni-
lega á milli meðgangna. Einn 
daginn skellti ég mér á skíði með 
elsta stráknum mínum og upp-
götvaði, mér til mikillar skelfingar, 
að ég var orðin eins og sulta. Lapp-
irnar titruðu undir mér. Það var þá 
sem ég byrjaði í lyftingum og eftir 
nokkur ár í þeim var mig farið að 
dreyma um að prófa CrossFit. Ég 
prófaði grunnnámskeið í CrossFit 
á Granda og síðan var ekki aftur 
snúið. Ég talaði svo mikið um þetta 
í vinnunni að allir héldu að ég væri 

einhvers konar meistari í faginu. 
Vinnufélagar voru farnir að sýna 
þessu áhuga sem varð til þess að ég 
viðraði hugmyndina um sérstakan 
sinfó-æfingahóp við Núma, sem er 
einn eigandi Granda 101. Nú eru 
um 18 prósent af Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands í Sinfó-fit og mest er 
þetta „sterka fólkið“, það er neðri 
strengir og hornleikarar. En að 
sjálfsögðu eru allir hljóðfæra-
leikarar sinfóníunnar hjartanlega 
velkomnir. Tímarnir eru þannig 
að allir geta tekið þátt. Við erum 

Hljóðfæraleikarar 
sem æfa upphífingar 
Sinfó-fit hefur aldeilis ekki neitt með sundfit að gera, heldur er það nafn á 
um það bil fimmtán manna hópi hljóðfæraleikara úr Sinfóníuhljómsveit 
 Íslands, sem stundar saman líkamsrækt í líkamsræktarstöðinni Granda 101.

Markaðurinn er á
frettabladid.is

Markaðurinn færir þér 
nýjustu viðskiptafréttirnar 
og greinargóða um�öllun 

um viðskiptalí�ð.



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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga  
Viðarsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, 
Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,

óendanlega þakklát fyrir að fá að 
nota þessa aðstöðu og hafa Danna 
með okkur.“

Útihlaupin koma sterk inn
Hópurinn mætti á fyrstu Sinfó-

fit æfinguna á þriðjudaginn var, 
en lokað hefur verið í Granda101 
síðan seint í mars vegna samkomu-
banns. Í millitíðinni hafa meðlimir 
reynt sitt besta til að halda sér í 
formi. Margir stunda útihlaup og 

Hér má sjá nokkra hljóðfæraleikara Sinfóníuhljómsveitarinnar sem mynda hópinn Sinfó-fit, sem æfir saman úti á Granda. Aftari röð, frá vinstri: Benedikte Damgaard, Guðný Jónasdóttir, Háv-
arður Tryggvason, Stefán Jón Bernharðsson, Jacek Karwan, Daníel Þórðarson. Fremri röð: Þórunn Ósk Marínósdóttir, Julia Hantschel, Asbjørn Ibsen Bruun, Frank Hammarin og David Bobroff. 

Mest selda  
liðbætiefni  
á Íslandi
LIÐVERKIR, STIRÐLEIKI 
EÐA BRAK Í LIÐUM?

2-3ja
 mánaða skammtur í hverju glasi

heimaæfingar með æfingamynd-
böndum á YouTube. Hornleikar-
arnir Frank Hammarin og Asbjørn 
Ibsen Bruun voru líka báðir dug-
legir að nýta sér internetið þegar 
kom að heimaæfingum og æfðu 
meðal annars með Granda101 á 
Instagram. „Áður en ég byrjaði í 
Sinfó-fit synti ég til þess að halda 
mér í formi. Eftir að Grandi101 og 
laugarnar lokuðu jók ég útihlaup, 
sem var skemmtileg tilbreyting. 
Einnig tel ég að sú staðreynd að 
skemmtistaðir voru lokaðir og að 
veitingastaðir lokuðu snemma 
í samkomubanninu, hafi haft 
jákvæð heilsufarsleg áhrif á mig,“ 
segir Frank.

Asbjørn hafði það fyrir reglu að 
ganga minnst 10.000 skref á dag 
í samkomubanninu. „En sann-
leikurinn er sá að ég er í verra 
formi núna heldur en fyrir samko-
mubann. Ég finn sérstaklega fyrir 
því í þverrandi styrk í efri hlut-
anum, sem hefur neikvæð áhrif á 
það hvernig ég spila á hornið. Ég 
get ekki beðið eftir því að komast 
í góða rútínu aftur.“ Fleiri taka 
undir þetta og nefnir Benedikte 
Damgaard, fiðluleikari, að hún hafi 
átt erfitt með að halda sér í formi, 
þar sem hún hafi ekki átt búnað 
fyrir styrktaræfingar. „Ég hljóp 
fyrst mikið og gerði plankaæfingar, 
en á sama tíma þurfti ég að minnka 
kröfurnar til sjálfrar mín. Það var 
auðveldara að fara út að hlaupa 
þegar ég hafði hvatninguna frá 
Sinfó-fit, en í samkomubanninu 
hef ég frekar stundað göngur og 
fjallgöngur.“

Kaloríur og sjálfsvorkunn
Það náðu ekki allir að halda sér á 
beinu brautinni í heimaæfingum 
og útihlaupum, og grínast selló-
leikarinn Guðný Jónasdóttir með 
að í samkomubanninu hafi hún 
komið sterk inn í vín-, osta- og 
sjálfsvorkunnarmataræði, sem 
hafi orsakað töluverða þyngdar-
aukningu fyrst um sinn. „En svo 
uppfylltum við maðurinn minn 
úthverfaklisjuna með því að kaupa 
okkur þrekhjól. Þegar leikskól-
arnir opnuðu aftur komumst við 
svo meira út í hjóla- og hlaupatúra 
og aukaosturinn bráðnaði burt á 
örskotsstundu.“ Stefán Jón Bern-

harðsson, hornleikari, segist að 
sama skapi hafa brennt slatta af 
kaloríum í sjálfsvorkunn sem og í 
Bjóraþoninu mikla, en fyrir stuttu 
skipulagði hann stórskemmti-
legt níu kílómetra bjórhlaup 
með nokkrum meðlimum Sin-
fóníuhljómsveitarinnar sem tókst 
þrælvel.

Var hætt að fá í bakið
Flestir eru sammála um að þeir 
hafi saknað Sinfó-fit í samkomu-
banninu enda gerði líkamsræktin 
þeim mjög gott. „Ég er miklu 
sterkari með Sinfó-fit. Aukinn 
styrkur í efri hluta líkamans 
hefur minnkað liðverki og önnur 
vandamál sem ég hef glímt við,“ 
segir Guðný. Benedikte segist ekki 
hafa stundað styrktaræfingar 
áður en hún byrjaði í Sinfó-fit. „Ég 
var haldin fordómum gagnvart 
CrossFit og skráði mig í byrjun 
til þess að kynnast samstarfs-
félögum mínum. Það kom mér á 
óvart hvað þetta var skemmtilegt 
og á fyrstu æfingunni uppgötvaði 
ég fjölda vöðvahópa sem ég vissi 
ekki að kroppurinn byggi yfir. 
Manni finnst maður mun léttari 
eftir nokkurra mánaða æfinga-
prógramm og beitir sér mun betur 
við að ganga og lyfta hlutum. Ég 
var líka alveg hætt að fá í bakið við 
langar setur í vinnunni.“

Julia Hantschel, klarinettu-
leikari, segist hafa hreyft sig mikið 
áður en hún byrjaði í Sinfó-fit. „Ég 
hljóp reglulega, synti, fór í ræktina 
en var hætt að bæta mig. Eftir að 
ég byrjaði í Sinfó-fit fannst mér 
eins og ég hefði opnað fyrir nýjar 
víddir í hlaupaþjálfuninni. Þol 
og hraði jukust eftir fáeina tíma, 
þrátt fyrir endalausar harðsperrur. 
Með því að nota nýja vöðvahópa 
gat ég gert f leiri æfingar. Auk þess 
hefur aukinn styrkur í efri hluta 
líkamans bætt líkamsstöðuna og 
komið í veg fyrir höfuðverki, sem 
ég var vön að finna fyrir á hljóm-
sveitaræfingum.

 Í samkomubanninu hef ég nýtt 
aukatíma í útihlaup og nú er ég 
að æfa mig fyrir Reykjavíkur- 
maraþonið í ágúst. En hlaupið er 
einmanalegt og ég var virkilega 
farin að hlakka til þess að æfa með 
hópnum aftur.“

Asbjørn bætir við að samstarfið 
í hljómsveitinni sé almennt nánara 
en á f lestum vinnustöðum. „Sinfó-
fit stuðlar að enn betri liðsheild, 
sem hvetur okkur til þess að gera 
meiri kröfur til okkar sjálfra og 
stíga út fyrir þægindarammann. 
Þetta gerir okkur fær um að standa 
okkur enn betur á tónleikum.“

Hávarður Tryggvason, bassa-
leikari, tekur undir þetta og bætir 
við að æfingarnar hafi gert sér 
gott. „Það er mikilvægt að styrkja 
efri líkamann en félagslegi þáttur-
inn er ekki síður mikilvægur og 
hópeflið dregur mann áfram þegar 
letin ætlar að hafa mann undir.“

Hlakkar minna til  
harðsperranna á morgun
Eftir fyrstu æfinguna síðasta 
þriðjudag voru hljóðfæraleikar-
arnir eðlilega þreyttir, en glaðir að 
vera byrjaðir aftur í reglubundinni 
hreyfingu. Stemninguna í salnum 
segja þau hafa verið frábæra. 

„Við vorum eins og kálfar að 
vori,“ segir Hávarður og Frank 
bætir við: „Við finnum fyrir hverri 
einustu pítsusneið og bjórglasi 
sem við höfum innbyrgt síðustu 
sjö vikurnar. En svona í alvöru 
talað þá líður mér furðulega vel. 
Fyrsta æfingin var ekki jafnerfið 
og þær sem voru fyrir lokanirnar, 
en það er frábær tilfinning að vera 
byrjaður aftur. Maður gleymir því 
f ljótt hvað félagslegi þátturinn er 
mikilvægur. Hann hjálpar manni 
að reyna meira á sig og gerir æfing-
una einfaldlega skemmtilegri.“

Guðný tekur undir: „Þetta var 
æði. Ég er dauðuppgefin, þó svo 
tíminn hafi kannski ekki verið 
jafn erfiður og vanalega. Þetta 
tók fljótt af og allir voru í geggj-
uðum diskófíling. En ég hlakka 
aðeins minna til harðsperranna 
á morgun.“ Hávarður játar þó að 
honum hafi þótt tíminn frekar 
erfiður: „Ég hélt ég væri í betra 
formi eftir hjólaferðir, skokk og 
fjallgöngur.  CrossFit reynir allt 
öðruvísi á mann og það var löngu 
tímabært að taka upp þráðinn. Til-
finningin eftir tímann er frábær.“ 
Þórunn tekur undir orð Hávarðar 
og bætir við: „Maður finnur það 
sérstaklega vel núna hvað það er 
hvetjandi að hafa félagsskapinn.“
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STUÐ Í ÚTILEGUNNI
MEÐ EXIDE AGM RAFGEYMUM
AGM rafgeymar eru tilvaldir fyrir húsbíla, hjólhýsi, 
ferðavagna og aðra stöðunotkun. Hraðari hleðsla, minna 
viðnám í hleðslu, engin uppgufun í hleðslu og lengra 
úthald. Einfaldlega betri og viðhaldsfrírri stöðugeymar.

Ranger Raptor  
er sér á parti

Ford Ranger Raptor er nýr 
valkostur í flóru pall-
bíla, sem löngum 
hafa verið vin-
sælir á Íslandi.  
Fjöðrunar kerfi 
hans aðgreinir 
hann frá öðrum 
bílum í þessum 
flokki og öflug 
dísilvélin er bónus.  
6

VW e-Up,  
ódýrasti rafbíllinn

Defender kominn 
til landsins

4 8



Jazz Crosstar er 
með meiri veghæð 

en hefðbundinn Honda 
Jazz.

Þótt markaður fyrir 
sportbíla sé ekki 

stór og aðeins rúmt 
prósent af árlegri sölu 
merkisins, hefur eftir-
spurn aukist undan-
farið.

Einnig verður 
kynnt ný gerð 

árekstrabrúðu, sem líkir 
betur eftir líkama í 
árekstri.

Systurfyrirtækin Nissan 
og Renault hafa tilkynnt 
um aðgerðir til að rétta af 
stöðu fyrirtækjanna í eftir-
málum kórónafaraldursins. 
Hjá Renault leit dæmið illa út á 
tímabili og gengu sumir stjórn-
málamenn í Frakklandi svo 
langt að segja að merkið væri að 
líða undir lok, en Renault er að 
hluta til í eigu franskra stjórn-
valda. Það virðist þó ekki ætla 
að ganga eftir þótt að Renault 
tilkynni nú um uppsagnir 
15.000 starfsmanna á heims-
vísu, en um þriðjungur upp-
sagnanna verður í Frakklandi.

Til stendur að fækka í framboði 
bíla hjá Renault og þá sérstaklega 
eldri gerðum sem nota eldri gerðir 
undirvagna. Alls eru 12 undir-
vagnar undir bílum Renault, en 
til stendur að fækka þeim niður 
í fjóra. Það þýðir þó ekki að til 

standi að fækka frumsýningum 
nýrra bíla, því áfram stendur til 
að frumsýna 22 nýja bíla á næstu 
þremur árum. Á næstu þremur 
árum munu framleiðsluáætlanir 
dragast saman um 700.000 öku-
tæki, og hætt verður við stækk-
anir verksmiðja í Rúmeníu og 
Marokkó. Alpine-sportbílaarmur 

Renault er undir hnífnum og er 
framtíð þess merkis óviss.

Svipuð staða hjá Nissan
Hjá Nissan er staðan svipuð en 
þar á bæ er áætlað að framleiðsla 
verði skorin niður um 20%. Tap 
fyrirtækisins í fyrra nam 8.950 
milljörðum króna og fyrirtækið 

hefur fyrir stuttu gengið í gegnum 
mikið hneyksli ásamt systurfyrir-
tæki sínu, Renault, með hand-
töku og síðar flótta Carlos Ghosn, 
fyrrum forstjóra samsteypunnar. 
Loka þarf verksmiðjum í Barce-
lona og Indónesíu, en verksmiðja 
Nissan í Sunderland á Bretlandi 
sleppur við niðurskurðarhnífinn. 
Renault ætlar á móti að sækja fram 
á raf bílamarkaði og auka samstarf 
milli fyrirtækjanna og nýs sam-
starfsaðila, Mitsubishi, og munu 
merkin deila bæði undirvögnum 
og vélbúnaði. 

Alls eru 12 nýir bílar væntanleg-
ir frá Nissan á næstu 18 mánuðum, 
en sumir þeirra eru hugsaðir fyrir 
markaði í Norður-Ameríku, Kína 
og Japan. Nissan hefur einnig stað-
fest að lögð verður áhersla á bíla í 
C og D stærðarflokki, raf bíla eins 
og áður sagði, auk Z-sportbílsins. 
Nýjar gerðir X-Trail og Qashqai eru 
hluti þessara áætlana.

Mikill niðurskurður hjá Nissan og Renault
Þrátt fyrir erfiða tíma mun Nissan ekki hætta við nýja kynslóð Z-sportbílsins sem birtist fyrst á þessari mynd frá framleiðandanum um helgina.

Mercedes-Benz er að endurhanna 
SL-sportbílinn frá grunni en hans 
er að vænta seint á næsta ári. Mun 
nýr SL verða hannaður ásamt 
AMG og verða með sæti fyrir fjóra. 
Þótt markaður fyrir sportbíla sé 
ekki stór og sé aðeins rétt rúmt 
prósent af árlegri sölu merkisins, 
hefur eftirspurn eftir þeim aukist 
talsvert undanfarið. Verður nýr 
SL einnig í boði sem tveggja sæta 
GT-bíll og munu báðir nota sama 
undirvagn. Þessi nýi undirvagn 
verður úr áli og því léttari en áður. 
Minnsta vélin verður þriggja lítra, 
sex strokka línuvél en einnig verð-
ur V8-vél í boði. Auk þess verður 
hann boðinn í tengil tvinnútgáfu 
sem mun leggja áherslu á mikið 
afl. Búast má við að SL 73-útgáfa 
verði yfir 800 hestöfl.

Mercedes-Benz SL 
þróaður með AMG

Nýr Mercedes-Benz SL verður 
fjögurra sæta þegar hann kemur 
fram á sjónarsviðið á næsta ári. 
MYND/RADOVAN VARICAK

Stærri bílum verður refsað fyrir að 
standa sig of vel gagnvart minni 
bílum og ný próf munu mæla það 
sérstaklega.

EuroNCAP er um það bil að 
fara að breyta árekstraprófunum 
sínum talsvert, með því að refsa 
stærri bílum ef þeir eru líklegir til 
að valda litlum bílum meira tjóni. 
Eru breytingarnar tilkomn ar 
vegna þess að jeppar og jeppling ar 
virðast koma betur út úr árekstr-
um við minni bíla. Til að mæla 
þetta verður nýr árekstra vagn 
með stuðara sem lagst getur sam-
an notaður, og þannig mælt hversu 
mikið bílar beygla aðra bíla við 
árekstur. Mun vagninn vera á 50 
km hraða við prófunina til að líkja 
sem best eftir raunaðstæðum. 

Með þessu er verið að fá fram-
leiðendur til að taka tillit til minni 
bíla við hönnun bíla sinna. Auk 
þessa verður kynnt ný árekstr-
abrúða, en hún kallast THOR 
og stendur fyrir Test Device for 
Human Occupant Restraint. Mun 
hún líkja betur eftir líkamanum 
við árekstur, en hún verður mun 
dýrari, en hver slík mun kosta 100 
milljónir íslenskra króna.

Talsverðar breytingar á prófunum EuroNCAP

Nýi árekstravagninn mælir hversu mikið stærri bílar gefa eftir á krumpu-
svæðum, til að auka öryggi þeirra sem eru á minni bílum.

Honda hefur kynnt nýja gerð Jazz 
sem kallast Crosstar og líklega 
fylgja fleiri slíkar gerðir í kjölfarið. 
Þótt ekki sé um eiginlegan jepp-
ling að ræða er bíllinn hugsaður 
sem keppinautur við Fiesta Active 
til að mynda og þess vegna gæti 
Civic Crosstar verið í kortunum 
til að keppa við Focus Active. Jazz 
Crosstar er með meiri veghæð en 
hefðbundinn Jazz, auk þess sem 
framendinn er endurhannaður, 
þakbogar verklegri og bíllinn boð-
inn í tvílit. Að sögn Hlyns Pálma-
sonar er Jazz Crosstar væntanlegur 
til Íslands um mitt sumar.

Honda Jazz í 
jepplingslíki

Honda Jazz Crosstar verður hærri 
en venjulegur Jazz og með öðrum 
framenda.

Skoda hefur tekið þá ákvörðun 
að hætta að bjóða upp á Karoq 
Scout og Kodiaq Scout sem hluta 
af bílaf lóru sinni. Scout-gerðir frá 
Skoda hafa verið hluti af fram-
boði merkisins lengi og er meðal 
annars boðið upp á Scout gerðir af 
Octavia og Superb, sem ekki virð-
ast ætla að fara sömu leið. Einnig 
hefur verið ákveðið að Skoda 
Kamiq verði nú aðeins í boði með 
bensínvélum, en ekki 1,6 lítra 
dísilvélinni. Loks verður ekki 
lengur hægt að fá Kodiaq með 
beinskiptingu, nema með tveggja 
lítra dísilvélinni sem verður boðin 
seinna á þessu ári.

Skoda hættir við Scout útgáfur Karoq og Kodiaq
Skoda Karoq og 
Kodiaq verða 
nú ekki lengur 
boðnir í Scout-
útgáfum.

Alpine sportbílaarmur Renault er undir hnífnum og óvíst hvort hann lifir.
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Tilfinningin
  verður enn
tilkomumeiri

Frá Skoda er kominn til landsins nýr tengiltvinnbíll! Superb iV sameinar krafta rafmagns og bensíns og býður landsmönnum upp á 
rafmagnaðan, skemmtilegan og vistvænan ferðamáta. Á rafmagninu einu saman nærðu öllu snattinu og ferð allt að 63 kílómetra 
(WLTP) en þá tekur sparneytin bensínvélin við. Komdu og prófaðu vistvæna drauminn!

Vistvænn draumur
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Veldu þinn uppáhalds á
www.hekla.is/skodasalur

Verð 5.190.000 kr.

Škoda Superb iV
Limo / Ambition / Bensín & Rafmagn / Sjálfskiptur

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · Bílakjarninn Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum www.skoda.is

Tengiltvinnbíll (Plug-in Hybrid)



Með því að læsa 
innra afturhjólinu 

meðan framhjólin spóla, 
getur framendinn dregið 
sig til.

Þrýstiloftsstútar 
með kaldgasi eiga 

að geta aukið upptak 
bílsins og jafnvel bætt 
brautartíma hans, að 
sögn Elons Musk.

Mercedes-Benz 
EQV er annar 

bíllinn í EQ-línu fram-
leiðandans en fyrir er 
EQC sem frumsýndur 
var á síðasta ári.

Í nýlegu myndbandi af nýjum Ford 
Bronco í dulargervi, sést jeppinn 
reyna við drulluslóða í skóglendi. 
Í einu atriðinu er hann að taka 
þrönga beygju í kringum tré og 
þar tóku glöggir jeppaáhugamenn 
eftir því að bíllinn virðist bjóða 
upp á það sem kallað er framspól, 
eða Front dig á ensku. Það þýðir að 
innra afturhjólið læsir sér í smá-
stund, á meðan framhjólin spóla 
til að framendinn dragist til. Þessi 
búnaður er reyndar í boði í Toyota 
Land Cruiser 200 þegar hann er í 
skriðgír. Það sem gerir þetta samt 
spennandi fyrir Ford er að þetta er 
búnaður sem aðalsamkeppnisaðili 
þeirra, Jeep, hefur ekki.

Ford Bronco með 
bremsulæsingu

Eftir nokkra töf vegna COVID-
19 er nýr Land Rover Defender 
kominn til landsins. Fréttablaðið 
hafði bílinn til reynsluaksturs um 
hvítasunnuhelgina og mun grein 
um bílinn birtast í næsta blaði. 
Vegna lækkaðs gengis krónunnar 
hefur verð bílsins hækkað nokkuð 
síðan við skrifuðum um hann 
síðast. Grunnverð 110-útgáfunnar 
er 12.790.000 kr. með tveggja 
lítra 240 hestafla dísilvélinni. 
„Styttri 90 útgáfan verður ekki í 
boði strax en hennar er að vænta 
með haustinu,“ segir Bjarni Þ. 
Sigurðsson framkvæmdastjóri 
hjá Land Rover á Íslandi. „Allar 
gerðir 110-bílsins eru í boði núna, 
en við munum þó ekki geta sýnt 
X-gerðina fyrr en í lok sumars,“ 
sagði Bjarni enn fremur. Eflaust 
eru margir sem bíða spenntir eftir 
að prófa þennan nýja Defender 
sem óhætt er að segja að sé mikið 
breyttur frá fyrri gerð.  

Nýr Defender kominn til landsins

Nýr Mercedes-Benz EQV raf bíll 
er kominn í sölu hjá Bílaum-
boðinu Öskju, en hann verður 
frumsýndur síðar í sumar. Nú 
þegar hefur verið mikil eftir-
spurn eftir EQV, sem er stór 
lúxusbíll og rúmar allt að 8 
farþega, en EQV er rafmögnuð 
útgáfa af V-Class.

EQV er með 90 kWst rafhlöðu 
undir gólfinu og rafmótor sem skil-
ar bílnum 204 hestöflum. Drægnin 
er um 418 kílómetrar samkvæmt 
af WLTP-staðli en hámarkstog 
bílsins er 362 Newtonmetrar. 
Hægt verður að hlaða bílinn upp 
í allt að 80% rafhlöðu á innan við 
45 mínútum. EQV er tæknivæddur 
í innanrýminu og búinn MBUX 
margmiðlunarkerfi og er með 
stóru, stafrænu mælaborði. Þá er 
hann einnig búinn allra nýjustu 
aksturs- og öryggiskerfum frá 
Mercedes-Benz. Hægt er að breyta 

-sætauppstillingum að vild, en 
bíllinn er bæði ætlaður til einka-
nota og fyrirtækjareksturs. EQV 
er annar bíllinn í EQ-fólksbílalínu 
Mercedes-Benz en sportjeppinn 
EQC var frumsýndur á síðasta ári 
og hefur fengið mjög góðar við-
tökur. eVito Tourer bætist svo við 
EQ-línuna í nóvember á þessu ári. 
eVito Tourer er einnig 100% raf bíll 
og hefur sæti fyrir 7-8 farþega.

Sala hafin á Mercedes-Benz EQV
Mercedes-Benz EQV er rafmögnuð útgáfa V-Class og er mjög vel búinn bíll fyrir allt að átta farþega. Drægni hans verður allt að 418 kílómetrar.

Rafhlaða EQV er 90 kWst og rafmótorinn skilar alls 204 hestöflum.

Frá reynslu-
akstri Land 
Rover Defender 
en hann var 
prófaður við 
fjölbreyttar 
aðstæður um 
helgina. MYND/
TRYGGVI ÞORMÓÐS-
SON

Bronco tekur beygju með bremsu-
læsingunni á, í myndbandi Ford.

Þótt stundum sé ekki að marka 
allt sem Elon Musk segir, vöktu 
orð hans í þætti Jay Leno athygli 
á dögunum, þegar grínistinn 
góðkunni reynsluók Cybertruck 
pallbílnum. Þar talaði Elon Musk 
um SpaceX-pakkann sem í boði 
verður á Roadster-sportbílnum og 
inniheldur meðal annars þrýsti-
loftsstúta sem eiga að geta aukið 
upptak bílsins og jafnvel bætt 
brautartíma hans. Kallaði hann 
þá kaldgasstúta, sem verða stað-
settir bak við númeraplötuna og 
jafnvel á hliðum hans líka. Loks 
sagði hann að vegna áherslu Tesla 
á Cybertruck-pallbílinn yrði 
framleiðslu á Roadster seinkað til 
2022. Áður hefur Elon sagt að Tesla 
Roadster sé aðeins 1,9 sekúndur 
í hundraðið og með 1000 km 
drægni svo að forvitnilegt verður 
að sjá hvort það muni standast.

Tesla Roadster 
knúinn þrýstilofti?

Roadster með SpaceX-pakkanum.
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Við erum að vinna 
í að flytja hluta af 

starfseminni yfir á 
Selfoss, þar sem við 
vorum að bæta við 
landbúnaðardeild. Þessi 
deild er hrein viðbót hjá 
okkur og þar seljum við 
dráttarvélar, heyvinnu-
vélar og aðrar vélar til 
landbúnaðar.

Aflvélar hafa selt vinnuvélar 
og tæki áratugum saman, en 
nýlega tók fyrirtækið stórt 
skref og hóf að sinna bændum 
og sjá þeim fyrir vélum, tækjum 
og búnaði. Aflvélar bjóða líka 
upp á vandaða íhluti.

Aflvélar selja og þjónusta vinnu-
vélar frá vönduðustu og þekktustu 
merkjum heims. Þar eru seldar 
vörur sem henta ýmsum ólíkum 
fyrirtækjum og þar fást bæði 
ódýrari græjur sem og þær allra 
dýrustu og flottustu. Hingað til 
hefur fyrirtækið sérhæft sig í að 
sjá sveitarfélögum, verktökum, 
flugvöllum og vegagerðum fyrir 
tækjum, en nýlega tók það stórt 
skref og hóf að selja og þjónusta 
vélar fyrir landbúnað.

„Aflvélar varð til út frá Bursta-
gerðinni, sem afi minn stofnaði 1. 
maí árið 1930. Burstagerðin seldi 
bursta fyrir f lugvallarsópa og í 
framhaldi af því fór hún að selja 
vélar fyrir f lugvellina árið 1984. 
Þannig að við erum komin með 
smáreynslu í þessum bransa,“ segir 
Friðrik Ingi Friðriksson, forstjóri 
og eigandi. „Við höfum lagt mikla 
áherslu á snjóruðning og götu-
sópun og allt sem þarf til þess, á 
síðustu árum og haft gríðarlega 
sérstöðu á því sviði, bæði hvað 
varðar tækjaval og úrval. Við erum 
umboðsaðili fyrir aebi-schmidt, 
stærsta framleiðanda snjóruðn-
ingsvéla í heimi, og erum líka með 
eigið verkstæði þar sem við getum 
breytt vélum fyrir snjóruðning.

Við erum lítið í því að sinna 
einstaklingum vegna þessarar sér-
hæfingar, en núna nýlega tókum 
við stórt skref yfir í landbúnað 
og ætlum að byrja að þjónusta 
bændur,“ segir Friðrik.

Bæta við landbúnaðardeild
„Við erum að vinna í að flytja hluta 
af starfseminni yfir á Selfoss, þar 
sem við vorum að bæta við land-
búnaðardeild. Þessi deild er hrein 
viðbót hjá okkur og þar seljum við 
dráttarvélar, heyvinnuvélar og 

aðrar vélar til landbúnaðar,“ segir 
Friðrik. „Við keyptum nýlega lager 
þrotabús á Selfossi og grisjuðum 
verulega vöruúrval þar, til að vera 
með skýran fókus og setja fullan 
kraft í landbúnaðarhlutann. Við 
verðum nú með tvö nöfn á Sel-
fossi, Jötunn og Aflvélar, en gamli 
Jötunn var stærsta dráttarvélaum-
boðið á landinu.

Við erum að passa okkur á því 
að byggja fyrirtækið upp þannig 
að við séum með skýran fókus og 
sinnum vel því sem við erum að 
gera,“ segir Friðrik. „Við ætlum 
að þjónusta bændur mjög vel, sjá 
hvaða vélar, tæki og búnað þá 
vantar og sinna þeirri þörf. Við 
erum líka að þjónusta mjólkur-
bændur og vélar þeirra.

Nú erum við komin með stóra 
starfsstöð á Austurvegi 69 á Sel-
fossi þar sem landbúnaðarhlutinn 

er að mestu leyti núna, dráttarvél-
ar ásamt heyvinnuvélum og öðru, 
og við vorum líka að setja upp 
verkstæði á Gagnvegi 35 í sama 
bæ,“ segir Friðrik. „Við erum svo 
enn með söluskrifstofu í Garðabæ 
fyrir snjóruðningstækin og þann 
hluta starfseminnar.“

Íhlutir fyrir vandláta
„Við seljum líka íhluti í bíla eins 
og Hella ljóskastara og aðrar 
rafmagnsvörur, sem og Koni 
demparana frá Hollandi, sem allir í 
þessum bransa þekkja,“ segir Frið-
rik. „Við bjóðum upp á vandaða 
íhluti frá frábærum framleið-
endum, sem fólk sem þekkir vel til 
í þessum bransa vill fá.

Við bjóðum líka upp á Schrader-
ventla í dekk, en það eru ventlar 
sem eru búnir skynjurum sem 
segja til um loftþrýstinginn í 
hverju dekki fyrir sig,“ útskýrir 
Friðrik. „Svona ventlar eru orðnir 
skylda í Evrópusambandinu. Við 
seljum líka þessa skynjara svo það 
er hægt að setja þá í tæki sem ekki 
höfðu þá fyrir. Þannig er t.d. hægt 
að kaupa ventla í nánast alla bíla 
hjá okkur, bæði í sumar- og vetrar-
dekkjaumganginn á felgum.

Síðan erum við líka með 
kastaragrindur og plötur undir 
atvinnubíla, sendibíla, trukka og 
jeppa,“ segir Friðrik að lokum.

Byrja að þjónusta bændur

Aflvélar ætla 
að þjónusta 
bændur mjög 
vel og sjá þeim 
fyrir öllum 
vélum, tækjum 
og búnaði sem 
þeir þurfa á að 
halda. Þar er 
meðal annars 
boðið upp á 
heyvinnuvélar 
og fleiri tæki frá 
Valtra. MYNDIR/
ANTONBRINK

Hjá Aflvélum fást meðal annars sláttuvélar frá AS-Motor, sem eru vinsælar hjá bæjarfélögum og verktökum.

Friðrik segir að Aflvélar bjóði upp á gott úrval af vönduðum íhlutum frá 
frábærum framleiðendum. Þar fást til dæmis Hella ljóskastarar og aðrar 
rafmagnsvörur, Koni demparar og Schrader ventlar fyrir dekk.
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KOSTIR OG GALLAR

Ford Ranger Raptor
Grunnverð: 11.190.000 kr
Vélarstærð: 1.996 rsm
Hestöfl: 213
Tog: 500 Newtonmetrar
Upptak 0-100 km: 10,5 sek. 
Hámarkshraði: 170 km. 

CO2: 281 g/km
L/B/H: 5.363/2.180/1.873 mm
Hjólhaf: 3.220 mm
Eyðsla bl. ak: 10,8 lítrar

n Afl
n Fjöðrun
n Sportsæti

n Hefðbundin innrétting
n Mun dýrari en WildTrak

KOSTIR GALLAR

Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

Það var ekki 
hægt annað en 
að finna veg 
með góðum 
árfarvegi til 
að prófa nýjan 
Ford Ranger 
Raptor. MYNDIR/
TRYGGVI ÞORMÓÐS-
SON

Öflug 2 l dísilvélin er þýðgeng, eyðslugrönn, með tíu þrepa sjálfskiptingu.

Hver man ekki eftir lokaatrið
inu í Back to the Future, þar sem 
Marty vaknar og hefur eignast 
draumabílinn, Toyota SR5 
Extra Cab pallbíl. Það er dáldið 
þannig sem manni líður eftir að 
hafa prófað Ford Ranger Rap
tor, manni finnst maður hafa 
vaknað upp í annarri framtíð 
og maður spyr sig hvort þetta sé 
virkilega pallbíll, svo skemmti
legur er hann.

Fjöðrunin er það sem aðgreinir 
hann frá öðrum svipuðum bílum 
og gerir hann að lúxusjeppa um 

leið og torfærutrölli. Meira er lagt 
í undirvagn og hann kemur á Fox 
Pro dempurum, sem eru stillan-
legir. Auk þess er hann með 150 
mm meiri sporvídd en WildTrak 
og er með 30% meiri fjöðrunar-
getu. Búið er að henda burtu blað-
fjöðrunum að aftan, en í staðinn 
er komin fjölliða gormafjöðrun. 
Bíllinn er líka allur stærri en hefð-
bundinn Ford Ranger og einnig 
hærri, en undirvagninn hefur 
hækkað um 51 mm. Undir honum 
eru breið 33 tommu BFGoodrich 
torfærudekk með stífari hliðum 
á 17 tommu felgum. Annað sem 
aðgreinir hann frá öðrum pall-
bílum er, að framstuðarinn er 
festur við grindina og er sérstök 
hlífðarpanna undir vélinni, auk 
dráttarlykkja.

Sama vél og í WildTrak
Það má næstum bjóða Ford 
Ranger Raptor hvað sem er, en 
meðal annars var farið með 
bílinn á illfæran og grýttan slóða. 
Um leið er hann með fæturna 
á jörðinni og er ekki spólandi í 
öllum beygjum á malbiki, eins 
og aðrir jafn öflugir pallbílar 
myndu gera. Það er líka furðu-
létt að taka á stýri í jafn stórum 
bíl og Ranger Raptor er. Bíllinn 
kemur með sex akstursstillingum 
sem hafa áhrif á fjöðrun, stýri og 
skiptingar. Tveggja lítra vélin í 
Raptor er sú sama og í WildTrak og 
skilar hún 213 hestöflum sem gerir 
hann að öflugasta pallbílnum í 
þessum flokki. Hún er einstaklega 
skemmtileg með góðu togi, þýð-
geng en jafnframt eyðslugrönn, en 

Ford Ranger Raptor - enginn venjulegur pallbíll
Með 
alvöru 
fjöðrun

Raptor er ekki mikið breyttur fyrir utan leðurinnréttingu og sportsæti.
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Íbúðin skiptist í forstofu, stofu 
og borðstofu, sjónvarpsrými, 
eldhús, svalir, þvottahús, baðher-

bergi og þrjú svefnherbergi.
Gengið er upp tröppur á aðra 

hæð hússins. Forstofa með flísum 
og fataskáp. Í alrými er sjónvarps-
rými, stofa og borðstofa og þaðan 
gengið út á rúmlega 50 fm þaksvalir 
í suður. Eldhús með sérsmíðaðri 
innréttingu, granítborðplötu og 
tækjum frá AEG ásamt borðkrók. 
Rúmgott þvottahús/geymsla með 
innréttingu. Baðherbergi flísa-
lagt í hólf og gólf með sturtuklefa, 
sérsmíðaðri innréttingu og góðu 
skápaplássi.

Hjónaherbergi er rúmgott með 
fataskápum og kommóðu og 
fallegu útsýni yfir höfuðborgar-
svæðið og Esjuna. Tvö barnaher-
bergi, annað rúmgott með góðum 
skápum og hitt minna með skáp. Á 
gólfum er niðurlímt eikarparket en 
flísar í eldhúsi, forstofu, þvottahúsi 
og baðherbergi. Hægt er að stækka 

minna herbergið á kostnað sjón-
varpsrýmis. Á fyrstu hæð hússins 
er sérgeymsla, hjólageymsla og 
sameiginleg bílageymsla fyrir 
Bjarkarás 1-15.

Einstaklega falleg íbúð á góðum 
stað í Garðabænum. Aðkoma og lóð 
til fyrirmyndar. Stutt í leikskóla og 
aðra þjónustu. Bjarkarás er verð-
launagata og hefur Bjarkarás 1-15 
hlotið sérstakar viðurkenningar 
frá Garðabæ fyrir fallega lóð og vel 
hirt umhverfi. Sameign í kjarna 

Bjarkaráss 1-15 er sinnt af öflugu 
húsfélagi og voru öll húsin máluð 
síðastliðið sumar.

Nánari upplýsingar veitir Rakel 
Viðarsdóttir, nemi til löggildingar 
fasteignasala, í síma 552-1400 eða 
699-0044. Fold fasteignasala, Sól-
túni 20, 105 Reykjavík, fold@fold.is.

Opið hús verður að Bjarkarási 9 
í dag, 2. júní kl. 16.45-17.30, verið 
velkomin.

Glæsileg sérhæð 
Fold fasteignasala kynnir glæsilega sérhæð með stæði í 
bílageymslu í tveggja íbúða húsi við Bjarkarás í Garðabæ.

Það er opið hús í dag að Bjarkarási 9 í Garðabæ.
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SUÐURGATA 37 - GLÆSILEGAR ENDURNÝJAÐAR SÉRHÆÐIR.

Tvær glæsilegar, endurnýjaðar sérhæðir, sem eru 180 fm og 160 fm. Mikið 
endurnýjaðar að innan, m.a  með nýjum lögnum, nýjum gluggum, gólf-
efnum og innréttingum.   Verð á stærri hæð er 84,9 millj, verð á minni hæ 
ð 79,9 millj.  Heiðar verður á staðnum miðvikud. 3.júní frá kl. 18.30 - 19.00, 
Einnig hægt að panta sérskoðun hjá Heiðari í s. 693-3356.

ÁLFTAHÓLAR 6, 4RA  7. HÆÐ ÚTSÝNI OG BÍLSKÚR

 Í einkasölu  björt og falleg 112,9 fm, 4ra herbergja ÚTSÝNIS-íbúð á 
7.hæð lyftuhúsi ásamt 29,9 fm endabílskúr og sér 5.7 fm geymsla í 
kjallara, samtals 142,8 fm.   Endurnýjuð,  gólfefni,  raflagnir og tenglar.  
Pantið einkaskoðun hjá sölumanni í síma 895-2115

SKÓGARHJALLI 10 - KÓPAV. EINBÝLI. TVÆR AUKAÍBÚÐIR

Fallegt alls um 253 fm einbýlishús (byggt 1990) á góðum stað innst í lokaðri 
veðursælli götu í Suðurhlíðum Kópavogs.  Á neðri hæð með sér aðkomu 
og sérinngangi eru 3ja herbergja ca 60 fm nýendurnýjuð glæsileg íbúð 
og svo sér 32 fm studíoíbúð.  Pantið einkaskoðun hjá sölumanni í síma 
896-5222

3JA HERB. 91,4 FM, MEÐ BÍLAGEYMSLU VIÐ ORRAHÓLA

Í einkasölu 91,4 fm íbúð með yfirbyggðum suður svölu á 4- hæð í vel við 
höldnu húsi í Orrahólum í Reykjavík.  Tvö herbergi á svefnherbergisgangi 
og rúmgóðar stofur með útgengi út á rúmgóðar svalir með svalarlokun.  
Frábært útsýni. Íbúðin getur verið laus fljótlega. Verð 37,9 milj.

HVASSALEITI 58 - VR BLOKKIN. ELDRI BORGARAR.

í einkasölu 50 fm íbúð á efstu hæð ( 7.hæð) með frábæru útsýni.  Frábær 
staðsetning við Kringluna í Rvk.  Öll þjónusta fyrir eldri borgara innanhús 
(Þjónustumiðstöð á 1.hæð).  Til afhendingar strax.  Ásett verð 35,8 millj. 
OPIÐ HÚS 4. JÚNÍ KL 13:30 -14:00  íbúð 07-01

KRUMMAHÓLAR 8 - GLÆSILEG 3JA HERB.

Glæsileg rúmgóð 95,3 fm  3ja herb. endaíbúð á 2.hæð í fínu lyftuhúsi 
ásamt 24 fm stæði í bílageymslu. 2 góð svefnherbergi. 2 nýstandsett 
baðherbergi (sturta, horn-nuddbaðkar) Nýtt eldhús, gólfefni, ofnar, 
tenglar, tæki og m.fl.  Stórar suðvestur svalir með falleg útsýni. Hús-
vörður í húsinu. Opið hús MIÐVIKUD. 3.JÚNÍ  kl. 17,00 - 17,30  íbúð 2-B.  

BÚÐAGERÐI 4 RVK.  FALLEG 2JA HERB. ÍBÚÐ.

Rúmgóð og velskipulögð ca 47 fm íbúð á 1- hæð við Búðargerði í Reykja-
vík. Margskonar þjónusta í næsta nágrenni. Íbúðin er björt og svalir 
yfirbyggðar. Laus við kaupsamning. Verð 31,5 milj.   
Allar frekari uppl. hjá Sturlu í s. 899-9083.

BORGARHEIÐI 39 - HVERAGERÐI. LÍTIÐ RAÐHÚS.

Vel skipulagt 115 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á 
grónum stað skammt frá miðbæ Hveragerðis.  Tvö svefnherbergi, suð-
vestur verönd og garður.  Yfirbyggður sólskáli.  Innangengt í bílskúr.  
Laust fljótlega.  Ásett verð 34,8 milljónir.

NÝTT - NÚPALIND 8 - KÓP. FALLEG 4RA Á FLOTTUM STAÐ

Mjög falleg og velskipulögð 115 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í álklæddu-
lyftuhúsi á frábærum stað. Íbúðin er á jarðhæð m.v. aðalinngang (beint 
inn) en með góðar yfirbyggðar suður svalir m.svalalokun. Góðar beiki 
innréttingar. Þvottaherbergi í íbúð.  3 falt gler í gluggum.  
Ásett verð 52,5 m.  Pantið skoðun hjá sölumanni S:896-5222

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

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

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 30, GARÐABÆ - GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR TIL AFHENDINGAR. 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 3. JÚNÍ FRÁ KL. 17.30 - 18.00

Glæsilegar nýjar íbúðir við Urriðaholtsstræti 30, 
ein 3ja herb. 90 fm, með sér verönd, verð 47,9 milj. 
Tvær 4ra herb. 146 fm íbúðir með tveimur bað-
herbergjum og stæði í bílageymslu, verð frá 68,5 
milj. Ein 125 fm  “penthouse” íbúð með stórum 
svölum og stæði í bílageymslu, verð 79,9 milj.  
Allar íbúðirnar eru mjög vandaðar, bæði gólfefni 
og innréttingar, skemmtilegt skipulag.  Afhendast 
við kaupsamning. Vandaður frágangur. 

Allar frekari uppl. um eignirnar veitir 
Heiðar í s.693-3356

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



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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast
mark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fast
eignasali
heimir@fastmark.is

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Vantar allar gerðir eigna á söluskrá.  Mikil sala. 
Skoðum og verðmetum samdægurs. Hafðu samband.

• Vandað 300,5 fm. einbýlishús á frábærum stað 
innst í götu við opin svæði og nærri Ástjörninni á 
Völlunum í Hafnarfirði.  

• Stórar og bjartar stofur, mjög vandað eldhús, 2 
vönduð baðherbergi, 5 svefnherbergi og rúm
góður innbyggður tvöfaldur bílskúr.

• Húsið er innréttað á smekklegan hátt með 
miklum sérsmíðuðum innréttingum og skápum.  
Parket, fataskápar og fastar innréttingar í her
bergjum eru úr hlyni.  

• Verulega aukin lofthæð er í öllu húsinu. 
• Lóðin er með hellulagðri innkeyrslu og stéttum 

fyrir framan hús og afgirtri hellulagðri verönd með 
nýjum heitum potti.  

Verð 109,5 millj.

Furuvellir – Hafnarfirði.   Frábær staðsetning við opin svæði.

 

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag  
frá kl. 17.00 – 17.30  
• Vel skipulögð 51,2 fermetra 2ja herbergja íbúð 

á 1. hæð með sérinngangi og viðarverönd til 
suðurs í nýlegu húsi við Lindargötu 28 í Reykja
vík.

• Innréttingar eru frá GKS trésmiðju. Íbúðin skiptist 
í forstofu, opið eldhús, rúmgott baðherbergi með 
sturtu, eitt svefnherbergi og stofu með útgengi á 
svalir

• Íbúðin getur verið laus til afhendingar fljótlega. 

Verð 39,9 millj.

• Strikið 1 er fjölbýlishús í Sjálandinu fyrir 60 ára og 
eldri. 

• Íbúðirnar eru frá 83,9 fm. til 179,6 fm, 2ja og 3ja 
herbergja. Afhendingartími er mars – maí 2019.

• Allar innréttingar eru frá Axis, AEG eldhústæki og 
hreinlætistæki frá Tengi.  Íbúðirnar skilast með 
flísum á gólfi á baði og þvottaherbergi að öðru 
leyti skilast íbúðirnar án gólfefna. 

• Íbúðirnar eru ýmist með svölum eða timbur
veröndum. Stæði í upphitaðaðri bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum.

• Innan hússins verður salur fyrir íbúa hússins til 
þess að halda fundi eða mannfagnaði.

• Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. www.bygg.is

• Falleg og björt 72,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 3. 
hæð, efstu hæð, að meðtalinni sér geymslu í 
steinsteyptu húsi á frábærum stað í Þingholt
unum. Svalir í suður úr stofu.

• Íbúðin er þó nokkuð endurnýjuð hið innra, m.a. 
gólfefni að hluta, eldhúsinnrétting og baðher
bergi. Rúmgóð stofa með útgengi á svalir til 
suðurs. Tvö herbergi. Eldhús með hvítlakkaðri 
innréttingu. 

• Húsið að utan var sprunguviðgert og málað á 
norður og austurhlið fyrir tveimur árum síðan, 
sem og þakjárn, þakrennur, niðurföll, gler og 
gluggar. 

• Lóðin er með tyrfðri flöt og hellulögðum stéttum. 

Verð 43,9 millj.

Lindargata 28. 2ja herbergja íbúð - sérinngangur.

Strikið 1 – Sjálandi  Garðabæ. Nýjar íbúðir fyrir 60 ára og eldri 

• Vandað og vel skipulagt 258,8 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum við Hraunás í Garðabæ. Húsið 
stendur ofan við og innst í götunni á 932,0 fm. 
lóð.

• Mikils útsýnis nýtur frá stofum, af svölum og af 
verönd út af efri hæð. Aukin lofthæð er á báðum 
hæðum. Gólfhitalagnir í stórum hluta hússins. 
Harðviðargluggar og útihurðir eru í húsinu.  Park
et er massívt og niðurlímt plankaparket úr eik.

• Samliggjandi bjartar stofur með aukinni lofthæð 
og útgengi á skjólsælar svalir til vesturs. Eldhús 
með ljósum viðarinnréttingum. Fimm svefnher
bergi. Tvö baðherbergi auk gestasnyrtingar.

• Lóðin er með tyrfðri flöt og tveimur harðviðarver
öndum. <B>Eignin er laus til afhendingar strax.

Verð 118,9 millj.

• Vönduð og vel skipulögð 155,3 fm. 4ra herbergja 
íbúð á 6. hæð að meðtalinni sér geymslu við Lund 
í Kópavogi. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bíla
geymslu og er mögulegt að setja upp hleðslustöð 
fyrir rafbíl við stæði.

• Yfirbyggðar en opnanlegar 10,5 fm. svalir til 
vesturs út af stofum með glæsilegu útsýni.  

 Opið eldhús með eikarinnréttingum, eyju og 
útbyggðum glugga til norðurs. Samliggjandi rúm
góðar stofur með gólfsíðum gluggum til suðurs 
og vesturs. Sjónvarpshol og þrjú herbergi auk 
fataherbergis. 

• Góð staðsetning þaðan sem stutt er í gönguleiðir, 
skóla og aðra þjónustu. 

Verð 94,9 millj.

Hraunás - Garðabæ. Einbýlishús á útsýnisstað.

Lundur 1 - Kópavogi. 4ra herbergja útsýnisíbúð.Lokastígur. 3ja herbergja íbúð á efstu hæð.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Mjög mikið endurnýjuð 80,9 fm. íbúð með 

sérinngangi á 1. hæð og í kjallara í endurnýjuðu 
þríbýlishúsi við Njálsgötu. 

• Húsið að utan var endurnýjað fyrir um 20 árum 
síðan.  Þá var skipt um bárujárn á húsi og þaki, 
húsið einangrað upp á nýtt og skipt um gler og 
glugga.  Allar lagnir voru endurnýjaðar á þessum 
saman tíma.

• Stofa er björt og rúmgóð með gluggum til 
suðurs. Opið eldhús með fallegum viðarinnrétt
ingum. Tvö herbergi auk fataherbergis/geymslu.

• Hið innra er íbúðin mjög mikið endurnýjuð.  
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 44,9 millj.

• Sólborg er vandað fjölbýli með afar vönduðum 
2ja – 5 herbergja lúxusíbúðum. Stærðir íbúða eru 
frá 55,7 fm. upp í 194,7 fm. 

• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga
staði og útivist.  

• Afhending íbúða er í júní/júlí 2020.
• Eignin er byggð úr afar vönduðum byggingar

efnum og eru m.a. allir gluggar úr áli og klæðning 
hússins úr anodiseraðri álklæðningu. Klæðningin 
er sérhönnuð og meðhöndluð með sérstakri 
aðferð. Hljóðvist er verulega aukin í eigninni og 
er gengið mun lengra í þeim efnum en alla jafna 
tíðkast í íslenskum byggingum.

• Hönnuðir byggingarinnar eru THG Arkitektar og 
Studio Arnhildur Palmadottir.

• Nánari uppl. um bygginguna á www.105midborg.is

Njálsgata 33. 4ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Sólborg  – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag  
frá kl. 17.00 – 17.30  
• Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 117,1 fm. 

5 herbergja neðri sérhæð að meðtöldum 
geymslum í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað 
í Reykjavík auk bílskúrs. Innkeyrsla fyrir framan 
bílskúr er í séreign íbúðarinnar.

• Gluggar eru í 4 áttir,  sérinngangur og sér 22,1 
fm. nýleg viðarverönd til suðurs. Aukin lofthæð er 
í íbúðinni, gifslistar og rósettur í loftum og fallegur 
útskorinn dyraumbúnaður.  

• Rúmgóðar samliggjandi stofur. Þrjú svefnher
bergi. Lóðin er mjög falleg með tyrfðri flöt, afgirt 
og með fallegum gróðri. 

Verð 70,0 millj.

Bárugata 33. Neðri sérhæð ásamt bílskúr.
• 78,3 fm. íbúð á 10. hæð að meðtalinni sér 

geymslu í þessu eftirsótta húsi fyrir eldri borgara 
við Skúlagötu 20. Tvær lyftur eru í húsinu og 
myndavéladyrasími. Húsvörður er í húsinu.

• Íbúðina má aðeins selja félagsmönnum í Félagi 
eldri borgara, 60 ára og eldri.

• Íbúðin er með tvennum svölum með svalalokun 
til vesturs og norðurs. Glæsilegs útsýnis nýtur frá 
íbúðini m.a. út á sundin, innsiglinguna í Reykja
víkurhöfn, að Akrafjalli og yfir Hörpunar. 

• Góð aðkoma er að húsinu frá Lindargötu með 
bílastæðum. 

Verð 49,9 millj.

Skúlagata 20. 3ja herbergja útsýnisíbúð á 10. hæð.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

  D
AG

Naustavör – Bryggjuhverfið í vesturbæ Kópavogs.    Nýjar og glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir til sölu.
Leitið upplýsinga á skrifstofu.

BÓKIÐ

SKOÐUN
BÓKIÐ

SKOÐUN

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG



Glæsileg 155 fm íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi við Hrólfsskálamel 8. Auk þess fylgir stæði í 
bílageymslu. Rúmgóð stofa, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, snyrting og þvottahús. 
Stórar svalir. Tvær geymslur og er önnur þeirra í bílageymslu. Frábær staðsetning. 
Örstutt í skóla, sundlaug, heilsurækt, verslanir og fallegt útivistarsvæði. 

 HRÓLFSSKÁLAMELUR 8, 155 m2

170 SELTJARNARES, 84,5 mkr.

Bergþórugata 7,  54,5 fm virkilega falleg endurnýjuð íbúð á besta stað í miðbænum.  
Eignin er öll ný. Parket á gólfum, iinnbyggð uppþvottavél í nýrri eldhúsinnréttingu

 BERGÞÓRUGATA 7, 54,4 m2

101 REYKJAVÍK, 38,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Miðtún 28,  vel skipulögð falleg nýuppgerð 3ja herbergja neðri sérhæð í tvíbýlishúsi.  
Húsið hefur verið mikið endurnýjað. 

 miðvikudaginn 3. júní kl. 17.00-17.30OPIÐ HÚS

 MIÐTÚN 28, 83,3 m2

105 REYKJAVÍK, 44.9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Virkilega falleg og björt 4ra herb. útsýnisíbúð á 3.hæð (efstu) í góðu fjölbýlishúsi. Sér 
merkt stæði í bílskýli og merkt bílastæði fyrir framan húsið. Sólríkar útsýnissvalir til 
suðurs. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, stór og björt stofa, glæsilegt útsýni, góðar svalir og 
merkt stæði í bílskýli. 

 LAUFENGI 9, 103.6 m2

112 GRAFARVOGUR, 45,9 mkr.

Einstaklega vel staðsett og vel hannað 273 fm einbýlishús á einni hæð sem stendur á 1.140 fm eignarlóð við Skeljatanga á einum allra besta stað 
við strandlengjuna í Reykjavík, sunnan megin í Skerjafirðinum. Sjávarmegin eru stórir gluggar og einstakt útsýni suður yfir fjörðinn til Álftaness, 
Bessastaða og út flóann. Húsið er teiknað af Guðmundi Kr. Kristinssyni arkitekt, sem telst meðal frumkvöðla í íslenskri húsagerðarlist á síðustu 
öld. Húsið er í upprunalegu horfi og eitt af einkennum þess eru vandaðar múrsteinshleðslur.

 SKELJATANGI 5, 273 m2 

102 REYKJAVÍK, 143.000.000 kr.

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

3 herb. íbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi á fínum útsýnisstað í Grafarvogi. Stutt 
í mjög góða þjónustu í spönginni og í góða skóla í nágrenninu. 2 svefnherbergi, gott 
skápapláss og mjög vel skipulögð íbúð. Parket og flísar á gólfum. Sérþvottahús innan 
íbúðarinnar.

 þriðjudaginn  2. júní kl. 17:15-17:45OPIÐ HÚS

 FRÓÐENGI 18, 95,7 m2

112 REYKJAVÍK, 42,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

3 herb. íbúð á 4.hæð í mjög góðu mikið endurnýjuðu fjölbýli á frábærum stað í Kópavogi. 
Sérinngangur af svalagangi. Tvö svefnherbergi, rúmgóð stofa, suðursvalir. Íbúðin er ný 
máluð og búið að skipta um rofa og tengla í raflögnum. Mjög gott útsýni. Til afhendingar 
við kaupsamning. 

 miðvikudaginn 3. júní kl. 17:15-17:45OPIÐ HÚS

 LUNDARBREKKA 10, 88 m2

200 KÓPAVOGUR, 38,7 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

3ja herbergja íbúð á 1.hæð íbúðin er skráð 96,2 fm til viðbótar er um 45 fm 2ja herbergja 
séríbúð með sérinngangi og stór útgrafinn kjallari sem er að hluta til undir stærri 
íbúðinni.

 ÁLFABREKKA 15, 145 m2

200 KÓPAVOGUR, 58,7 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögg. fasteignasali/Lögfræðingur

S. 694 6166/herdis@eignamidlun.is
 LYNGÁS 1, 82.8 - 111.2 m2

210 GARÐABÆR, VERÐ FRÁ 48,9 mkr.

 - 3JA OG 4RA HERB. -
Bjartar og vel skipulagðar 3-4 ra herb. íbúðir á hagstæðu verði. Vandaðar innréttingar. Stæði í lokuðu bílastæðahúsi. Stutt í helstu 
þjónustu, s.s. skóla, sundlaug, verslanir ofl.

miðvikudaginn 3. júní kl. 17:15-17:45OPIÐ HÚS

Vorum að fá í sölu glæsilega efri sérhæð og ris í virðulegu húsi við Grenimel 1. Íbúðin er skráð 232,2 fm og bílskúr 27,1 fm, samtals 259,3 fm. 
Hæðin skiptist m.a. í þrjár glæsilegar samliggjandi stofur, eldhús, hol, þrjú herbergi og baðherbergi. Suðursvalir. Í risi eru m.a. fjögur herbergi, 
baðherbergi og þvottahús. Húsið hefur nýlega verið endursteinað. Gróinn garður til suðurs. Frábær staðsetning. Örstutt í leikskóla, skóla, 
sundlaug, verslanir, kaffihús og fl.

 GRENIMELUR 1, 259,3 m2

107 REYKJAVÍK, 123.000.000 kr.

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

Afar hlýleg og sjarmerandi 2ja herbergja endaíbúð á jarðhæð í lyftuhúsi í jaðri hins 
skemmtilega skipulagða Bryggjuhverfis. Möguleiki á að reisa pall út frá stofu. Íbúðin 
getur verið laus til afhendingar fljótlega.

 þriðjudaginn 2. júní kl. 18:00-18:30OPIÐ HÚS

 BÁSBRYGGJA 7, 75,5 m2

110 REYKJAVÍK, 40 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Sjarmerandi 3ja herbergja efri hæð í 6 íbúða húsi, 3 íbúðir hvoru megin í húsinu. 
Sérinngangur er í íbúðina. Stórkostlegt útsýni! Sér bílastæði við húsið og bílskúrsréttur. 
Örstutt í fallegar gönguleiðir, grunnskóla og leikskóla, líkamsrækt og sund.

 miðvikudaginn 3. júní kl. 17:30-18:00OPIÐ HÚS

 UNNARBRAUT 28A, 100,3 m2

170 SELTJ.NES, 49,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Íbúðin er tilbúin til afhendingar við kaupsamning fullbúin með innbyggðum ísskáp og 
uppþvottavél í eldhúsi, harðparketi á gólfum að undanskildum baðherbergjum og 
þvottahúsi þar eru vandaðar flísar og kubbalýsing er í loftum. Gólfsíðir gluggar í stofu. 
Hiti í gólfi. Yfirbyggðar svalir, svalalokun.

 miðvikudaginn 3. júní kl. 13:00-13:30OPIÐ HÚS

 JAÐARLEITI 2, 107,3 m2

103 REYKJAVÍK, 73,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Glæsileg, björt og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í Álfheimum 58. Laus 
við kaupsamning.

 ÁLFHEIMAR 58, 107,3 m2

104 REYKJAVÍK, 49,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

Mjög falleg 93,0 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við Blásali  í Kópavogi. Stofa og tvö 
svefnherbergi. Svalir útaf stofu. Glæsilegt útsýni m.a. sjávar- og fjallasýn. Íbúðinni fylgir 
stæði í bílageymslu. Eftirsótt staðsetning. Stutt í leikskóla, skóla, sundlaug, golfvöll, 
verslanir og alla helstu þjónustu.

 BLÁSALIR 22, 93,0 m2

201 KÓPAVOGUR, 44,9 mkr.

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

 MARÍUBAUGUR 109, 202,5 m2

113 REYKJAVÍK, 87 mkr.

Einstaklega vandað L- laga endaraðhús á einni hæð með aukinni lofthæð í stofu og þaðan sem fallegt útsýni er yfir sólarlagið. Þrjú svefnherbergi og tvö 
fataherbergi. Tvö baðherbergi með baðaðstöðu. Stórt og gott eldhús með sérsmíðuðum innréttingum og góðri vinnuaðstöðu. Við hliðina á eldhúsinu er 
þvottahús, geymsla og bílskúr. Stór vandaður lerki pallur ásamt skjólveggjum úr norsku greni. Manfred Vilhjálmsson arkitekt teiknaði húsið.

 þriðjudaginn 2. júní kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS
Hrafnhildur Björk Baldursdóttir

Lögg. fasteignasali
S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN
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Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur fast-
eignasali, löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskipta-
fræði, löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 862 1110

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Guðbjörg 
Matthíasdóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 588 9090

Bjarni T. 
Jónsson
Viðskiptafræðinugr 
og löggiltur
fasteignasali
Sími 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Ólafur H. 
Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur  
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Unnar 
Kjartansson
Sölufulltrúi
Sími. 867 0968



Glæsileg 155 fm íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi við Hrólfsskálamel 8. Auk þess fylgir stæði í 
bílageymslu. Rúmgóð stofa, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, snyrting og þvottahús. 
Stórar svalir. Tvær geymslur og er önnur þeirra í bílageymslu. Frábær staðsetning. 
Örstutt í skóla, sundlaug, heilsurækt, verslanir og fallegt útivistarsvæði. 

 HRÓLFSSKÁLAMELUR 8, 155 m2

170 SELTJARNARES, 84,5 mkr.

Bergþórugata 7,  54,5 fm virkilega falleg endurnýjuð íbúð á besta stað í miðbænum.  
Eignin er öll ný. Parket á gólfum, iinnbyggð uppþvottavél í nýrri eldhúsinnréttingu

 BERGÞÓRUGATA 7, 54,4 m2

101 REYKJAVÍK, 38,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Miðtún 28,  vel skipulögð falleg nýuppgerð 3ja herbergja neðri sérhæð í tvíbýlishúsi.  
Húsið hefur verið mikið endurnýjað. 

 miðvikudaginn 3. júní kl. 17.00-17.30OPIÐ HÚS

 MIÐTÚN 28, 83,3 m2

105 REYKJAVÍK, 44.9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Virkilega falleg og björt 4ra herb. útsýnisíbúð á 3.hæð (efstu) í góðu fjölbýlishúsi. Sér 
merkt stæði í bílskýli og merkt bílastæði fyrir framan húsið. Sólríkar útsýnissvalir til 
suðurs. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, stór og björt stofa, glæsilegt útsýni, góðar svalir og 
merkt stæði í bílskýli. 

 LAUFENGI 9, 103.6 m2

112 GRAFARVOGUR, 45,9 mkr.

Einstaklega vel staðsett og vel hannað 273 fm einbýlishús á einni hæð sem stendur á 1.140 fm eignarlóð við Skeljatanga á einum allra besta stað 
við strandlengjuna í Reykjavík, sunnan megin í Skerjafirðinum. Sjávarmegin eru stórir gluggar og einstakt útsýni suður yfir fjörðinn til Álftaness, 
Bessastaða og út flóann. Húsið er teiknað af Guðmundi Kr. Kristinssyni arkitekt, sem telst meðal frumkvöðla í íslenskri húsagerðarlist á síðustu 
öld. Húsið er í upprunalegu horfi og eitt af einkennum þess eru vandaðar múrsteinshleðslur.

 SKELJATANGI 5, 273 m2 

102 REYKJAVÍK, 143.000.000 kr.

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

3 herb. íbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi á fínum útsýnisstað í Grafarvogi. Stutt 
í mjög góða þjónustu í spönginni og í góða skóla í nágrenninu. 2 svefnherbergi, gott 
skápapláss og mjög vel skipulögð íbúð. Parket og flísar á gólfum. Sérþvottahús innan 
íbúðarinnar.

 þriðjudaginn  2. júní kl. 17:15-17:45OPIÐ HÚS

 FRÓÐENGI 18, 95,7 m2

112 REYKJAVÍK, 42,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

3 herb. íbúð á 4.hæð í mjög góðu mikið endurnýjuðu fjölbýli á frábærum stað í Kópavogi. 
Sérinngangur af svalagangi. Tvö svefnherbergi, rúmgóð stofa, suðursvalir. Íbúðin er ný 
máluð og búið að skipta um rofa og tengla í raflögnum. Mjög gott útsýni. Til afhendingar 
við kaupsamning. 

 miðvikudaginn 3. júní kl. 17:15-17:45OPIÐ HÚS

 LUNDARBREKKA 10, 88 m2

200 KÓPAVOGUR, 38,7 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

3ja herbergja íbúð á 1.hæð íbúðin er skráð 96,2 fm til viðbótar er um 45 fm 2ja herbergja 
séríbúð með sérinngangi og stór útgrafinn kjallari sem er að hluta til undir stærri 
íbúðinni.

 ÁLFABREKKA 15, 145 m2

200 KÓPAVOGUR, 58,7 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögg. fasteignasali/Lögfræðingur

S. 694 6166/herdis@eignamidlun.is
 LYNGÁS 1, 82.8 - 111.2 m2

210 GARÐABÆR, VERÐ FRÁ 48,9 mkr.

 - 3JA OG 4RA HERB. -
Bjartar og vel skipulagðar 3-4 ra herb. íbúðir á hagstæðu verði. Vandaðar innréttingar. Stæði í lokuðu bílastæðahúsi. Stutt í helstu 
þjónustu, s.s. skóla, sundlaug, verslanir ofl.

miðvikudaginn 3. júní kl. 17:15-17:45OPIÐ HÚS

Vorum að fá í sölu glæsilega efri sérhæð og ris í virðulegu húsi við Grenimel 1. Íbúðin er skráð 232,2 fm og bílskúr 27,1 fm, samtals 259,3 fm. 
Hæðin skiptist m.a. í þrjár glæsilegar samliggjandi stofur, eldhús, hol, þrjú herbergi og baðherbergi. Suðursvalir. Í risi eru m.a. fjögur herbergi, 
baðherbergi og þvottahús. Húsið hefur nýlega verið endursteinað. Gróinn garður til suðurs. Frábær staðsetning. Örstutt í leikskóla, skóla, 
sundlaug, verslanir, kaffihús og fl.

 GRENIMELUR 1, 259,3 m2

107 REYKJAVÍK, 123.000.000 kr.

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

Afar hlýleg og sjarmerandi 2ja herbergja endaíbúð á jarðhæð í lyftuhúsi í jaðri hins 
skemmtilega skipulagða Bryggjuhverfis. Möguleiki á að reisa pall út frá stofu. Íbúðin 
getur verið laus til afhendingar fljótlega.

 þriðjudaginn 2. júní kl. 18:00-18:30OPIÐ HÚS

 BÁSBRYGGJA 7, 75,5 m2

110 REYKJAVÍK, 40 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Sjarmerandi 3ja herbergja efri hæð í 6 íbúða húsi, 3 íbúðir hvoru megin í húsinu. 
Sérinngangur er í íbúðina. Stórkostlegt útsýni! Sér bílastæði við húsið og bílskúrsréttur. 
Örstutt í fallegar gönguleiðir, grunnskóla og leikskóla, líkamsrækt og sund.

 miðvikudaginn 3. júní kl. 17:30-18:00OPIÐ HÚS

 UNNARBRAUT 28A, 100,3 m2

170 SELTJ.NES, 49,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Íbúðin er tilbúin til afhendingar við kaupsamning fullbúin með innbyggðum ísskáp og 
uppþvottavél í eldhúsi, harðparketi á gólfum að undanskildum baðherbergjum og 
þvottahúsi þar eru vandaðar flísar og kubbalýsing er í loftum. Gólfsíðir gluggar í stofu. 
Hiti í gólfi. Yfirbyggðar svalir, svalalokun.

 miðvikudaginn 3. júní kl. 13:00-13:30OPIÐ HÚS

 JAÐARLEITI 2, 107,3 m2

103 REYKJAVÍK, 73,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Glæsileg, björt og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í Álfheimum 58. Laus 
við kaupsamning.

 ÁLFHEIMAR 58, 107,3 m2

104 REYKJAVÍK, 49,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

Mjög falleg 93,0 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við Blásali  í Kópavogi. Stofa og tvö 
svefnherbergi. Svalir útaf stofu. Glæsilegt útsýni m.a. sjávar- og fjallasýn. Íbúðinni fylgir 
stæði í bílageymslu. Eftirsótt staðsetning. Stutt í leikskóla, skóla, sundlaug, golfvöll, 
verslanir og alla helstu þjónustu.

 BLÁSALIR 22, 93,0 m2

201 KÓPAVOGUR, 44,9 mkr.

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

 MARÍUBAUGUR 109, 202,5 m2

113 REYKJAVÍK, 87 mkr.

Einstaklega vandað L- laga endaraðhús á einni hæð með aukinni lofthæð í stofu og þaðan sem fallegt útsýni er yfir sólarlagið. Þrjú svefnherbergi og tvö 
fataherbergi. Tvö baðherbergi með baðaðstöðu. Stórt og gott eldhús með sérsmíðuðum innréttingum og góðri vinnuaðstöðu. Við hliðina á eldhúsinu er 
þvottahús, geymsla og bílskúr. Stór vandaður lerki pallur ásamt skjólveggjum úr norsku greni. Manfred Vilhjálmsson arkitekt teiknaði húsið.

 þriðjudaginn 2. júní kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS
Hrafnhildur Björk Baldursdóttir

Lögg. fasteignasali
S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN
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Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur fast-
eignasali, löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskipta-
fræði, löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 862 1110

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Guðbjörg 
Matthíasdóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 588 9090

Bjarni T. 
Jónsson
Viðskiptafræðinugr 
og löggiltur
fasteignasali
Sími 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Ólafur H. 
Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur  
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Unnar 
Kjartansson
Sölufulltrúi
Sími. 867 0968
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.       

Verð :    46,5 millj.

Falleg 3ja herbergja 
íbúð á 2 hæð 

 • 2 svefnherbergi 

 • Nýtt parket

 • Endurnýjað eldhús 
og baðherbergi 

 • Bílastæði í kjallara

Berjarimi 8 
112 Reykjavík

Fjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 65-90%  
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

.       

Verð :   35,7 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 4. júní kl. 18:30 - 19:00

Glæsileg 62 fm 2ja herbergja 
íbúð á efstu hæð

 • Mikil lofthæð
 • Stórar þaksvalir 
 • Magnað útsýni 
 • Bílastæði í bílakjallara

Selvað 5
110 Reykjavík

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

.       

Verð :   70,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 4. júní kl. 17:00 - 17:30

Fullbúin 150 fm íbúð, 
vandaðar innréttingar

 • Stór stofa með frábæru útsýni
 • 4 svefnherbergi 
 • Stæði í bílgeymslu 
 • Eldhúsinnrétting með tækjum 
 • Góð lofthæð

Urriðaholtsstræti 28
210 Garðabær

TIL AFHENDINGAR 
STRAX

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

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3. júní 17:00 – 17:30

.       

Verð :   46,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn  3. júní kl. 17:00 - 17:30

Falleg og rúmgóð 93 fm 
3ja herb íbúð 3 hæð

 • Flott opið stofu og eldhúsrými 
 • Tvö stór svefnherb 
og fataherb 

 • Geymsla og þvottahús 
innan íbúðar 

 • Sólríkar svalir
 • Lyfta

Ánanaust 15 íb 302
101Reykjavík

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

Glæsilegt og vandað 194,9 fm 
parhús innst í botlanga

 • Heitur pottur í garði, arinn í stofu, mikið 
útsýni og mjög rúmgóð aðkoma

 • Aðalhæð með glæsilegum stofum 
og eldhúsi, snyrtingu og bílskúr. 

 • Neðri hæð með 3 svefnherbergjum, 
sjónvarsholi sem getur verið 
herbergi, mjög glæsilegu 
baðherbergi og þvottahús. 

 • Innviðir eru hannaðir af Rut Káradóttur 
og efnisval er allt fyrsta flokks. 

 • Mjög vandað hús á þessum 
vinsæla stað.

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

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

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2. júní 

kl. 17:30 – 18:30

.       

Verð :   85,9 millj.

Stórglæsileg 107 fm, 3ja 
herb endaíbúð einstökum 
46 fm þaksvölum

 • Svalir snúa til suðurs og njóta 
einnig austur og vestur sólar 

 • Vönduð nýbygging á 
besta stað í 101 

 • Stæði í bílageymslu fylgir 

 • Glæsilegar stofur og 
tvö góð herbergi 

 • Aukin lofthæð og 
fallegar innréttingar

Barónsstígur 6
101 Reykjavík

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

Lyngborgir 35 og 37 hvor lóð um sig  
er 6275 fm að stærð.  

 • Á lóð nr. 35 hefur verið reist 24 fm hús 
 • til viðbótar hafa tvö hús til viðbótar verið reist annað 
þeirra ca. 6 fm og hitt um 15 fm, bæði óskráð.  

 • Húsin eru tengd við rafmagn og með köldu vatni.

Verð :   16,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lyngborgir 35 & 37

s. 695 5520

801 Grímsnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

93 fm hús í Svarfhólslandi 
 • Fjögur svefnherbergi ásamt svefnlofti 
 • Aðeins um 40 mín akstur frá höfuðborgarsvæðinu
 • Gæða eldhúsinnr frá HTH AEG tæki ma uppþv. og ísskápur 
 • Rúmlega hektara eignarland 
 • Læst hlið

Verð :   32,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langatröð 2

s. 695 5520

301 Hvalfjarðarstr.

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Gott sumarhús á góðum stað innst í litlu 
sumarhúsahverfi skammt frá Bifröst.  

 • Húsið er með heitu og köldu vatni. 
 • Þakjárn var endurnýjað nú í upphafi sumars.
 • Óhindrað útsýni í austur og suður.
 • Heitur pottur á palli.

Verð :   17,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

Birkiskógar 11

s. 695 5520

311 Stafholtstungnahr.

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Tveggja herbergja, 82,6 fm íbúð á 2 hæð  
fyrir 60 ára og eldri 

 • Íbúðin er með yfirbyggðum svölum 
 • Íbúðinni fylgir ekki stæði í bílgeymslu 
 • Í sameign er stór samkomusalur á jarðhæð  
með eldhúsi og salerni

Verð :   48,5 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Strikið 8

s. 778 7272

210 Garðabær

.       

Verð  f rá :   39,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 4. júní kl. 17:00 - 18:00

Frábærlega staðsettar  
nýjar íbúðir í miðborginni
 • Stærðir frá 45 fm

 • 2ja og 3ja herbergja

 • Í næsta nágrenni eru verslanir, 
og veitingastaði, fjölbreytta 
þjónustu, mannlíf og menningu

 • Allar íbúðir með stæði 
í bílakjallara

Hverfisgöta 85
101 Reykjavík

LAUS
STRAX

Svan G. Guðlaugs 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300 
svan@miklaborg.is

Ólafur Finnboga 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórunni í síma 773 6000

Mjög fallega 36,2 fm íbúð á annarri hæð
 • Falleg stofa og opið eldhús
 • Rúmgott svefnherbergi
 • Sérgeymsla í kjallara og 
 • Sameiginlegt þvottahús í kjallara og hjólageymsla
 • Einstök staðsetning við Fossvogsdalinn

Verð :   28,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Furugrund 72 202

s. 845 8958

200 Kópavogur

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

Virkilega falleg og björt íbúð á 6.hæð  
með gluggum í þrjár áttir.

 • Vel skipulagða 84,5fm 3ja herbergja endaíbúð
 • Sérinngangi, stórum svölum til suðurs 
 • Sér bílastæði í upphitaðri bílageymslu. 

Verð :   47,4 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vallakór 6a 

s. 845 8958

203 Kópavogur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

B Ó K I Ð  S KO Ð U N

Í S Í M A: 845 8958

54 fm kjallaraíbúð  
 • Rúmgóð stofa, svefnherb inn af 
 • Eldhús m góðu skápaplássi 
 • Sameiginl þvottahús 
 • Laus fljótlega

Verð :   29,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skeiðarvogur 147

s. 695 5520

104 Reykjavík

Falleg 114,7 fm 4-5 herb endaíbúð 
 • Þrjú svefnherbergi, möguleiki á fjórða 
 • Geymsla 5,8 fm í kjallara 
 • Sameign ásamt húsi að utan lítur vel út 
 • Fjölskylduvæn og falleg íbúð í hverfi sem er mjög vinsælt
 • Blómaskáli 

Verð :   54,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bólstaðarhlíð 62

s. 845 8958

105 Reykjavík

.       

Verð:  39,5 millj.

OPIÐ HÚS
 þriðjudaginn 2. júní kl. 17:00 - 17:30

Mikið endurnýjuð og vel 
skipulögð 79,9 fm  
3ja herb íbúð í kjallara 

 • Góð eign í hjarta borgarinnar
 • Íbúðin var öll tekin 
í gegn 2017 

 • Búið er að endurnýja 
rafmagn og lagnir 

 • Nýlegar innréttingar 
og gólfefni 

Bárugata 5
101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

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

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð :   68,9 millj.

140 fm íbúð á fyrstu hæð 

 • Rúmgóðar suðvestursvalir, 

 • Tvö svefnherbergi 

 • Þvottahús innan íbúðar 

 • Sérbílastæði í bílakjallara 

 • Svalir til suðurs 

Maltakur 9b
210 Garðabær

PANTIÐ SKOÐUN   

hjá Jason í síma 775 1515

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

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:  104 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 4. júní kl. 17:00 - 17:30

Glæsilegt 217 fm raðhús 
með miklu útsýni 

 • 5-6 svefnherbergi 
 • Eldhús og stofu með útsýni 
 • Tvö baðherbergi endurnýjuð 
 • Sér þvottahús 
 • Bílskúr 

Bollagarðar 37
170 Seltjarnarnes

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

Einstaklega björt og falleg 138 fm íbúð
 • Stór, björt og falleg alrými,opið eldhús 
 • Sólríkar svalir, 2-3 svefnherbergi 
 • Önnur hæð frá götu, fallegt útsýni 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Laus fljótlega

 Verð :   66,5 millj.

Atli S. Sigvarðsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtsvegur 37

s. 899 1178

210 Garðabær

B Ó K I Ð  S K O Ð U N

Í  S Í M A: 899 1178

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Rúmgóð og björt 83 fm 3ja herbergja 
íbúð á 1. hæð 

 • Möguleiki á 2 svefnherbergjum. 
 • Eldhús og baðherbergi hafa verið endurnýjuð.   
 • Góð eign á  vinsælum stað.

Verð :   44,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Víðimelur 46

s. 616 1313

107 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

Falleg, vel skipulögð og nánast algjörlega 

endurnýjuð 51,4 fm 2ja herb. íbúð á jarðh.
 • Útgengt er úr íbúð á hellulagða verönd til suðurs (sér afnotaréttur).
 • Skólp var endurnýjað árið 2020 sem og raflagnir, 
gólfefni, hurðir, eldhús og baðherbergi.

Verð :   34,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kelduland 5

s. 893 9929

108 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 893 9929

Glæsileg 221 fm 5-6 herb penthouse á 8. hæð
 • Nýlega uppgert og klætt fjölbýli með einstöku útsýni
 • Rúmlega 70 fm sér þakgarður, sem er yfirbyggður að hluta 
 • 25,5 fermetra bílskúr 
 • Tvær geymslur fylgja íbúðinni
 • Lyfta, myndavélakerfi og húsvörður 

Verð :   64,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Asparfell 6

s. 893 9929

111 Reykjavík

.       

Verð :   58,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn  3. júní kl. 17:00 - 17:30

Glæsileg 134 fm íbúð 
á efstu hæð 

 • Þrjú svefnherbergi, stór 
stofa og sjónvarpshol

 • Fallegt eldhús
 • Þvottahús innan íbúðar 
 • Mjög fjölskylduvæn eign
 • Frábærlega staðsett
 • Stutt í skóla, verslun 
og þjónustu

Breiðavík 23
112 Reykjavík

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

Laxalind 19
201 Kópavogur

Verð:  99,5 millj.

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

Verð :    46,5 millj.

Falleg 3ja herbergja 
íbúð á 2 hæð 

 • 2 svefnherbergi 

 • Nýtt parket

 • Endurnýjað eldhús 
og baðherbergi 

 • Bílastæði í kjallara

Berjarimi 8 
112 Reykjavík

Fjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 65-90%  
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

.       

Verð :   35,7 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 4. júní kl. 18:30 - 19:00

Glæsileg 62 fm 2ja herbergja 
íbúð á efstu hæð

 • Mikil lofthæð
 • Stórar þaksvalir 
 • Magnað útsýni 
 • Bílastæði í bílakjallara

Selvað 5
110 Reykjavík

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

.       

Verð :   70,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 4. júní kl. 17:00 - 17:30

Fullbúin 150 fm íbúð, 
vandaðar innréttingar

 • Stór stofa með frábæru útsýni
 • 4 svefnherbergi 
 • Stæði í bílgeymslu 
 • Eldhúsinnrétting með tækjum 
 • Góð lofthæð

Urriðaholtsstræti 28
210 Garðabær

TIL AFHENDINGAR 
STRAX

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

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3. júní 17:00 – 17:30

.       

Verð :   46,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn  3. júní kl. 17:00 - 17:30

Falleg og rúmgóð 93 fm 
3ja herb íbúð 3 hæð

 • Flott opið stofu og eldhúsrými 
 • Tvö stór svefnherb 
og fataherb 

 • Geymsla og þvottahús 
innan íbúðar 

 • Sólríkar svalir
 • Lyfta

Ánanaust 15 íb 302
101Reykjavík

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

Glæsilegt og vandað 194,9 fm 
parhús innst í botlanga

 • Heitur pottur í garði, arinn í stofu, mikið 
útsýni og mjög rúmgóð aðkoma

 • Aðalhæð með glæsilegum stofum 
og eldhúsi, snyrtingu og bílskúr. 

 • Neðri hæð með 3 svefnherbergjum, 
sjónvarsholi sem getur verið 
herbergi, mjög glæsilegu 
baðherbergi og þvottahús. 

 • Innviðir eru hannaðir af Rut Káradóttur 
og efnisval er allt fyrsta flokks. 

 • Mjög vandað hús á þessum 
vinsæla stað.

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

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

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2. júní 

kl. 17:30 – 18:30

.       

Verð :   85,9 millj.

Stórglæsileg 107 fm, 3ja 
herb endaíbúð einstökum 
46 fm þaksvölum

 • Svalir snúa til suðurs og njóta 
einnig austur og vestur sólar 

 • Vönduð nýbygging á 
besta stað í 101 

 • Stæði í bílageymslu fylgir 

 • Glæsilegar stofur og 
tvö góð herbergi 

 • Aukin lofthæð og 
fallegar innréttingar

Barónsstígur 6
101 Reykjavík

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

Lyngborgir 35 og 37 hvor lóð um sig  
er 6275 fm að stærð.  

 • Á lóð nr. 35 hefur verið reist 24 fm hús 
 • til viðbótar hafa tvö hús til viðbótar verið reist annað 
þeirra ca. 6 fm og hitt um 15 fm, bæði óskráð.  

 • Húsin eru tengd við rafmagn og með köldu vatni.

Verð :   16,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lyngborgir 35 & 37

s. 695 5520

801 Grímsnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

93 fm hús í Svarfhólslandi 
 • Fjögur svefnherbergi ásamt svefnlofti 
 • Aðeins um 40 mín akstur frá höfuðborgarsvæðinu
 • Gæða eldhúsinnr frá HTH AEG tæki ma uppþv. og ísskápur 
 • Rúmlega hektara eignarland 
 • Læst hlið

Verð :   32,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langatröð 2

s. 695 5520

301 Hvalfjarðarstr.

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Gott sumarhús á góðum stað innst í litlu 
sumarhúsahverfi skammt frá Bifröst.  

 • Húsið er með heitu og köldu vatni. 
 • Þakjárn var endurnýjað nú í upphafi sumars.
 • Óhindrað útsýni í austur og suður.
 • Heitur pottur á palli.

Verð :   17,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

Birkiskógar 11

s. 695 5520

311 Stafholtstungnahr.

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Tveggja herbergja, 82,6 fm íbúð á 2 hæð  
fyrir 60 ára og eldri 

 • Íbúðin er með yfirbyggðum svölum 
 • Íbúðinni fylgir ekki stæði í bílgeymslu 
 • Í sameign er stór samkomusalur á jarðhæð  
með eldhúsi og salerni

Verð :   48,5 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Strikið 8

s. 778 7272

210 Garðabær

.       

Verð  f rá :   39,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 4. júní kl. 17:00 - 18:00

Frábærlega staðsettar  
nýjar íbúðir í miðborginni
 • Stærðir frá 45 fm

 • 2ja og 3ja herbergja

 • Í næsta nágrenni eru verslanir, 
og veitingastaði, fjölbreytta 
þjónustu, mannlíf og menningu

 • Allar íbúðir með stæði 
í bílakjallara

Hverfisgöta 85
101 Reykjavík

LAUS
STRAX

Svan G. Guðlaugs 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300 
svan@miklaborg.is

Ólafur Finnboga 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórunni í síma 773 6000

Mjög fallega 36,2 fm íbúð á annarri hæð
 • Falleg stofa og opið eldhús
 • Rúmgott svefnherbergi
 • Sérgeymsla í kjallara og 
 • Sameiginlegt þvottahús í kjallara og hjólageymsla
 • Einstök staðsetning við Fossvogsdalinn

Verð :   28,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Furugrund 72 202

s. 845 8958

200 Kópavogur

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

Virkilega falleg og björt íbúð á 6.hæð  
með gluggum í þrjár áttir.

 • Vel skipulagða 84,5fm 3ja herbergja endaíbúð
 • Sérinngangi, stórum svölum til suðurs 
 • Sér bílastæði í upphitaðri bílageymslu. 

Verð :   47,4 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vallakór 6a 

s. 845 8958

203 Kópavogur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

B Ó K I Ð  S KO Ð U N

Í S Í M A: 845 8958

54 fm kjallaraíbúð  
 • Rúmgóð stofa, svefnherb inn af 
 • Eldhús m góðu skápaplássi 
 • Sameiginl þvottahús 
 • Laus fljótlega

Verð :   29,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skeiðarvogur 147

s. 695 5520

104 Reykjavík

Falleg 114,7 fm 4-5 herb endaíbúð 
 • Þrjú svefnherbergi, möguleiki á fjórða 
 • Geymsla 5,8 fm í kjallara 
 • Sameign ásamt húsi að utan lítur vel út 
 • Fjölskylduvæn og falleg íbúð í hverfi sem er mjög vinsælt
 • Blómaskáli 

Verð :   54,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bólstaðarhlíð 62

s. 845 8958

105 Reykjavík

.       

Verð:  39,5 millj.

OPIÐ HÚS
 þriðjudaginn 2. júní kl. 17:00 - 17:30

Mikið endurnýjuð og vel 
skipulögð 79,9 fm  
3ja herb íbúð í kjallara 

 • Góð eign í hjarta borgarinnar
 • Íbúðin var öll tekin 
í gegn 2017 

 • Búið er að endurnýja 
rafmagn og lagnir 

 • Nýlegar innréttingar 
og gólfefni 

Bárugata 5
101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

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

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð :   68,9 millj.

140 fm íbúð á fyrstu hæð 

 • Rúmgóðar suðvestursvalir, 

 • Tvö svefnherbergi 

 • Þvottahús innan íbúðar 

 • Sérbílastæði í bílakjallara 

 • Svalir til suðurs 

Maltakur 9b
210 Garðabær

PANTIÐ SKOÐUN   

hjá Jason í síma 775 1515

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

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:  104 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 4. júní kl. 17:00 - 17:30

Glæsilegt 217 fm raðhús 
með miklu útsýni 

 • 5-6 svefnherbergi 
 • Eldhús og stofu með útsýni 
 • Tvö baðherbergi endurnýjuð 
 • Sér þvottahús 
 • Bílskúr 

Bollagarðar 37
170 Seltjarnarnes

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

Einstaklega björt og falleg 138 fm íbúð
 • Stór, björt og falleg alrými,opið eldhús 
 • Sólríkar svalir, 2-3 svefnherbergi 
 • Önnur hæð frá götu, fallegt útsýni 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Laus fljótlega

 Verð :   66,5 millj.

Atli S. Sigvarðsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtsvegur 37

s. 899 1178

210 Garðabær

B Ó K I Ð  S K O Ð U N

Í  S Í M A: 899 1178

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Rúmgóð og björt 83 fm 3ja herbergja 
íbúð á 1. hæð 

 • Möguleiki á 2 svefnherbergjum. 
 • Eldhús og baðherbergi hafa verið endurnýjuð.   
 • Góð eign á  vinsælum stað.

Verð :   44,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Víðimelur 46

s. 616 1313

107 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

Falleg, vel skipulögð og nánast algjörlega 

endurnýjuð 51,4 fm 2ja herb. íbúð á jarðh.
 • Útgengt er úr íbúð á hellulagða verönd til suðurs (sér afnotaréttur).
 • Skólp var endurnýjað árið 2020 sem og raflagnir, 
gólfefni, hurðir, eldhús og baðherbergi.

Verð :   34,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kelduland 5

s. 893 9929

108 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 893 9929

Glæsileg 221 fm 5-6 herb penthouse á 8. hæð
 • Nýlega uppgert og klætt fjölbýli með einstöku útsýni
 • Rúmlega 70 fm sér þakgarður, sem er yfirbyggður að hluta 
 • 25,5 fermetra bílskúr 
 • Tvær geymslur fylgja íbúðinni
 • Lyfta, myndavélakerfi og húsvörður 

Verð :   64,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Asparfell 6

s. 893 9929

111 Reykjavík

.       

Verð :   58,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn  3. júní kl. 17:00 - 17:30

Glæsileg 134 fm íbúð 
á efstu hæð 

 • Þrjú svefnherbergi, stór 
stofa og sjónvarpshol

 • Fallegt eldhús
 • Þvottahús innan íbúðar 
 • Mjög fjölskylduvæn eign
 • Frábærlega staðsett
 • Stutt í skóla, verslun 
og þjónustu

Breiðavík 23
112 Reykjavík

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

Laxalind 19
201 Kópavogur

Verð:  99,5 millj.

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



BÓKIÐ SKOÐUN

Holtsgata 39    101 Reykjavík

Mjög falleg og vel skipulögð 71fm 3 herbergja risíbúð í góðu þríbýlishúsi á 
þessum vinsæla stað. Eignin skiptist í hol, eldhús, borðstofu, stofu, tvö herbergi, 
baðherbergi og geymslu. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 71 m2      

39.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN

Hallkelshólar 78    801 Selfoss

Fallegt 63,6fm 3 herbergja Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes-og 
Grafningshreppi. Húsið skiptist í : forstofu, stofu/borðstofu, eldhús, tvö herbergi 
og baðherbergri. Húsið stendur á 8.000 fm leigulóð með glæsilegu útsýni. Stór 
verönd með girðingu og skjólgirðingu.  Lokað svæði með rafmagnshliði (símahlíð).  
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 63,3 m2      

18.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl: 17:00-18:00

Flókagata 49    105 Reykjavík

Einstaklega vel staðsett ca. 316fm parhús á þremur hæðum með bílskúr. Eignin er byggð 
1987. Miðhæð skiptist í : forstofu, wc, stofu, sólstofu, borðstofu, eldhús. Risið skiptist í : 
3 herbergi, baðherbergi og hol. Kjallari skiptist í : tvö stór herbergi wc, stórt fjölskyldu-
rými, þvottahús með sturtu, geymslu og rúmgóðan bílskúr. Innangengt er úr bílskúr inn í 
kjallarann. Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 8     Stærð: ca.316 m2      

129.000.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl: 18:15-19:00

Skúlagata 44    101 Reykjavík

Mjög vel skiplögð 93,3fm 4ra herbergja endaíbúð á þriðju hæð í góðu lyftuhúsi. 
Fallegt útsýni til norðurs út á sundin og Esjuna. Suður svalir. Sér merkt stæði fylgir 
íbúðini. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 4     Stærð: 93,3 m2      

51.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 3. júní kl: 17:00-17:30

Klyfjasel 17    109 Reykjavík

Mjög vel skipulagt 11 herbergja 220fm einbýlishús á tveimur hæðum með góðri 
aukaíbúð á jarðhæðinni. Efri hæð og ris skipstist í : forstofu, gang, stofu, borðstofu, 
eldhús, 5 svefnherbergi og baðherbergi. Neðri hæðin skiptist í : forstofu, gang, 
eldhús, stofu þrjú herbergi, baðherbergi og þv/geymslu. Eignin er mikið endurnýjuð. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 11     Stærð: 220 m2      

77.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN

Hagamelur 41    107 Reykjavík

Mjög björt og vel skipulögð 3-4 herbergja íbúð á 3 hæð í vel við höldnu fjölbýlishúsi á 
þessum sívinsæla stað. Húsið er nýlega steinað að utan, endurnýjaðir gluggar ásamt járni 
á þaki. Eignin skiptist í : forstofu, eldhús/borðstofu, stofu, tvö herbergi, baðherbergi, tvær 
geymslur ásamt leiguherbergi í risi með aðgangi að sam.salerni. Eignin getur verið laus 
við kaupsamning. Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3-4     Stærð: 90,5 m2      

50.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl. 17:30-18:00

Goðaborgir 8    112 Reykjavík

Falleg og rúmgóð 2ja herb. íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum. Einstakt 
útsýni til sjávar frá eldhúsi. Svalir í austur frá stofu. Búið er að endurnýja gólfefni  
í herb., stofu og eldhúsi. Endurnýjaðar hvítar innihurðar. Sérmerkt bílastæði. 
Sérgeymsla í sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 2     Stærð: 67,0 m2      

35.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl. 18:30-19:00

Kristnibraut 71    113 Reykjavík

*Einstakt útsýni* 4-5 herbergja 149,6 fm íbúð með sérinng. á jarðhæð og rúmgóðu 
stæði í bílageymslu.  Stór timburverönd í suður og svalir í norður. Viðhaldslítið 
fjölbýli með 6 íbúðum. Skipulag: Forstofa, 3 svefnherb., baðherb., þvottahús, 
sjónvarpsstofu, eldhús og stofa. Gólfefni: parket og flísar, innrétt. eru úr eik. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4-5     Stærð: 149,6 m2      

65.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl. 17.30-18.00

Miðhús 50    112 Reykjavík 79.900.000

Fallegt og frábærlega vel staðsett einbýlishús með bílskúr í Húsah-
verfi Grafarvogs. Mögulegt er að útbúa íbúð í bílskúrnum sem er 
sérstæður. Garðurinn er alveg aflokaður og mjög gróinn og fallegur 
með munstur steyptum stéttum og veröndum. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi, sjónvarpshol og bjartar stofur. 

Frábær staðsetning þar sem örstutt er í skóla, leikskóla, sundlaug 
og íþróttaaðstöðu   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 211,3 m2

Glæsilegar 2-5 herb íbúðir í vinsælu hverfi þar sem stutt er í skóla, 
leikskóla og fallegar gönguleiðir um óspillta náttúru. Svalalokun með 
völdum íbúðum og afgirt timburverönd á jarðhæðum. Stæði í lokaðri 
bílgeymslu fylgir 3-5 herb íbúðum.

Herbergi: 2ja-5 
Stærðir: 53 - 165 m2

Í sölu hjá Fasteignasölunni TORG. 
Nýbyggingar við Elliðabraut í Norðlingaholti, 
110 Reykjavík.

Helgi 
fasteignasali

gsm: 780 2700
helgi@fstorg.is

Þóra 
fasteignasali
gsm: 822 2225
thora@fstorg.is

Elliðabraut Norðlingaholti
110 Reykjavík

NÝBYGGINGAR

SÝNUM 

DAGLEGA

HAFÐU 
SAMBAND

Við sendum þér upplýsingabækling með skilalýsingu,
teikningum, stærðum og verðlista íbúða

Vinastræti 14-16, nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu í Urriðaholti í Garðabæ, byggðar af 
ÞG verk. Vel staðsettar íbúðir með leikskóla og skóla í gögnufæri, gólfvöll og Heiðmörkina í 
næsta nágrenni. Húsið er efst á hæðinni og eru margar íbúðir með frábært útsýni. 
Afhending í júní 2020.

Vinastræti 14-16 - Urriðaholt Garðabær

•	 Vel hannaðar 2-4 herb. íbúðir í lyftuhúsi með góðum bílakjallara.

•	 Innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgir

•	 Allar íbúðir parketlagðar

•	 Aukin lofthæð

•	 Tvö	baðherbergi	í	flestum	íbúðum

•	 Fullkomið	loftræstikerfi	sem	tryggir	góða	innivist

•	 Tvö	bílastæði	í	bílakjallara	fylgir	flestum	íbúðum

•	 Einstök hönnun á byggingunni, unnin af arkitektarstofunni Arkís

•	 Húsið er með álklæðningu sem tryggir lágmarks viðhald

•	 Listaverk eftir Sigurð Árna Sigurðsson á norðurhlið byggingarinnar

•	 Þjónustu og verslanir á jarðhæð

NÝJAR ÍBÚÐIR Í GLÆSILEGRI 
NÝBYGGINGU Í URRIÐAHOLTI!

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl.17:30-18:00

Darri 
sölufulltrúi

gsm: 767 0000

Hrönn 
fasteignasali
gsm: 692 3344

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820 2222

Mjög vel staðsett einbýlishús á einni hæð neðarlega í Fossvogi. Eignin er skráð  
262,1 fm og að auki er 31fm sólskáli samtals því 300fm. Húsið er teiknað af Gunnari 
Hanson arkitekt. Gólfsíðir gluggar, stórar og bjartar stofur, fallegur arinn, þrjú salerni 
og fjögur svefnherbergi.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 262,1 m2

Árland 6    108 Reykjavík 135.000.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl. 18.30-19.00

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð  á fyrstu hæð með, garðskála (sem er ekki inni í fermetrafjölda 
) verönd og aflokuðum garði.  Eignin er skráð skv F.M.R. 101,4 fm og þar af er geymsla 
6,7fm. Húsið er vel staðsett innst í botnlanga og var tekið í gegn árið 2000. Stutt er í 
leik- og grunnskóla, sundlaug, íþróttasvæði og Hólabrekkuskóla ásamt annarri almennri 
þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 101,4 m2

Torfufell  50     111 Reykjavík 36.900.000

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Darri Örn
Sölufulltrúi

767 0000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Ragnar
Sölufulltrúi

844 6516

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
Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



BÓKIÐ SKOÐUN

Holtsgata 39    101 Reykjavík

Mjög falleg og vel skipulögð 71fm 3 herbergja risíbúð í góðu þríbýlishúsi á 
þessum vinsæla stað. Eignin skiptist í hol, eldhús, borðstofu, stofu, tvö herbergi, 
baðherbergi og geymslu. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 71 m2      

39.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN

Hallkelshólar 78    801 Selfoss

Fallegt 63,6fm 3 herbergja Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes-og 
Grafningshreppi. Húsið skiptist í : forstofu, stofu/borðstofu, eldhús, tvö herbergi 
og baðherbergri. Húsið stendur á 8.000 fm leigulóð með glæsilegu útsýni. Stór 
verönd með girðingu og skjólgirðingu.  Lokað svæði með rafmagnshliði (símahlíð).  
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 63,3 m2      

18.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl: 17:00-18:00

Flókagata 49    105 Reykjavík

Einstaklega vel staðsett ca. 316fm parhús á þremur hæðum með bílskúr. Eignin er byggð 
1987. Miðhæð skiptist í : forstofu, wc, stofu, sólstofu, borðstofu, eldhús. Risið skiptist í : 
3 herbergi, baðherbergi og hol. Kjallari skiptist í : tvö stór herbergi wc, stórt fjölskyldu-
rými, þvottahús með sturtu, geymslu og rúmgóðan bílskúr. Innangengt er úr bílskúr inn í 
kjallarann. Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 8     Stærð: ca.316 m2      

129.000.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl: 18:15-19:00

Skúlagata 44    101 Reykjavík

Mjög vel skiplögð 93,3fm 4ra herbergja endaíbúð á þriðju hæð í góðu lyftuhúsi. 
Fallegt útsýni til norðurs út á sundin og Esjuna. Suður svalir. Sér merkt stæði fylgir 
íbúðini. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 4     Stærð: 93,3 m2      

51.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 3. júní kl: 17:00-17:30

Klyfjasel 17    109 Reykjavík

Mjög vel skipulagt 11 herbergja 220fm einbýlishús á tveimur hæðum með góðri 
aukaíbúð á jarðhæðinni. Efri hæð og ris skipstist í : forstofu, gang, stofu, borðstofu, 
eldhús, 5 svefnherbergi og baðherbergi. Neðri hæðin skiptist í : forstofu, gang, 
eldhús, stofu þrjú herbergi, baðherbergi og þv/geymslu. Eignin er mikið endurnýjuð. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 11     Stærð: 220 m2      

77.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN

Hagamelur 41    107 Reykjavík

Mjög björt og vel skipulögð 3-4 herbergja íbúð á 3 hæð í vel við höldnu fjölbýlishúsi á 
þessum sívinsæla stað. Húsið er nýlega steinað að utan, endurnýjaðir gluggar ásamt járni 
á þaki. Eignin skiptist í : forstofu, eldhús/borðstofu, stofu, tvö herbergi, baðherbergi, tvær 
geymslur ásamt leiguherbergi í risi með aðgangi að sam.salerni. Eignin getur verið laus 
við kaupsamning. Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3-4     Stærð: 90,5 m2      

50.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl. 17:30-18:00

Goðaborgir 8    112 Reykjavík

Falleg og rúmgóð 2ja herb. íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum. Einstakt 
útsýni til sjávar frá eldhúsi. Svalir í austur frá stofu. Búið er að endurnýja gólfefni  
í herb., stofu og eldhúsi. Endurnýjaðar hvítar innihurðar. Sérmerkt bílastæði. 
Sérgeymsla í sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 2     Stærð: 67,0 m2      

35.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl. 18:30-19:00

Kristnibraut 71    113 Reykjavík

*Einstakt útsýni* 4-5 herbergja 149,6 fm íbúð með sérinng. á jarðhæð og rúmgóðu 
stæði í bílageymslu.  Stór timburverönd í suður og svalir í norður. Viðhaldslítið 
fjölbýli með 6 íbúðum. Skipulag: Forstofa, 3 svefnherb., baðherb., þvottahús, 
sjónvarpsstofu, eldhús og stofa. Gólfefni: parket og flísar, innrétt. eru úr eik. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4-5     Stærð: 149,6 m2      

65.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl. 17.30-18.00

Miðhús 50    112 Reykjavík 79.900.000

Fallegt og frábærlega vel staðsett einbýlishús með bílskúr í Húsah-
verfi Grafarvogs. Mögulegt er að útbúa íbúð í bílskúrnum sem er 
sérstæður. Garðurinn er alveg aflokaður og mjög gróinn og fallegur 
með munstur steyptum stéttum og veröndum. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi, sjónvarpshol og bjartar stofur. 

Frábær staðsetning þar sem örstutt er í skóla, leikskóla, sundlaug 
og íþróttaaðstöðu   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 211,3 m2

Glæsilegar 2-5 herb íbúðir í vinsælu hverfi þar sem stutt er í skóla, 
leikskóla og fallegar gönguleiðir um óspillta náttúru. Svalalokun með 
völdum íbúðum og afgirt timburverönd á jarðhæðum. Stæði í lokaðri 
bílgeymslu fylgir 3-5 herb íbúðum.

Herbergi: 2ja-5 
Stærðir: 53 - 165 m2

Í sölu hjá Fasteignasölunni TORG. 
Nýbyggingar við Elliðabraut í Norðlingaholti, 
110 Reykjavík.

Helgi 
fasteignasali

gsm: 780 2700
helgi@fstorg.is

Þóra 
fasteignasali
gsm: 822 2225
thora@fstorg.is

Elliðabraut Norðlingaholti
110 Reykjavík

NÝBYGGINGAR

SÝNUM 

DAGLEGA

HAFÐU 
SAMBAND

Við sendum þér upplýsingabækling með skilalýsingu,
teikningum, stærðum og verðlista íbúða

Vinastræti 14-16, nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu í Urriðaholti í Garðabæ, byggðar af 
ÞG verk. Vel staðsettar íbúðir með leikskóla og skóla í gögnufæri, gólfvöll og Heiðmörkina í 
næsta nágrenni. Húsið er efst á hæðinni og eru margar íbúðir með frábært útsýni. 
Afhending í júní 2020.

Vinastræti 14-16 - Urriðaholt Garðabær

•	 Vel hannaðar 2-4 herb. íbúðir í lyftuhúsi með góðum bílakjallara.

•	 Innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgir

•	 Allar íbúðir parketlagðar

•	 Aukin lofthæð

•	 Tvö	baðherbergi	í	flestum	íbúðum

•	 Fullkomið	loftræstikerfi	sem	tryggir	góða	innivist

•	 Tvö	bílastæði	í	bílakjallara	fylgir	flestum	íbúðum

•	 Einstök hönnun á byggingunni, unnin af arkitektarstofunni Arkís

•	 Húsið er með álklæðningu sem tryggir lágmarks viðhald

•	 Listaverk eftir Sigurð Árna Sigurðsson á norðurhlið byggingarinnar

•	 Þjónustu og verslanir á jarðhæð

NÝJAR ÍBÚÐIR Í GLÆSILEGRI 
NÝBYGGINGU Í URRIÐAHOLTI!

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl.17:30-18:00

Darri 
sölufulltrúi

gsm: 767 0000

Hrönn 
fasteignasali
gsm: 692 3344

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820 2222

Mjög vel staðsett einbýlishús á einni hæð neðarlega í Fossvogi. Eignin er skráð  
262,1 fm og að auki er 31fm sólskáli samtals því 300fm. Húsið er teiknað af Gunnari 
Hanson arkitekt. Gólfsíðir gluggar, stórar og bjartar stofur, fallegur arinn, þrjú salerni 
og fjögur svefnherbergi.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 262,1 m2

Árland 6    108 Reykjavík 135.000.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl. 18.30-19.00

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð  á fyrstu hæð með, garðskála (sem er ekki inni í fermetrafjölda 
) verönd og aflokuðum garði.  Eignin er skráð skv F.M.R. 101,4 fm og þar af er geymsla 
6,7fm. Húsið er vel staðsett innst í botnlanga og var tekið í gegn árið 2000. Stutt er í 
leik- og grunnskóla, sundlaug, íþróttasvæði og Hólabrekkuskóla ásamt annarri almennri 
þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 101,4 m2

Torfufell  50     111 Reykjavík 36.900.000

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Darri Örn
Sölufulltrúi

767 0000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Ragnar
Sölufulltrúi

844 6516

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
Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



 

 

 

 

 

 

 

 

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.Íbúð nr.

Íbúð nr.

Íbúð nr. íbúð nr.

Búseturéttur:                          10.656.249 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       271.347 kr.

Búseturéttur:                        11.654.311 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      286.455 kr.

Búseturéttur:                           8.658.039 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       218.918 kr.

Búseturéttur:                          3.881.100 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     166.810 kr.

Búseturéttur:                           9.512.976 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      234.498 kr.

Búseturéttur:                          4.219.688 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     169.145 kr. 

Búseturéttur:                           7.528.013 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       193.697 kr. 

Búseturéttur:                          4.940.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     116.522 kr.

Mögulegt lán: 5.328.124 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 5.827.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 4.329.019 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 1.000.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 4.756.488 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 1.000.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í september.

Mögulegt lán: 3.764.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í september.

Mögulegt lán: 1.500.000 kr. 
Tilbúin til afhendingar.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Reykjavík: Grafarvogur, Miðbær og Vesturbær

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI UPPLÝSINGAR

FROSTAFOLD 20   ·  112 RVK.

EINHOLT 12  ·  105 RVK.

88,2
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Búseturéttur:                        13.868.040 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      329.893 kr.

72 nýjar íbúðir í Árskógum við Mjódd 
væntanlegar í sölu haustið 2020

Búseturéttur:                        11.635.101 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      285.773 kr.

Búseturéttur:                        11.472.748 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      275.739 kr.

Mögulegt lán: 6.934.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Nýr kynningarvefur 
https://arskogar.buseti.is

Mögulegt lán: 5.817.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 5.736.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

ÞVERHOLT 15   ·  105 RVK. 

 ÁRSKÓGAR 5 OG 7  ·  109 RVK.EINHOLT 12   ·  105 RVK.

EINHOLT 6   ·  105 RVK.

105,3
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203

307
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Áður auglýstar íbúðir: 
Úthlutun er óháð félagsnúmeri. 
Hægt er að úthluta strax. Birt með fyrirvara um villur og breytingar

NÝTT Í SÖLU 
Umsóknarfrestur: Til 10. júní kl. 16. 
Úthlutun: 11. júní kl. 12.

ferm.
NÝTT

 Í S
ÖLU

NÝTT Í S
ÖLU

NÝTT Í S
ÖLU

NÝTT Í S
ÖLU

NÝBYGGING

NÝTT PARKET MEÐ TEKJUMARKI ÞAKÍBÚÐ

ÞVERHOLT 19  ·  105 RVK.

EINHOLT 10  ·  105 RVK.

EINHOLT 12  ·  105 RVK.

GARÐHÚS 2  ·  112 RVK.

ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK.

KEILUGRANDI 1 ·  107 RVK.

110,2

128,8
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75,5

69,2

 80,3
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2ja

1

302

301

101

201

206

101 202

WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.Is 
Sími: 556 1000
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ÍBÚÐIR Í B
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Ármúla 21, 108 Reykjavík - Reykjavík – Sími 533 4040
kjoreign@kjoreign.is - www.kjoreign.is/

KJÖREIGN FASTEIGNASALA - TRAUST OG ÖRUGG FASTEIGNASALA í 40 ÁR

Ásta María Benónýsdóttir
Löggiltur fasteignasali

 asta@kjoreign.is
 897-8061

Sigurbjörn Skarphéðinsson
Löggiltur fasteignasali, 

skjalagerð.
 sigurbjorn@kjoreign.is

 533-4040

Dan Valgarð S. Wiium
Hdl, löggiltur fasteignasali.

 dan@kjoreign.is
 896-4013

Rakel Salóme Eydal
Löggiltur fasteignasali og 

löggiltur leigumiðlari
 rakel@kjoreign.is

 533-4040

Þórarinn Friðriksson
Löggiltur fasteignasali.
 thorarinn@kjoreign.is

 844-6353

Jón Bergsson
lögmaður og löggiltur  

fasteignasali
 jon@kjoreign.is

 777-1215

F
ru

m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að 
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.



BÓKIÐ SKOÐUN

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

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í löggildingarnámi

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson 

lögg. fast. 
einarm@fold.is / 893-9132

 

Bjarkarás 9, 210 Gb, glæsileg efri sérhæð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 2/6 KL. 16:45-17:30.

Bjarkarás 9, 210 Garðabær. Glæsileg 141,7 fm 4ra herbergja efri sérhæð með stórum 
svölum og stæði í bílageymslu. Sérinngangur. Glæsilegar innréttingar sem og gólfefni. 
Parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Falleg frágengin lóð.  
Verð 74,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 2. júní kl. 16:45-17:30, verið velkomin.

Gullsmári 7, 201 Kópavogur, 8.hæð, 2ja. 
BÓKIÐ EINKASKOÐUN!

Gullsmári 7, íbúð 804. Góð 2ja herbergja íbúð í vönduðu húsi  fyrir 60 ára og eldri 
á frábærum stað í Kópavogi. Tengt fyrir þvottavél á baði. Búrgeymsla innan íbúðar. 
Rúmgóðar yfirbyggðar svalir með frábæru útsýni. Húsið er tengt þjónustumiðstöð með 
matsal, föndurherbergi og ýmiss konar þjónustu. Verð 39,5 millj. 
Bókið einkaskoðun. Sýnum samdægurs!

Þangbakki 10, 109 Rvk. 
2JA HERBERGJA Á 4. HÆÐ, LYFTA.

2ja herbergja 64,1 fm á 4ju hæð ásamt 7,1 fm geymslu niðri, samtals 71,2 fm. Til 
viðbótar er sameiginlegt þvottahús á hæðinni. Parket og flísar á gólfum. Stórar svalir í 
norð-vestur. Lyfta. Snyrtileg sameign og húsið lítur vel út eftir endurbætur. Stutt í marg-
víslega þjónustu í Mjóddinni. 
Verð 33,9 millj. 

Háaleitisbraut 52, 108 Rvk., 
4RA HERBERGJA VEL SKIPULÖGÐ ÍBÚÐ.

107,2 fm falleg og vel skipulögð íbúð á 4. hæð á góðum stað ofarlega við Háaleitisbraut. 
Verið er að gera við og mála húsið að utan á kostnað seljanda. Íbúðin er vel skipulögð 
og með frá frábæru útsýni. Þrjú svefnherbergi. Svalir í suð-vestur.  
Verð 45,9 millj.

Ferjubakki 16, 109 Rvk., 3ja. 
OPIÐ HÚS MIÐ 3/6 KL. 17:15-18:00.

Ferjubakki 16, 2.hæð til vinstri. Íbúðin er öll uppgerð og hin glæsilegasta, 3ja herbergja 
78,9 fm ásamt 7,1 fm geymslu í kjallara, samtals 86 fm. Parket og flísar á gólfum. Svalir í 
suður.  Fallegt eldhús með nýjum tækjum. Tvö svefnherbergi. Tengi fyrir þvottavél inná 
baði. Gott skipulag. Sjón er sögu ríkari.  
Verð 39,5 millj.  
Opið hús miðvikudaginn 3. júní kl. 17:15-18:00, verið velkomin.

Bræðratunga 4, 200 Kópavogur, raðhús. 
OPIÐ HÚS MIÐ 3/6 KL. 17:00-17:30.

Bræðratunga 4, Kópavogi. Raðhús ásamt sérstæðum bílskúr, samtals 161,4 fm á 
frábærum stað, miðsvæðis í Kópavogi. Á neðri hæð er forstofa, tvöföld stofa, eldhús, 
gestasnyrting og þvottahús.  Á efri hæðinni tvö svefnherbergi og baðherbergi. Falleg 
lóð. Verönd fyrir framan og aftan hús.  
Opið hús miðvikudaginn 3. júní klukkan 17:00-17:30 verið velkomin.

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Auðarstræti 17  
Póstnr: 101. 
Stærð: 142.1 fm.
Gerð: Sérhæð með bílskúr
Herb: 4-5
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 02.06.2019  
Á MILLI KL. 17:30-18:00

Virkilega falleg sérhæð með bílskúr á frábærum 
stað í miðborginni. Sér inngangur. Tvær stórar stofu, 
tvö góð svefnherbergi, endurnýjað eldhús, íbúð í 
bílskúr með leigutekjum. Fallegur gróinn garður. 
Frábær staðsetning.

Verð: 69.900.000.- 

Skipholt 50d 
Póstnr: 105
Stærð: 178,5 fm 
Gerð: Skrifstofuhúsnæði.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

Virkilega gott skrifstofuhúsnæði í góðu lyftuhúsi 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Eignin skiptist í 
móttöku, opið skrifstofurými, sér skrifstofu, fundar-
herbergi og fundarsalur. Eldhús, salerni og góðar 
skjalageymslur. Virkilega vandað skrifstofurými og 
húsi í mjög góðu standi.

Verð 59.900.000.-

Breiðhella 16
Póstnr: 221 Hafnarfjörður
Stærð: 256 fm

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

Mjög gott 256 fm endabil á tveim hæðum. Snyrtilegt 
umhverfis hús og malbikuð bílastæði.Húsið er steypt 
hús á tveim hæðum með steyptu millilofti. 
Góð innkeyrsluhurð og hátt til lofts í sal. 
Sér Gönguhurð fyrir efri hæð. 
Laust við kaupsamning.

Verð 49.900.000.-

Eyrartröð 3
Póstnr: 220 Hafnarfirði
Stærð: 83,5  fm
Gerð: Iðnaðarhúsnæði

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLU

Einstaklega snyrtilegt og gott iðnaðarbil í Hafnarfirði. 
Samtals 83,5 fm. Stór innkeyrsluhurð og gönguhurð 
við hliðina. Hátt til lofts og milliloft yfir hluta. Hentar 
vel sem t.d. lager, léttur iðnaður eða geymsluhús-
næði. Hús í mjög góðu standi og frágangur allur hin 
snyrtilegasti. Getur verið laus fljólega. Góð fjárfesting 
sem leiguhúsnæði einnig.

Verð: 22.900.000.- 

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

TRAUST  -  ÖRYGGI  -  ÁRANGUR  
Veldu eingöngu toppþjónustu í þínum fasteignaviðskiptum

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar tegundir eigna á skrá! 

Húsi verslunarinnar 8.hæð,  Kringlunni 7, 103 Reykjavík, fasthofn@fasthofn.is

NESHAMRAR 9
97.500.000. 201 fm. FALLEGT EINBÝLI Í GRÓNU HVERFI.
Stórar og opnar stofur með mikilli lofthæð og stórum gluggum. 
Fallegt eldhús, 3-4 svefnherbergi. Stórt baðherbergi og 
sér bað í hjónasvítu. Innangengt í stóran snyrtilega bílskúr. 
Gróin og falleg lóð með pöllum. Hús klætt með viðhaldslítilli 
klæðningu. OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG KL 18:00-18:30

HESTAVAÐ 3 - BÓKIÐ SKOÐUN.
50.900.000.-  124,6 fm  
Virkilega góð fjögurra herbergja íbúð á annari hæð með stæði 
í lokaðri bílageymslu. Sér inngangur af svölum.
Stofa og eldhús eitt opið rými. Suðvestur svalir. Þrjú mjög 
rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með baðkari, þvottahús 
innan íbúðar. Sér stæði í lokaðri bílageymslu. 

SÓLTÚN 9 
54.900.000.- 102,4fm - MJÖG GÓÐ 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ. Á 
JARÐHÆÐ MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.
Virkilega falleg 3ja herbergja íbúð á jarðæð með stæði í bíla-
geymslu. Sérafnota verönd. Stofa og borðstofa. Tvö svefnher-
bergi. Gott eldhús. Snyrtilegt og viðhaldslítið hús.  
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 17:00-17:30

MIKLABRAUT 84 
54.900.000.- 130,2 fm
SÉRHÆÐ Í MIKIÐ ENDURNÝJUÐU HÚSI MEÐ BÍLSKUR
Virkilega góð sérhæð í mikið endurnýjuðu húsi. Tvö góð 
svefnherbergi og tvennar stofur. Eldhús og endurnýjað bað-
herbergi. Bílskúr. Mjög góður kostur fyrir þá sem eru að leita 
að sérðhæð miðsv. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG KL. 18:00-18:30 

RAUÐARÁRSTÍGUR 7 
40.900.000 - 67,4 fm. FALLEGT ÍBÚÐ Á TVEIM HÆÐUM 
Íbúðin er á efstu hæð. Á hæðinni er gott opið anddyri, stór 
stofa og endurnýjað eldhús í fallegu miðrými. Baðherbergi 
með sturtu. Tvö góð svefnherbergi eru í risi sem og geymslu-
loft. Ný gólfefni á allri íbúð og rafmagn endurnýjað. Snyrtileg 
sameign. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG KL.17:00-17:30

HOLTAGERÐI 30 - BÓKIÐ SKOÐUN
171,9 fm - SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR OG AUKA ÍBÚÐ Í KJALLAR.
Góð sérhæð á frábærum stað á Kársnesinu. Hæðin er með 
þrem rúmgóðum svefnherbergjum og stórum  opnum stofum. 
Hátt til lofts og gólfsíðir gluggar. Arinn.
Aukaíbúð í kjallar. Rúmgóður bílskúr. Hús sem rúmar stóra 
fjölskyldu. Tilboð óskast. Laus við kaupsamning.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN



viftur.is
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Íshúsið ehf - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

OKKAR 
ALLRA

Andaðu léttar...

Lenda í vikunni
BEZTU 
-100 hraðar
-kraftmiklar
-hljóðlátar

DOMUSNOVA - HLÍÐASMÁRA 4 KÓPAVOGI - AUSTURVEGI 6 SELFOSSI & STILLHOLTI 16-18 AKRANESI 

SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS

LÁTTU FAGFÓLK SELJAÞÍNA EIGN

Leifsgata 18 - Reykjavík  
4-5 herbergja. Nýtt þak, parket, nýlegir gluggar og gler
Allar upplýsingar veitir Agnar lgf. í síma 820 1002

58.900.000 kr.agnar@domusnova.is

Opið hús miðvikudaginn 3. júní kl. 17:00-18:00

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 3. júní kl.17.30-18.00

104.900.000

Glæsilegt og sérlega vandað einbýlishús á einni hæð innst 
í rólegum botnlanga steinsnar frá Golfvellinu í Mosfellsbæ, 
Hlíðarvelli. 

Í eigninni eru fjögur mjög góð svefnherbergi, stór stofa og 
borðstofa og sér sjónvarpshol. Bílskúrinn er sérlega stór með 
mikilli lofthæð og epoxid á gólfi. Hús og lóð fullbrágengin á 
vandaðan hátt. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og sérlega 
vandaðar.

Herb.: 6 | Stærð: 217,5 m2 | Verönd | Sérinngangur | stór bílskúr     

Svöluhöfði 7 | 270 Mosfellsbær

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Berglind 
fasteignasali
gsm: 694 4000

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!



Ford Ranger Raptorinn er á þrjátíu og tveggja tommu dekkjum, sem standa utar en á öðrum Ranger pallbílum.

meðaleyðslan var rúmir 12 lítrar 
og það ekki í spar akstri. Það er 
kannski helst vegna breytinganna 
á fjöðrun að hleðslugeta er aðeins 
680 kíló í stað tonns, auk þess sem 
dráttargeta hans lækkar um tonn, 
úr 3,5 tonnum í 2,5 tonn.

Góð framsæti
Að innan er bíllinn ekki mikið 
breyttur þótt sjá megi alúð við 
smáatriði eins og bláan útsaum á 
leðri, og annars konar mælaborð. 
Bíllinn kemur með SYNC3 upp-
lýsingakerfinu með níu tommu 
snertiskjá sem virkar mjög vel. 
Mælaborðið er frekar gamaldags 
með hefðbundnum mælum og 
litlum upplýsingaskjá, en sumum 
þætti þetta nú bara kostur. Sætin 
eru að vísu mjög góð og óvenju 
þægileg fyrir pallbíl. Vert að minn-
ast á stigbrettin sem eru verkleg 
og breið, þannig að maður getur í 
alvörunni notað þau.

Spurning um verð
Það sem maður ætti helst að 
spyrja sig, við ákvörðun á kaup-
um á Ranger Raptor er hvort það 
sé þess virði að borga 2.900.000 
kr. meira fyrir Raptor-merkið en 
WildTrak. Báðir koma með hinni 
frábæru TDCI dísilvél sem skilar 
213 hestöf lum og er pöruð við tíu 
þrepa sjálfskiptingu. Ef munurinn 
væri bara útlitspakkinn væri 
verðmunurinn allt of mikill, en 
maður fær aldeilis meira en það. 
Fjöðrunin er það sem aðgreinir 
þessa bíla og rúsínan í pylsuend-
anum eru þægilegustu sportsæti 
sem undirritaður hefur prófað 
lengi. Það er í raun og veru enginn 
pallbíll sem keppir beint við 
Ranger Raptor, svo sérstakur er 
hann.

Arctic Trucks Ísland ehf     Kletthálsi 3  110 Reykjavík     Sími: 540 4900     Netfang: info@arctictrucks.is     www.arctictrucks.is

ARCTIC TRUCKS BREYTINGALAUSNIR

VIÐ KOMUM 
ÞÉR LENGRA

TOYOTA HILUX 

AT33

TOYOTA HILUX 

AT35

TOYOTA LAND CRUSIER

AT33

SUZUKI JIMNI

AT31

TOYOTA LAND CRUSIER

AT35

FORD 150

AT44

Sérfræðingar í breytingum. 
Bílabreytingar frá AT31 - AT46. 

Hér má sjá sýnishorn af nokkrum af 
þeim fjölmörgu breytingum á bílum 
sem Arctic Trucks bíður upp á.

NISSAN NAVARA

AT38

NISSAN NAVARA

AT35
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Raf bíllinn er miklu 
frískari að keyra 

þrátt fyrir aukna þyngd.

Volkswagen 
e-Up er ein-
faldur bíll á að 
líta og nánast 
eins og bensín-
bíllinn í útliti. 
MYNDIR/TRYGGVI 
ÞORMÓÐSSON

Farangursrými er 251 lítri sem er ágætt í samanburði við keppinautana.

Rafmótorinn er 81 hestafl sem er 
ekki mikið en þó 22 hestöflum 
meira en bensínvélin.

Mælaborðið er einfalt og ofan á miðjustokki er karfa fyrir snjallsíma.

Með tilkomu VW e-Up er 
kominn á markaðinn lítill raf-
bíll sem er nánast samkeppnis-
hæfur við bensínbíl í verði.

Litli raf bíllinn frá Volkswagen er 
nú kominn með helmingi stærri 
rafhlöðu og drægi sem bætir 100 
km við. Það gerir hann næstum 
samkeppnishæfan við bíla eins og 
Renault Zoe, en bara næstum því, 
þar sem Zoe kemst mun lengra á 
hleðslunni. Það skemmtilega við 
raf bíla Volkswagen hingað til er 
að þeir hafa búið til rafútgáfur 
af tegundum sem fólk þekkir og 
treystir. Það er þó allt að fara að 
breytast með algerlega nýjum raf-
bílum sem eru smíðaðir frá grunni 
sem slíkir. VW e-Up er það ekki en 
athyglisverður samt sem áður fyrir 
margt.

Einfaldur að gerð
Þegar maður sest bak við stýrið 
á e-Up raf bílnum líður manni í 
smástund eins og um bensínbíl sé 
að ræða. Það er hefðbundinn lykill 
sem þarf að snúa til að ræsa bílinn 
og handbremsan er meira að segja 
af gömlu gerðinni. Satt best að 
segja er búnaðurinn frekar fátæk-
legur í grunngerðinni þótt sjá megi 
veglínuskynjara og upphitaða 
framrúðu. Hann er búinn ein-
faldasta upplýsingakerfi sem völ er 
á, en fara þarf í Style-útfærslu til að 
fá vel búinn bíl. Þá bætast líka við 
fjarlægðarskynjarar, bakkmynda-
vél, hraðastillir, aðgerðarstýri, 
díóðu-innilýsing, betri hljómtæki 
og tvílitur. Ofan á miðjustokki er 
karfa fyrir snjallsíma til að hægt 

sé að nota leiðsögukerfi gegnum 
smáforrit. Rýmið í bílnum frammí 
er nokkuð gott og sætin þægileg 
miðað við bíl af þessari stærð. 
Plássið minnkar eftir því sem aftar 
er farið og farangursrými er aðeins 
251 lítri, sem þó er það sama og í 
bensínbílnum.

Raundrægi sem má treysta
Rafhlaðan í e-Up bætir næstum 
300 kílóum við eigin þyngd bílsins 
miðað við bensínútgáfuna, en hún 
er líka bara um 60 hestöfl. Raf-
bíllinn er miklu frískari að keyra 
þrátt fyrir aukna þyngd og maður 
verður bara var við hana þegar 
bílnum er ekið á hraðahindrun 
eða of skarplega í beygju. Bíllinn 
virkar nokkuð snöggur af stað en 
þar sem hámarkshraðinn er aðeins 
130 km er millihröðunin þann-
ig að maður hugsar sig um áður 
en maður reynir framúrakstur. Á 
meðan á reynsluakstrinum stóð 
þurfti að skreppa til Hveragerðis 
og það þótti tilvalið til að reyna 
á raundrægi bílsins. Hellisheiðin 
reynir á þann þátt með brekkum 
og vindi þannig að flestir bílar 
hafa tapað meira drægi en þeim 44 
km sem leiðin er. Merkilegt nokk, 
eftir aksturinn fram og til baka 
var bíllinn aðeins búinn að tapa 
100 km af drægi sínu sem verður 
að teljast nokkuð nærri lagi, og 
eitthvað sem hægt er að treysta á. 
Þar að auki bætti hann 7 km við 
drægi sitt eftir að bremsuhleðslan 
hafði unnið fyrir sínu á leið niður 
Kambana. Bíllinn var keyrður í 
Eco á leiðinni sem er millistig sem 
slekkur á hlutum eins og miðstöð.

Langódýrasti rafbíllinn
Það má bera VW e-Up saman við 
aðra bíla á tvo vegu. Í fyrsta lagi 
mætti bera kaup á honum saman 

við kaup á bensíndrifnum VW 
Up sem líklegast myndi kosta 
eitthvað svipað hérlendis eða 
tæplega það. Vandamálið er bara 
að þannig útgáfa er ekki lengur í 
boði á verðlista Heklu. Hins vegar 
má reyna að finna aðra raf bíla af 
minni gerðinni og bera saman við 
hann út frá þáttum eins og verði 
og drægi. Renault Zoe er það sem 
manni dettur fyrst í hug en hann 
kostar 4.450.000 kr. og hefur 383 
km drægi. Bíll sem hefur svipað 
drægi af svipaðri stærð er Mini 
Cooper SE sem kemst 270 km á 
hleðslunni og kostar frá 4.690.000 
kr. Loks er Honda e væntanlegur 
með 220 km drægi en hann kostar 
frá 4.290.000 kr. Ljóst er því að 
enginn raf bíll af minni gerðinni 
keppir við verðið á VW e-Up sem 
kostar aðeins 2.990.000 kr. og 
aðeins þarf að bæta við 360.000 kr. 
til að fá mjög vel búinn bíl í Style 
útfærslu.

Rafbíll á svipuðu verði og bensínbíll

KOSTIR OG GALLAR

VW e-Up
Grunnverð: 2.990.000 kr.
Hestöfl: 82
Tog: 210 Newtonmetrar
Hröðun 0-100 km: 11,9 sek.
Hámarkshraði: 130 km/klst.
Rafhlaða: 36,8 kWst

Drægi: 260 km
Hraðhleðsla 80%: 1 klst.
Hleðslutími 230V: 16 klst. 15 mín.
L/B/H: 3.600/1.645/1.492 mm
Hjólhaf: 2.417 mm
Veghæð: 135 mm

n Drægi sem má treysta
n Verð

n Þungur í beygjum
n Lítill búnaður í grunngerð

KOSTIR GALLAR

Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 
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Hjólið verður með 
Arrow pústkerfi og 

er stillt til að skila 89 
hestöflum við 7.400 
snúninga.

Mótorhjólasamtök í 
Þýskalandi hafa 

brugðist hart við og ætla 
að berjast gegn tillögum 
þessum heima fyrir og á 
Evrópuþinginu.

Það var of gott tækifæri til að 
sleppa því að bjóða uppá 007 
útgáfu af Triumph 1200 Scram-
bler-hjólinu, sem Bond keyrir í 
nýjustu myndinni, No Time to Die. 
Hjólið verður aðeins framleitt í 
250 eintökum og er safírsvart, auk 
þess sem að búið er að málmhúða 
marga hluti í svörtu. 

Auðvitað er Bond-nafnið á 
sætinu og 007-merkið á hliðum 
hjólsins, auk þess sem Bond-þema 
kemur upp á skjánum þegar 
kveikt er á hjólinu. Hjólið verður 
með Arrow pústkerfi og er stillt 
til að skila 89 hestöflum við 7.400 
snúninga á mínútu. Hægt verður 
að velja um sex akstursstillingar 
og er ein þeirra Off Road Pro. Loks 
verður það búið lyklalausu 
aðgengi, upphituðum handföng-
um og USB-hleðslu svo eitthvað sé 
nefnt. Hvert hjól verður númerað.

Nýja Bond-hjólið  
frá Triumph

Meðal þess sem nefnd á vegum 
þýska þingsins vill banna er 
hljóðhönnun, auk þess sem 
auka á heimildir lögreglu til 
skoðana af handahófi. 

Vegna kvartana frá þýska hérað-
inu Nordrhein-Westfalen um 
hávaða í mótorhjólum, vill nú 
þýska þingið aðgerðir gegn hávaða 
frá mótorhjólum. Það landssvæði 
er mjög vinsælt meðal mótorhjóla-
fólks sem venur komur sínar 
þangað. 

Þann 15. maí síðastliðinn lagði 
nefnd á vegum þýska þingsins 
til að gripið yrði til aðgerða gegn 
hávaða frá mótorhjólum. Hvort 
það verður gert eða ekki, verður 
ákveðið af þýska þinginu og þótt 
engin ákvörðun hafi verið tekin 
hefur þetta vakið sterk viðbrögð 
meðal mótorhjólafólks í Þýska-
landi.

Harðar aðgerðir lagðar til
Meðal þess sem þingnefndin hefur 
lagt til er að hávaðamörk verði 
lækkuð niður í 80 dB, og þá ekki 
aðeins við skoðun, heldur við allar 
aðstæður, alls staðar. Nefndin vill 
líka að þýska þingið verði í farar-
broddi um að koma þessum lögum 
á í öllu Evrópusambandinu. Lagt er 
til að þeir sem breyti mótorhjólum 
sínum á einhvern hátt til að auka 
hávaða geti fengið háar sektir, og 
að hægt verði að taka mótorhjólið 
af þeim. Banna á það sem kallað 
er „hljóðhönnun“ en það er þegar 
framleiðendur hanna sérstakt 
hljóð í mótorhjól sín. Auka á 
möguleika lögreglu til að skoða 
mótorhjól af handahófi og einnig 
að hægt verði að draga ökumann 
hjólsins til saka, jafnvel þótt hann 
eigi ekkert í mótorhjólinu sem 
hann er á. Einnig er lagt til að hægt 
verði að senda eiganda mótorhjóls 

rukkun þótt ekki sé til andlits-
mynd af honum, en það væri brot 
á þýsku stjórnarskránni. Loks er 
lagt til að hægt verði að banna 
mótorhjól á ákveðnum dögum, 
eða vegum, og að allir sem aki 
mótorhjólum beri kladda til að 
skrá ferðir sínar í.

Mótorhjólasamtök mótmæla
Það sem er merkilegt við þessar 
tillögur er að þær taka aðeins 
eina gerð farartækja fyrir, en 
bílaframleiðendur eru með heilu 
deildirnar sem hanna hljóð bíla, 
og þá sérstaklega sportbíla og 
sportjeppa. Mótorhjólasamtök 
í Þýskalandi hafa brugðist hart 
við og sakað yfirvöld um að mis-
muna þjóðfélagshópi, og með 
aðstoð FEMA, Evrópusamtaka 
mótorhjólasamtaka, sagt að það 
verði barist gegn þessu bæði 
heimafyrir og í Evrópuþinginu. 
Að sögn Þorgerðar Guðmunds-
dóttur, formanns Bif hjólasam-
taka Lýðveldisins, Sniglanna, 
er fáránlegt að taka mótorhjól 
sérstaklega fyrir út af hávaða. 
„Mér finnst þetta út í hött og við 
vonum að sjálfsögðu að þetta 
verði ekki svona hérna,“ sagði 
Þorgerður.

Þýska þingið á nornaveiðum

Italis er nýtt mótorhjólaumboð 
sem var opnað í Hafnarfirði á 
dögunum. Bak við það standa 
mótorhjólakempurnar Björgvin 
Unnar Ólafsson og Unnar Már 
Magnússon. Umboðið flytur 
aðallega inn Ducati-hjól en getur 
einnig útvegað ítölsku hjólin 
Aprilia og MV Agusta. „Við vildum 
gera eitthvað með þetta húsnæði 
okkar og ákváðum að breyta dóta-
kassanum í mótorhjólaumboð,“ 
sagði Björgvin. „Við munum einnig 
geta pantað hjól frá Moto Guzzi og 
Piaggio, og varahluti í öll ítölsku 
hjólin. Til að byrja með verður 
enginn sérstakur opnunartími, 
en fólk getur haft samband og við 
finnum tíma til að taka á móti 
því,“ útskýrði Björgvin. Fyrstu 
hjólin eru komin í Hafnarfjörðinn 
og þar má sjá Ducati-hjól eins og 
Multistrada, XDiavel S og Monster 
821 Stealth Scrambler, auk krúnu-
djásnsins Panigale V4 S. Ducati-
hjólin verður hægt að þjónusta 

sérstaklega, þar sem Ducati á Ítalíu 
fór fram á að hægt væri að bjóða 
upp á fulla þjónustu og því var 
keypt viðhaldstölva fyrir verk-
stæðið. Verður kærkomið fyrir 
margan Ducati eigandann að fá 
aðgang að tölvu, því að nýtísku 
hjól þurfa slíkan búnað til að hægt 
sé að villulesa þau. 

Italis opnar í Hafnarfirði

Pústkerfi nýrra mótorhjóla uppfylla kröfur um Euro 4 mengunarstaðla og 80 dB hávaðamörk og því er tillögunum beint gegn eldri hjólum. MYND/NJÁLL

Björgvin og Unnar við ofurhjólið Ducati Panigale V4 S.

Í forgrunni er Ducati Monster 821 
Stealth Scrambler mótorhjólið.

Nýja Bond-hjólið er í grunninn 
Triumph 1200 Scrambler.

Bandaríski mótorhjólaframleið-
andinn Lightning hefur hingað til 
vakið athygli fyrir öflugar gerðir 
rafmótorhjóla. Hann hefur nú sótt 
um einkaleyfi á mótorhjóli sem 
er að fullu yfirbyggt. Myndirnar 
af þessu ónefnda hjóli eru frekar 
einfaldar og sýna aðeins útlínur 
hjólsins, sem er nokkuð langt 
frá því sem Lightning hefur sent 
frá sér hingað til. Flest yfirbyggð 
mótorhjól hafa hingað til haft 
þrjú hjól, eða eins konar hjálpar-
hjól, en hjólið frá Lightning virðist 
einungis hafa tvö hjól. Færri hjól 
þýða minni þyngd og viðnám, 
svo að hjólið verður betra í akstri 
en þríhjól. Spurningin er hins 
vegar hvað gerist þegar hjólið 
stoppar á umferðarljósum því 
ekki rekur ökumaðurinn fótinn 
út um hurðina. Ekki kemur fram 
í einkaleyfisumsókninni hvernig 
hjólið verður útbúið að þessu leyti, 
en lengd hjólsins bendir til þess 
að ökumaður sé með fætur fram 
frekar en niður á við. Sótt var um 
einkaleyfið í Kína en óvíst hvort 
það verði bara fyrir markaði þar 
eða víðar.

Lightning þróar 
yfirbyggt mótorhjól

Flest yfirbyggð mótorhjól hafa þrjú 
hjól en Lightning hjólið hefur tvö.
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www.gilbert.is

Kynntu þér málið á
www.jswatch.com

ÚRSMÍÐAMEISTARI 
OKKAR MISSIR ALDREI 

EINBEITINGUNA

Gilbert Ó. Guðjónsson úrsmíðameistari og 
alþekktur fagmaður grandskoðar hvert einstakt 
úr áður en það yfirgefur verkstæði okkar. JS 
úrin eru íslensk hönnun og framleiðsla, sett 
saman á úrsmíðaverkstæði Gilberts, þar sem 
viðskiptavinir geta komið og hitt úrsmiðina sem 
setja saman úrin þeirra. Úrvalið af JS úrum hefur 

aldrei verið meira og ættu flestir að geta fundið 
íslenskt úr við sitt hæfi en úrvalið má skoða 

á vefsíðu www.gilbert.is eða www.
jswatch.com.

Sif N.A.R.T. 1948
Vatnsþétt niður 
á 1000 metra

Dimmblá burstuð skífa
með sjálflýsandi stöfum 
og vísum

Burstaður kassi 
úr 316L læknastáli

Handsaumuð leðuról 
úr hágæða leðri

Svissneskt sjálvindugangverk 
í hæsta gæðaflokki
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ÚRSMÍÐAMEISTARI 
OKKAR MISSIR ALDREI 

EINBEITINGUNA



Upphafið að Bíla-
búð Benna má rekja 

til viðgerðaraðstöðu í 
óupphituðum skúr við 
Vagnhöfðann.

Dekkjasalan,  Dalshrauni 16 ,  Hafnarfirði - 587 3757  -  dekkjasalan.is

Dekk og flottar felgur

ALLT Á EINUM STAÐ

Forritanlegir 
loftþrýstingsskynjarar

Felgurær og felguboltar fyrir 
flestar gerðir bíla

Miðjustýringar

Bílabúð Benna var stofnuð í maí 
árið 1975 og fagnar því 45 ára 
afmæli sínu í ár. Í tilkynningu frá 
fyrirtækinu segir að upphafið á 
45 ára sögu fyrirtækisins megi 
rekja til þess að Benedikt Eyj-
ólfsson og Margrét Beta Gunn-
arsdóttir, þá bæði 17 ára gömul, 
höfðu komið sér upp aðstöðu 
fyrir bíla- og mótorhjólaviðgerðir 
í óupphituðum skúr að Vagn-
höfða 23. Hann gekk undir heitinu 
„Græni skúrinn“ og þar var lagður 
grunnur að rekstri, sem nú hefur 
staðið í 45 ár. Að sögn Benedikts 
Eyjólfssonar, framkvæmdastjóra, 

mun fyrirtækið fagna þessum 
tímamótum með margvíslegum 
hætti í ár. „Þetta verður sannkallað 
afmælissumar hjá okkur, því svo 
skemmtilega vill til að afmælisárið 
ber upp á sama tíma og planið var 
að frumsýna virkilega spennandi 
nýja bíla frá Opel og Porsche,“ segir 
Benedikt. „Þar má nefna tíma-
mótabílinn Porsche Taycan 100% 
raf bíl, metsölubílinn Opel Corsa, 
sem kemur nú 100% rafdrifinn 
og síðast en ekki síst, 300 hestafla 
4X4, Opel Grandland X E Hybrid, 
sem er hreint magnaður jeppi fyrir 
fjölskylduna „Afmælissumarið 
mun því einkennast af mörgum 
veglegum viðburðum og tilboðum 
og við hlökkum til að hitta sem 
flesta af gömlum og nýjum við-
skiptavinum,“ segir Benedikt að 
lokum.

Bílabúð Benna  
fagnar 45 árum

Snemma beygist krókurinn en hér 
sést Benni leika sér á kassabíl.

Margrét Beta Gunnarsdóttir 
fyrir utan „Græna skúrinn“ þar sem 
starfsemin hófst

Njósnamyndir hafa náðst af 
nýjum Honda Civic Type R, sem 
reyndar er ekki væntanlegur á 
markað fyrr en árið 2022. Breyt-
ingar á ytra útliti bílsins eru ekki 
stórvægilegar, en bíllinn heldur 
áfram sama lagi og fyrr, með stórri 
vindskeið og miðjusettu pústkerfi. 
Að framan verður svipað útlit og 
sést hefur á nýjum Honda Jazz, 
með endurhönnuðum framljósum 
og nýju grilli. Afturendinn fær 
svipaða meðferð, með láréttum 
afturljósum. Prófunarbíllinn er 

reyndar með sérstöku pústkerfi 
sem verður ekki á framleiðslu-
bílnum, ef marka má hvernig tekið 
er úr afturstuðara fyrir miðjusettu 
pústkerfi. Gegnum gluggana má 
sjá votta fyrir upplýsingaskjá sem 
er ofarlega fyrir miðju, og er þá lík-
lega sá sami og í Honda Jazz. Búast 
má við endurhannaðri innréttingu 
með nýjum sportsætum og stýri. 
Honda Civic Type R verður þó 
líkast til eini bíll framleiðandans 
sem ekki verður að einhverju leyti 
rafdrifinn. 

Fyrstu njósnamyndir af Honda Civic Type R
Nýr Type-R mun 
eflaust nota 
sömu 2l vél 
áfram þótt hún 
bæti líklega við 
þau 316 hestöfl 
sem fyrir eru.
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Duro 6L  / Dyna 6L   
Létt  
hlaupavesti

20.990 kr.

Aether 70L  /  Arial 65L  
Burðar- 
bakpoki

Jet 12 
Barnabakpoki

Skipulagspokar 
3 saman í pakka

Talon 6L 
Mittistaska

Daylite Waist 
Mittistaska

Daylite 
Alhliða bakpoki

44.990 kr. 

10.990 kr. 5.190 kr. 14.990 kr. 5.490 kr. 10.990 kr.

Escapist 25L 
Hjóla- 
bakpoki

20.990 kr. 

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opið virka daga 10:30-18 og laugardaga 11-15 

@ggsport.is @gg_sport

Transporter dufflar 
Verð frá: 

21.990 kr. 

Tempest 30L  / Talon 33L     
Fisléttur alhliða  
bakpoki

23.990 kr. 
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Í vefverslun okkar má 
finna meira úrval af góðum 
bakpokum og öllu sem þarf  

í ævintýri sumarsins!

ggsport.is

Kestrel 38L Göngubakpoki

28.990 kr.

OSPREY BAKPOKAR
-EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS!

Lífstíðarábyrgð

Stillanlegt bak

Göngustafa festing

Hámarksöndun í baki

Hægt að breyta 
hliðarströppum í 
þverfestingar t.d. 

fyrir snjóþrúgur

Flöskuvasar

Mjaðmabelti 
þrengist með því að 

toga beggja vegna

Vasi á mjaðmabelti

Brjóstól á sleða og 
með neyðarflautu

Vasi í topploki

Netavasi með lyklahengju 
undir topploki

Hægt að opna á hliðinni

Netapoki

Tvískipt hólf

Lykkja fyrir ísöxi

Svefnpokaólar

Við erum með Osprey:
 • klifurbakpoka,
 • fjallgöngubakpoka,
 • krakkabakpoka,
 • hjólabakpoka, 
 • ferðatöskur, 
 • duffla o.fl. 



Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Þjónusta

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 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

 Garðyrkja

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

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta.

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Rúnar múrari tekur að sér 
tröppuviðgerðir sem og allt 
almennt viðhald fasteigna s:780-
2838

 Spádómar

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

 Múrarar
Rúnar múrari tekur að sér 
tröppuviðgerðir sem og allt 
almennt viðhald fasteigna s:780-
2838

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Atvinna

 Atvinna í boði

VANTAR ÞIG STARF?
Ert þú góður sölumaður? Óskum 
eftir fólki til að selja fallega listmuni. 
Þarf að hafa bíl til umráða. Góð 
uppgrip fyrir duglega. Upplagt fyrir 
2 stúlkur á bíl. Áhugasamir sendi 
helstu uppl. á netfangið: galleku@
gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Eurotec A4 harðviðarskrúfur. 
Penofin og Armstrong Clark 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122

Skólar
Námskeið

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskútu, 

námskeið fyrir börn og fullorðna.
Siglingafélag Reykjavíkur -

www.brokey.is -
brokey.felog.is

Húsnæði

 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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Tillögur að breytingu á deiliskipulagi

Hvaleyrarbraut 3, Hafnarfirði
Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar 
samþykkti á fundi sínum þann 11.02. 2020 að 
auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi 
lóðarinnar Hvaleyrarbraut 3  í samræmi við 43 
gr.  skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felst 
í að byggingarreitur færist til og stækkar, 
jafnframt hækki nýtingarhlutfall lóðarinnar. 
Heimild verði fyrir 6 íbúðum á lóðinni. 

Reykjavíkurvegur 24, Hafnarfirði
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi 
sínum þann 13.05.2020 að auglýsa tillögu að 
breyttu deiliskipulagi lóðarinnar að 
Reykjavíkurvegi 24 í samræmi við 1. mgr. 43 gr.  
skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felst í að 
byggingarreitur verði stækkaður og færður til. 
Nýtingarhlutfall verði 0.45 og hámarks 
byggingarmagn verði 197 m².
  
Tillögurnar eru til sýnis í þjónustuveri 
Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá umhverfis- 
og skipulagssviði að Norðurhellu 2 frá 
02.06.-14.07.2020. Einnig er hægt að skoða 
tillögurnar á www.hafnarfjordur.is undir 
íbúar/skipulag í kynningu. Þeim sem telja sig 
hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að 
gera athugasemdir við tillögurnar í síðasta lagi 
14.07. 2020 á netfangið: 
skipulag@hafnarfjordur.is eða á heimilisfangið:

Hafnarfjarðarkaupstaður
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Strandgata 6 
220 Hafnarfjörður
 

SKIPULAGSBREYTING

hafnarfjordur.is585 5500

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

Þarftu að ráða
starfsmann?

 Ráðum sérhæfir 
sig í ráðningum og 
mannauðs ráðgjöf. 
Við komum til móts 
við þarfir fyrirtækja 
og sérsníðum 
lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Nú er tækifæri að krækja sér í  
sumarkjól eða skó.

Við bjóðum upp á glæsilegan 
hönnunarfatnað frá RUNDHOLZ, 
japanska MOYURU, studiob3 og 

Klaes&Myras. 

Skófatnað frá TRIPPEN, 
LOFINA og RUNDHOLZ

Kjóll Mirenna frá studiob3 
kr. 33.000 

með afslætti kr. 26.400-

Trippen skór Noon 
verð kr. 58.000-  

með afslætti kr. 46.400-

Lauflétt sumartilboð í BÓEL
2. til 6. júní

20% 
afsláttur 

af fatnaði 
og skóm 

SKÓLAVÖRÐUSTÍG 22, 101 REYKJAVÍK
Sími 8341809      BOEL      boelisland

Opið mánud- föstud 12-18 laugard 12-16 
www.boel.is



Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Við munum vonandi sjá stelk, 
hrossagauk og sandlóu. Svo 
stundum sér maður brandönd, 
sem er mjög skemmtileg.

Snorri Sigurðsson, líffræðingur

Ástkær sambýlismaður minn, faðir 
okkar, stjúpfaðir, tengdafaðir og afi, 

Guðni Þórðarson
byggingatæknifræðingur, 

Sækambi vestri, Nesvegi 105,
lést á Landakoti mánudaginn 18. maí. 

Útförin fer fram frá Neskirkju 
miðvikudaginn 3. júní klukkan 13. Blóm eru vinsamlegast 

afþökkuð en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Minningarsjóð Landspítalans.

Sjöfn Guðmundsdóttir
Hulda Rós Guðnadóttir Dennis Helm
Sunna Jóna Guðnadóttir
Brynja Þóra Guðnadóttir Andri Páll Pálsson
Guðrún Tómasdóttir

og barnabörn.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Minningarkort á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Sigurður Bjarni Jónsson 
umsjón útfara

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Vesturhlíð 2, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna Staðan á Ítalíu í lok síðari heims
styrjaldarinnar var bagaleg. Fjölmargir 
höfðu látist í stríðinu, hagkerfið var í 
rúst og almenna ástandið einnig. Þegar 
rykið hafði sest var kominn tími til 
umbóta og var stjórnkerfi landsins efst 
á dagskrá. Margir kenndu konungsfjöl
skyldunni um uppgang fasismans og 
aðkomu Ítalíu að stríðinu.

Þann 2. júní 1946 fór fram þjóðar
atkvæðagreiðsla á Ítalíu. Henni var 
ætlað að ákvarða hvort þjóðhöfðingi 
skyldi vera konungborinn, eða kosinn 
lýðræðislega. Niðurstöðurnar voru 
ansi svæðaskiptar, en lýðveldissinnar 
höfðu betur, með um 56 prósent 

atkvæða. Flestir stuðningsmenn 
konungsfjölskyldunnar voru í suður
hluta landsins og sögðu sumir þeirra 
að kosningasvik hefðu átt sér stað. 
Það fékkst þó aldrei sannað.

Lýðveldið var formlega stofnað fjór
um dögum síðar og í kjölfarið var 
Úmbertó II., síðasti konungur Ítalíu, 
sendur í útlegð. Í fyrstu hafnaði hann 
niðurstöðunum sem hann kallaði „sví
virðilega ólöglegar“. Úmbertó II. bjó 
það sem eftir var lífs síns á portú
gölsku rívíerunni og steig aldrei aftur 
fæti á Ítalíu. Hann er gjarnan kallaður 
maíkonungurinn, en hann ríkti að
eins í rúman mánuð. 
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Ítalir kjósa lýðveldi fram yfir konungsstjórn

Þetta verður einföld og róleg 
ganga, þar sem við skoðum 
nokkur búsvæði og reynum 
að finna fuglana þar sem 
þeir eru,“ segir Snorri Sig-
urðsson líffræðingur sem 

leiðir fuglaskoðun í Viðey í kvöld. „Það 
er alltaf svolítið þannig með fuglaskoð-
un, þeir gera það sem þeir gera og maður 
verður bara að fylgja þeim.“

Í Viðey er fjölskrúðugt fuglalíf en þar 
verpa um þrjátíu tegundir fugla. Mest er 
um æðarfugl og grágæs en líka eitthvað 
af sjaldgæfari tegundum og farfuglum.

„Við munum vonandi sjá stelk, 
hrossagauk og sandlóu. Svo stundum 
sér maður brandönd, sem er mjög 
skemmtileg,“ segir Snorri og bætir við 
að ekki sé útilokað að óðinshani skjóti 
upp kollinum. „Hann er farfuglinn sem 
mætir seinast, og þeir eru stundum á 
tjörnunum þarna.“

Snorri segir að gangan henti vel fyrir 

byrjendur og áhugasama um fuglaskoð-
un, sem og lengra komna og hvetur gesti 
til að mæta með kíki. Viðburðurinn er 
haldinn einu sinni á ári, en Snorri hvetur 
fólk til að skoða sumardagskrá Borgar-
sögusafns, til að sjá hvað fleira er á döf-
inni í sumar. 

Siglt verður frá Skarfabakka kl. 19.15. 
Þeir sem vilja fá sér að borða fyrir göngu 
eru hvattir til að taka ferju kl. 18.15 og 
setjast inn í Viðeyjarstofu og gæða sér á 
mat og drykk í því sögufræga húsi. Þátt-
taka í göngunni er gestum að kostnaðar-
lausu, en greiða þarf í ferjuna. Athygli 
er vakin á að fjöldatakmarkanir verða 
virtar. arnartomas@frettabladid.is

Árleg fuglaskoðun í Viðey
Líffræðingurinn Snorri Sigurðsson leiðir fuglaskoðun í Viðey í kvöld. Hann býst  
við fjölbreyttum hópi fiðraðra gestgjafa og hvetur gesti til að mæta með kíki. 

Fjölbreytt fuglalíf er í Viðey en þar verpa um þrjátíu tegundir fugla, bæði algengar og sjaldgæfar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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LÁRÉTT
1. gegnsýra
5. kvika
6. tónn
8. þraut
10. tveir eins
11. óhreinindi
12. klæða
13. óhapp
15. súpuskál
17. dýrahljóð

LÓÐRÉTT
1. gorta
2. af bragðs
3. missir
4. hlé
7. tímatal
9. runna
12. áður
14. draup
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. metta, 5. iða, 6. fa, 8. kapall, 10. ll, 11. 
kám, 12. fata, 13. slys, 15. tarína, 17. krunk.
LÓÐRÉTT: 1. miklast, 2. eðal, 3. tap, 4. aflát, 7. 
almanak, 9. akasíu, 12. fyrr, 14. lak, 16. nn.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Hikaru Nakamura (2829) átti 
leik gegn Magnúsi Carlsen 
(2881) á Lindores Abbey at-
skákmótsins á Chess24.
Hvítur á leik
31. Hd6! Hc8 32. Hd7 h6 33. 
e7 Kh7 34. He1! 1-0. Nakam-
ura sló út Carlsen afar óvænt 
í undanúrslitum. Hann mætir 
Dubov í úrslitum sem hófust í 
gær. Vignir Vatnar Stefánsson 
fór mikinn á vel sóttu Center 
boðsmóti sem fram fór á 
hvítasunnudag og vann með 
fullu húsi. 
www.skak.is: Allt um Center-
mótið. 

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

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.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Víða hæg suðvestlæg átt 
og dálitlar skúrir í kvöld.
Gengur í suðvestan 
5-13 m/s eftir hádegi 
á morgun, hvassast 
norðvestanlands. Dálítil 
súld vestantil, en bjart 
með köflum um landið 
austanvert. Hiti 7 til 16 
stig, hlýjast á Austur-
landi.

Dagskrá:

• Skýrsla stjórnar LSR

• Ársreikningur 2019

• Fjárfestingarstefna

• Tryggingafræðilegar úttektir

• Skuldbindingar launagreiðenda

• Önnur mál

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
Engjateigi 11, 105 Reykjavík / Sími 510 6100

www.lsr.is

Ársfundur LSR verður haldinn fimmtudaginn 4. júní 2020  

á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, kl. 15:00.

Ársfundur er opinn öllum sjóðfélögum

og launagreiðendum.

Ársfundur LSR
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Holy 
diver! 

Kannanir 
sýna að... 

NEMA VIÐ FÁUM KAFFI  
Á MORGNANA! 

KANNANIR SÝNA AÐ 

Veistu... einhverjir 
vilja meina að 

skrif þín byggist 
á getgátum, Eddi!

Já... þekkirðu 
einhvern sem 
drekkur te?

Ég ætti að fá 
mér salat í 

kvöldmatinn. 

Það væri gott að 
taka til í herberginu 

á laugardaginn.

Sjá þessar 
skítugu buxur! 

Kannski 
ætti ég 

að fara í 
klippingu. 

Að sitja venjulega lætur 
mér líða óvenjulega.

Ég er að þvo buxur.  
Er einhver með eitthvað dökkt?

Hvað með skapið á einni í fjórða bekk? 

Oh-
óh.
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EINN VIÐSKIPTA-
VINUR SAGÐI AÐ 

ÞETTA VÆRI DELLUBÓKABÚÐ, 
BÓKABÚÐ FYRIR FÓLK SEM 
HEFÐI DELLU FYRIR EINHVERJU.

Sigríður Erla Gunnars-
dóttir stendur vaktina í 
bókabúðinni Sjónarlind á 
Bergstaðastræti og þang-
að hafa margir litið inn 
í gegnum árin, enda eru 

bækurnar sem þar eru til sölu ein-
staklega eigulegar. Búðin hét áður 
Bókabúð Steinars, en Steinarr Guð-
jónsson stofnaði hana á sínum tíma 
og rak lengi ásamt fjölskyldu sinni.

Sigríður keypti verslunina árið 
2011 þegar þáverandi eigendur 
buðu hana til sölu. „Ég þekkti búð-
ina og hafði átt þar viðskipti. Ég hef 
ánægju af bókum og langaði að vera 
í bókabúð,“ segir Sigríður.

Í þessari fallegu verslun er að 
finna alls kyns fagtengdar bækur, 
um myndlist, ljósmyndun, kvik-
myndir, fatahönnun, arkitektúr, 
bíla, f lugvélar, ferðalög, matreiðslu, 
smíði og handavinnu, svo eitthvað 
sé nefnt. „Einn viðskiptavinur sagði 
að þetta væri dellubókabúð, bóka-

búð fyrir fólk sem hefði dellu fyrir 
einhverju. Margir hafa á orði að 
þetta sé öðruvísi bókabúð,“ segir 
Sigríður. „Ég sel ekki skáldsögur, en 
undantekning frá því eru íslenskar 
skáldsögur á pólsku og alls kyns 
barnabækur.“

Spurð hvernig reksturinn gangi 
segir hún hreinskilnislega: „Erfið-
lega, þetta gengur ekki upp. Ég veit 
ekki hvenær ég hef vit á því að hætta 
þessu. Ég er enn að þrjóskast við.“

Gaman að velja bækur
Viðskiptavinir eru fjölbreytilegur 
hópur. Fyrir kóvitfaraldurinn 
var mikið um að erlendir ferða-
menn litu við í búðinni og svo mun 

örugglega verða áfram eftir kóvit. 
„Þeir eru ekki að versla mikið, enda 
eru hér bækur sem eru þeim mun 
aðgengilegri heima fyrir. Þeim 
finnst samt gaman að skoða bóka-
búðir og sumir taka myndir af 
bókunum. Bandaríkjamenn sem 

hingað koma tala um hversu gaman 
sé að sjá bækur en þar í landi hefur 
bókabúðum fækkað. Það er auð-
velt að panta bækur á netinu og 
fá þær sendar heim, en það að sjá 
bækurnar sjálfar áður en maður 
kaupir hefur reynst mörgum bráð-
skemmtileg upplifun.“

Viðskiptavinir Sigríðar eru flest-
ir í leit að bókum til gjafa. „Það er 
ákaflega gaman að vera með fólki 
að velja bækur. Fólk kemur og 
spyr kannski um eitthvað ákveðið 
efni og maður leitast við að svara. 
Maður reynir að sameina það sem 
kaupandann langar til að gefa við 
það sem þiggjandinn hefur áhuga 
á,“ segir Sigríður.

Fallið í freistni
Vitaskuld kemur fólk síðan einnig 
til að kaupa bækur fyrir sig. „Við-
horfið er samt dálítið á þá leið að 
það sé munaður að kaupa bók 
handa sjálfum sér,“ segir Sigríður.

„Hér áður fyrr voru bækur gefn-
ar á jólunum og sagt var að fólk 
opnaði pakkann og síðan dytti 
allt í dúnalogn af því að fólk færi 
strax að lesa. Þannig væru jólin á 
Íslandi. Um leið er hugsunin sú að 
bók sé eitthvað sem maður gefur 
öðrum og fær frá öðrum. Að kaupa 
bók handa sjálfum sér þykir ekki 
sjálfsagt, það er nánast eins og að 
hafa látið freistast,“ segir Sigríður 
í Sjónarlind. 

Upplifun 
í öðruvísi 
bókabúð
Það er upplifun að 
koma í skemmti-
lega bókabúð. 
Sjónarlind á Berg-
staðastræti er ein-
mitt bókabúð af 
þeirri tegund.

Það er ákaflega gaman að vera með fólki að velja bækur, segir Sigríður. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

B
irt m

eð fyrirvara um
 verð- og m

yndabrengl. 

GENGIÐ
FRYSTUM

Óbreytt verð: 4.490.000 kr.

Fimm ára
ábyrgð

+ 178 hestöfl, 400 Nm
+ 2ja tonna dráttargeta
+ Fjórhjóladrif með læsingu

+ Ótrúlega rúmgóður
+ Gott aðgengi
+ Fimm ára ábyrgð

ÖRFÁ SÝNINGAREINTÖK

Á LAGER!

Reykjavík
Krókháls 9 
Sími: 590 2020

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9 
Sími: 420 3330

Bílaríki, Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636benni.is
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

SPARIDAGAR
Í ORMSSON & HJÁ UMBOÐSMÖNNUM ORMSSON UM LAND ALLT! 

15% - 20% afsláttur af öllu frá þvottavélum, þurrkurum, 
helluborðum, ofnum & kæli- og frystiskápum. 

 af tveimur gerðum
 helluborða

Afsláttur frá 15%  af þvottavélum, þurrkurum, 
ofnum, uppþvottavélum, kæliskápum, 
örbylgjuofnum & helluborðum!

20% afsláttur af rusla- & flokkunarfötum

15% afsláttur af 
kaffivélum

TILBOÐ

Öll sjónvörp á 
flottum tilboðum!  

20% afsláttur af flestum 
leikjum & aukahlutum

Opnunartímar
Virka daga kl. 10-18

Lokað um helgar

20% - 40% afsláttur af 
vegg- og eyjuháfum 

SAMSUNG, AIRFORCE 
& ELECTROLUX

30%

25%



Þriðjudagur

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

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn
08.20 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.10 Rauði krossinn - stutt-
myndir
10.20 The Village
11.00 First Dates
11.50 NCIS
12.35 Nágrannar
12.55 Britain’s Got Talent
14.00 Britain’s Got Talent
15.05 The Truth About Your Teeth
16.05 Grand Designs
16.50 Friends
17.15 Friends
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Einkalífið
19.30 The Goldbergs
19.55 God Friended Me
20.35 Shrill
21.00 Outlander
21.55 All American
22.35 Last Week Tonight with 
John Oliver
23.05 The Bold Type
23.45 Dublin Murders
00.45 Insecure
01.10 Mr. Mercedes
02.05 Mr. Mercedes
02.50 Mr. Mercedes

08.00 Barnaefni
18.30 Cats & Dogs  Frábær fjöl-
skyldumynd. Það eru gömul sann-
indi og ný að litlir kærleikar eru 
með hundum og köttum. 
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.05 Supernatural
21.45 It’s Always Sunny In Phila-
delpia
22.10 The Deuce
23.05 DC’s Legends of Tomorrow
23.50 Friends
00.10 Friends
00.35 Modern Family

12.15 Office Space
13.45 Alpha og Omega
15.10 Nancy Drew and the Hidden 
Staircase
16.35 Office Space
18.05 Alpha og Omega
19.30 Nancy Drew and the Hidden 
Staircase
21.00 My Dinner With Herve
22.40 Den of Thieves
00.55 Return to Sender
02.30 My Dinner With Herve

08.00 Ryder Cup 2014  Útsending 
frá lokadegi.
10.35 The Open Championship 
2019  Útsending frá lokadegi Opna 
breska meistaramótsins 2019.
15.45 PGA. The 9
16.05 World Golf Championship 
2019  Útsending frá HSBC Cham-
pions á Heimsmótaröðinni.
21.45 The Open Specials  Tony 
Jacklin
22.10 The Open Specials  Jordan 
Spieth
22.40 The Open Specials  Johnny 
Miller
23.05 Tiger Woods Highlights & 
Wins

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil 
12.15 The Late Late Show 
13.00 The Bachelorette 
14.25 Will and Grace
14.50 The Block 
16.05 Malcolm in the Middle
16.25 How I Met Your Mother
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show
19.05 The Mick
19.30 The Neighborhood
20.00 The Block 
21.00 Reef Break 
21.50 The InBetween
22.45 Blood and Treasure   Ævin-
týraleg þáttaröð um bráðsnjallan 
fornmunafræðing og útsmoginn 
listaverkaþjóf sem taka höndum 
saman í baráttunni við hryðju-
verkamann sem fjármagnar voða-
verk sín með stolnum fornmunum.
23.20 The Late Late Show
00.05 FBI
00.50 Bull 
01.35 Chicago Med
02.20 Stumptown
03.05 Beyond 
03.49 Síminn + Spotify

08.00 Arnór og Hörður Björgvin 
 Ríkharð Óskar Guðnason ræðir við 
landsliðsmennina Arnór Sigurðs-
son og Hörð Björgvin Magnússon, 
leikmenn rússneska liðsins CSKA 
Moskvu.
09.00 Chelsea - Everton 08/09
09.25 FH - ÍBV  Útsending frá leik 
4  í lokaúrslitum Olís deildar karla 
árið 2018.
11.05 Fram - Valur  Útsending 
frá leik 4 í úrslitum Olís deildar 
kvenna árið 2018.
12.20 Annáll 2019. Olís deild karla 
og kvenna
13.45 Selfoss - Haukar. Leikur 4
15.20 UEL Classic Matches  Eftir-
minnilegir leikir úr sögu Evrópu-
deildar UEFA rifjaðir upp.
16.05 Dómgæsla er fyrir alla
16.30 UCL Classic Matches
17.20 Atletico Madrid - Barcelona
19.00 Evrópudeildin - fréttaþáttur 
19.30 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
19.50 Tryggvi Guðmundsson 
20.55 Aston Villa - Manchester 
United 
21.25 Tottenham - Liverpool  Út-
sending frá leik í undanúrslitum 
Meistaradeildar Evrópu árið 2019.
23.05 Úrslitaleikur kvenna. Lyon 
- Barcelona  Útsending frá úrslita-
leik Meistaradeildar kvenna þar 
sem Lyon og Barcelona mætast.

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Lofthelgin
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Saga hugmyndanna. 
Sturlungaöld
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Elín, ýmis-
legt  (8 af 13) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP
09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Orðbragð II 
09.40 Popppunktur 2010. Mamm-
út - Agent Fresco
10.30 Gleðin í garðinum 
11.00 Hásetar 
11.20 Á tali hjá Hemma Gunn 
1992-1993 
12.40 Basl er búskapur 
13.10 Tónstofan. Elísabet F. Eiríks-
dóttir
13.35 Íslendingar. Karl Sighvats-
son
14.30 Gettu betur 2003. MR - 
Flensborg
15.25 Matur með Kiru 
15.55 Poppkorn 1986 
16.30 Íslenskur matur 
16.55 Íþróttagreinin mín - Tvíenda 
skíði 
17.25 Menningin - samantekt
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ofurmennaáskorunin 
18.29 Hönnunarstirnin III 
18.47 Bílskúrsbras 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Treystið lækninum. Trust 
Me, I’m a Doctor V
20.50 Mömmusoð 
21.05 Síðustu dagar heims-
veldisins. The Last Post   Breskir 
sjónvarpsþættir sem segja frá lífi 
hermanna og fjölskyldna þeirra 
á breskri herstöð í Aden-flóa árið 
1965. Aðalhlutverk: Jessie Buckley, 
Jeremy Neumark Jones og Tom 
Glynn-Carney. Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Paula. Paula 
23.10Berlínarsaga. Weissensee 
Saga IV 
00.00 Dagskrárlok

20.00 Tilveran   er þáttur um sál-
gæslu og mannrækt í samfélagi 
nútímans. 
20.30 Lífið er lag   er þáttur um 
málefni fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri áranna. 
Umsjón: Sigurður K. Kolbeins-
son. 
21.00 21 - Fréttaþáttur á þriðju-
degi   er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu. 
21.30 Bærinn minn   segir frá 
sjarma og sérstöðu bæjar-
félaganna hringinn í kringum 
Ísland. 

BERG-
TOPPUR

SKÓGARBERJA 500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L

MARS
51 G  

99
KR/STK

1941 KR/KG

AHLGRENS
BÍLAR - 2 TEG 

349
KR/STK

2792/ 3490 KR/KG

CHEETOS
CHIPITO

115 G  

299
KR/STK
2600 KR/KG

EGILS
ORKA 500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L
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Kringlan · Glerártorg · kunigund.is

sérverslun með vandaðar gjafavörur

Taktu daginn frá! Árlega brúðkaupskynningin okkar verður haldin 27. apríl.15% kaupauki til brúðhjóna sem stofna brúðargjafalista

ÞAÐ ER

EINFALT AÐ STOFNA

BRÚÐARGJAFALISTA

Á KUNIGUND.IS



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

       

SMELLTU Á VÖRU OG 

ÞÚ FERÐ BEINT INN Í 

VEFVERSLUN

DORMA.IS
SUMAR

tilboðin

Sumarið er 
komið í DORMA

verslaðu á dorma.is eða í DORMA  

verslun og við sendum þér það frítt

STYTTU ÞÉR LEIÐ GEGNUM BÆKLINGINN OKKAR

Zone og Affari og smávara  2-11   |  RÚM 12–23  |  Mjúkvara og dúnn 24–27  |  Stólar 28–29  |  Sófar 30–37  |  Svefnsófar 38–39 

Hvernig

frí s
endin

g h
já

     
  D

ORM
A virk

ar

www.dorma.is

V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

Þú finnur
nýjan 
bækling  
á dorma.is

Sumarið er komið í DORMA

Verslaðu á dorma.is

LICATA
2ja og 3ja sæta sófar
Sófarnir eru í tvennskonar litum af Kentucky áklæði. Annarsvegar 

koniak og hinsvegar steingráu. Svartir nettir járnfætur.  Stærð 2ja 

sæta: 159 x 94 x 82 cm.  Stærð 3ja sæta: 199 x 94 x 82 cm

2ja sæta Dormaverð:  Aðeins 119.990 kr. 

3ja sæta Dormaverð: Aðeins 149.990 kr.

VERÐ
ER GOTT

VERÐ

DORMA

  DAG HVERN LESA
 93.000

ÍSLENDINGAR 
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI

HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 
ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019FRÉTTABLAÐIÐ - MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

Sá mikli faðmur sem í æsku 
stóð Hrafni Jökulssyni 
opinn á Ströndum, er nú 
fullur af plasti og eini leik-
urinn í stöðunni er að snúa 
vörn í sókn. „Ævintýra-

heimur bernsku minnar á ekki að 
verða ruslahaugur minna efri ára.“

„Kolgrafarvíkin er mér kær, því 
þar átti ég margar sælustu stundir 
bernsku minnar þegar ég var í sveit 
í Stóru-Ávík,“ segir Hrafn Jökulsson 
sem dvelur þessi dægrin á Strönd-
um, þar sem hann hefur ekki setið 
auðum höndum andspænis plast-
flóðinu sem dynur á æskudrauma-
landi hans.

„Kolgrafarvíkin breiðir út faðm-
inn mót opnu hafi og tekur við 
gjöfum sjávarins,“ heldur hann 
áfram. „Áður fyrr var hvert sprek 
notað og spýtur og drumbar notuð 
í staura, byggingarefni eða verk-
færi. Nú safnast viðurinn upp í 
hauga sem brimið hrærir í. Og alls 
staðar er plastið og netadræsurnar 
og ruslið. Undir hverjum steini og 
hverri spýtu.“

Vörn í sókn
„Við þessu er bara eitt að gera. 
Snúa vörn í sókn. Ævintýraheimur 
bernsku minnar á ekki að verða 
ruslahaugur minna efri ára,“ segir 
Hrafn sem er þegar byrjaður, enda 
ærið verk fram undan.

„Frelsun Kolgrafarvíkur útheimt-
ir nokkur þúsund vinnustundir, 
svo mikið er víst. Það þarf að flokka 
spýturnar, hreinsa fjöruna og fjöru-
kambinn og grundina, þar sem 
plastið er hreinlega allt að kæfa. 
Síðan ég kom í Trékyllisvík fyrr í maí 
hef ég varið samtals um 60 klukku-
stundum í hreinsun Kolgrafar-
víkur og talsvert mörgum til við-
bótar í gagnaöflun og ráðagerðir,“ 
segir Hrafn sem hefur þegar fengið 

liðsauka í dóttur sinni, Jóhönnu 
Engilráð, og miklu fleiri vinnufúsar 
hendur eru væntanlegar.

„Ég átta mig ekki alveg á því 
hvort ég er búinn með eitt prósent 
af þeirri vinnu sem alvöru hreinsun 
Kol grafarvíkur útheimtir, en það er 
bara ein leið til að komast að því.

Ég á von á góðum liðsstyrk í sumar 
frá fjölskyldu og vinum mínum. Það 
dregur langt. Margir bíða óþreyju-

fullir eftir að komast í Kolgrafarvík. 
Þá er von á stórkostlegum liðsauka 
frá Ferðafélagi Íslands, sem mun 
senda sjálf boðaliða til mín,“ segir 
Hrafn og bætir við að hann telji 
víst að „þetta sé skemmtilegasta og 
mikilvægasta verkefni sem ég hef 
tekist á hendur. Og ég get hreinlega 
ekki lýst því hversu hollt þetta er 
fyrir líkama og sál.“
toti@frettabladid.is

Bernskuheimur undir 
ruslahaug efri áranna
Sá mikli faðmur sem stóð Hrafni Jökulssyni opinn á Ströndum 
er fullur af plasti og hann snýr vörn í sókn og segir ævintýra-
heim bernsku sinnar ekki mega verða ruslahaug efri áranna.

Hrafn Jökulsson hefur varið um 60 tímum í að tína upp og bera plast úr Kolgrafarvík. MYNDIR/JÓHANNA ENGILRÁÐ

Kolgrafarvík með opinn faðminn hefur tekið við plastlagi, sem Hrafn 
skýtur á að nái niður á 20-30 sentimetra dýpi í fjörukambinum. 

Til þess að sjá glitta í jarðveginn þarf að „tína burt sprek, rafta, kaðla, neta-
kúlur, sjampóbrúsa, haglaskot, net, fiskikassa og óteljandi plastflísar.“ 
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Kolefnisjafnaðu aksturinn 
strax með Orkulyklinum!

Lykil- og korthafar skrá 
sig í kolefnisjöfnun 

á orkan.is

7 króna afsláttur 
af hverjum lítra fer 

í kolefnisjöfnun

Votlendissjóðurinn 
kolefnisjafnar þitt 

framlag

Allar nánari upplýsingar um verkefnið er að finna á orkan.is



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/
SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@
frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar 
Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

FÆKKUN TÚRISTA Á 
EFTIR AÐ HAFA MIKIL 

ÁHRIF OG ÉG ER EKKI VISS UM 
AÐ ÞAÐ AÐ SKIPTA ÚT HETTU-
PEYSUNUM FYRIR LOPAPEYSU 
SÉ ENDILEGA SNIÐUGASTA 
HUGMYNDIN.
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magnifique

york

ligne

classico

magnifique

york

ligne

classico

magnifique

york

ligne

classico

magnifique

york

ligne

classico

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

SERTA ER OPINBER SAMSTARFSAÐILI  
HILTON WORLDWIDE HÓTELKEÐJUNNAR

Nótt fyrir tvo á Hilton Reykjavik Nordica, 

ásamt morgunverði og aðgangi að Hilton 

Reykjavik Spa, fylgir kaupum á Serta fimm 

stjörnu hótelrúmi.

Verðmæti: 36.000 kr. 

Kynningarverð: 296.650 kr

Verð frá: Classico 160 x 200 cm (botn, fætur, dýna, yfirdýna og gafl)

Fullt verð: 349.000 kr. (með Hilton Reykjavik Nordica kaupauka 385.000 kr.)

5 STJÖRNU HÓTELRÚMIN frá Serta eru framleidd til að fullnægja 
ýtrustu kröfum. Fjaðrandi botn gefur 5 svæða heilsudýnunni 
óvið jafnanlega fjöðrun og stuðning, lúxus yfirdýnan lagast 
að þér og þér líður eins og þú svífir. Velkomin í þitt 5 stjörnu 
heilsurúm, heima hjá þér – allar nætur – alltaf.

CLASSICO, YORK OG LIGNE eru með Serta Splendid Royal 
heilsu dýnu frá Serta. Hún er fimm svæðaskipt pokagormadýna 
með góðum stuðningi við bak en mýkra gormakerfi á axla- og 
mjaðma svæði. Hægt er að velja um tvo stífleika á dýnunni eftir 
því hvað hentar hverjum og einum. Yfirdýnan er millistíf, úr 
kaldpressuðum svampi og vinnur vel á móti fjöðruninni í botni 
og dýnu. 

MAGNIFIQUE rúmið er með Serta Royalty Superior heilsudýnu 
sem sker sig frá Splendid Royal m.a. með því að vera með 
tvískiptu gorma kerfi og aukinni kantstyrkingu.

Áklæðið á rúmunum er slitsterkt bómullaráklæði, ofnæmisfrítt 
og andar einstaklega vel. Það er fáanlegt í nokkrum litum sem 
eru mismunandi eftir rúmgerðum. Hægt er að velja mismunandi 
fætur og einnig eru fáanleg náttborð í stíl.

FIMM STJÖRNU 
LÚXUS HÓTELRÚM  

– HEIM TIL ÞÍN –
Fimm stjörnu Hótel -rúmalínan frá Serta er  

kominn aftur og fæst á tilboðsverði í Betra Baki  
auk þess að nótt á Reykjavik Nordica ásamt 

morgunverði fyrir tvo og aðgangi að Hilton Reykjavik 
Spa fylgir kaupum á Serta fimm stjörnu hótelrúmi. Við þurftum auðvitað 

að loka eins og allir 
aðrir og opnuðum 
bara í byrjun síðustu 
viku, þá voru fimm 
ár síðan við byrj

uðum með þetta uppistand á ensku 
hérna á Íslandi. Það var sem sagt 
einmitt 25. maí fyrir fimm árum 
síðan og núna erum við með The 
Secret Cellar, sem er uppistands
klúbbur fyrst og fremst, með efni á 
ensku,“ segir York, einn af eigendum 
staðarins.

Hann segir þó að f lestir uppi
standaranna séu vissulega íslenskir 
en flytji efnið á ensku. Þorri kúnna
hópsins fyrir heimsfaraldurinn hafi 
verið túristar en það sé auðvitað 
breytt í dag.

„Nú eru þetta nánast bara Íslend
ingar. Við erum með tvö svið, bæði 
uppi og á neðri hæðinni. Við tókum 
eiginlega yfir efri hæðina meðan á 
samkomubanninu stóð.“

Hafa æft sig lengi
York segist hafa fundið fyrir þó
nokkurri pressu í gegnum tíðina 
um að vera með nokkrar sýningar 
á íslensku.

„Nánast allir sem ég þekki í 
bransanum hafa sagt í gegnum tíð
ina: „Bara ef ég fengi nokkra mán
uði. Bara ef heimurinn myndi hægja 
á sér um stundarsakir, þá næði ég 
að klára allt sem ég þyrfti að klára, 
skáldsögu og fleiri nýja brandara.“ 
Jæja, við fengum þetta móment, en 
ég held að enginn hafi verið undir
búinn undir það. Vandamálið er þó 
í sjálfu sér að það er ekki eins ein
falt og að segja það að skipta yfir á 
íslensku. Grínistarnir hafa margir 
æft sig vikum saman í að segja 
brandarana á ensku og mögulega 
breytt þeim út frá viðbrögðum við 
þeim,“ segir York.

Hann segir það því vera nokkuð 
stórt skref fyrir uppistandarana 
að færa allt efni sitt yfir á ensku og 
byrja að æfa allt aftur.

„Ég finn mest fyrir þessari pressu 
að bjóða líka upp á sýningar á 
íslensku, frá grínistum sem koma 
sjaldnar fram, þeim líður stundum 
eins og það yrði bara kjánalegt að 
flytja efnið sitt á ensku. Þeim finnst 
eflaust að við ættum að sýna meiri 
þjóðerniskennd og færa okkur 
alveg yfir í íslenskuna, svona fyrst 
túristarnir eru farnir. Ísland fyrir 
Íslendinga! Svo horfa þeir á Netflix 
öll kvöld,“ segir York og hlær.

Óundirbúnir Íslendingar
Hann viðurkennir þó að það væri 
eflaust auðveldara að þýða úr ensku 
yfir á íslensku en öfugt.

„Það er svo mikið af orðagríni 
í íslenska húmornum. Ef maður 
tæki það allt út, stæði ekkert eftir 
nema tilvísanir í íslensk smástirni. 
Það er samt reyndar eitt sem ég fíla 
ekki við að skipta úr ensku yfir í 
íslensku, og það er hve margir sem 
eru að prófa sig áfram með íslenskt 
efni eru tregir til að æfa sig. Þeir 
leggja á minnið einhverja vafa
sama brandara um drykkjuglens 
og mistök í kynlífinu, bóka sal 
og rukka svo vini og vandamenn 

5.000 krónur inn, bara til að segja 
einhverja kúkabrandara. Mjög fáir 
af þeim hafa komið fram þrisvar til 
fjórum sinnum í viku í tvö ár eins og 
svo margir hérna,“ segir York.

Hann segir að fólk geti kannski 
fundið eitthvað fjör í því að kíkja 
á klúbbinn og heyra enskuna, 
þá geti gestir hreinlega ímyndað 
sér að þeir séu staddir erlendis. 
„Það fara vafalaust margir barir að 
leggja áherslu á einhverja þjóðernis
kenndarstemningu. Hér getur fólk 
fundið eitthvað allt annað. Maður 
getur vel ímyndað sér að maður sé 
staddur í öðru landi. Enskan auð
veldar öllum aðgengi, það er ekkert 
pláss fyrir einhverja þjóðerniskennd 
hérna. Maður getur komið hingað og 
prufað efnið sitt á opnu kvöldunum 
og maður þarf ekkert að pæla í áliti 
annarra, sérstaklega ekki annarra 
Íslendinga. Allt sem maður þarf er 
bara að hripa niður nokkra brand
ara. Á opnu kvöldunum er núna 
leyfilegt að f lytja efnið á íslensku, 
en mig grunar að stór partur verði 
áfram fluttur á ensku,“ segir hann.

Hann segist handviss um að 
COVID19 muni hafa varanleg áhrif 
á miðbæjarlífið.

„Fækkun túrista á eftir að hafa 
mikil áhrif og ég er ekki viss um 
að það að skipta út hettupeys
unum fyrir lopapeysu sé endilega 
sniðugasta hugmyndin. Sjálfur 
er ég þó alltaf að verða betri og 
betri í íslenskunni, það hjálpar að 
konan mín á börn sem ég tala við á 
íslensku. Það er samt nokkuð í land 
að ég nái eitthvað að fá þau til að 
hlæja með bröndurunum mínum. 
Þangað til sætti ég mig við að þau 
biðji mig bara um að endurtaka 
orðin aftur og aftur og geri stólpa
grín að hreimnum mínum,“ segir 
York brattur að lokum.
steingerdur@frettabladid.is

Góðir brandarar betri 
en þjóðerniskennd
Aðstandendur grínklúbbsins The Secret Cellar hafa verið beðnir 
um íslenskt uppistand, fyrst túristarnir eru farnir í bili. Koma á til 
móts við þá ósk, en efnið verður þó aðallega á ensku, eins og fyrr.

York fyrir miðju ásamt meðeigendunum, Dan Zerin til vinstri og Davíð Páli Svavarssyni til hægri. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI.



FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

SITTING VISION
hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

JACOB stóll frá Calia Italia

LUR.IS

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

Danskt handverk
síðan 1939

Dönsk
gæði

Margar

stærðir



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

BAKÞANKAR

BÆTTU LÍKAMSSTÖÐUNA
Minni verkir, betri líðan

GÖNGUGREINING

Faeturtoga.is
S: 55 77 100

Gerðu frábær kaup
NÝTT  OUTLET

Afsláttur af skiptidýnum, eldri gerðum, sófum, hvíldarstólum, mjúkvöru og fl.

ÚRVAL AF SÓFUM 
OG HVÍLDARSTÓLUM

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF HEILSUDÝNUM

NÝ SENDING AF SÆNGUM
BY BRINKHAUS

PRESTON
Svefnsófi

Verð áður kr. 249.900
NÚ AÐEINS KR. 224.910
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KYNNTU ÞÉR VÖRUÚRVALIÐ
OG VERSLAÐU Í RÓLEGHEITUM

Á SVEFNOGHEILSA.IS

GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233   |   BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150   |   OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16
UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði og Bara snilld, Egilsstaðir 

BALDURSNES 6 – AKUREYRI LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UM FJÓRÐUNGUR LANDSMANNA 
SEFUR Á DÝNU FRÁ SVEFN & HEILSU*

*Samkvæmt könnun frá Gallup.

MARS
51 G  

99
KR/STK

1941 KR/KG

Virðist mér af íslenskum 
vefsíðum að landinn 
hafi haft áhyggjur af 

því að framámenn sínir væru 
gengnir í barndóm. Mér er mikil 
ánægja að lýsa því yfir að sam-
kvæmt atburðum síðustu daga 
á spænska þinginu virðast þeir 
enn eiga langt í land.

Dæmi: Þingmaður Lýð-
f lokksins sagði eitthvað á þessa 
leið við Pablo Iglesias ráðherra: 
„Pabbi þinn er hryðjuverka-
maður.“ En ráðherrann lét ekki 
sitt eftir liggja og sagði daginn 
eftir við fulltrúa Voxf lokksins: 
„Ég held ykkur langi að henda 
í eitt valdarán en þið þorið það 
ekki.“ Voxarinn kallaði ráð-
herrann þá kommúnista og gekk 
á dyr. Héldu umræður áfram 
og voru mjög svo í takt við þær 
sem háðar voru í sandkassanum 
heima á Bíldudal, nema að Logi 
átti það til að lemja mig í hausinn 
með skammbyssu. Til þess hefur 
enn ekki komið á spænska þing-
inu, enda skilvirk vopnaleit við 
innganginn.

En er það ekki dónaskapur við 
börnin að kalla þetta barna-
skap? Eða hvað kjáni heldur því 
fram að frekja, fýla og uppi-
vöðslusemi vaxi af fólki eins 
og fílapenslar? Svo er ekki, það 
sést best þegar gefur á bátinn. 
Þar að auki þróa fullorðnir með 
sér auðsæranlegt stolt og yfir-
gengilegan hégómaskap, sem er 
erfiður farangur, hvað þá þegar 
handagangur er í öskjunni.

Auðvitað krefst ég þess, 
eins og aðrir, að fólk hegði sér 
skikkanlega og þá sérstaklega 
þegar mikið liggur við. En ef sá 
dagur rennur upp að ég haldi 
að fullorðnir séu vaxnir upp úr 
barnaskap, þá fyrst er ég lík-
legast genginn í barndóm.

Barnaskapur 
fyrir fullorðna


