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Ástarsaga  
af jöklinum

Vatnajökull er Aroni Franklín og 
Helen Maríu hjartfólginn.  ➛ 24

Hlýlegt  
á pallinum

Vilborg Einarsdóttir vildi óhefð-
bundinn pall við hús sitt.  ➛ 26

  Elti föður sinn 
á elliheimilið

Þegar samkomubann skall á skráði Edda 
Björgvinsdóttir sig sem bakvörð, til að geta 
verið nærri sínum nánustu á dvalarheimili 
á Hellu, þangað sem hún kom í hálfgerðum 
henglum, að eigin sögn.  ➛ 18

Ég finn að 
kvíðahnút-
urinn er 
horfinn og 
kökkurinn 
í hálsinum 
er farinn.

Byggir 
draumahús  

á Reykjanesi
Ilmhönnuðurinn Andrea  
Maack er nýbökuð móðir  
í framkvæmdum.  ➛ 42
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Eftir að hafa séð 
þessa mynd tvisvar 

er ég mjög stoltur af hvað 
Ísland fær mikið vægi.

Arnþór Birgisson,  
lagahöfundur og upptökustjóri

Veður

Fremur hæg suðvestlæg átt og 
lítilsháttar skúrir í flestum lands-
hlutum. Hiti 7 til 13 stig, en 15 til 23 
stig á NA- og A-landi í dag. 
SJÁ SÍÐU 34

Kjörskrár vegna kjörs forseta Íslands laugar-
daginn 27. júní 2020 skulu lagðar fram eigi síðar 
en miðvikudaginn 17. júní 2020.

Kjörskrá skal leggja fram á skrifstofu sveitar-
stjórnar eða á öðrum hentugum stað sem sveitar-
stjórn auglýsir sérstaklega. Kjörskrá skal liggja 
frammi á almennum skrifstofutíma til kjördags.
Athygli er vakin á því að kjósendur geta nú 
kannað á vefnum kosning.is hvar þeir eru á  
kjörskrá.
Þeim sem vilja koma að athugasemdum við 
kjörskrá er bent á að senda þær hlutaðeigandi 
sveitarstjórn.

Dómsmálaráðuneytinu, 13. júní 2020.

Auglýsing um kjörskrá 
vegna forsetakosninga

Beygir járn í úrhelli

Byggingu nýrra höfuðstöðva Landsbankans við Hörpu miðar vel. Þar var í gær meðal annars unnið að járnabindingum og létu menn ekki úrkomu 
í höfuðborginni á sig fá. Gert er nú ráð fyrir að kostnaðurinn við bygginguna nemi 11,8 milljörðum króna, en það er tæplega tveimur milljörðum 
meira en upphaf lega var áætlað. Alls verður húsið 16.500 fermetrar að stærð, en bankinn ætlar þó aðeins að nýta það að hluta. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

MENNING „Þessi mynd er náttúru-
lega ótrúlega rugluð og bráðfyndin,“ 
segir tónlistarmaðurinn Arnþór 
Birgisson, sem semur lög fyrir grín-
myndina Eurovision Song Contest: 
The Story of Fire Saga, með Will Fer-
relll og Rachel McAdams í aðalhlut-
verkum.

Arnþór hefur búið í Svíþjóð 
mestalla sína ævi en heldur sterkt í 
sínar íslensku rætur og heimsækir 
landið reglulega. Hann hefur notið 
mikillar velgengni í popptónlist 
og meðal annars samið lög fyrir 
Britney Spears, Celine Dion, Janet 
Jackson og Santana. Fyrir nokkrum 
árum tók hann sér frí frá tónlistinni 
til þess að ljúka atvinnuflugmanns-
prófi, en sneri aftur til þess að vinna 
að kvikmyndinni.

„Við fórum yfir söguna og leit-
uðum að því yfirgengilegasta, eins 
og hefur komið frá Rússlandi og 
Austur-Evrópu. Of mikið af öllu,“ 
segir Arnþór. „Textana gerðum við 
út frá því sem fólk sem talar ekki 
ensku myndi gera. Eitt lagið heitir 
Double Trouble, eitthvað sem eng-
inn Ameríkani eða Breti myndi 
segja.“

Sjálfur hefur Arnþór sent inn eitt 
lag í undankeppni Eurovision í Sví-
þjóð, Melodifestivalen, fyrir um tíu 
árum. Hann hefur fylgst vel með 
keppninni og þekkir sænska kepp-
endur.

Upptökur fyrir kvikmyndina 
fóru fram í Los Angeles og Sví-
þjóð, en Arnþór er einnig reyndur 
upptökustjóri og vel tengdur inn í 
sænska poppbransann. Hann segir 
að Will Ferrell hafi sungið sína 
parta sjálfur, en staðgengill var 
fundinn fyrir Rachel McAdams.

„Fyrir tilviljun var vinkona mín 
Molly Sandén í fríi með mágkonu 

minni í Los Angeles. Hún kom inn 
í stúdíóið og prófaði að syngja fyrir 
Sigrid, sem Rachel leikur. Þeir hjá 
Netflix voru svo hrifnir að hún fékk 
að syngja alla partana,“ segir Arn-
þór. Molly nýtur mikilla vinsælda í 
Svíþjóð og hefur nokkrum sinnum 
tekið þátt í Melodifestivalen.

„Hann er ekkert slæmur,“ segir 
Arnþór spurður um sönghæfileika 
Wills Ferrell. „Will getur haldið lagi 

en hann er ekki beint „bjútí-singer“. 
Hann er aðallega fyndinn.“

Arnþór er ekki eini Íslendingur-
inn sem kemur að tónlistinni í 
myndinni. Atli Örvarsson, kvik-
myndatónskáld og fyrrverandi 
hljómborðsleikari í Sálinni hans 
Jóns míns, sá um hljóðrásina. „Það er 
mikil íslensk stemning í öllu saman, 
en margir sænskir tónlistarmenn 
koma að þessu líka,“ segir Arnþór.

Eitthvað hefur borið á gagnrýnis-
röddum frá fólki sem segir hæðst 
að Íslendingum í myndinni. Arn-
þór sá lokaafurðina fyrir nokkrum 
vikum og segist hafa skilið þær að 
einhverju leyti til að byrja með, en 
svo snúist hugur. „Eftir að hafa séð 
þessa mynd tvisvar er ég mjög stolt-
ur af hvað Ísland fær mikið vægi.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Will Ferrell heldur lagi 
en er aðallega fyndinn
Arnþór Birgisson, lagahöfundur væntanlegrar Eurovision-grínmyndar Netflix, 
segist hafa leitað að því yfirgengilegasta í Eurovision-sögunni við lagasmíðina. 
Fyrir tilviljun endaði vinkona hans sem söngrödd einnar aðalpersónunnar.

Arnþór hefur samið lög fyrir Britney Spears og Celine Dion. MYND/AÐSEND

FE RÐAÞJÓNUS TA Heildarkostn-
aður ríkisins fyrir Ferðagjafar-
appið, sem fyrirtækið YAY  hann-
aði,  verður að hámarki um 15 
milljónir króna. Heildarverðið  
fyrir hönnun og þróun appsins er 4 
milljónir króna. Þá mun YAY sinna 
ýmsum rekstri vegna lausnarinnar 
og verður heildarþóknun fyrir það á 
bilinu 8 til 11 milljónir króna til loka 
verkefnisins. Þróunin er á lokastigi.

Fram kemur í skrif legu svari 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytisins, að lausn YAY hafi verið 
metin hæfust af fjölda lausna sem 
upphaf lega voru skoðaðar. Frum-
skoðun hafi bent til  að kaup á staf-
rænni lausn vegna gjafabréfanna 
væri undir útboðsmörkum, sem 
eru 15,5 milljónir króna. Að því hafi 
menn komist eftir verðfyrirspurnir 
meðal þeirra fyrirtækja sem talið 
var að gætu útvegað tæknilega lausn 
sem þegar væri til staðar. Mark-
miðið hafi verið  að halda kostnaði 
í lágmarki og koma þessu hratt af 
stað, í ljósi alvarlegrar stöðu ferða-
þjónustufyrirtækja hér landi.

Fréttablaðið hefur heimildir fyrir 
því að verð fyrir appið þyki nokkuð 
hátt, en því vísar Ari Þorgeir Stein-
arsson, framkvæmdastjóri YAY á 
bug. „Við erum engan veginn sam-
mála þeirri fullyrðingu að þóknunin 
sé í hærri lagi,“ segir Ari.

Frumvarpið um ferðagjöfina var 
samþykkt á Alþingi í gær. Munu allir 
yfir 18 ára aldri fá 5.000 króna Ferða-
gjöf. Ekki liggur fyrir hvenær gjöfin 
verður aðgengileg, en það ætti þó að 
verða á næstu dögum. –bþ

Ferðagjafarapp 
á 15 milljónir

Ferðagjöfin á að verða hvatning til 
Íslendinga að ferðast innanlands.

DÓMSMÁL Landsréttur hefur stað-
fest þriggja ára fangelsisdóm hér-
aðsdóms yfir þjálfara á Vesturlandi 
sem nauðgaði 13 ára stúlku, gaf 
henni bjór og kókaín og framleiddi 
barnaklám.

Maðurinn, sem var 22 ára þegar 
brotin voru framin, þjálfaði stúlk-
una á sínum tíma.

Nauðgunin átti sér stað sumarið 
2018. Maðurinn sagði að hann hefði 
ekki haft hugmynd um að stúlkan 
væri 13 ára og að hann hefði átt við 
hana mök. Þótti dómnum þetta 
ótrúverðugt þar sem hann hefði 
óskað henni til hamingju með 13 
ára afmæli hennar. Stúlkan vildi í 
fyrstu ekki segja hver hefði nauðg-
að henni, þar sem maðurinn hafði 
hótað henni. 

Samkvæmt dómi Landsréttar 
nýtti maðurinn yfirburði sína gagn-
vart henni vegna aldurs og þros-
kamunar. Var maðurinn dæmdur 
til að greiða stúlkunni eina og hálfa 
milljón króna í miskabætur.  – bb

Staðfesti dóm 
yfir þjálfara
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Gegn framvísun 
kassakvittunar

1.790 kr

1.990 kr

999kr

44%

Sólboði

10
stk.

Dalía

999kr

Stjúpur

33%

999kr

79.990kr
89.990 kr

45.595kr
56.995 kr

Baron 320 
3 ryðfríir brennarar: Dual Tube 8,8 kW/h, 
rafstýrður kveikjari, grillgrind úr pottjárni, 
grillflötur: 2129 cm2. 3000611

Tilboð

Sýpris
Flott í útipottana.

1.490 kr

Sláttuvél með drifi RL 460TR/W
Texas, bensínmótor 139cc/2,3kW, sláttubreidd  46 cm 
drif, 6 hæðastillingar 28-75 mm, 3in1 kerfi, dekk 7" og 
10", þyngd 33 kg. 5085309

Silverback Scento Þýskt gæðahjól
700c götuhjól,  21 gíra með diskabremsum 
og læsanlegri fjöðrun í framgaffli. Létt álstell, 
Simano Altus skiptir og Promax bremsur.  
3902031-2

79.990kr

20%

 Með
drifi

Ný sending – Þýsk gæði

50%

í Skútuvogi 
alla helgina 
12-17

fyrir alla 
sem versla 
í Skútuvogi 
í dag
12-15

Gefum ÍS

Pylsa & gos

1.990kr/stk.

Texas sláttuvélar 20% • Black+Decker sláttuvélar 20% • Texas garðverkfæri 20%
Black + Decker garðverkfæri 20% • Lady málning og lakk 20% •Viðarvörn og pallaolía 20% 

Nilfisk háþrýstidælur 20% • Fiskars garðverkfæri 20%  • Flísar 25% • Hillurekkar 20% 
 Jumbo tröppur og stigar 20% ... og fjöldi annarra tilboða

Hitabylgja
Sjóðheit tilboð



Það er töluvert af 
störfum í kringum 

þetta sem er mjög gott.

Kjartan Már  
Kjartansson, 
bæjarstjóri í 
Reykjanesbæ

TÖLUR VIKUNNAR  07.06.2020 TIL 13.06.2020

9
minningaraspir um snjóflóð  
voru sagaðar niður á Flateyri.

15
þúsund krónur munu ferðalangar  

þurfa að borga fyrir skimun við 
komuna til landsins. 

86
prósenta fækkun hefur  

orðið á gistinóttum á íslenskum 
hótelum á einu ári.

20
þúsund króna gjafabréf  

frá 66°Norður fékk heilbrigðis-
starfsfólk á Húsavík.

6
prósent barna í 10. bekk  
nota rafrettur daglega.

Þrjú í fréttum 
Spaugari, 
prófessor og  
Sorpustjóri
Pétur Jóhann Sigfússon
skemmtikraftur
vakti umtal í 
vikunni þegar 
myndskeið af 
honum fór um 
samfélagsmiðla. 
Þar freistaði 
hann þess að fara 
með gamanmál og túlkaði asíska 
vændiskonu í gleðskap með 
félögum sínum. Baráttukonan 
Sema Erla Serdar steig fram og 
gagnrýndi athæfið harðlega og 
sakaði Pétur Jóhann um for-
dóma, menningarlegan rasisma 
og kvenfyrirlitningu. Sitt sýndist 
hverjum.

Þorvaldur Gylfason
hagfræðiprófessor
fékk ekki starf 
ritstjóra nor-
ræns fræðitíma-
rits sem honum 
hafði verið 
boðið eftir að 
fjármálaráðuneytið 
kom í veg fyrir tilnefninguna. 
Þorvaldur fékk gögn í krafti 
upplýsingalaga sem sýndu að 
starfsmaður ráðuneytisins hafði 
vísað í úreltar upplýsingar á 
Wikipedia-síðu um Þorvald. 

Helgi Þór Ingason
framkvæmdastjóri Sorpu
mun í næstu viku 
gangsetja gas- 
og jarðgerðar-
stöð. Þrátt 
fyrir stuttan 
starfstíma 
hefur hann haft  
nóg að gera við 
að verja framkvæmdina. Margt 
virðist benda til þess að óvissa sé 
um hvort stöðin virki, en skatt-
greiðendur höfuðborgarsvæðis-
ins vona að veðmálið gangi upp.

BJÓÐUM UPP Á  
35” - 40” BREYTINGARPAKKA

FRÁ ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI ÍSBAND

EIGUM FLESTAR GERÐIR TIL 
AFHENDINGAR STRAX

 ÍSBAND UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

RAM 3500

BÍLL Á MYND RAM 3500 LARAMIE SPORT MEGACAB MEÐ  35” BREYTINGU

VERÐ FRÁ 7.302.000 KR. 
ÁN VSK. 9.405.480 KR. M/VSK. 

UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

FÉLAGSMÁL Rætt er nú um að koma 
upp öryggisvistun fyrir ósak-
hæfa einstaklinga og þá sem þurfa 
öryggisgæslu í Reykjanesbæ. Mál-
efni öryggisvistunar hafa verið í 
töluverðu uppnámi á undanförnum 
árum. Í desember síðastliðnum var 
greint frá því að Reykjavíkurborg 
vildi ekki standa lengur að rekstri 
öryggisvistunar sem staðsett er í 
Rangárseli í Seljahverfi.

Kja r t a n Má r Kja r t a ns son, 
bæjarstjóri í Reykjanesbæ, segir 
að tillagan hafi komið frá félags-
málaráðuneytinu. „Við erum nú 
að skoða hvort við getum orðið við 
erindinu. Málið var rætt í bæjarráði 
á fimmtudag og verður tekið fyrir á 
bæjarstjórnarfundi á þriðjudaginn 
kemur,“ segir hann.

Verkefnið er mjög umfangsmikið 
og mannaf lsfrekt enda þurfa við-
komandi einstak lingar mik la 
athygli.

„Þetta er í tveimur skrefum. Fyrst 
að finna húsnæði til bráðabirgða. 
Síðan að hefja byggingu á sérhönn-
uðu húsi fyrir starfsemina, sem yrði 
þá tekið í notkun eftir tvö eða þrjú 
ár,“ segir Kjartan.

Yrði bráðabirgðahúsnæðið fyrir 
tvo til þrjá einstaklinga, en sér-
hannaða húsið fyrir allt að sjö. 
Reiknað er með allt að 20 starfs-
mönnum fyrir skammtímaúrræðið 
en allt að 30 fyrir starfsemina full-
kláraða, til að sinna öryggisgæslu og 
vistun. „Það er töluvert af störfum 
í kringum þetta, sem er mjög gott,“ 
segir Kjartan. En auk fastráðinna 
starfsmanna þarf mannskap til að 
byggja húsnæðið, sem mun standa 
á 1.500 til 2.000 fermetra lóð.

Suðurnesin eru það svæði á land-
inu þar sem atvinnuleysi er mest, 
meðal annars vegna gjaldþrots 
WOW air og hópuppsagna hjá Ice-
landair og aðilum tengdum ferða-
þjónustu. Í apríl fór atvinnuleysi á 
svæðinu upp í rúmlega 25 prósent 
en fór niður fyrir 20 prósentin í maí.

Kjartan segist ekki vita nákvæm-
lega hvaða þýðingu málið hafi fyrir 
Reykjanesbæ í krónum og aurum. 
En í erindi ráðuneytisins er greint 
frá því að verkefnið sé til þess að 
styðja við atvinnuuppbyggingu 
á Suðurnesjum, auka breidd í 
atvinnulífinu, skapa menntunar-
tækifæri og styrkja færni í vel-

ferðarþjónustu á svæðinu.
Miklar róstur hafa verið um starf-

semina í Seljahverfinu og íbúar 
kærðu uppbygginguna þar. Töldu 
íbúarnir starfsemina ekki hafa 

verið nægilega kynnta og kvörtuðu 
undan því að börn þyrftu að horfa 
upp á þegar menn voru teymdir 
handjárnaðir á milli hússins og 
lögreglubíla. En sumir sem vistaðir 
hafa verið þarna hafa framið gróf 
of beldisbrot.

Undanfarin ár hefur verið samið 
um öryggisvistun við Reykjavíkur-
borg til eins árs í senn, en í desemb-
er greindi Fréttablaðið frá því að 
borgin vildi hætta rekstrinum, jafn-
vel þó að hann væri fjármagnaður af 
ríkinu. Taldi velferðarsvið ekki tækt 
að sveitarfélag væri gert ábyrgt fyrir 
vistun einstaklinga. 
kristinnhaukur@frettabladid.is

Tekið jákvætt í að setja upp 
öryggisvistun í Reykjanesbæ
Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að taka boði félagsmálaráðuneytisins um að koma upp örygg-
isvistun í bænum. Bæjarstjórn á þó eftir að taka málið fyrir. Reykjavíkurborg vill hætta að reka öryggis-
vistun, en mikill styr hefur staðið um starfsemina. Fullbúin myndi starfsemin framkalla þrjá tugi starfa.

Ósakhæfir hafa um nokkra hríð verið vistaðir í Rangárseli í Seljahverfi í Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Framúrskarandi ferðafélagi
Leitaðu ekki langt yfir skammt í sumar – á Íslandi eru ævintýrin á hverju strái og endalausir möguleikar til 
útivistar og afþreyingar. Með fjallmyndarlegum Land Cruiser 150 verða þér allir vegir færir, enda er hann 
rómaður fyrir gæði, þægindi og öryggi. Til að auka enn á ánægjuna fylgir nú, með nýjum Land Cruiser 150, 
glæsilegt gjafabréf að andvirði 400.000 kr. hjá einhverri af eftirtöldum verslunum – þitt er valið: 

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

Verð frá: 9.350.000 kr.

Gjafabréfið fylgir ekki með öðrum tilboðum. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og 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.

Land Cruiser 
Ávísun á ævintýri



Í tillögunni virðist 
aftur á móti gengið 

út frá því að rannsókn á 
málsmeðferð allri, til þess að 
unnt sé að ljúka málunum, 
sé mikilvægt málefni sem 
almenning varðar.

Úr umsögn forseta  Alþingis  til 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar

Það er eðlilegt að 
greitt sé fyrir vinnu 

sem fylgir því að taka þátt í 
svona samkeppnum.

Guðmundur Hrafn 
Pálsson formaður 
Sambands ís-
lenskra auglýs-
ingastofa

AÐAL
FUNDUR

Félagið veitir ferða-
styrk til þeirra félags-
manna sem búa í meira 
en 40 km fjarlægð frá 
fundarstað.

Félags iðn- og 
tæknigreina 2020
verður haldinn laugardaginn 20. júní  
kl. 11 að Stórhöfða 31, jarðhæð, (gengið  
inn Grafarvogsmegin)

Dagskrá:

1. Skýrsla félagsstjórnar um starf félagsins á liðnu 
starfsári.

2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til umræðu  
og afgreiðslu.

3. Ákvarðanir teknar um ávöxtun sjóða félagsins.

4. Kjöri stjórnar lýst.

5. Kosning trúnaðarráðs, kjörstjórnar, skoðunarmanna 
reikninga, og uppstillinganefndar. 

6. Kosning endurskoðenda.

7. Tillögur um fulltrúa á ársfundi lífeyrissjóða sem  
FIT er aðili að.

8. Önnur mál.

Hádegismatur 
í boði félagsins.

Stjórnin

GEIRFINNSMÁL Forseti Alþingis 
telur að rökstyðja þurfi betur þörf 
fyrir skipun rannsóknarnefndar 
um Guðmundar- og Geirfinnsmál.

Þetta kemur fram í umsögn 
forseta Alþingis við þingsálykt-
unartillögu þingmanna Samfylk-
ingarinnar sem er til meðferðar í 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.

Í tillögu Samfylkingarinnar 
er lagt til að skipuð verði þriggja 
manna rannsóknarnefnd sem geri 
sjálfstæða og óháða rannsókn á 
starfsháttum lögregluvalds, ákæru-
valds og dómsvalds í Guðmundar- 
og Geirfinnsmálum. Nefndin kanni 
hvort og þá hvaða meinbugir voru 
á starfsháttum ákæruvalds og lög-
reglu við meðferð málanna sem 
og málsmeðferð fyrir dómi. Rann-
sóknin taki einnig til aðkomu þýska 
rannsóknarlögreglumannsins Karls 
Schütz.

Í lögum um rannsóknarnefndir er 
kveðið á um að leita skuli umsagnar 
forseta Alþingis áður en rannsókn-
arnefndir eru skipaðar og í umsögn 
sinni kemur forseti víða við.

Steingrímur J. Sigfússon ritar 
undir umsögnina, en í henni er 
vísað til þess hve gömul málin eru 
og mikilla breytinga sem gerðar 
hafi verið á löggjöf og verklagi rann-
sókna sakamála, beitingu ákæru-
valds og málsmeðferð dómsmála. 
Einnig vísar hann til rannsókna 
sem gerðar hafa verið, þar á meðal 
tveggja rannsókna á harðræði á 
árunum 1976 og 1979, starfshóps 
innanríkisráðherra sem skilaði 

skýrslu 2013 og ítarlegra úrskurða 
endurupptökunefndar og í kjöl-
far þeirra sýknudóms Hæstaréttar 
haustið 2018. Gerð er athugasemd 
við að í tillögunni komi ekki fram 
hvað sé enn órannsakað í mál-
unum og hverju rannsóknarnefnd 
í Guðmundar- og Geirfinnsmálum 
eigi að leita svara við. Steingrímur 
telur einnig að rökstyðja þurfi 
betur hvernig tillagan uppfylli það 
skilyrði fyrir skipun rannsóknar-
nefndar, að um sé að ræða mikil-
vægt mál sem almenning varði. 
Ekki sé tekið fram í tillögunni að 
svo sé en „í tillögunni virðist aftur 
á móti gengið út frá því að rannsókn 
á málsmeðferð allri, til þess að unnt 
sé að ljúka málunum, sé mikilvægt 
málefni sem almenning varðar,“ 
segir í umsögn Steingríms.

Þá hefur forseti efasemdir um 
heimild Alþingis til eftirlits með 
efnislegum niðurstöðum dómstóla 
með vísan til sjálfstæðis þeirra. 
Eftirlit Alþingis geti aðeins lotið að 

framkvæmdavaldinu, en til þess 
heyri aðgerðir og rannsókn lög-
reglu, vistun í fangelsum og með-
ferð ákæruvalds. Um meinta hátt-
semi slíkra yfirvalda telur forseti 
ástæðu til að spyrja hvort þau „hafi 
ekki átt að koma til prófunar hjá 
dómstólum að því marki sem á þá 
reyndi við úrlausn um hvort sak-
borningar væru sekir“.

Ekki er ljóst hvað átt er við með 
þessari athugasemd enda hafa þessi 
atriði f lest ítrekað verið lögð í dóm 
dómstóla, án árangurs. Fyrst þegar 
málið var til meðferðar í Hæstarétti 
árin 1979 og 1980 þegar sakborning-
ar fóru að draga játningar sínar til 
baka, með vísan til bæði harðræðis 
og vafasamra starfsaðferða rann-
sakenda. Þá hefur áratuga barátta 
sakborninga fyrir endurupptöku 
málanna einnig lotið að því að 
fá endurskoðun dómstóla vegna 
þeirra þátta sem tillagan tekur til.

Í umsögninni er einnig fundið að 
því að ekki séu færð rök fyrir því í 
tillögunni að grípa þurfi til þessa 
sérstaka úrræðis sem skipun rann-
sóknarnefndar er. Af hverju önnur 
rannsóknarúrræði eigi ekki frekar 
við og hvort til greina komi að óska 
frekar eftir skýrslu ráðherra um 
málið.

Það er mat forseta að þriggja 
manna rannsóknarnefnd um málið 
geti kostað á bilinu 170 til 220 millj-
ónir. Um gróft mat sé þó að ræða 
sem miðist bæði við lengd starfs-
tíma hennar og þarfar fyrir sérfræði-
þjónustu. adalheidur@frettabladid.is

Vill betri rökstuðning 
fyrir rannsóknarnefnd
Forseti Alþingis telur ýmsa vankanta á tillögu Samfylkingarinnar um skipun 
rannsóknarnefndar um Guðmundar- og Geirfinnsmál. Skýra þurfi þörf fyrir 
frekari rannsóknir og kanna ætti hvort dugi að óska eftir skýrslu ráðherra.

Leita ber umsagnar forseta Alþingis áður en Alþingi samþykkir að skipa rannsóknarnefnd. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR 

STJÓRNSÝSLA Þátttakendur í útboði 
fyrir „Íslenskt – gjörið svo vel“, 90 
milljóna króna kynningarherferð 
stjórnvalda og atvinnulífs um að 
auka verðmætasköpun, fá ekki 
greitt fyrir þátttökuna.

Guðmund ur Hrafn Páls son, for-
maður Sam bands ís lenskra aug lýs-
inga stofa, segir þetta skrítið.

„Það er eðlilegt að greitt sé fyrir 
vinnu sem fylgir því að taka þátt í 
svona samkeppnum, það hefur tíðk-
ast. – Síðan hef ég heyrt í stofunum 
innan SÍA sem eru sammála um að 
þetta sé einkennilegt. Það er nýbúið 
að vera útboð á Destination Iceland 
þar sem greitt var fyrir fyrstu þrjú 
sætin,“ segir Guðmund ur.

Kostnaður hverrar stofu fer eftir 
því hversu mikla vinnu stofan 
leggur í verkið. Segir Guðmundur 
að í þessu tiltekna útboði sé farið 
fram á mikla vinnu. „Það sem verið 
er að biðja um í þessu útboði er 
mjög umfangsmikið. Það er óskað 
eftir stefnumörkun, hugmynd, 
útfærslu, birtingastefnu, ásamt 
f leiru. Yfirleitt er ekki beðið um 
svona mikið. Þetta er vinna sem 
tekur mörg hundruð vinnustundir. 
Ég myndi giska að þetta gæti tekið á 
bilinu 300 til 600 vinnustundir fyrir 
teymi.“

Guðmundur segir að greiðslur 
fyrir þátttöku séu yfirleitt á bilinu 
300 þúsund og upp í eina milljón 
króna. „Það er aldrei greitt fyrir 
alla þá tíma sem fara í þetta, þetta 
er alltaf ákveðin áhætta fyrir stofur 
en gaman að taka þátt.“ 

Aðaláhersla átaksins er að halda 
peningum inni í íslenska hagkerf-
inu og verja störf. Guðmundur segir 
þetta skjóta skökku við. „Þetta er 
útboð sem snýst um herferð stjórn-

valda og atvinnulífsins til að verja 
störf og auka verðmætasköpun, á 
sama tíma og ríkisstjórnin leitar til 
auglýsingastofu í Bretlandi til að sjá 
um herferð Íslands til að fá erlenda 
ferðamenn aftur til landsins.“

Sú herferð sem Guðmundur vísar 
til, Destination Iceland, fór í útboð 
á evrópska efnahagssvæðinu, en 
ekki Íslenskt – gjörið svo vel. Sam-
kvæmt skýringum frá Ríkiskaupum 
var ákveðið að nota svokallaða létta 
leið til að komast hjá útboði á EES-
svæðinu. Ekki hafa fengist skýr-
ingar frá atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytinu um hvers vegna 
ekki var notast við þá leið í tilfelli 
Destination Iceland, en í nýlegu 
svari ráðuneytisins til Viðskipta-
blaðsins sagði að það væri afstaða 
ráðuneytisins að ekki sé um að 
ræða brot á EES-samningnum, þar 
sem kynningarherferðin sé hluti 
af almennum aðgerðum vegna 
COVID-19 faraldursins og gangi það 
ekki gegn EES-samningnum.

Þátttakendur í útboðinu hafa 
tíma til 26. júní næstkomandi að 
skila inn tilboðum. – ab

Fá ekki greitt fyrir þátttökuna

REYKJAVÍK Reykjavíkurborg þarf 
ekki að af henda Fréttablaðinu 
reikninga vegna framkvæmda við 
Klettaskóla, þar sem verkið yrði 
of tímafrekt. Úrskurðarnefnd um 
upplýsingamál kvað upp úrskurð 
þess efnis í vikunni, en leitað var 
til nefndarinnar í desember í fyrra. 
Borgin fór fram á að fá að synja 
beiðninni þar sem meðferð hennar 
tæki of langan tíma.

Framkvæmdir við Klettaskóla 
á árunum 2012 til 2019, fóru rúm-
lega milljarð fram úr kostnaðar-
áætlun að því er kemur fram í bréfi 
sem umhverfis- og skipulagssvið 
sendi borgarráði í vikunni. Fyrsta 

kostnaðaráætlun, sem samþykkt 
var í borgarráði árið 2012, gerði ráð 
fyrir 2,8 milljörðum króna í verkið. 

Heildarkostnaður verksins var 
svo á endanum tæplega f jórir 

milljarðar króna. Í athugasemdum 
borgarinnar til úrskurðarnefndar-
innar segir að ekki sé hægt að birta 
einingaverð eða persónuupplýs-
ingar á reikningum, því þurfi lög-
fræðingur á umhverfis- og skipu-
lagssviði að strika yfir það með 
tússpenna. Alls er um að ræða 
6.000 blaðsíður. 

Í afg reiðslu á sambærileg ri 
beiðni vegna vita við Sæbraut, hafi 
tímamæling sýnt að það hafi tekið 
lögfræðinginn 1,3 mínútur að yfir-
fara og strika yfir hverja blaðsíðu. 
Tæki verkefnið því minnst um 130 
klukkustundir. Féllst úrskurðar-
nefndin á þessi rök. –  ab

Borgin afhendir ekki Klettaskólareikninga

Framkvæmdirnar stóðu yfir í nærri 
áratug. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Við gefum öllum einstaklingum, 14 ára og eldri,
5.000 kr. inneign upp í Premium aðgang Bláa Lónsins. 

Með Premium aðgangi upplifir þú allt það besta sem
Bláa Lónið hefur upp á að bjóða.

Þú getur nálgast sumargjöfina þína og frekari upplýsingar á blaalonid.is 

Njóttu vel!

Sumargjöf til þín 
frá Bláa Lóninu

Opnum aftur 19. júní

Frítt fyrir börn 13 ára og yngri.



Ef tillagan nær fram 
að ganga megi gera 

ráð fyrir óæskilegum 
áhrifum á fallegt útsýni frá 
Foldahverfi og á verðmæti 
fasteigna næst smáhýsunum.
Úr athugasemdum íbúa í Grafarvogi

Dagskrá:
Venjuleg ársfundarstörf samkvæmt samþykktum sjóðsins
 
Vakin er athygli á að allir sjóðfélagar eiga rétt til setu 
á ársfundinum með málfrelsi og tillögurétti.

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs

Grand Hótel Reykjavík, þriðjudaginn 16. júní kl. 17:00

Gildi–lífeyrissjóður 
Ársfundur 2020

▪

Lífeyrissjóður www.gildi.is

SKIPULAGSMÁL Íbúar í Grafarvogi 
eru margir afar andsnúnir því 
að komið verði fyrir smáhýsum 
fyrir heimilislausa við Stórhöfða, 
skammt frá Gullinbrú í verslunar- 
og skrifstofuhverfinu handan við 
voginn.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar 
hefur undanfarið skoðað ýmsa staði 
til að reisa smáhýsi fyrir heimilis-
lausa. Meðal þeirra er auð lóð vest-
an við Stórhöfða 21. Við kynningu 
á breytingu á deiliskipulagi vegna 
þessa bárust fjölmargar athuga-
semdir, sem skipulagsfulltrúi fjallar 
um í umsögn.

Er vitnað til athugasemda frá 
íbúum, sem bendi á að smáhýsin 
„séu fyrirhuguð í nokkurra metra 
fjarlægð frá vinsælu útivistarsvæði 
og göngustíg með fram voginum 
og Stórhöfða“. Stígurinn sé nýttur í 
tómstundir barna og íþróttastarf og 
smáhýsin myndu „skemma“ fallega 
gönguleið.

„Smáhýsin og íbúar þeirra eigi 
ekki góða samleið með þessu úti-
vistarsvæði. Galið sé að setja upp 
smáhýsi fyrir óreglufólk inn á mitt 
svæðið,“ vitnar skipulagsfulltrúi í 
efni bréfa frá íbúunum.

„Ef tillagan nær fram að ganga 
megi gera ráð fyrir óæskilegum 
áhrifum á fallegt útsýni frá Folda-
hverfi og á verðmæti fasteigna næst 
smáhýsunum,“ er áfram vitnað til 
athugasemda íbúanna sem telji 
smáhýsin „hugsuð fyrir fólk sem 
ekki getur búið innan um aðra í 
venjulegu íbúðarhúsnæði.“

Enn f remu r telji í bú a r nir 
 að „hætta sé á að almenningur þori 
jafnvel ekki að fara þarna fram hjá, 
vitandi af íbúum þarna sem geta 
verið í alls konar ástandi“ og að 
íbúar í sambærilegum búsetukost-
um eigi það til að stela reiðhjólum.

Eigendur nokkurra fyrirtækja við 
Stórhöfða lýsa sig andvíga. „Gerð er 
alvarleg athugasemd við tillöguna 
þar sem hún gæti rýrt verðgildi 
eignarinnar og haft truflandi áhrif 
á starfsemi kaffihússins,“ segir um 
aðfinnslur Kaffitárs á Stórhöfða 17, 
í umsögn skipulagsfulltrúa.

Aðrir ótilteknir eigendur að Stór-

höfða 17 lýsi „fullum skilningi á 
vandræðum borgarinnar með að 
finna smáhýsunum stað,“ en telji 
þessa staðsetningu óheppilega. 
Hún geti lækkað verðgildi eignanna 

í kring og þeir séu uggandi um að 
íbúarnir sanki að sér drasli.

Þórður R. Magnússon í Flísabúð-
inni á Stórhöfða 21, lýsir sig alfarið 
mótfallinn smáhýsunum, sem gætu 
haft áhrif á rekstur verslunarinnar 
vegna mikillar umferðar og vöru-
afgreiðslu. Sjálfur hefði hann hug á 
að fá þessum reit úthlutað til bygg-
ingar niðurgrafins vöruhúss.

Elías Gíslason í Stórhöfða 17 
segist leigja hluta af fasteign sinni 
undir matsölustað og líkur séu á að 
leigusamningnum verði „sagt upp, 
ef skjólstæðingar velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar gera sig heima-
komna í kringum veitingastaðinn“.

Hverfisráð Grafarvogs óskaði 
eftir því að málinu yrði frestað 

til haustsins, en skipulagsfulltrúi 
hafnar því og var tillagan sam-
þykkt í skipulags- og samgönguráði. 
Í umsögninni fjallar skipulagsfull-
trúi um „húsnæði fyrst" - hug-
myndafræðina fyrir heimilislausa 
með miklar og f lóknar þjónustu-
þarfir.

„Úthlutun í smáhýsi veitir íbúum 
tækifæri á því að lifa sínu lífi, innan 
veggja heimilis síns. Með því að 
koma upp smáhýsum er verið að 
stuðla að öruggu húsnæði fyrir ein-
staklinga með fjölþættan vanda,“ 
útskýrir skipulagsfulltrúi. Einstakl-
ingar fái öruggt skjól allan daginn, í 
stað þess að hafa aðgang að neyðar-
gistingu nótt eftir nótt. 
gar@frettabladid.is

Heimilislausir fái ekki athvarf 
í smáhýsabyggð við Stórhöfða
Skipulags- og samgönguráð hefur samþykkt nýtt deiliskipulag svo reisa megi smáhýsi fyrir heimilislausa 
á Ártúnshöfða. Íbúar í Grafarvogi og fyrirtækjaeigendur við Stórhöfða segjast óttast að eignir þeirra 
lækki í verði. Tillagan sé „galin“ og „almenningur“ muni jafnvel ekki þora að fara um svæðið lengur.

Lóðin við Stórhöfða sem ætluð er undir smáhýsi heimilislausra, er á fallegum útsýnisstað. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VESTFIRÐIR Göngukort af svæðinu 
í kringum Hvalá í Árneshreppi 
hefur verið gefið út í fyrsta sinn, en 
Hvalársvæðið hefur verið mikið í 
umræðunni undanfarið vegna fyr-
irhugaðra virkjanaframkvæmda á 
svæðinu. Framkvæmdum við Hval-
árvirkjun hefur nú verið frestað um 
óákveðinn tíma.

Svæðið er lítt þekkt gönguland, 
en á nýja kortinu er meðal annars 
að finna fossa, f lúðir og steingerv-
inga sem nýlega voru uppgötvaðir á 
svæðinu. Kortið er gefið út af ÓFEIG 
náttúruvernd og kortagerð annaðist 
Snæbjörn Guðmundsson, jarðfræð-
ingur.

Hann segir Hvalársvæðið ein-
stakt og vert fyrir ferðamenn að 
skoða. „Á svæðinu er ósnert nátt-
úra og heillandi fossaraðir, en svona 
svæði eru ekki eins algeng og maður 
myndi halda. Þetta eru dýrmætar 
perlur sem þarf að varðveita og 
geyma,“ segir Snæbjörn.

Þá segir hann kjörið að heim-
sækja svæðið núna þegar virkj-
anaframk væmdir hafa verið 
stöðvaðar. „Nú er rétti tíminn 

til að heimsækja svæðið og 
njóta þess, þegar það hefur verið 
losað undan ógn virkjanafram-
kvæmda, svo er um að gera að 
njóta alls þess sem Árneshrepp-
ur hefur upp á að bjóða. Þetta 
er hugsað sem framlag okkar til 
sveitarinnar.“ –bdj

Kortleggja gönguleið  
um Hvalársvæðið

Kortið sýnir fossa, flúðir og stein-
gervinga sem uppgötvuðust nýlega.

VINNUMARKAÐUR Atvinnuleysi í 
maímánuði var þrettán prósent, 
samkvæmt tölum frá Vinnumála-
stofnun, og minnkaði um tæp fimm 
prósentustig frá apríl. Stofnunin 
spáir því að atvinnuleysi í júní lækki 
enn frekar og verði 11,2 prósent.

Almennt atvinnuleysi breyttist 
lítið milli mánaða og var 7,4 pró-
sent í maí. Atvinnuleysi sem tengist 
hlutabótaleiðinni lækkaði hins 
vegar úr 10,5 prósentum í apríl í 5,6 
prósent í maí. Spáin gerir ráð fyrir 
að það fari niður í 3,8 prósent í júní.

Alls fengu rúmlega 16 þúsund 
manns greiddar almennar atvinnu-
leysisbætur í maí. Rúmlega 17 þús-
und fengu greiddar hlutabætur hjá 
um 5.200 fyrirtækjum. 

Mesta atvinnuleysið er á Suður-
nesjum en það mældist 19,6 prósent 
í maí en var 25,2 prósent í apríl.  – sar

Spá áfram 
minnkandi 
atvinnuleysi

ÍRAK Bandaríkin munu halda áfram 
að fækka í herliði í Írak, þrátt fyrir 
að aukning hafi verið á umsvifum 
hryðjuverkasamtakanna ISIS í land-
inu. Alls eru nú um 5.200 bandarískir 
hermenn í landinu, flestir voru þeir 
um 160 þúsund árið 2007. Samband 
Bandaríkjanna og Íraks versnaði 
mikið þegar Bandaríkin réðu íranska 
njósnaleiðtogann Qasem Soleimani 
af dögum í Bagdad í janúar.

Gaf írakska þingið út þingsálykt-
unartillögu um að herlið Bandaríkj-
anna skyldi yfirgefa landið án tafar, 
Bandaríkin gáfu hins vegar út að þau 
myndu ekki fara frá landinu fyrr en 
Írakar gætu sjálfir tryggt eigið þjóð-
aröryggi. Samkvæmt nýrri rann-
sókn West Point-herskólans hafa ISIS 
aukið umsvif sín í landinu. Gerðu 
hryðjuverkasamtökin 566 árásir í 
Írak á fyrsta ársfjórðungi 2020, sem 
er mikil aukning frá mánuðunum á 
undan. – ab

Herafli dreginn 
saman í Írak

Herliðið hefur verið í Írak frá 2003. 

1 3 .  J Ú N Í  2 0 2 0   L A U G A R D A G U R8 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

mailto:gar@frettabladid.is


 
 

Einstaklega vel gerður
fyrir einstakt fólk
eins og þig

 

Tilboðsverð frá
3.190.000 kr.

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

www.volkswagen.is

Volkswagen T-Cross
T-Cross er jafn fjölbreyttur og fólkið sem hann er gerður fyrir. Fólk sem vill ekki láta 
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yfir ótal eiginleikum. Alveg eins og þú. 

Veldu þinn uppáhalds T-Cross á
www.hekla.is/volkswagensalur
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Það er ekki 
sama hvað 
sagt er og það 
er ekki sama 
hver segir.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is

Ein stærsta faraldsfræðitilraun veraldar er 
nú við það að hefjast. Á mánudaginn mun 
ferðamannaeyjan Mallorca opna landamæri 

sín fyrir 11.000 þýskum túristum, en Spánn lokaði 
landamærum sínum að mestu í mars vegna kóróna
veirufaraldursins. Er um að ræða tilhlaup Spánar að 
frekari opnun landamæra í júlí, en ferðaþjónustan 
þar í landi nemur tólf prósentum af vergri lands
framleiðslu.

Sama dag og Spánverjar taka sín fyrstu felmturs
fullu skref í átt að endurlífgun túrismans, munu 
skimanir á ferðamönnum fyrir COVID19 hefjast 
á Kef lavíkurf lugvelli. Þórólfur Guðnason sótt
varnalæknir sagði á blaðamannafundi í vikunni að 
verkefnið yrði „í stöðugri endurskoðun“ og mikil
vægt væri að hafa í huga að „það veit í raun enginn 
hvernig á að opna landamæri eftir slæma farsótt.“

Norðlendingar og náttúran
Síðastliðinn þriðjudag mátti lesa hér í Fréttablaðinu 
frétt um að öllum íbúum í Skútustaðahreppi verður 
boðin ókeypis sálfræði og heilsuráðgjöf út næsta ár. 
Er um að ræða hluta af verkefni í Mývatnssveit sem 
miðar að því að auka hamingju íbúa og er náttúran 
meðal annars notuð til að bæta andlega heilsu. 
Daginn eftir bárust frekari fréttir af Norðlendingum 
og náttúrunni, er Heilbrigðisstofnun Norðurlands 
gaf starfsfólki sínu inneignarkort í útivistarverslun, 
sem þakklætisvott fyrir störf þess undir álagi 
síðustu mánaða. Er gjöfinni ætlað að styrkja starfs
fólk til heilsuef lingar með útivist.

Hugmyndin um áhrif útivistar og hreyfingar á 
andlega heilsu er ekki ný af nálinni. Fjórum öldum 
fyrir Krist ritaði gríski heimspekingurinn Platon: 
„Guð veitti manninum tvær leiðir til að öðlast vel
gengni: menntun og hreyfingu – ekki þó aðra fyrir 
sálina og hina fyrir líkamann heldur samtvinnaðar.“

Kenningar um að hægt sé að beisla náttúruna til 
heilsubótar ryðja sér nú til rúms. Ný bresk rann

sókn sem gerð var við háskólann í Derby, sýnir að 
þeir sem gefa sér tíma til að taka eftir náttúrunni 
– hlusta á fuglasöng, finna lyktina af gróðri – eru 
hamingjusamari en þeir sem gera það ekki. Fræði
menn við háskólann í Griffith í Ástralíu komust 
jafnframt að þeirri niðurstöðu að náttúran væri til 
hagsbóta hagkerfum heimsins. Samkvæmt útreikn
ingum þeirra leiða heimsóknir fólks í þjóðgarða, 
almenningsgarða og græn svæði um heim allan, til 
betri andlegrar heilsu sem metin er á sex billjónir 
dollara á ári.

COVID-kör
Í Bretlandi, þar sem ég bý, renna nú tvær grímur á 
lundþunga landsmenn. Líkur á sumarfríi í útlönd
um eru hverfandi. Breskir ferðamenn eru ekki á 
lista þeirra þjóða sem velkomnar eru til Spánar í 
júlí. COVID19 smit í Bretlandi þykir enn of útbreitt, 
auk þess sem breskur almenningur er enn að mestu 
lokaður inni á heimilum sínum í sóttkví. Til að létta 
Bretum lund í COVIDkörinni hvetja bresku nátt
úruverndarsamtökin „The Wildlife Trusts,“ almenn
ing til að taka þátt í átaki og veita náttúrunni 
sérstaka eftirtekt í þrjátíu daga. Með kíki tókst mér 
út um gluggann minn að koma auga á biðukollu á 
hringtorgi og krákuhreiður á þaki nágrannans.

Ef marka má metsölulista bókaverslunarinnar 
Eymundsson, virðast Íslendingar litlu bjartsýnni 
en Bretar um að komast í utanlandsferð í sumar. 
Fyrsta sæti listans vermir Vegahandbókin 2020. 
Íslendingum er þó sannarlega ekki vorkunn. Því 
eins og Norðlendingar vita búa gífurleg tækifæri í 
íslenskri náttúru. Ekki aðeins hefur hún burði til 
að létta landsmönnum lund nú þegar þeir stíga út 
úr kófinu. Náttúran verður vafalítið til hagsbóta 
hagkerfinu þegar erlendir ferðamenn, borgarbúar 
sem hírst hafa í sóttkví í plásslitlum vistarverum í 
malbikuðum borgum vopnaðir kíki, leitast við að 
endurheimta innra jafnvægi.

Biðukolla á hringtorgi

Eitt allra helgasta grundvallaratriðið í 
mannréttindum er tjáningarfrelsið. Frelsi 
til að tjá hug sinn í ræðu og riti. Á því byggir 
frjáls umræða, sem er forsenda þróunar og 
framfara. Auðvitað er allt takmörkunum 
háð og það á við um tjáningarfrelsið og það 

er vandmeðfarið eins og flest annað sem mikilvægt er. 
Menn hafa ekki skýlausan rétt til að segja hvað sem 
er og vega að öðrum í skjóli þess og oft kemur til kasta 
dómstóla að meta hvort gengið hafi verið of langt. Þeir 
sem telja sig ríkulega búna skoðunum og finna brenn
andi þrá til að koma þeim á framfæri, þurfa oft að gæta 
sín á þeim línudansi.

Málsvara tjáningarfrelsis hefur oft verið að finna í 
hópi blaðamanna um víða veröld og þeir hafa fylkt sér 
til varnar kollegum sínum þegar þeir hafa mætt skiln
ingsleysi stjórnvalda á þessum grundvallarmannrétt
indum í heimalandi sínu.

Á það hefur verið bent að við þær aðstæður sem 
faraldurinn hefur valdið, sé mikilvægt að vernda rétt
indi borgaranna. Stjórnvöld hafa víða gengið langt í 
aðgerðum og ráðstöfunum sem eru á skjön við túlkun 
og inntak mannréttinda, en menn hafa réttlætt með 
hinni brýnu þörf sem reis með faraldrinum. Út frá því 
hefur verið gengið, alla vega í vestrænum hluta heims
ins, að þessar ráðstafanir stjórnvalda séu tímabundnar 
og líði undir lok, jafnskjótt og hættan er liðin hjá.

Fyrir rúmri viku birti blaðið New York Times 
aðsenda grein eftir öldungadeildarþingmanninn 
Tom Cotton. Í greininni var hvatning þingmannsins 
til forsetans um að beita hervaldi á fólk sem reis upp 
þar vestra í kjölfar dauða George Floyd. Mörgum varð 
hverft við. Það er ekki sama hvað sagt er og það er ekki 
sama hver segir. En þetta er skoðun höfundar sem ber 
að virða, þó menn séu ósammála honum.

Upp risu rúmlega átta hundruð starfsmenn blaðsins 
og gagnrýndu birtinguna. Einn ritstjóra blaðsins, 
James Bennet, varði ákvörðun sína um birtingu 
greinar þingmannsins með því að blaðið vildi vera 
vettvangur fjölbreyttra skoðanaskipta.

Á ritstjórnum fjölmiðla er daglangt verið að meta 
fréttir og fréttagildi, hvað skuli birta og hvað ekki. 
En sjaldnast nær það til aðsends efnis. Það eru þó að 
sjálfsögðu gerðar kröfur til þess að höfundar þess 
gangi ekki of langt, meiði ekki æru eða svívirði. Yfir
gnæfandi hlutfall þeirra greina sem berast eru birtar, 
þó svo ritstjórn miðilsins kunni að vera í grundvall
aratriðum ósammála viðhorfum eða skoðunum sem 
þar eru sett fram.

Það sem er undarlegast í þessu máli er að fólk 
úr þeirri stétt sem lætur sig tjáningarfrelsi varða 
skuli rísa svo kröftuglega upp gegn ritstjóranum, að 
hann kembdi ekki hærur á ritstjórastóli meir. Hvað 
veldur þessari harkalegu afstöðu gegn tjáningarfrelsi? 
Kannski má skýra það með þeim aðstæðum sem ríkja 
vestra eftir þrengingar faraldursins – en kannski með 
einhverju öðru. Grundvallaratriðið hlýtur þó alltaf að 
vera að tjáningarfrelsið þarf að verja hvað sem tautar 
og raular.

Tjáningarfrelsi

Sími: 561 1433

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

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
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Bert á milli ... 
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Nýtt!

CAMEMBERT

549 
kr.
pk.

Smass hamborgarar 2x120g

189 
kr.
pk.

Hamborgara kartöflubrauð 2 stk.

Nýtt!

869 
kr.
pk.

Piparosta-/steikarborgarar, 2x120g

449 
kr.
stk.

Fabrikku sósur, verð frá:

998 
kr.
pk.

Hamborgarar 4 stk með brauði



Í þjálfuninni hef ég 
haft það að leiðar-

ljósi að allir fái tækifæri við 
hæfi og að sinna öllum jafn 
vel, óháð hæfileikum þeirra. 

Margrét Brandsdóttir
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SPORT
ÍSLENSKI BOLTINN  Eftir að leik
mannaferlinum lauk snéri Margrét 
sér svo að þjálfun og hún hefur lyft 
kvennaboltanum upp á hærri stall 
hjá FH á rúmlega tveggja áratuga 
þjálfaraferli sínum hjá félaginu. Nú 
er komið að kaflaskilum hjá Mar
gréti, sem hyggst leggja þjálfara
flautuna á hilluna í haust.

„Það má segja að áhugi minn 
á íþróttum kvikni á leikjanám
skeiðum sem Geir Hallsteinsson 
stóð fyrir á túninu á Hörðuvöllum í 
Hafnarfirði. Þar kynnti hann okkur 
fyrir alls konar leikjum og fjöl
breyttum íþróttagreinum. Þaðan 
fór ég að æfa frjálsar íþróttir og svo 
æfði ég handbolta upp alla yngri 
f lokkana hjá FH,“ segir Margrét um 
upphaf íþróttaferils síns.

„Ég spilaði bæði með unglinga
landsliðum og síðar Alandsliði í 
handbolta og minn grunnur er í 
handboltanum. Árið 1971 er svo 
tekin ákvörðun um það hjá KSÍ að 
setja á laggirnar Íslandsmót í knatt
spyrnu kvenna í meistaraflokki. Þá 
ákvað Kristófer Magnússon, sem 
þjálfaði okkur í handboltanum, að 
skrá okkur til leiks þar. Við vorum 
vanar að hita upp í fótbolta á hand
boltaæfingum en æfðum ekki fót
bolta að staðaldri,“ segir hún um 
rótina að fótboltaferli sínum.

Hluti af liðinu sem vann fyrsta 
Íslandsmótið sem haldið var

„Við urðum Íslandsmeistarar 
árið 1972 og erum þar af leiðandi 
fyrstu meistararnir í knattspyrnu 
í kvennaf lokki. Við verðum svo 
meistarar sömuleiðis árin 1974, 
1975 og 1976. Það hefur margt 
breyst til betri vegar frá þessum 
tíma, en sem dæmi þá máttum við 
ekki æfa og keppa í leðurskóm eins 
og strákarnir, heldur vorum við í 
taustriga skóm með gúmmítökkum 
undir. Það þótti of hættulegt fyrir 
kvenfólk að leika í leðri með venju
legri gerð af tökkum. Þá æfðum við 
á sandvelli við Hvaleyrarvatn og 
spiluðum á sandvöllum hér og þar 
um landið,“ segir einn af frumkvöðl
um kvennaknattspyrnu á Íslandi.

„Ég man svo eftir mjög skemmti
legri ferð til Ítalíu árið 1975 þar sem 
við kepptum við erlend lið fyrir 
tilstuðlan Alberts Guðmunds
sonar. Það var mjög skemmtilegt 
og fróðlegt að sjá hvar við stæðum 
á alþjóðlegum vettvangi. Eftir að 
við verðum Íslandsmeistarar árið 
1976, þá f lyt ég út og hætti alveg í 
handboltanum og fótboltanum. Við 
erum svo að æfa handbolta gamli 
hópurinn úr FH í eldri f lokki. Árið 
1993 kemur svo Lúðvík Arnarson 
sem var að þjálfa kvennalið FH í 

Brautryðjandi hjá FH kveður sviðið 
Margrét Brandsdóttir er nafn sem allflestir FH-ingar þekkja, en hún lék bæði handbolta og fótbolta við góðan orðstír með félaginu. 
Margrét var hluti af liði FH sem vann fyrsta Íslandsmótið í knattspyrnu kvenna. Hún varð fjórum sinnum Íslandsmeistari með FH.

Margrét Brandsdóttir er afar vinsæll þjálfari sem þjálfað hefur yngstu flokka stelpna hjá FH um árabil. MYND/AÐSEND

fótbolta á þeim tíma og spyr hvort 
að einhver af okkur sé til í að koma 
inn í hópinn í meistaraflokknum í 
fótboltanum,“ segir Margrét.

„Ég sló til, mætti á æfingar og fann 
það að ég átti fullt roð í þær sem 
voru í liðinu. Í kjölfarið tók ég skóna 
af hillunni og spilaði með liðinu í 
þrjú ár. Keppnisskapið kom aftur 
upp hjá mér og brennandi áhugi á 
knattspyrnunni. Eftir að ég byrjaði 
að spila aftur var svo bankað í mig 
og ég spurð hvort ég hefði áhuga á 
að þjálfa hjá félaginu. Það var ekki 
nógu mikill kraftur í kvennastarf
inu hjá FH á þeim tíma og ég hugs
aði með mér að ég gæti gert hlutina 
betur sjálf,“ segir hún um ástæðu 
þess að hún fór út í þjálfun.

Hefur komið miklu til leiðar á 
löngum þjálfaraferli sínum

„Dóttir mín sem var átta ára 
gömul á þeim tíma var að æfa fót
bolta hjá FH. Mig langaði til þess 
að hún og vinkonur hennar fengju 
góða þjálfun. Ég er leikskólakennari 
og elska að vera í kringum börn.

Það voru um það bil sex stelpur 
að æfa í 5. f lokki, sem var yngsti 
f lokkurinn sem við buðum upp 
á, þegar ég var að byrja. Smátt og 
smátt óx iðkendafjöldinn og í dag 

bjóðum við upp á áttunda f lokk 
kvenna og erum með 4050 leik
menn í þeim flokki og f lokkunum 
þar fyrir ofan. Það hefur margt 
breyst bæði hvað varðar viðhorf til 
kvennaknattspyrnunnar og í þeirri 
aðstöðu og umgjörð sem stelpur 
búa við hjá FH. Það er mjög gaman 
að sjá það og að hafa verið hluti af 
því þróunarferli,“ segir þessi vinsæli 
þjálfari.

„Þetta var hörð barátta fyrir því 
að fá tilhlýðilega virðingu og mér 
fannst munurinn vera mestur í 
meistaraf lokknum. Við fengum 
til dæmis aldrei að æfa eða keppa 
á aðalvellinum. Þá þurftum við 
að útvega sjálfar bolta og annan 
búnað sem til þurfti. Nú fá strákar 
og stelpur jöfn tækifæri frá yngstu 
flokkum og upp í meistaraflokk og 
öldin er allt önnur. Það er bara ótrú
legt hvað þetta hefur tekið langan 
tíma. Aftur á móti er gleðilegt að sjá 
hvernig staðan er í dag,“ segir hún.

„Ég þjálfaði frá 1993 til loka ársins 
1996 en í upphafi árs 1997 eignaðist 
ég mitt fyrsta barn og tók mér pásu 
frá þjálfun. Þjálfarabakterían lét 
svo aftur á sér kræla árið 2000 og 
mér fannst sárt á þeim tíma að sjá 
að það hafði orðið lítil framþróun 
í kvennaknattspyrnunni hjá FH. 

Það var mikill metnaður hjá mér að 
koma hlutunum til betri vegar og ég 
hef bara starfað sleitulaust í 20 ár í 
yngstu aldursflokkunum. Hægt og 
rólega hafa hlutirnir batnað og ég er 
ánægð með það hverju ég hef áork
að. Ég hef haft ástríðu fyrir starfi 
mínu allan tímann og það hefur 
verið unun að fylgjast með öllum 
stelpunum vaxa úr grasi. Sem dæmi 
Guðbjörgu Gunnarsdóttur, sem 
varð Pæjumótsmeistari undir minni 
stjórn og komst svo í fremstu röð,“ 
segir Margrét um starfsferil sinn.

„Í þjálfuninni hef ég haft það að 
leiðarljósi að allir fái tækifæri við 
hæfi og að sinna öllum jafn vel, óháð 
því hversu mikla hæfileika þeir 
hafa. Það hefur verið mjög gefandi 
að taka þátt í uppbyggingu kvenna
boltans hjá FH. Ég fæ mikið út úr því 
að mæta í Kaplakrika og hitta allar 
stelpurnar sem ég hef þjálfað og eru 
á ólíkum stað á fótboltaferli sínum. 
Svo hef ég trú á því að það sem ég 
hef kennt þeim hafi komið þeim að 
góðum notum í lífinu. Þau tengsl 
sem hafa myndast á þeim tíma sem 
ég hef verið að þjálfa eru ómetanleg.

Nú er aftur á móti svo komið að 
ég hef ákveðið að yfirstandandi 
tímabil verði það síðasta hjá mér í 
þjálfuninni. Ég ætla að gefa börnun
um mínum og barnabörnum meiri 
tíma og svo er ég farin að spila golf 
sem tekur drjúgan tíma. Mér finnst 
þetta rétti tímapunkturinn til þess 
að láta gott heita og færa orkuna yfir 
á aðra staði. Eiginmaður minn og 
fjölskylda  hafa staðið með mér í 
þessu, en eiga það skilið að ég ein
beiti mér núna meira að þeim,“ segir 
Margrét sem kveður sátt, en hennar 
verður sárt saknað úr Krikanum.
hjorvaro@frettabladid.is

Á þeim rúmu 
tveimur ára-
tugum sem 
Margrét hefur 
verið við störf 
hjá FH hafa 
miklar breyting-
ar átt sér stað. 
Bæði í knatt-
spyrnu kvenna 
almennt og hjá 
félaginu sjálfu. 

Auglýst er eftir umsóknum um styrki í Markáætlun um 
samfélagslegar áskoranir fyrir styrkárin 2020-2023.

Markáætlun um samfélagslegar áskoranir er opinn 
samkeppnissjóður sem starfar samkvæmt lögum um 
opinberan stuðning við vísindarannsóknir (nr. 3/2003 
með áorðnum breytingum). Áherslur áætlunarinnar 
eru ákvarðaðar af Vísinda- og tækniráði, en hún er 
fjármögnuð af mennta- og menningar málaráðuneyti. 

Markmið með styrkveitingum er að hraða framförum 
í þremur flokkum:
• Umhverfismál og sjálfbærni
• Heilsa og velferð
• Líf og störf í heimi breytinga

Umsóknarfrestur rennur út 1. september kl. 16:00.

Umsækjendur eru beðnir að kynna sér vel reglur 
Markáætlunar um samfélagslegar áskoranir áður en hafist 
er handa við gerð umsóknar.

Umsóknum skal skilað rafrænt í gegnum 
umsóknarkerfi Rannís.

Nánari upplýsingar á síðu sjóðsins.

Markáætlun um 
samfélagslegar áskoranir

Umsóknarfrestur til 1. september
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LÝÐHEILSA Ánægjuvogin 2020  er 
skýrsla sem unnin var fyrir Íþrótta- 
og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) 
og Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) 
af Rannsóknum og greiningu.

Í skýrslunni má sjá  ánægju nem-
enda í 8. til 10. bekk með íþrótta-
félagið sitt og áherslur þjálfara í 
starfi. Einnig má sjá þátttöku ungl-
inga af erlendum uppruna í íþrótta-
starfi, ástæður brottfalls úr íþrótt-
um og vímuefnaneyslu unglinga.

Rannsóknin byggir á spurninga-
lista sem lagður var fyrir nemendur 
í 8. til 10. bekk á Íslandi í febrúar 

fyrr á þessu ári. Samtals fengust 
gild svör frá 3.712 nemendum í 8. 
bekk, 3.436 nemendum í 9. bekk og 
3.368 í 10. bekk. Heildarsvarhlutfall 
á landsvísu var um 85 prósent.

Margrét Lilja Guðmundsdóttir frá 
Rannsóknum og greiningu kynnti 
niðurstöður skýrslunnar í gær. 
Dæmi um niðurstöður sem fram 
komu í máli Margrétar Lilju eru að 
61 prósent nemenda í efstu bekkj-
um grunnskóla æfa með íþrótta-
félagi einu sinni í viku eða oftar. 

Af þeim sem æfa íþróttir reglulega 
finnst 88 prósentum þeirra gaman á 

æfingum og eru ánægð með þjálfar-
ann. Hlutfall þeirra nemenda í 9. og 
10. bekk sem segjast aldrei stunda 
íþróttir hækkaði hins vegar um tvö 
prósentustig frá 2016 og er nú 43 pró-
sent.

Þeir nemendur sem höfðu hætt 
íþróttaiðkun gáfu mismunandi 
ástæður fyrir þeirri ákvörðun sinni, 
en flestir, eða 75 prósent, sögðu að 
þeim hefði þótt leiðinlegt að æfa. Þá 
sögðust  70% hafa fengið áhuga á 
öðru, rúmur helmingur sagðist hafa 
verið lélegur og 46% sögðu kostnað 
hluta ástæðunnar. Of mikil sam-

keppni og tímaleysi voru svör um 
helmings svarenda. Þá kváðust um 
40 prósent hafa hætt, af því að vin-
irnir gerðu það.

Þá er neysla allra vímuefna mun 
ólíklegri á meðal unglinga sem æfa 
íþróttir með íþróttafélagi, en þeirra 
sem æfa ekki. Fram kemur í skýrsl-
unni að 1,6% unglinga sem æfa ekki 
íþróttir með íþróttafélagi reykja dag-
lega samanborið við 0,2% þeirra sem 
æfa. Sömuleiðis hafa 11% unglinga 
sem æfa ekki, orðið ölvaðir  einu 
sinni eða oftar um ævina, saman-
borið við 4% þeirra sem æfa. – hó

Rúmlega helmingur ungmenna æfir íþróttir reglulega 

Niðurstöður skýrslunnar voru 
jákvæðar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

KÖRFUBOLTI Stjarnan mun tef la 
fram liði í meistaraf lokki kvenna 
í  körfubolta  á komandi keppnis-
tímabili. Fram kemur í tilkynn-
ingu frá Stjörnunni að fyrir tæpu ári 
síðan hafi meistaraflokkur kvenna 
í körfubolta hjá félaginu verið dreg-
inn úr deildarkeppni. 

Ákveðið hafi verið að horfa inn á 
við, leggja áherslu á yngri f lokkana 
og koma með meistaraf lokkslið 
að nýju, helst á næsta ári, byggt á 
kjarna af heimastelpum. Árangur-
inn var vonum framar, um 50 pró-
senta fjölgun hefur verið í yngri 
f lokkum stúlkna og búið að skrá 
meistaraflokkslið til keppni aftur 
samkvæmt áætlun.

Fimm leikmenn sömdu við 
Garðabæjarliðið í gær, en það eru 
þær  Alexandra Eva Sverrisdóttir 
sem kemur frá KR, Rebekka Rut 
Hjálmarsdóttir sem söðlaði um 
frá Grindavík og Bergdís Lilja Þor-
steinsdóttir, Bergdís Valdimars-
dóttir og Kristína Katrín Þórsdóttir, 
sem allar eru uppaldir leikmenn 
Stjörnunnar. Margrét Sturlaugs-
dóttir mun þjálfa Stjörnuliðið. – hó

Stjarnan með 
kvennalið á 
nýjan leik 
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ÞAÐ ERU
SPENNANDI 
HLUTIR AÐ
GERAST

Hvernig verður orka 
framtíðarinnar leidd 
í þína heimabyggð?

Komdu og kynntu þér hvað verið er að gera til að tryggja leiðina 
inn í framtíðina sem við vitum að verður rafmagnaðri en áður.

Kerfisáætlun Landsnets 2020-2029, ásamt framkvæmdaáætlun 2021-
2023 og umhverfisskýrslu Landsnets eru nú í opnu umsagnarferli sem 
stendur til 31. júlí 2020.

Við hvetjum alla sem áhuga hafa á uppbyggingu innviða til að kynna sér 
efni áætlunarinnar og skila inn umsögnum fyrir lok umsagnarfrestsins. 
Áætlunina ásamt fylgiskjölum má finna á landsnet.is.

KERFISÁÆTLUN 2020-2029 ER KOMIN Í OPIÐ UMSAGNARFERLI

Áhugasömum er boðið til opinna funda þar sem gerð verður grein fyrir 
helstu breytingum á áætluninni:

Reykjavík  Miðvikudaginn 24. júní  kl. 14.00-16.00  Grand Hótel
Akureyri  Fimmtudaginn 25. júní  kl. 16.00-18.00  KEA Hótel
Ísafjörður  Mánudaginn 29. júní  kl. 15.00-17.00  Hótel Ísafjörður

NFL Forráðamenn NFL tilkynntu í 
gær að deildin ætli að leggja tæpa 
34 milljarða íslenskra króna á 
næstu tíu árum, í átak gegn kerfis-
bundnum kynþáttafordómum í 
Bandaríkjunum.  

Fjármununum verður ráðstafað 
í verkefni sem hafa það að mark-
miði að útrýma fordómum í garð 
þeldökkra leikmanna deildarinnar 
og annarra Bandaríkjamanna. 
Markmiðið er að fræða fólk um það 
óréttlæti sem viðgengst í Bandaríkj-
unum og freista þess að færa málin 
til betri vegar.

Deildin sjálf, sem og félögin í 
deildinni, munu vinna saman að 
því að búa til efni sem vekur athygli 
á því of beldi sem svartir verða fyrir 
af hendi lögregluyfirvalda og ann-
arri mismunun byggðri á kynþátta-
fordómum. Þá verður sjónvarpsstöð 
deildarinnar notuð til þess að birta 
efni af sama meiði.

Viðbrögð forsvarsmanna NFL 
við mótmælum leikmanna deildar-
innar við kynþáttafordómum, sem 
Colin Kaepernick átti frumkvæðið 
að, hafa fengið mikla gagnrýni. Nú 
eru forkólfar deildarinnar að freista 
þess að breyta rétt í þeim efnum og 
er þessi aðgerð liður í því. – hó 

Leggja til 34 
milljarða í átak 
gegn rasisma

Margrét mun þjálfa Stjörnuliðið. 



7 ára ábyrgð frá framleiðanda 
á öllum nýjum Kia bílum
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ASKJA · Krókhálsi 11–13 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

24.777 kr.

Vextir 
4,15%. 60% innborgun og lán til 

 96 mánaða. Heildargreiðsla láns er  

2.407.802 kr. Árleg hlutfallsta
la  

kostnaðar er 5,20%.

Afborgun á mánuði:

Umhverfismildur, ríkulega búinn og sportlegur Spennandi hleðslulausnir frá Öskju

Nýr Kia XCeed PHEV er rúmgóður og glæsilegur borgarjepplingur. Hann er ríkulega búinn, með hátt 

undir lægsta punkt sem eykur útsýni og gerir aðgengi þægilegt. XCeed PHEV er umhverfis mildur 

með allt að 58 km drægi á rafmagni og honum fylgir 7 ára ábyrgð frá framleiðanda. 

Komdu í dag og reynsluaktu nýjum XCeed PHEV. Við tökum vel á móti þér. 

Innogy hleðslustöðvar eru einfaldar í uppsetningu og hafa einstaklega notendavænt viðmót. 

Askja býður alhliða þjónustu og ráðgjöf ásamt nauðsynlegum aukabúnaði. Komdu í heimsókn  

og kynntu þér hleðslulausnir framtíðarinnar. Allar nánari upplýsingar á hledslulausnir.askja.is4.790.777 kr.
Kia XCeed Plug-in Hybrid, verð frá:

- Allt að 22kW
- Innbyggð DC vörn
- Hægt að hlaða á 1 fasa eða 3 
- Þægilegt viðmót í gegnum eCharge+ snjallsímaforrit
- Nálægðarskynjari fyrir sjálfvirka ræsingu notendaviðmóts
- Örugg og virk í verstu veðurskilyrðum
- 99% nákvæmur mælir
- Hægt að festa beint á vegg eða á ePole

Kia XCeed PHEV

Rafmagnaður 
borgarjepplingur
Komdu og reynsluaktu, opið í dag kl.12–16

Innogy eBox smart 22kW

169.900 kr.
Mánaðargreiðsla: 7.778 kr.

100% fjármögnun m.v. 24 mánuði. Vextir 
6,55%. Heildargreiðsla láns er 189.057 kr. 
Árleg hlutfallstala kostnaðar er 9,44% .
Mögulegt að fá 100% endurgreiðslu á VSK.
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Útskriftarsýning BA mynd
listarnema Listaháskóla 
Íslands verður opnuð í dag á 

Kjarvalsstöðum, en óvíst var á tíma
bili hvort af henni yrði.

Kristín Dagmar Jóhannesdóttir, 
sýningarstjóri sýningarinnar, sem 
ber nafnið Fararsnið, segir aðdrag
anda hennar hafa verið sérstakan 
vegna ástandsins í heiminum. 
„Sýningin opnar um mánuði síðar 
en upphaflega var áætlað, svo það 
kom ákveðið högg í þetta listræna 
ferli hjá listamönnunum ungu.“

Í miðju vinnuferli sýningar
innar þurftu nemendur að takast 
á við gjörbreyttar aðstæður, líkt og 
heimurinn allur og höfðu þeir ekki 
aðgengi að vinnustofum og verk
stæðum skólans lengur. Þeir héldu 

þó áfram að vinna að útskriftar
verkefnunum, sem verða sýnd frá 
og með deginum dag og fram til 
þjóðhátíðardagsins, 17. júní.

„Titillinn Fararsnið vísar í það að 
einhverju leyti að þarna voru allir 
sendir heim um tíma og svo hitt 
að bæði nemendur og heimurinn 
allur er að leggja í hann á ný. Í hvert 
sinn er það kynslóð nemenda sem 
útskrifast og því gefur sýningin 
ákveðna vísbendingu um það hvert 
samtímalistin er að fara og Farar
snið vísar þannig jafnframt til þess,“ 
segir Kristín.

Fljúga fram af Kjarvalsstöðum
Kristín segir visst óvissuástand 
sannarlega hafa ríkt undanfarið, 
en það hafi verið vel leyst af nem

endum, skólanum og safninu í sam
einingu. „Ég dáist að rólyndi allra 
aðila í þessu óvissuferli. Þetta eru 
mjög metnaðarfullir listamenn og 
mikið af stórum og umfangsmiklum 
verkum, þar sem listamenn eru 
bæði að rýna í sjálfið og umhverfið, 
hvort sem það er með vísun í náttúr
una eða félagslega umhverfið okkar.

Það er töluvert um lifandi inn
setningar og á sýningartímanum 
verður töluvert um gjörningadag
skrá. Rakel Andrésardóttir verður 
með tónlistargjörning, reglulega 
verður svo ræðugjörningur eftir 
Grétu Jónsdóttur og svo ætla þær 
Silfrún Una Guðlaugsdóttir og Tara 
Njála Ingvarsdóttir að  f ljúga fram 
af þaki Kjarvalsstaða klukkan 15 á 
opnunardeginum.“

Metnaðarfullir gjörningar

Kristín Dagmar, ásamt hópi útskriftarnema. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ég er að byrja aftur að 
stinga út höfðinu og 
prófa nýja brandara sem 
ég hef verið að semja 
undanfarna mánuði. 
Ég hef verið meira og 

minna í leyfi eins og margir og var 
bara svo spenntur þegar fór að lifna 
yfir öllu og ákvað að kýla á þetta,“ 
segir Ari en sýningin er eins konar 
tækifæri til að kíkja inn á verkstæði 
uppistandarans og aðstoða hann 
við að fínpússa grínið.

„Þetta er glænýtt efni, sumt er 
lesið af blöðum og annað samið á 
staðnum. Sumt virkar og sumt ekki. 
Í einum hlutanum getur salurinn 
svo komið með tillögur að efni.“ Ari 
segist yfirleitt hafa verið með slíkar 
tilraunasýningar á haustin, en í ljósi 
aðstæðna á fordæmalausum tímum 
hafi hann flýtt sýningum, sem hefj
ast í kvöld, laugardag. „Enda er svo 
mikið búið að gerast í ár að ég held 
að það þýði ekkert að bíða með 
þetta.“

Hendir því sem ekki virkar
Eins og fyrr segir er um að ræða 
efni sem enn er í vinnslu og segist 
Ari óragur við að henda því sem 
ekki kitlar hláturtaugar gesta. „Ef 
það virkar ekki eftir að hafa prófað 
það aðeins, þá bara hendir maður 
því og gleymir. Maður gerir upp á 
milli barna sinna þarna,“ segir Ari 
ákveðinn.

Hitt verkefnið sem á hug Ara 
þessa dagana er vínylplatan Eagle 
Fire Iron, sem er til sölu á Kickstart
er. „Klúbburinn sem ég skemmti 
alltaf á, í Edinborg og er aðalgrín
klúbbur borgarinnar, Monkey Bar
rell eða Apatunnan, gefur plötuna 
út. Þeir eru eins og allir í bransanum 
í Bretlandi með lokað og líklega 
verður það þannig út árið. Það er 
til að mynda búið að blása Edin
borgarhátíðina af þar sem ég átti að 
vera ásamt fjögur þúsund öðrum 
grínistum.

Gefur út sína fyrstu vínylplötu
Eigendur staðarins brugðu því á það 
ráð að gefa út vínylplötur með upp
tökum af síðustu hátíð til að styðja 
við starfsemina. Ein platan er sem 
sagt með upptöku af enska settinu 

Svaf af sér samkomubannið
Ari Eldjárn slakaði svo vel á í samkomubanninu að hann breyttist nánast í A-manneskju. En nú er hann risinn 
upp að nýju, gefur út vínylplötu hjá Monkey Barrell Records og treður upp með tilraunasýningu í Tjarnarbíói.

Vínylplata með 
ensku uppi-
standi Ara fæst 
nú á Kickstarter. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VILHELM

mínu frá því í fyrra. Þetta er í gangi 
á Kickstarter eins og er og þar má 
kaupa hvíta vínylplötu ásamt staf
rænu niðurhali.“

Listamennirnir deila ágóðanum 
af plötusölunni jafnt með klúbbn
um og það er augljóst að Ara rennur 
blóðið til skyldunnar. „Þau veðjuðu 
á mig á sínum tíma og gáfu mér 
fyrsta tækifærið í Edinborg og nú 
þegar allt er lokað vil ég hjálpa þeim 
eins og ég get.“

Platan ber heitið Eagle Fire Iron 
sem glöggir kannski átta sig á að er 
enskun á nafni Ara og geta áhuga
samir leitað hana uppi á heimasíðu 
Kickstarter. „Þrjár plötur eru til sölu 
á síðunni og er val um að fá allar 
þrjár eða velja eina. Hinar plöturnar 
eru með grínistanum John Kearns, 
þeim eina sem hefur unnið bæði 
aðalverðlaunin á Edinborgarhátíð
inni, og Olgu Koch, rússneskum 

uppistandara, sem treður upp á 
ensku eins og ég. Við erum fyrstu 
þrír uppistandararnir sem gefum 
út hjá Monkey Barrell Records sem 
hyggur á stóra hluti í bresku grín
senunni.“

Sóaði samkomubanninu
Aðspurður segist Ari ekki hafa 
nýtt samkomubannið rosalega vel. 
„Ég setti upphaf lega á mig allt of 
mikla pressu um að koma sterkari, 
klárari og betri út úr þessum tíma 
en nokkru sinni fyrr. En svo sóaði 
ég eiginlega bara þessu samkomu
banni í að slaka á og ég held að 
það hafi eiginlega verið það besta 
sem ég gat gert. Ég kem alla vega 
ekki útbrunninn út úr því. Fyrsta 
mánuðinum eyddi ég eiginlega í að 
hafa áhyggjur af því að vera ekki 
að nýta tímann nægilega vel. Svo 
ákvað ég bara að reyna að slaka á 

og sofa almennilega,“ segir Ari og 
segir svefninn hafa batnað til muna. 
„Þetta er allt að koma og segja má að 
samkomubannið hafi breytt mér í 
Amanneskju.“

Vanalega er Ari í fríi í júnímánuði 
og því er þessi júní óvanalegur að 
mörgu leyti. „Mars er vanalega tím
inn sem ég er með fimm til sex gigg 
í viku en í ár voru þau engin í mars 
og apríl, fyrir utan einhver netgigg. 
Júní verður spes í ár – þó það sé 
mikið frí þá er fólk líka rosa mikið 
að gera það sem það átti inni.“

Tilraunasýningarnar verða í 
Tjarnarbíói eins og fyrri ár og eru 
þær eins og fyrr segir farnar í sölu á 
tix.is. „Tjarnarbíó hefur verið minn 
heimavöllur fyrir þessar tilrauna
sýningar og þar er alltaf rosalegt 
fjör. Þetta er þægilegur salur sem er 
lítill, en samt mjög stór,“ segir Ari að 
lokum.

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is

ÞAU VEÐJUÐU Á MIG Á
SÍNUM TÍMA OG GÁFU 
MÉR FYRSTA TÆKIFÆRIÐ 
Í EDINBORG OG NÚ ÞEGAR 
ALLT ER LOKAÐ VIL ÉG 
HJÁLPA ÞEIM EINS OG ÉG 
GET.
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SAMA SET T - ANNAR LITUR

69.990
ALLT SETTIÐ

AF ÖLLUM ELDHÚS- OG BORÐSTOFUSTÓLUM
SPARIÐ 25%

SESSUR
FYLGJA

SESSUR
FYLGJA

Sparið
34.970

af setti

GILDIR ÚT 14. JÚNÍ

119.990
FULLT VERÐ: 154.960

ALLT SETTIÐ

GARÐHÚSGAGNASETT
VEBBESTRUP 

GARÐHÚSGAGNASETT
MORA 



Í VETUR HAFÐI ÉG AFTUR 
Á MÓTI FARIÐ ALGJÖRU 
OFFARI Í VINNUSTUNDUM 
OG ÞAÐ TÓK MIG TVÆR 
TIL ÞRJÁR VIKUR BARA AÐ 
FINNA ÞESSA OFBOÐSLEGU 
RÓ OG KYRRÐ SEM HÉR 
RÍKIR.

Edda Björgvinsdóttir vílar 
ekki fyrir sér að breyta 
til, en undanfarna tvo 
og hálfan mánuð hefur 
hún dvalið á Hellu og 
náðum við tali af henni 

þar sem hún var á leið í örskotstúr í 
bæinn. „Ég skráði mig sem bakhjarl 
í sjálf boðaliðateymi þegar dvalar-
heimilið Lundur á Hellu óskaði 
eftir þeim. Þó ég geti nú ekki veifað 
sprautunni eða búið um sár, þá get 
ég allavega hitað kaffi og gert eitt og 
annað með höndunum eins og að 
bæta pallinn og þess háttar,“ segir 
Edda í sínum létta tón og bætir við: 
„Ég segi oft við þá sem þarna búa að 
ég sé auðvitað alltaf látin í það allra 
hættulegasta, eins og að búa til kaffi 
og gróðursetja blóm.

Ég fór í samstarf við COVID-
teymið í mars og undir handleiðslu 
þess setti ég sjálfa mig í einangrun í 
tíu daga áður en ég tók við verkefn-
inu, til að bera ekkert inn í þennan 
viðkvæma hóp. Ég er líka með rakn-
ingarappið svo það var vitað hvort 
smitberi hefði verið í kringum mig 
fram að því að ég fór þarna inn,“ 
segir Edda, sem sjálf hafði farið að 
öllu með gát, sprittað sig í sífellu og 
viðhaldið tveggja metra fjarlægð 
við fólk.

Einstakt kærleiksheimili
En það var engin tilviljun að Edda 
gerðist sjálfboðaliði einmitt á Lundi, 
en þangað er faðir hennar Björgvin 
Magnússon nýfluttur, auk þess sem 
dóttir hennar, Margrét Ýrr Sigur-
geirsdóttir, er hjúkrunarforstjóri.

„Í nóvember var pabbi minn, sem 
verður 97 ára í haust, í fullu fjöri og 
vinnandi á sínum vinnustað en 
brotnaði svo á lærlegg í desember. 
Honum var þá kippt út úr sinni dag-
legu rútínu, sem var að vinna, þeyt-
ast um allt á bílnum sínum, hitta 
félagana og fara upp í skátaskólann 
á Úlfljótsvatni,“ en faðir Eddu hefur 
verið virkur í skátastarfi hér á landi 
um árabil.

„Sem betur fer fékk hann inni 
á því eina heimili sem hann vildi. 
Þangað hafði hann áður farið í 
hvíldarinnlögn og líkað vel. Ástæða 
þess að við þekkjum þetta heimili 
vel er að hún Margrét dóttir mín 
er þar hjúkrunarforstjóri og hefur 
verið lengi. Þetta er einstakt kær-
leiksheimili og pabbi þráði ekkert 
heitar en að fá að fara þangað.

Það var því sett af stað umsóknar-
ferli og þarna var sannarlega 97 ára 
maður sem þurfti lengi vel hjálp 
við allt, vegna þessa andstyggilega 
brots.“ Edda segir föður sinn alsæl-
an á nýjum stað: „Nú er hann farinn 
að syngja og tralla; segja sögur og 
þjálfa sig á hverjum degi. Hann er 
óskaplega hamingjusamur og ég 
er búin að vera með honum upp á 
hvern einasta dag.“

Flökkukind og sígauni
Edda samdi við eigendur Stracta 
hótels um vinnuskipti og hefur því 
dvalið þar í góðu yfirlæti að eigin 
sögn. „Um helgar er ég svo með 
smá hugleiðingu um húmor fyrir 
hótelgesti. Þar rifja ég meðal ann-
ars upp pínlegar sögur, fólki finnst 
það alltaf gaman,“ segir Edda og 
hlær. „Þetta er hálftíma uppákoma 
þar sem ég spjalla við gesti og það er 
mikið hlegið og mikið stuð. Stracta 
hótelið er þorp smáhýsa og ég bý í 
einu slíku.“ Eddu líður augljóslega 
vel í smáhýsinu sínu og segist helst 
vilja alltaf eiga þar athvarf.

Edda hefur í gegnum tíðina verið 
óhrædd við að rífa sig upp og breyta 
til, um árabil var hún með annan 
fótinn á Sólheimum, þar sem hún 
stóð fyrir leiksýningum og ýmiss 
konar uppákomum með heima-
mönnum. „Ég er rosadugleg að 
breyta til. Ég hef verið fararstjóri 
mánuðum saman og víla ekki fyrir 
mér að f lytja. Ég er algjör f lökku-
kind og sígauni í eðli mínu. Ég þarf 
alltaf að vera að breyta til.“

Kom í hálfgerðum henglum
Edda segir tímann á Hellu hafa 

 Það er önnur orka 
     í kringum mig
Þegar samkomubann var sett á skráði Edda Björgvinsdóttir sig 
sem bakvörð til að geta verið nærri sínum nánustu á dvalarheimili 
á Hellu, þangað sem hún kom í hálfgerðum henglum að eigin sögn.

Edda gerðist bakhjarl til að geta umgengist 97 ára gamlan föður sinn í samkomubanni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Feðginin Edda 
og Björgvin á 
rauða dregl-
inum á kvik-
myndahátíð 
í Feneyjum 
þegar kvik-
myndin Undir 
trénu þar sem 
Edda fór með 
aðalhlutverk, 
var frumsýnd. 

verið einstakan í alla staði og að 
hún hafi náð að hlaða batteríin, sem 
engin vanþörf hafi verið á. „Það var 
ótrúleg gjöf að fá þetta tækifæri. 
Ég kom dálítið í henglum í sveitina 
eftir óvenjulega mikið vinnuálag, 
en ég tek alltaf að mér mikla vinnu 
með fram leikhúsinu. Í vetur hafði 
ég aftur á móti farið algjöru offari 
í vinnustundum og það tók mig 
tvær til þrjár vikur bara að finna 
þessa of boðslegu ró og kyrrð sem 
hér ríkir.“

Edda segir að þrátt fyrir hrika-
legar afleiðingar COVID, séu gjafir 
þess henni einnig hugleiknar. „Hvað 
gaf þetta ástand okkur? Við vitum 
alveg hvað það tók, en það gaf líka 
margt. Það er til að mynda ómetan-
legt að ég hafi fengið tíma með þess-
um hluta fjölskyldunnar sem býr í 
sveitinni. Tíma með pabba mínum. 
Og algjöra innri ró. Það er allt önnur 

orka í kringum mig, segja allir sem 
hitta mig.“

Kvíðahnúturinn horfinn
Þegar við ræðum saman er Edda á 
leið í bæinn í búningamátun, svo 
hún er nú ekki alfarið horfin úr 
heimi leiklistarinnar í umönnun-
ina. „Já, það er smá leyndarmál í 
gangi, það eru alltaf leyndarmál í 
þessu fagi,“ segir hún í léttum tón. 
„Þetta eru uppákomur sem fara 
af stað f ljótlega.“ Edda segist full 
eftirvæntingar vegna verkefnanna 
fram undan í leiklistinni, enda sé 
hún búin að fá góða hvíld frá öllu 
slíku. „Ég finn að kvíðahnúturinn 
er horfinn og kökkurinn í hálsinum 
er farinn. Það er gaman að fá að fara 
að gera smá í leiklistinni, en fá líka 
að vera aðeins áfram í sveitinni.“

Edda hefur verið dugleg við að 
bæta við sig þekkingu á ýmsum 
sviðum og sótt fjöldamörg nám-
skeið og því ekki úr vegi að spyrja 
hana hvort hún ætli að færa sig 
meira yfir í umönnunarstörfin. 
„Ég held ég láti hjúkrunina eiga sig 
og komi bara og lesi fyrir fólkið og 
helli upp á kaffi, það er það sem ég 
geri best.“

Faðir Eddu hafði búið einn fram 
að flutningunum nú fyrir um hálfu 
ári. 97 ára gamall hélt hann enn sitt 
eigið heimili og sá um allt sem til 
þess þurfti. „Hann væri enn þá eins 
og landafjandi um allt ef hann hefði 
ekki brotnað svona illa. Hann hefur 
ekki þurft að vera nein byrði á þessu 
samfélagi hvað varðar þjónustu, en 
hefði þó líklega ekki fengið dvöl á 
þessu heimili nema bara af því að 
hann er að verða 97 ára gamall og 
hafði beinbrotnað í tvígang á 13 
mánuðum, svo það var eiginlega 
ekki hægt að ýta þessu máli frá sér 
mikið lengur.“

Samheldni fjölskyldunnar
Eins og heyra má eru verkefni tengd 
leiklistinni í uppsiglingu um leið 
og faraldurinn er í rénun, en Edda 
segir þó ekki algjörlega skilið við 
Hellu. „Ég ætla að vera hér áfram 
með annan fótinn, enda er hér eitt 
af fjórum börnum mínum, en í stað 
þess að við pabbi keyrum austur og 
borðum hjá Margréti og börnunum 
hennar, þá fer ég til að hitta þau öll,“ 
segir Edda.

„Fjölskyldan er mér mikilvæg 
og að hitta hana eða fara á kaffi-
hús með vinum mínum er hobbíið 
mitt. Ég er alin upp í sterkum fjöl-
skyldutengslum þar sem amma hélt 
saman sínum sjö börnum og þeirra 
börnum og því hefur þessi sam-
heldni alltaf verið mér mikilvæg.

Ég ætla bara að passa að raða ekki 
á mig of mikilli vinnu og helst engri 
utan leikhússins, svo maður eigi 
eðlilegan tíma með fjölskyldunni. 
Þetta er nú ekki í fyrsta skipti sem 
ég keyri mig út. Ég er búin að gera 
þetta allt of oft. Ég er að vona að ég 
sé búin að læra af þessu, en ekki 
hengja mig ef þú hittir mig í vinnu 
á laugardagskvöldi með verkefni 
fram undan á sunnudagsmorgni 
og svo alla daga vikuna eftir,“ segir 
Edda og skellir upp úr. Við sam-
mælumst um að ég hengi hana ekki, 
en mögulega hnippi aðeins í hana 
og minni hana á að hún sé farin að 
raða fullmiklu á sig.

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is
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FBL 255x380

1.000
þakkir!

Þökkum fyrir frábærar viðtökur á enska  
boltanum hjá Símanum Sport á aðeins 
1.000 kr. Boltinn byrjar að rúlla 17. júní 

– náðu þér í áskrift á Vodafone.is.
 

Vodafone heldur áfram að bæta hag  
neytenda og við hlökkum til að segja ykkur frá 

því sem við gerum næst. Fylgist með!



Ofurgrínkonurnar Edda Björgvinsdóttir, sjálf Stella Löve, handritshöfundurinn Guðný Halldórsdóttir og leikstjórinn Þórhildur Þorleifsdóttir á frumsýn-
ingu Stellu í orlofi í október 1986. Þá líklega grunlausar um vinsældirnar sem myndin átti eftir að njóta um ókomna tíð. MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Við erum búin að pússa 
allar okkar myndir 
til, því ef við gerum 
það ekki þá gerir 
það enginn,“ segir 
Guðný Ha l ldór s-

dóttir, handritshöfundur þeirrar 
goðsagnakenndu k vikmyndar 
Stella í orlofi, sem er komin aftur í 
bíó 34 árum eftir frumsýninguna í 
Austurbæjarbíói.

„Ég segi við en það er nú aðal-
lega Halldór, hinn helmingurinn 
af Umba, sem hefur þolinmæði í 
að pússa hana og þessar myndir 
til,“ heldur Guðný áfram og leyfir 
eiginmanninum, Halldóri Þorgeirs-
syni, að njóta heiðursins af þeirri 
háskörpu útgáfu myndarinnar sem 
Smárabíó byrjaði að sýna í vikunni.

Hjónin framleiddu myndina á 
sínum tíma undir merkjum Umba 
og frumsýndu haustið 1986. Stella í 
orlofi hitti þjóðarsálina strax þann-
ig í hjartastað, að hún varð eiginlega 
klassísk um leið.

„Hún er ábyggilega orðin helm-
ingi unglegri og lekkerari,“ segir 
Edda Björgvinsdóttir, holdgerv-
ingur Stellu, og fer ekki leynt með 
hversu spennt hún er fyrir þessum 
endurfundum. „Gvuð, þetta verður 
nú ofsalega spennandi. Æðislega 
gaman.“

Stella í paródíu
„Þetta voru bara einhverjar 700 
eða 800 litalínur áður fyrr, en nú 
eru þær mörg þúsund litalínurnar, 
þannig að það er ekki lengur hægt 
að sýna myndirnar eins og þær 
voru. Það verður að setja það í hás-
kerpu nú til dags þegar allir eiga 
svona góð sjónvörp,“ segir Guðný.

Stella er svolítið eins og Bjartur 
í Sumarhúsum, að því leyti að hún 
hefur einhvern veginn öðlast sjálf-
stætt líf í huga fólks, sem vitnar í 
hana og talar um hana sem raun-
verulega manneskju. Þig hefur varla 
órað fyrir þessu þegar þú skrifaðir 
myndina á sínum tíma?

„Ég veit nú ekki hvort ég get borið 
hana saman við Bjart kallinn, en 
nei, nei. Mér datt náttúrlega ekki í 
hug að hún yrði svona,“ segir Guðný 
um samanburðinn við eina þekkt-
ustu sögupersónu föður hennar, 
Halldórs Laxness.

„Ég skrifaði myndina hér heima 
og hafði nokkuð góðan tíma. Ég var 
nýbúin að eiga barn og hafði frið og 
ró. Þetta var eiginlega svona paródía 
á það sem var að gerast í kringum 
mig. Það sem var að gerast í þjóð-
félaginu og það sem ég las í blöð-
unum,“ segir Guðný og Edda varpar 
ljósi á túlkun hennar á Stellu.

„Þarna er ég til dæmis að gera 
stólpagrín að sjálfri mér, vegna þess 
að ég á það til að vera svo ofurjá-
kvæð að ég bara geng á allan rétt 
minn, skilurðu,“ segir Edda.

„Að vaða svona eld og brennistein 
til að redda einhverjum útlendingi 
fyrir kallinn sinn, í staðinn fyrir 
að segja „æ, sorrí, þetta gekk ekki“. 
Nei, þá fer Stella og leggur heiminn 
á hliðina til þess, skilurðu. Og allt 
með sömu glaðværðinni. Þetta 
erum voðalega mikið við. Þá og nú,“ 
segir Edda og hlær. „Ég myndi þora 
oftar að segja nei núna. Þetta lærist 
á ógeðslega löngum tíma.“

Stella var ekki allra
„Við héldum stundum að við 
hefðum farið of langt og værum að 
hneyksla fólk eða eitthvað svoleið-
is,“ segir Guðný þegar hún upplýsir 
að Stella hafi ekki verið velkomin í 
Háskólabíó 1986.

„Þegar við vorum eiginlega búin 
að fínklippa myndina hóuðum við 
í forstjóra Háskólabíós, sem þá var, 
og báðum hann um að skoða hana. 
Honum kom ekki bros á vör eða 
neitt og þótti þetta nú alveg yfir-
gengilegt og sagðist ekki vilja sýna 
hana.

Þannig að við fórum til Árna ynd-
islega í Austurbæjarbíó og þar var 
hún sýnd alveg út í eitt. En okkur 
datt ekki í hug að hún myndi gera 
nokkurn skapaðan hlut, vegna þess 

að við trúðum forstjóra Háskóla-
bíós.“

Erfið rjómablíða
Kvikmyndagagnrýnandi Morgun-
blaðsins gaf Stellu í orlofi þrjár 
stjörnur og lét þess getið að ljóst 
væri að fólk hefði skemmt sér við 
gerð myndarinnar.

„Það var í rauninni ekkert rosa-

lega gaman að búa hana til, af því 
að þetta var dálítið leiðinlegt sumar. 
Það halda allir að það sé svo rosa-
lega gaman að gera gamanmyndir, 
en það er ekkert alltaf,“ segir Guðný 
og bendir á að gerð myndarinnar 
var ekkert grín hjá leikstjóranum 
Þórhildi Þorleifsdóttur.

„Þórhildur er nokkuð ákveðin 
kona og er ekkert fyrir einhverja 
vitleysu á tökustað,“ segir Guðný. 
„Þórhildur, sem náttúrlega er ein-
hver besti leikaraleikstjóri sem um 
getur, hún var sko bara rjómi, blíða 
og dásemd,“ segir Edda og hlær sem 
Stella Löve væri.

„Og við skemmtum okkur svo vel 
saman og hlógum svo mikið saman 
og hún nær náttúrlega svona miklu 
út úr leikurum vegna þess að hún 
nær hjarta- og sálarsambandi við 
leikarana.“

Fjársjóður kynslóðanna
Bíómyndin hvílir vitaskuld á Stellu, 
og þar með Eddu, en þær runnu 
þannig saman að Guðný segir í raun 
eiginlega ekki hægt að greina lengur 
á milli þeirra, og Edda segir Stellu 
hafa fylgt sér öll þessi ár.

„Jájá, hún hefur fylgt mér sko. Og 
sérstaklega kannski vegna þess að 
foreldrar hafa greinilega þröngvað 
börnunum sínum fyrir framan 
sjónvarpið, þú veist, og sett vídeó-
tækið á, þannig að Stella hefur fært 
mér svo margar kynslóðir og það er 
náttúrlega fjársjóður sem verður 
aldrei metinn. Það er af þvílíkri 
stærðargráðu að eiga nokkrar kyn-
slóðir sem koma fagnandi og fullar 
af kærleik og faðma mann,“ segir 
Edda og viðurkennir fúslega að 
sjálfri þyki henni ósköp vænt um 
Stellu sína.

„Já, veistu, þetta er eiginlega eins 
og að hitta sama fallega bangsann 
alveg í áratugi, sem faðmar mann 
alltaf og segir eitthvað fallegt við 
mann, þú veist, það er alltaf svo 
mikil næring í því.“

Konur athugið …
„Við umgengumst mikið á þessum 
tíma við Þórhildur og Edda og fleiri 
kellingar og kallar og vorum svona 
með dálítið fruntalegan húmor og 
við höfðum húmor fyrir þessum 
ofurkonum sem svo við urðum að 
vera,“ segir Guðný um samstarfs-
fólk sitt á árum áður og bendir á að 
í raun hafi lítið breyst.

„Það voru gefnar út bækur um 
konur sem gátu unnið úti og haft 
heimili. Fleiri doðrantar af ævi-
sögum um dugnað þeirra og elju 
en núna þurfa allar konur að vera 
svona og auðvitað var mikið lagt á 
konur upp úr kvennahreyfingunni 
og svona. Bæði að stjórna heimili 
og að vera útivinnandi og það er 

eins og það hafi ekkert komið upp 
úr öllu því gríni þarna, nema karlar 
lækkuðu í launum og konur þurftu 
að vinna tvöfalda vinnu, en það 
verður alltaf að gera grín að öllu sem 
er erfitt. Það verður að létta á því og 
við auglýstum myndina svolítið 
mikið fyrir konur,“ segir Guðný.

„Ég meina, það kom fullt af karl-
mönnum nálægt myndinni. Ég 
segi það ekki en við auglýstum 
til dæmis: „Flugfreyjur athugið, 
Stella í orlofi,“ og við sögðum: „Hár-
greiðslukonur athugið, Stella í 
orlofi. Saumakonur athugið …“

Þetta var sko þegar maður mátti 
nota „konur“. „Hjúkrunarkonur 
athugið, Stella í kvöld,“ og svona. Og 
þær bara stóðu með okkur, þessar 
elskur, og komu með börnin sín og 
það hafði svona mikið að segja. Svo 
mikið að börnin vilja sjá myndina, 
þetta 30 árum síðar. Og börnin 
þeirra, og taka ömmurnar með ef 
þær eru á lífi enn þá.“

Sexí vinkill
Guðný upplýsir að skortur hafi 
verið á kvikmyndatökumönnum 
þegar kom að því að filma Stellu í 
orlofi, þannig að Umbi hafi endað 
með að ráða sænskan tökumann í 
verkið. Eitthvað sem reyndist í frá-
sögur færandi.

„Hann var með slæmsku í bakinu 
þannig að hann var yfirleitt alltaf í 
vinkil og ég man að Edda Björgvins-
dóttir, Stella Löve, sagði við hann: 
„Fyrirgefðu, er það út af því að ég er 
svona sexí að þú þarft alltaf að vera 
í vinkil þegar þú ert að taka mynd 
af mér?“ Þannig að þetta var ekkert 
alveg stuð út í gegn,“ segir Guðný en 
skellihlæjandi Edda sver þessi orð 
af þeim Stellu og vísar til móður-
húsanna.

„Þetta er náttúrlega svo beint frá 
Dunu að ég myndi ekki segja þetta 
þó að ég ætti að liggja dauð ella, og 
ég held að Stella sé nefnilega sami 
púrítaninn og ég. Ég held það,“ 
segir Edda í tilraun til þess að kveða 
niður hugmyndina um Stellu Löve 
sem sérstakt partíljón.

„Mér finnst það svo brjálæðislega 
fyndið vegna þess að þú veist, Stella 
er svo venjuleg. Stella er bara ég, og 
einhvern veginn allar glaðværar 
konur, meðvirkar. Það erum við.“

STELLA HEFUR FÆRT MÉR 
SVO MARGAR KYNSLÓÐIR 
OG ÞAÐ ER NÁTTÚRLEGA 
FJÁRSJÓÐUR SEM VERÐUR 
ALDREI METINN. 
Edda

ÞAÐ HALDA ALLIR AÐ ÞAÐ 
SÉ SVO ROSALEGA GAMAN 
AÐ GERA GAMANMYNDIR, 
EN ÞAÐ ER EKKERT ALLTAF. 
Guðný

Þórarinn  
Þórarinsson
thorarinn@frettabladid.is

Flugfreyjur 
   athugið … 
Stella í orlofi
Stella Löve hefur fylgt þeim Guðnýju Hall-
dórsdóttur og Eddu Björgvinsdóttur síðan 
þær fóru með hana í eftirminnilegt orlof 
1986 og gerðu um leið stólpagrín að sam-
félaginu, sjálfum sér og öðrum ofurkonum.
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ÚTIVIST ER FYRIR ALLA! 

 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 15. júní eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

afsláttur
10%

afsláttur
20% afsláttur

20%

afsláttur
15%

afsláttur
15%

ÚRVAL HLEÐSLUBANKA 
OG HLEÐSLUTÆKJA

ÖLL TÍMARIT

Rafmagnshlaupahjól 
MI M365 PRO
TILBOÐSVERÐ: 75.231.-
Verð áður: 83.590.-

Amazfit Snjallúr
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 24.649.-
Verð áður frá: 28.999.-

Bluetooth ferðahátalari 
MuvoPlay 
TILBOÐSVERÐ: 8.244.-
Verð áður: 9.699.-

Göngustafir (2 í setti)
Verð: 4.999.-

Mittistöskur
Verð frá: 2.999.-

LED ferðalugt (3 litir í boði)
Verð: 1.799.-

LED ferðalugt (2 litir í boði)
Verð: 2.999.-

Kastsett
Verð: 1.299.-

Kolkrabbaflugdreki
Verð: 1.299.-

Þrýstijafnari, slanga 
og hosuklemma
TILBOÐSVERÐ: 3.999.-
Verð áður: 4.999.-

Ferðagasgrill
TILBOÐSVERÐ: 11.999.-
Verð áður: 14.999.-

afsláttur
15%

afsláttur
20%

afsláttur
10%

Apple Airpods 
TILBOÐSVERÐ: 24.299.-
Verð áður: 26.999.-

Þráðlaus HP Sprocket 
ljósmyndaprentari 
TILBOÐSVERÐ: 25.499.-
Verð áður: 29.999.-

Apple Airpods 
m. þráðlausri hleðslu
TILBOÐSVERÐ: 30.599.-
Verð áður: 33.999.-

Ljósmyndapappír 
58x87mm (20 blöð) 
TILBOÐSVERÐ: 
2.974.-
Verð áður: 3.499.-

Ferðaatlas 
Verð: 4.999.-

Laxaflugur 
Verð: 3.199.-
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Svart beyki

 32.243 kr.  
 42.990 kr.

NYBORG
Borðstofustóll. Svart beyki og
olíuborin eða hvíttuð olíuborin eik.

Eik, olíuborin eða hvíttuð olíuborin

 37.493kr.   49.990 kr.

 35.243 kr.  
 46.990 kr.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

CLEVELAND
Tungusófi

Sjá nánar bls. 4

ÚTSALASUMAR

afsláttur60%Allt að

www.husgagnahollin.is
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AFSLÁTTUR
25%

BILLUND
Borðstofustóll. Olíu-
borin eða hvíttuð 
olíuborin eik.

FLORIDA
Glæsilegur og þægilegur hornsófi. Áferðarfallegt, ekta 
leður allan hringinn, leðrið fæst dökkbrúnt, dökkgrátt 
eða svart. Þétt, mjúk sæti og bak með fallegum þver-
saumi. Sófinn fæst með vinstra eða hægra horni (það 
er ekki færanlegt).Stærð: 260 x 218 x 95 cm  

 303.992 kr.  
 379.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

ÚTSALA
SUMAR

afsláttur
60%
Allt að

MEXICO
Hægindastóll. Svart leður.  
Snúningsfótur.

Áklæði 

 80.742 kr.  94.990 kr.

 110.492 kr.  129.990 kr.

AFSLÁTTUR
15%

MIKIÐ ÚRVAL AF SMÁVÖRUM MEÐ 20–60% AFSLÆTTI!

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
40%
VALIN
MATARSTELL

AFSLÁTTUR
50%
ÖLL GÓLFTEPPI 
OG -MOTTUR

MORRISON borðstofuborðið er 100 cm  
breitt, 200 cm langt og hæðin er 73 cm. Það er 

stækkan legt í 358 cm með þremur stækk unum sem fylgja. 
Hægt er að kaupa viðbótarstækkanir sem gera það mögulegt 

að stækka borðið í 512 cm. Hvíttuð, olíuborin eik.

 275.249 kr.   366.999 kr.

MORRISON  
Borðstofuborð úr hvíttaðri  
olíuborinni gegnheilli eik. 

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
25%

 26.243 kr.  
 34.990 kr.

KARUP 
Borðstofustóll. Svart 
beyki og grátt áklæði.

AFSLÁTTUR
25%

 33.743 kr.  
 44.990 kr.

KARUP 
Borðstofustóll. 
Svart beyki  
og svart leður.

AFSLÁTTUR
25%

MEXICO
Hægindastóll.  
Sinneps  gult, grænt eða grátt 
sléttflauel. Snúningsfótur.

ALBA
Hægindastóll með eða 
án skemils. Svart, ljós-
grátt,brúnt eða hvítt 
leður. 

AFSLÁTTUR
15%

Stóll í leðri

 87.992 kr.   109.990 kr.
Skemill í leðri

 23.992 kr.   29.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

ALBA
Hægindastóll með eða án 
skemils. Blátt, sinneps-
gult, ljós- eða dökkgrátt 
áklæði. 

Stóll í áklæði

 63.992 kr.   79.990 kr.
Skemill í áklæði

 15.992 kr.   19.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

RIMINI 
Flottur sófi í retró útliti sem fæst í 2,5 
og 3ja sæta í sinnepsgulu eða brúnu 
velúráklæði með djúpa, samlita hnappa 
í baki. Sófinn hefur sterka, svarta járn-
fætur. Fyrir betri endingu er svampurinn 
í innra byrði sófanna kaldpressaður. 

2,5 sæta: 176 x 90 x 72 cm

 87.992 kr.   109.990 kr.
3ja sæta: 216 x 90 x 72 cm

 95.992 kr.  119.990 kr.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru. 
Afsláttarverð gilda til 12. júlí eða á meðan birgðir endast

12 – 18  virka daga
12 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

12 – 18  virka daga
12 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



Þú finnur bæklinginn  
husgagnahollin.is

www.husgagnahollin.isS
EN

DU M  F RÍT
T

  
  

 V
E F V E R S L U N  

Svart beyki

 32.243 kr.  
 42.990 kr.

NYBORG
Borðstofustóll. Svart beyki og
olíuborin eða hvíttuð olíuborin eik.

Eik, olíuborin eða hvíttuð olíuborin

 37.493kr.   49.990 kr.

 35.243 kr.  
 46.990 kr.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

CLEVELAND
Tungusófi

Sjá nánar bls. 4

ÚTSALASUMAR

afsláttur60%Allt að

www.husgagnahollin.is

S
END U M FRÍT

T

  
  

 V

E F V E R S L U N  

AFSLÁTTUR
25%

BILLUND
Borðstofustóll. Olíu-
borin eða hvíttuð 
olíuborin eik.

FLORIDA
Glæsilegur og þægilegur hornsófi. Áferðarfallegt, ekta 
leður allan hringinn, leðrið fæst dökkbrúnt, dökkgrátt 
eða svart. Þétt, mjúk sæti og bak með fallegum þver-
saumi. Sófinn fæst með vinstra eða hægra horni (það 
er ekki færanlegt).Stærð: 260 x 218 x 95 cm  

 303.992 kr.  
 379.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

ÚTSALA
SUMAR

afsláttur
60%
Allt að

MEXICO
Hægindastóll. Svart leður.  
Snúningsfótur.

Áklæði 

 80.742 kr.  94.990 kr.

 110.492 kr.  129.990 kr.

AFSLÁTTUR
15%

MIKIÐ ÚRVAL AF SMÁVÖRUM MEÐ 20–60% AFSLÆTTI!

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
40%
VALIN
MATARSTELL

AFSLÁTTUR
50%
ÖLL GÓLFTEPPI 
OG -MOTTUR

MORRISON borðstofuborðið er 100 cm  
breitt, 200 cm langt og hæðin er 73 cm. Það er 

stækkan legt í 358 cm með þremur stækk unum sem fylgja. 
Hægt er að kaupa viðbótarstækkanir sem gera það mögulegt 

að stækka borðið í 512 cm. Hvíttuð, olíuborin eik.

 275.249 kr.   366.999 kr.

MORRISON  
Borðstofuborð úr hvíttaðri  
olíuborinni gegnheilli eik. 

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
25%

 26.243 kr.  
 34.990 kr.

KARUP 
Borðstofustóll. Svart 
beyki og grátt áklæði.

AFSLÁTTUR
25%

 33.743 kr.  
 44.990 kr.

KARUP 
Borðstofustóll. 
Svart beyki  
og svart leður.

AFSLÁTTUR
25%

MEXICO
Hægindastóll.  
Sinneps  gult, grænt eða grátt 
sléttflauel. Snúningsfótur.

ALBA
Hægindastóll með eða 
án skemils. Svart, ljós-
grátt,brúnt eða hvítt 
leður. 

AFSLÁTTUR
15%

Stóll í leðri

 87.992 kr.   109.990 kr.
Skemill í leðri

 23.992 kr.   29.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

ALBA
Hægindastóll með eða án 
skemils. Blátt, sinneps-
gult, ljós- eða dökkgrátt 
áklæði. 

Stóll í áklæði

 63.992 kr.   79.990 kr.
Skemill í áklæði

 15.992 kr.   19.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

RIMINI 
Flottur sófi í retró útliti sem fæst í 2,5 
og 3ja sæta í sinnepsgulu eða brúnu 
velúráklæði með djúpa, samlita hnappa 
í baki. Sófinn hefur sterka, svarta járn-
fætur. Fyrir betri endingu er svampurinn 
í innra byrði sófanna kaldpressaður. 

2,5 sæta: 176 x 90 x 72 cm

 87.992 kr.   109.990 kr.
3ja sæta: 216 x 90 x 72 cm

 95.992 kr.  119.990 kr.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru. 
Afsláttarverð gilda til 12. júlí eða á meðan birgðir endast

12 – 18  virka daga
12 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

12 – 18  virka daga
12 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



EF HANN HELDUR ÁFRAM 
SÖMU BRÁÐNUN, VERÐUR 
EKKI MIKIÐ EFTIR NEMA 
RÉTT TOPPARNIR Á 
HONUM ÞEGAR KOMIÐ ER 
Á SÍÐARI HLUTA 22. ALD-
AR, EF SPÁR GANGA EFTIR.

Sumarið 2013 störfuðu þau 
Aron og Helen bæði sem 
leiðsögumenn í Öræfum, 
hvort fyrir sitt  fyrirtækið. 
Aron keyrði ferðamenn á 
traktor út í Ingólfshöfða, 

á milli þess sem hann gekk með þá 
á jökul. Helen vann fyrir leiðsögu-
fyrirtæki í Skaftafelli og keyrði 
ferðamenn þaðan um sveitina.

„Það fór ekki á milli mála þegar 
Helen var á ferðinni, en hún keyrði 
um á 40 manna gulri, amerískri 
skólarútu og kom stundum með 
fólk til mín í Ingólfshöfðann,“ segir 
Aron, en ástarsaga þeirra hjóna 
hófst þetta sumar á Vatnajökli.

„Við störfuðum bæði sem jökla-
leiðsögumenn svo við hittumst 
reglulega á jöklinum hvort með 
sína hópana. Það var þá sem ástin 
kviknaði enda leist mér strax vel á 
þennan sveitastrák,“ segir Helen og 
hlær.

Aron er alinn upp á Hofsnesi í 
Öræfum og Helen í Reykjavík, en 
saman hafa þau byggt sér einstakt 
heimili á landi föðurfjölskyldu 
Arons í Öræfum. „Húsið var f lutt 
í heilu lagi frá Stokkseyri þar sem 
það var byggt og það eina sem við 
þurftum að gera var að tengja vatn 
og rafmagn. Það er gaman að segja 
frá því að við höfum rekið augun í 
myndir af húsinu á Instagram og í 
tímaritum, vegna staðsetningar-
innar sem við völdum fyrir það í 
f lötum móanum,“ segir Aron. Það 
var árið 2016 að þau hjón fluttu inn 
í húsið og stofnuðu á sama tíma sitt 
eigið ferðaþjónustufyrirtæki, Local 
Guide.

Tveir í bekk í grunnskólanum
Þau Aron og Helen eiga soninn 
Trausta Franklín sem er fimm ára og 
gengur í leikskóla í sveitinni. „Eins 
og er eru aðeins fimm börn í leik-
skólanum og útlit er fyrir að tveir 
nemendur verði í grunnskólanum í 
haust, en hann er í sama húsnæði,“ 
útskýrir Helen. „Þetta er náinn og 
góður hópur og svo á ég bróður á 
sama reki í bænum, þangað sem 
ég sendi Trausta reglulega í félags-
þjálfun,“ segir hún og hlær.

Útivistaráhuginn hefur fylgt 
þeim hjónum lengi og segja má að 
hún sé Aroni í blóð borin, en langa-
langafi hans, Páll Jónsson, var fyrst-
ur manna til að toppa Hvannadals-
hnúk árið 1891. „Við pabbi stundum 
í dag sömu iðju og hann, en fyrir 
utan okkur tvo þá hafa ekki margir 
aðrir í stórfjölskyldunni tekið upp 
á leiðsögn með fólk um jökla, þó að 
flestir séu fullfærir um að ferðast á 
fjöll og jökla.“

Helen segir útivistaráhugann 
hafa látið á sér kræla snemma, 
enda hafi fjölskyldan verið dugleg 
að ferðast um landið. „Svo byrjaði 

ég í björgunarsveit 18 ára gömul og 
þá var ekki aftur snúið og ég eyddi 
hverri helgi á fjöllum.

Árið 2013 sótti ég svo um sumar-
starf sem jöklaleiðsögumaður í 
Skaftafelli, fékk starfið og endaði á 
því að flytja í Öræfin þar sem ég hef 
búið síðan.“

Aron og Helen búa við jökulinn 
og þekkja hann vel, enda fer starf 
þeirra fram á honum hvern vinnu-
dag. Þau ganga á skriðjökla og eru 
sérfræðingar í að finna íshella. Þau 
eru sammála um að með reynslunni 
sem þau hafa öðlast í gegnum árin 
hafi þau lært að forðast hætturnar, 
þó ævintýrin séu sjaldnast langt 
undan.

„Þetta er nú oftast þannig að 
maður velur sér aðstæðurnar sem 
maður fer út í, en mikilvægt er að 
fylgjast vel með veðri og vindum, 
sérstaklega á veturna. Á sumrin er 
ísinn hvítur, hrjúfur og auðveldur 
yfirferðar, en á veturna er hann blár 
og sleipur. Ég er sjálfur reglulega á 
jökli, en eftir að sonur okkar fædd-
ist þá hefur Helen minnkað jökla-
göngur mikið og einbeitt sér frekar 
að rekstrinum,“ segir Aron.

Skriðjöklarnir eiga stutt eftir
Bráðnun jökulsins hefur eðli máls-
ins samkvæmt ekki farið fram hjá 
þeim hjónum og er það eitt megin-
markmið þeirra að opna augu fólks 
fyrir þróuninni.

„Ætli það sé ekki hægt að segja 
að við höfum yfir meðallagi áhuga 
á jöklum. Við fylgjumst með hegðun 
þeirra í okkar daglega lífi með eigin 
augum, eða í gegnum samstarfs-
fólk okkar, það er líka alltaf gaman 
að skoða rannsóknir og spár jarð-
fræðinga. Sjálfur er ég félagsmaður 
í Jöklarannsóknafélagi Íslands, en í 
gegnum félagið getur maður fylgst 
með rannsóknum á þeim jöklum 
sem við ferðumst á,“ útskýrir Aron 
og bætir við: „Jökullinn hefur verið 
að hopa frá upphafi 20. aldar-
innar. Ef hann heldur áfram sömu 
bráðnun verður ekki mikið eftir, 
nema rétt topparnir á honum þegar 
komið er á síðari hluta 22. aldar, ef 

Ástarsaga  
af jöklinum
Þau Aron Franklín og Helen María kynnt-
ust á Vatnajökli og búa nú við jökulinn auk 
þess að lóðsa ferðamenn um hann. Það er 
ekki að undra að þau vilji opna augu fólks 
fyrir hlýnun jarðar og bráðnun jöklanna.

Segja má að 
starfið sé Aroni 
Franklín í blóð 
borið, en langa-
langafi hans 
toppaði fyrstur 
manna Hvanna-
dalshnúk. 

Helen María réði sig í sumarstarf sem jöklaleiðsögumaður í Skaftafelli árið 2013, hún kynntist svo Aroni Franklín 
sem var við sama starf, á jöklinum það sumarið, endaði á að flytja í Öræfin og sneri aldrei aftur.  MYND/AÐSEND

Heimili fjöl-
skyldunnar í 
Öræfunum sem 
þau segjast oft 
hafa séð birtast 
á Instagram 
og í erlendum 
bókum. 

Hjónin hafa sérhæft sig í fundi íshella og eru skoðunarferðir í þá vinsælar.

spár ganga eftir. En það eru senni-
lega 60-100 ár eftir af þessum skrið-
jöklum sem við erum að ganga á í 
dag.“

„Við höfum það sem eitt af okkar 
meginmarkmiðum að opna augu 
fólks fyrir bráðnun jökla vegna 
hnattrænnar hlýnunar,“ segir 
Helen. „Við kolefnisjöfnum akstur-
inn í jöklaferðunum með því að 
planta trjám og heima fyrir f lokk-
um við rusl og fjölskyldubíllinn er 
rafmagnsbíll.“

Tækifæri á mannlausum jökli
Vinsælustu ferðir fyrirtækisins eru 
íshellaskoðanir, en þau hjón hafa 
sérhæft sig í að finna þá. „Þetta eru 
ferðir sem við förum í yfir vetrar-
mánuðina en í gegnum árin höfum 
við lært af reynslunni að leita að 
íshellum.“

Undanfarnar vikur og mánuði 
hafa þau nýtt í vöruþróun, enda 
erlendir ferðamenn horfnir af 
landinu. „Meðal annars þýddum 
við heimasíðu Local Guide yfir á 
íslensku til að ná betur til Íslend-
inga, sem hafa margir hverjir aldrei 
gengið á skriðjökli. Nú er akkúrat 
góður tími til að skoða jökulinn 
nánast mannlausan.“

Ferðir f y r ir t æk isins er u á 
nokkrum erfiðleikastigum, allt 
frá auðveldri jöklagöngu með fjöl-
skyldunni, skemmtiferð með vina-
hópnum eða sérhæfðari göngur 
og ísklifur. „Í sumar munum við 
einnig bjóða upp á klettaklifur og 
leikjanámskeið sem er ætlað fyrir 
fjölskyldur á ferðalagi um svæðið,“ 
segir Helen, en augljóst er að þau 
hafa lagt sig fram um að aðlagast 
breyttum aðstæðum.

Þó svo að jökullinn hafi fært þau 
saman og sé þeirra sameiginlega 
áhugamál, eiga þau sér einnig bæði 
sín áhugamál. „Ég á mér áhugamál 
alveg fyrir sjálfan mig, sem er skot-
veiðin og Helen er með kajakinn 
og ljósmyndunina,“ segir Aron. 
„Saman finnst okkur fjölskyldunni 
svo skemmtilegast að ferðast um 
landið og gista í tjaldi eða fara í 
skíðaferðir.“

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is
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Davíð Karlsson hefur öðlast betri lífsgæði eftir að hafa kynnst Prógastró góðgerlunum sem hann hefur tekið inn reglulega í mörg ár.

Meltingaróþægindin 
algjörlega úr sögunni 
Davíð Karlsson var alltaf útþaninn eftir máltíðir, sérstaklega ef hann borðaði 
þungar máltíðir eða fékk sér sykraða eða gerjaða drykki. Hann fann mikinn 
mun á sér til hins betra eftir að hann byrjaði að taka Prógastró góðgerla. ➛2

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!



Í meltingarveginum lifa trillj-
ónir baktería og eru flestar 
þeirra í ristlinum. Í daglegu 

tali köllum við þessar bakteríur 
þarmaflóru, því þær samanstanda 
af meira en 1.000 tegundum og í 
ristlinum sinna þær ýmsum afar 
mikilvægum hlutverkum. Þær 
framleiða meðal annars víta-
mín, amínósýrur, stuttar fitu-
sýrur og ýmis boðefni og ensím. 
Við þurfum því að hugsa vel um 
þær og passa að jafnvægi sé til 
staðar svo þær hugsi vel um okkur. 
Þarm aflóran ver okkur líka gegn 
óæskilegum örverum og hefur 
margs konar jákvæð áhrif á heilsu 
okkar almennt, jafn andlega sem 
líkamlega.

Leið strax betur
Davíð Karlssyni leið strax betur 
eftir að hann byrjaði að taka inn 
góðgerlablönduna Prógastró, eftir 
að hafa upplifað óþægindi tengd 
meltingunni lengi. Hann deildi 
með okkur reynslu sinni.

„Ég fann strax hvað mér 
leið betur eftir að ég byrjaði á 
Prógastró. Ég varð yfirleitt alltaf 
útþaninn ef ég fékk mér kjöt, bjór 
eða gosdrykki, en eftir að ég byrj-
aði á Prógastró hef ég ekki verið 
að finna fyrir þessum einkennum. 
Magaverkir sem ég var vanur að 
finna reglulega fyrir, heyra nú 
sögunni til. Ég er búinn að taka 
Prógastró daglega í mörg ár og er 
ekki að fara að breyta því.“

Veikindi vegna lífsstíls
Þarmaflóran í venjulegri mann-
eskju inniheldur yfir þúsund 
mismunandi tegundir gerla og 
baktería. Jafnvægi þessara bakt-
ería getur auðveldlega raskast 
vegna veikinda, inntöku sýkla-
lyfja, mikillar kaffidrykkju og 
ýmissa lífsstílstengdra þátta eins 
of mikils álags eða streitu, neyslu 
næringarsnauðrar fæðu og fæðu 
sem er mikið unnin. Fjölmargir 
eru líka að borða á hlaupum og á 
óreglulegum tímum, sem er ekki 

síður slæmt. Við þessar aðstæður 
raskast jafnvægi þarmaflórunnar 
og getur fólk þá farið að finna fyrir 
ýmsum óþægindum og veikindi 
jafnvel farið að gera vart við sig.

Líkamlegir og andlegir kvillar
Það er fjölmargt sem einkennir 
lélega þarmaflóru, eða að hún sé í 
ójafnvægi. Rannsóknir síðari ára 
hafa rennt styrkum stoðum undir 
það hversu gríðarlega mikilvægt 
það er að þarmaflóran okkar sé 

í góðu standi, bæði hvað varðar 
líkamlega og andlega heilsu. Það 
kannast sennilega f lestir við 
ýmiss konar ónot sem við tengjum 
beint við meltinguna. Þau geta t.d. 
verið:

n Uppþemba eftir máltíðir
n Óreglulegar hægðir
n Vindverkir
n Gyllinæð (tengist oft harðlífi)
n Sveppasýkingar
n Húðvandamál

Davíð varð yfirleitt útþaninn ef hann fékk sér kjöt, bjór eða gosdrykki. Eftir 
að hann byrjaði að taka inn Prógastró hefur hann ekki fundið fyrir því. 

Hár þynnist með aldrinum, 
hjá báðum kynjum og þó 
svo að skallamyndun sé 

algengari hjá körlum, getur hún 
einnig gerst hjá konum og það er 
fjöldi fólks sem þjáist af hárlosi 
og þunnu og líflausu hári. Þættir 
sem geta valdið hárlosi samkvæmt 
vísindavef Háskóla Íslands eru:

n Erfðir og aldur
n Hormónabreytingar
n Alvarleg veikindi
n Tilfinningaleg og líkamleg 

streita
n Slæmir ávanar eins og hártog
n Bruni
n Geislameðferð (krabbamein)
n Lyfjameðferð
n Tinea capitis (sveppasýking)
n Slæm dagleg meðferð á hárinu 

við litun, þurrkun, umhirðu og 
fleira

Aldrei haft jafn 
þykkt hár
Edda Dungal hefur 
tekið inn Hair 
Volume í nokkurn 
tíma, eftir að hún 
missti allt hár í lyfja-
meðferð:

„Þegar ég var í 
krabbameinsmeð-
ferð missti ég allt 
hár, bæði á höfði, 
augnhár og auga-

brúnir. Þegar lyfjagjöfinni lauk 
byrjaði ég að taka Hair Volume frá 
New Nordic, en það tók um fjórar 
til sex vikur að sjá hárið byrja að 
vaxa aftur. Ég hef aldrei haft jafn 
löng augnhár, þykkar augabrúnir 
og þykkt hár eins og núna og það 
hvarflar ekki að mér að hætta að 
taka þetta inn.“

Líflegra og fallegra hár
Hair Volume bætiefnið getur 

hjálpað til við að 
viðhalda þykkt 
hársins og hárvexti, 
en það inniheldur 
jurtaþykkni úr 
eplum sem er ríkt af 
Proxyanidin B2 og 
hirsi, sem er bæði 
ríkt af steinefnum 
og B-vítamínum. 
Bíótín og sink 
stuðla að viðhaldi 
eðlilegs hárs og 
kopar stuðlar að 
viðhaldi húð- og 
hárlitar.

Hefur aldrei haft jafn þykkt hár
Er hárlos eða of þunnt hár að plaga þig? Hair Volume inniheldur jurtir og bætiefni sem eru mjög 
mikilvæg fyrir hárið og geta gert það líflegra og fallegra og viðhaldið þykkt og vexti hársins.

Framhald af forsíðu ➛

Upplifi ekki lengur 
magaverki eða 

önnur óþægindi tengd 
meltingunni. Ég er búinn 
að taka Prógastró í mörg 
ár og er ekki að fara að 
breyta því.

Davíð Karlsson

Hef aldrei haft jafn 
löng augnhár og 

þykkt hár.
Edda Dungal

Edda Dungal hefur tekið inn Hair Volume í nokkurn tíma eftir að hún missti allt hárið í lyfjameðferð. 

Tengsl þarmaflóru  
og heilsunnar
Síðastliðin ár hafa vísindamenn 
verið að rannsaka þarmaflóru með 
tilliti til síþreytu og ýmissa and-
legra kvilla. Í ljós hefur komið að 
þarmaflóra þessara hópa er ekki 
eins og hjá þeim sem eru hraustir, 
sem gefur til kynna hversu mikil-
væg þarmaflóran er. Að auki er 
stór hluti ónæmiskerfis okkar 

staðsettur í meltingarveginum og 
því er mjög mikilvægt að huga að 
heilbrigði þarmaflórunnar. Virkni 
og almennt heilbrigði meltingar-
vegarins ræðst meðal annars 
af samsetningu örveruflóru í 
þarma flórunni. Ein leið til þess að 
huga að heilbrigði meltingarvegs 
er að taka inn mjólkursýrugerla á 
hverjum degi.

Hefur þarmaflóran  
áhrif á þyngd?
Rannsóknir gefa til kynna að 
nokkuð sterk tengsl séu á milli 
ástands þarmaflóru og líkams-
þyngdar. Í stuttu máli þá bendir 
allt til þess að þarmaflóra fólks 
sem er grannvaxið sé önnur en hjá 
fólki í yfirvigt. Þetta gefur okkur 
vísbendingar um að fjöldi hita-
eininga hefur ekki allt að segja um 
þyngd okkar, heldur hafi öflug og 
heilbrigð þarmaflóra einnig mikið 
um það að segja.

Trefjaríkt fæði, gerjaðar afurðir 
og inntaka á öflugum mjólkur-
sýrugerlum, geta örvað vöxt 
hagstæðra örvera í meltingar-
veginum og haft þannig jákvæð 
áhrif á líkamsþyngd okkar. Það 
er nefnilega ekki málið að telja 
hitaeiningarnar, heldur skiptir 
höfuðmáli hversu góð vinnsla 
og upptaka líkamans er á nær-
ingunni í þörmunum.

Góðgerlar sem margfalda  
sig í þörmunum
Prógastró Gull mjólkursýrugerl-
arnir eru afar öflugir, en í hverju 
hylki eru 15 milljarðar af gall- og 
sýruþolnum gerlastofnum. Einn af 
þeim er L. acidophilus DDS®-1, en 
þetta er nafn á mjög áhrifaríkum 
gerlastofni sem margfaldar sig í 
þörmunum. L. acidophilus DDS®-
1 er talinn gagnlegur fyrir alla 
aldurshópa.

Prógastró Gull er fæðubótarefni. 
Neysla fæðubótarefna kemur ekki 
í stað fjölbreyttrar fæðu og heilsu-
samlegs lífernis.

Sölustaðir: Apótek, heilsubúðir og 
heilsuhillur verslana.

2
MÁNAÐA

SKAMMTUR
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Byggingarnar eru í kjarna með fjórum húsum 
og sameiginlegum bílakjallara. Vandaðan söluvef 
verkefnisins er að finna á tgverk.is/vogabyggd/

• Vel hannaðar íbúðir á góðu verði
• Bílastæði fylgir öllum íbúðum
• Innbyggður ísskápur og uppþvottavél í öllum íbúðum
• Fullbúnar íbúðir með gólfefnum
• Dýrahald leyft í Skektuvogi 4 þar sem nokkrar íbúðir  

eru með sérinngangi

NÁNARI 
UPPLÝSINGAR VEITA:

ÍBÚÐIR VIÐ SKEK TUVOG 
KOMNAR Í  SÖLU

OPIÐ HÚS 
SUNNUDAGINN 14.  JÚNÍ

SKEK TUVOGI  4,  ÍBÚÐ 401 — KL .  15 -16

Ægir Breiðfjörð | fasteignasali 
896-8030, ægir@borgir.is

Til vinstri: 4. hæð, íbúð 402
Til hægri:  2. hæð, íbúð 201

Hrefna K Þorvaldsdóttir | ÞG Verk
hrefna@tgverk.is Traustur byggingaraðili síðan 1998

tgverk.is



Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Ég er skírð í höfuðið á móður-
afa mínum, Brynjari Bjarna-
syni. Mér þykir rosalega vænt 

um nafnið því ég hef alltaf verið 
nátengd afa mínum og hann hefur 
alltaf verið til staðar fyrir mig. 
Millinafnið fékk ég eftir þýskri 
langalangömmu minni, Mary 
Louise. Það passar mér vel, því ég 
þyki víst mjög lík henni í útliti og 
persónuleika,“ segir Brynja Mary 
sem var farin að syngja og dansa 
áður en hún gat talað og labbað.

Föst í fantasíuveröld
Í æðum Brynju Mary rennur 
íslenskt blóð en að einum fjórða 
þýskt.

„Ég fæddist á Akureyri 19. 
janúar 2004 en flutti aðeins þriggja 
mánaða til Danmerkur og þar 
má segja að ævintýrið mitt hafi 
byrjað,“ segir Brynja Mary sem á 
sextán árum ævi sinnar hefur búið 
í sex löndum: Danmörku, Spáni, 
Noregi, Þýskalandi, Hollandi og 
Íslandi og talar öll sex tungumálin 
reiprennandi.

Hún tók þátt í Söngvakeppni 
Sjónvarpsins í febrúar með laginu 
Augun þín, og í gær kom út nýtt 

lag, Just for a minute, í samstarfi 
við September.

„Just for a minute fjallar um 
einhvern sem hefur sært mann. 
Maður veit innst inni að best væri 
að láta þá manneskju í friði, en á 
sama tíma reynist það erfitt, því 
manni þykir svo vænt um hana. 
Lagið er líka um að vera pínu 
fastur í fantasíuveröld þar sem allt 
er fullkomið, en svo fattar maður 
að lífið getur verið flókið og ekki 
svo einfalt,“ útskýrir Brynja Mary.

Alltaf að vera maður sjálfur
Brynja Mary býr með fjölskyldu 
sinni í Hamborg í Þýskalandi, 
þar sem faðir hennar starfar sem 
þyrluflugmaður í sjúkraflugi. Hún 
er næstelst í sjö systkina hópi og 
elskar að vera í stórri fjölskyldu.

„Margir halda að ég eigi tví-
burasystur en svo er ekki. Systir 
mín, Sara Victoria, er ári yngri en 
ég – við erum mjög samrýndar og 
gerum allt saman. Hún getur og 
gerir allt það sama og ég, og við 
erum búnar að semja nokkur lög 
og syngja saman, sem gefin verða 
út á árinu. Við erum bestu vin-
konur og alltaf til staðar hvor fyrir 
aðra,“ segir Brynja Mary.

„Í tónlistinni liggur mér á hjarta 
að sýna öðrum að maður á aldrei 
að breyta sér fyrir neinn. Maður 

á alltaf að vera maður sjálfur og 
trúa á sjálfan sig. Maður getur allt 
sem maður vill og ætlar sér, sama 
hvaðan maður kemur eða hvað 
maður er gamall. Sjálf stefni ég alla 
leið á toppinn og er til í að leggja 
mikið á mig til þess.“

Lifað og leikið um heiminn
Sumarið er heldur betur spenn-
andi hjá Brynju Mary.

„Á dagskránni er væntanlega eitt 
lag enn með September, nokkur frá 
mér og dúettar með Söru Victoriu. 
Við systur erum að fara til London 
til að klára að leika í mynd sem 
sýnd verður á Netflix, en þar erum 
við í einu af aðalhlutverkunum. Ég 
fer svo í dansbúðir í Kaupmanna-
höfn með systkinum mínum í lok 
júní. Það geri ég á hverju ári. Það 
stóð líka til að fara í dans-, söng- og 
leiklistarnám til Parísar og Los 
Angeles hjá þekktum þjálfurum, 
en vegna kórónaveirunnar hefur 
því verið frestað fram í desember. 
Annars ætla ég líka að njóta þess 
að vera með fjölskyldu minni og 
vinum í sumar.“

Stefnir alla leið á toppinn
Brynja Mary Sverrisdóttir er ekki nema sextán ára, en með ótalmargt spennandi á prjónunum. 
Hún gaf út dillandi svalan sumarsmell í gær og leikur eitt aðalhlutverkið í nýrri kvikmynd Netflix.

Brynja er lagahöfundur, söngvari, dansari, leikari og módel. MYND/AÐSEND
Meira á frettabladid.is
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HæfniskröfurUpplýsingaöryggisstjóri

Þverholt 2 | Mosfellsbær 270  | Sími 525 6700 | mos.is

Framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs
Framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs stýrir starfsemi sviðsins í samræmi 
við lög og reglugerðir, stefnumörkun og samþykktir bæjarstjórnar, 
fjárhagsáætlun og greiðsluáætlanir á hverjum tíma. 

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á undirbúningi stefnumótunar, 
áætlanagerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar auk annarra verkefna 
sem til falla innan þeirra málaflokka sem falla undir sviðið.

Hlutverk fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar er að annast þjónustu og
rekstur á sviði barnaverndar, félagsþjónustu ásamt þjónustu við 
aldraða og fólks með fötlun og félagsleg húsnæðismál.

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem virðing, 
jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í dag-
legu starfi. Framkvæmdastjóri er ráðin af bæjarstjórn, heyrir beint 
undir bæjarstjóra og er hluti af stjórnendateymi bæjarins.

Mosfellsbær auglýsir eftir öflugum stjórnanda í starf framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 5. júlí 2020.

Sækja skal um öll störf á  www.mos.is/storf. Umsóknir skulu innihalda 
starfsferilskrá og kynningarbréf sem greinir frá reynslu, menntun og 
fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hanna Guðlaugsdóttir 
mannauðsstjóri í síma 525-6700. Öllum umsóknum verður svarað. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í starfi er skilyrði   
• Þekking á lögum og reglugerðum í þeim málaflokkum sem                      

heyra undir sviðið er skilyrði
• Haldbær reynsla af starfi í opinberri stjórnsýslu sem og af málefnum     

sveitarfélaga í málaflokknum er skilyrði  
• Mikil reynsla af og þekking á stefnumótunarvinnu og áætlanagerð              

er skilyrði 
• Leiðtogahæfileikar og farsæl stjórnunarreynsla er skilyrði
• Framúrskarandi samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum er skilyrði
• Haldbær reynsla í verkefnastjórnun og framúrskarandi skipulagshæfni      

er æskileg
• Framúrskarandi tölvukunnátta og þekking á helstu forritum er æskileg
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku er skilyrði, kunnátta      

í norrænu máli er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR

Mest lesna atvinnublað Íslands*

Atvinnublaðið
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára



Aðstoðarskólastjóri
Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri auglýsir eftir  
aðstoðarskólastjóra frá og með 1. ágúst 2020
Í skólanum eru 140 nemendur í 1. – 10. bekk og kennt er í 
tveimur starfsstöðvum. Önnur er á Stokkseyri fyrir  
nemendur 1. – 6. bekk og hin er á Eyrarbakka fyrir nemendur 
í 7.–10. bekk.  Skapandi greinar fá mikið vægi í skólastarfinu, 
gott samstarf er við leikskólana og áhersla er lögð á góða 
samvinnu við heimilin. Nánari upplýsingar um skólann má 
finna á vef skólans, barnaskólinn.is og á vef sveitarfélags-
ins, arborg.is

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir  
leiðtogahæfni og hefur mikla reynslu og þekkingu á  
grunnskólastarfi. Starfshlutfall  100% og ráðið verður í 
stöðuna frá og með 1. ágúst 2020. 

Meginverkefni:
• Staðgengill skólastjóra
• Vinnur ásamt samstarfsfólki að framþróun í skólastarfi og 

stefnumótun
• Vinnur ásamt skólastjóra að daglegri stjórnun skólans og 

skipulagningu skólastarfsins

Menntun og færnikröfur:
• Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun er skilyrði
• Leyfisbréf grunnskólakennara og kennslureynsla á grunn-

skólastigi er skilyrði
• Framhaldsmenntun í stjórnun eða uppeldis- og kennslu-

fræði er mikill kostur
• Forystu- og stjórnunarhæfileikar
• Sérstök áhersla er lögð á að viðkomandi búi yfir lipurð í 

samstarfi og mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi og skipulagshæfileikar
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku 

Vakin er athygli á stefnu sveitarfélagsins um jafnt hlutfall 
kynjanna í störfum hjá Árborg og að vinnustaðir endurspegli 
fjölbreytileika samfélagsins. Laun eru samkvæmt kjara-
samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og  KÍ  
v/Skólastjórafélags Íslands.

Nánari upplýsingar veitir Páll Sveinsson, skólastjóri, símar 
480 3203 og 822 9987. Netfang: pall@barnaskolinn.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 21. júní 2020. 

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf fyrir 
starfsheitið kennari, framtíðarsýn umsækjanda varðandi 
þróun skólastarfs ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið, 
skal skila í gegnum ráðningarvef sveitarfélagsins, 
starf.arborg.is

Barnið er að byrja í skóla - Verkefnisstjóri innritunar

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir verkefnisstjóra  innritunar í leikskóla, grunnskóla og á frístunda-
heimili Reykjavíkurborgar. Verkefnisstjórinn ber ábyrgð á innritun, greiningu gagna og tölfræðilegri upplýsingagjöf auk 
þess sem almenn upplýsingagjöf og aðstoð vegna innritunar við foreldra og stjórnendur starfseininga sviðsins er ríkur 
þáttur í starfinu. 

Á komandi skólaári verður lögð sérstök áhersla á þróunarverkefni sem felst í stafrænni þjónustu.  Verkefnisstjóri innritunar 
er einn lykilaðila í stafrænni vegferð sviðsins. 

Verkefnisstjórinn er hluti af teymi starfsmanna á skrifstofu sviðsstjóra. Hlutverk skrifstofunnar er m.a. að hafa yfirsýn yfir 
framkvæmd stefnumörkunar í skóla- og frístundastarfi, öflun og miðlun tölfræðilegra upplýsinga og niðurstaða rannsókna 
á skóla- og frístundastarfi, umsjón með daglegum rekstri skrifstofu sviðsins, skjalamálum, gæðamálum og skipulagi stærri 
viðburða. Verkefnisstjórinn vinnur einnig í nánu samstarfi við fagskrifstofu og aðrar starfseiningar sviðsins.

Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og annast m.a. rekstur leikskóla, grunn-
skóla, frístundamiðstöðva, starfsemi Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita auk umsjónar með daggæslu.

Í öllu starfi skóla- og frístundasviðs er unnið að innleiðingu Menntastefnu Reykjavíkur „Látum draumana rætast“ þar sem 
leiðarljósin eru virkni og þátttaka barna, aukið samstarf og fagmennska.

Helstu verkefni:
• Umsjón með innritun í leikskóla, biðlistum eftir  leikskóla-

dvöl  og flutningi á milli leikskóla.  
• Umsjón með nemendaskrá nemenda á grunnskólaaldri, 

skólasögu, eftirliti vegna skólaskyldu, innritun og skóla-
skiptum. 

• Umsjón með skrá barna sem dvelja á frístundaheimilum og 
þátttaka í innritun.

• Upplýsingagjöf og aðstoð vegna innritunar til foreldra, 
stjórnenda og annarra samstarfsaðila innan borgar og 
utan.

• Vinnsla barna- og nemendatalna s.s. vegna stefnumót-
unar, fjárhagsáætlunargerðar og eftirlits.  

• Þátttaka í stafrænni vegferð sviðsins í þróun á verklagi og 
umsjónarkerfum innritunar. 

• Fræðsla og þjálfun starfsmanna sviðsins á umsjónar-
kerfum innritunar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Reynsla sem nýtist í starfi, sbr. helstu verkefni.
• Þjónustulund og framúrskarandi hæfni í mannlegum sam-

skiptum. 
• Góð hæfni og þekking í notkun mismunandi tölvukerfa.
• Áhugi og geta til virkrar þátttöku í stafrænni þróun skóla- 

og frístundasviðs.
• Greiningarhæfni og færni í framsetningu og miðlun upp-

lýsinga.
• Frumkvæði í starfi og sjálfstæð vinnubrögð.
• Skipulagshæfni og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í töluðu og rituðu máli.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Starfið er laust frá 10. ágúst 2020. Umsóknarfrestur er til og með 28. júní 2020.

Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.  Umsækjendur eru 
beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veitir Aðalbjörg Dísa Guðjónsdóttir, skrifstofustjóri skrifstofu sviðsstjóra, sími 6648470. 
Netfang: adalbjorg.disa.gudjonsdottir@reykjavik.is. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir 
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Grunnskóli Seltjarnarness 
 • Náttúrufræði- og samfélagsgreinakennsla, 
  fullt starf í afleysingu næsta skólaár.

 • Umsjónarkennari á yngsta stigi, fullt starf  
  í afleysingu næsta skólaár.

 • Þroskaþjálfi, fullt starf í afleysingu næsta   
  skólaár.

 • Skólaliðar, fullt starf og hlutastörf.

Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 21. júní næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is

Starfsmaður í
vöruafgreiðslu
Smith & Norland vill ráða 
starfsmann í vöruafgreiðslu og önnur 
lagerstörf.
Starfið felst í vörumóttöku og -afgreiðslu sem og aðstoð við útkeyrslu 
vörusendinga til viðskiptavina auk tengdra lagerstarfa. 
Viðkomandi þarf að hafa bílpróf. Meirapróf og/eða lyftarapróf auk 
almennrar tölvukunnáttu er kostur.

Leitað er að röskum og sjálfstæðum einstaklingi, sem vill takast á við 
skemmtilegt starf og hefur áhuga á þjónustu og mannlegum samskiptum. 
Stundvísi er krafist.
Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki á 
rafmagnssviði.
Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru vinsamlega beðnir að senda 
umsókn til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og 
fyrri störf fyrir 27. júní.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, sminor.is, (undir 
flipanum Fyrirtækið).
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem algjört trúnaðarmál.



Vilt þú móta íslenskt samfélag? 

Nánari upplýsingar um störfin ásamt menntunar- og hæfniskröfum er að finna á www.intellecta.is. Með umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf 

þar sem í stuttu máli er gerð er grein fyrir hæfni umsækjenda sem nýtist í starfi. 

Áhugasamir einstaklingar, af öllum kynjum og aldri, eru hvattir til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. 

Framkvæmdasýsla ríkisins leitar að öflugum liðsmönnum til að taka þátt í spennandi 
verkefnum á sviði framkvæmda-, leigu- og eignamála ríkisins, skv. nýju skipuriti 
sem tekur gildi 1. september 2020. Um er að ræða ný og krefjandi störf hjá 
þekkingarstofnun í hraðri framþróun. 

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) 

er leiðandi afl á sviði opinberra 

framkvæmda og húsnæðisöflunar. 

Markmið okkar er að auka skilvirkni, 

hagkvæmni, gæði og samfélagslegan 

ávinning við framkvæmdir og 

húsnæðisöflun á vegum ríkisins. FSR er 

í fararbroddi við að innleiða vistvænar 

vinnuaðferðir og upplýsingalíkön 

mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði á 

Íslandi. 

Meðal verkefna sem FSR vinnur að 

um þessar mundir eru undirbúningur 

uppbyggingar hjúkrunarheimila 

víða um land, Hús íslenskunnnar, ný 

skrifstofubygging Alþingis, gestastofur 

í þjóðgörðum, viðbygging við 

stjórnarráðshúsið, þróun stjórnarráðsreits 

og ofanflóðaverkefni víða um land, auk 

fjölbreyttra húsnæðisöflunarverkefna þar 

sem unnið er markvisst að innleiðingu 

nýjunga í skipulagi vinnuumhverfis.

Lögð er áhersla á að starfsfólk 

sýni frumkvæði, fagmennsku og 

þjónustulund, njóti sín í starfi og hafi 

möguleika á að auka þekkingu sína og 

reynslu með markvissum hætti. 

Laun eru samkvæmt gildandi 

kjarasamningi fjármála- og 

efnahagsráðherra og viðkomandi 

stéttarfélags.

Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að 

umsóknarfrestur rennur út. 

Nánari upplýsingar má finna á:  

www.fsr.is

Sviðsstjóri verkhönnunar og framkvæmda

• Verkefnastjórn framkvæmdaverkefna á stigi verkhönnunar og framkvæmda
• Eftirfylgni leiguverkefna á stigi verkhönnunar og framkvæmda
• Útboð verkhönnunar, verklegra framkvæmda og eftirlitsþátta
• Rekstur verksamninga
• Framþróun umhverfis-, öryggis- og réttindamála í opinberum framkvæmdum
• Þróun og eftirfylgni afhendinga, virkni- og viðtökuprófana
• Þátttaka í framþróun forsagna og tæknilausna í opinberum húsnæðisverkefnum 
• Þátttaka í framþróun útboðs- og samningsforma vegna opinberra framkvæmda

 Helstu verkefni sviðsins verða:

Sviðsstjóri fjárfestingaáætlana og greiningar

• Þróun og vinnsla langtímaáætlana fyrir fjárfestinga- og eignamál ríkisins
• Fjárhags- og gagnagreiningar vegna verkefna á vegum FSR
• Skráning ríkiseigna 
• Uppbygging gagnagrunna fjárfestinga- og eignamála
• Frum- og áhættumat framkvæmda- og leiguverkefna 
• Stuðningur við áætlanagerð annarra fagsviða FSR
• Vinnsla verkefnaáætlana fyrir stærri framkvæmda- og leiguverkefni 
• Utanumhald kostnaðarbanka

 Helstu verkefni sviðsins verða:

Lögfræðingur á skrifstofu forstjóra

• Umsjón samninga vegna opinberra framkvæmda og tengdra ráðgjafar- og eftirlitsþátta
• Umsjón samninga vegna leiguverkefna
• Lögfræðileg ráðgjöf til forstjóra, framkvæmdastjórnar og fagsviða FSR
• Hlutverk verkkaupa gagnvart aðkeyptri lögfræðiráðgjöf
• Gerð umsagna og svör við fyrirspurnum 
• Þátttaka í þróun regluverks á sviði framkvæmda- og eignamála ríkisins
• Þátttaka í framþróun réttindamála í verklegum framkvæmdum
• Þátttaka í framþróun útboðs- og samningsforma vegna opinberra framkvæmda og leiguverkefna

 Helstu verkefni:

Verkefnastjóri á sviði þróunar eigna og aðstöðu 

• Verkefnastjórnun framkvæmda- og leiguverkefna á stigi frumathugunar og frumhönnunar 
• Vinnsla forathugana og frumáætlana  sbr. verklagsreglna um opinberar framkvæmdir
• Vinnsla þarfagreininga og notendaráðgjöf því tengd
• Vinnsla útboðsgagna og eftirfylgni vegna innkaupa á ráðgjöf
• Þátttaka í vinnslu forsagna og undirbúningi leiguverkefna
• Fjölbreytt ráðgjöf til viðskiptavina FSR um húsnæðis- og aðstöðumál
• Þátttaka í frumkvæðisverkefnum innan FSR

 Helstu verkefni:

Leitað er að öflugum og reynslumiklum stjórnanda með framúrskarandi getu til að byggja upp öflugt teymi. 

Leitað er að öflugum og reynslumiklum stjórnanda með framúrskarandi getu til að byggja upp öflugt teymi. 

Lögfræðingur mun starfa á skrifstofu forstjóra og koma að fjölbreyttum úrlausnarefnum á sviði eigna-, leigu- og 
framkvæmdamála hins opinbera.

Leitað er að öflugum verkefnastjóra með haldbæra reynslu af framkvæmdaverkefnum á undirbúnings- og þróunarstigi. 

Nánari upplýsingar:
Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) 
Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)  

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní 2020 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is



Þjóðkirkjan – Biskupsstofa leitar að öflugum lögfræðingi í fjölbreytt og krefjandi starf á 
skrifstofu sína í Reykjavík. Verkefni viðkomandi verða mjög fjölbreytt og margþætt og 
reynir mikið á skipulagshæfni og samskiptahæfileika. Um er að ræða fullt starf og miðað 
er við að viðkomandi hefji störf sem fyrst en í síðasta lagi þremur mánuðum eftir að 
gengið hefur verið frá ráðningu.

LÖGFRÆÐINGUR

Þekking og hæfni:
• Meistarapróf í lögfræði, eða sambærileg 

menntun
• Haldgóð reynsla af sambærilegum 

verkefnum skilyrði
• Málflutningsréttindi er kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Mikil skipulagsfærni
• Sveigjanleiki til að taka að sér ýmist tilfallandi 

verkefni

Helstu verkefni: 
• Umsýsla um fasteignir og jarðir kirkjunnar
• Gerð og yfirlestur ýmissa samninga 
• Utanumhald um regluverk kirkjunnar og 

þjónusta við kirkjuþing 
• Tilfallandi lögfræðiráðgjöf, t.d. á sviði 

persónuverndar, vinnumarkaðsréttar, 
stjórnsýslu- og upplýsingalaga

Þjóðkirkjan - Biskupsstofa er 
skrifstofa biskups Íslands, þar sem 
annast er um starfsmannahald vegna 
presta þjóðkirkjunnar og stuðningur 
veittur í starfsmannamálum í sóknum, 
stofnunum og prófastsdæmum. 

Umsóknarfrestur er til 29. júní nk.  Umsóknir með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi óskast fylltar út á hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 
og með 30. júní nk.

Umsóknir með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi 
óskast fylltar út á  hagvangur.is.

Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, 
geirlaug@hagvangur.is 

Efling er annað stærsta stéttarfélag landsins með hátt í 30.000 félagsmenn á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. 

Félagið stendur vörð um réttindi og berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna.

KJARAMÁLAFULLTRÚI

Efling stéttarfélag leitar að kjaramálafulltrúa á skrifstofu 
félagsins í Reykjavík.  

Helstu verkefni:
• Samskipti við félagsmenn og atvinnurekendur
• Samstarf við lögmenn félagsins um innheimtu krafna
• Bréfaskriftir og útreikningar á kröfum

Hæfniskröfur: 
• Reynsla og þekking á vinnumarkaðsmálum og kjarasamningum kostur
• Rík samskiptahæfni og þjónustulund
• Góð tök á íslensku og ensku. Pólska eða litháíska kostur
• Góð tölvukunnátta og reynsla af notkun Excel og Word 
• Skipulags- og greiningarhæfni

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI  
Í HVERAGERÐI

Efling stéttarfélag leitar að þjónustufulltrúa á skrifstofu 
félagsins í Hveragerði.  
Við hvetjum áhugasama til að sækja um óháð kyni og 
uppruna. Um er að ræða 75-100% starf.

Helstu verkefni:
• Símsvörun 
• Móttaka og afgreiðsla félagsmanna
• Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur: 
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund 
• Góð tölvukunnátta (Office 365) 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði
• Góð tök á íslensku og ensku 
• Pólskukunnátta kostur

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is



Fjögur sveitarfélög  
á Austurlandi, Djúpavogshreppur, 
Borgarfjarðarhreppur, Fljótsdalshérað 
og Seyðisfjarðarkaupstaður munu 
sameinast og verður til um 4900 
manna sveitarfélag. Áhersla er lögð 
á skemmtilegt og skapandi samfélag 
með góða þjónustu við íbúa, vandaða 
stjórnsýslu og sterka byggðarkjarna 
með greiðum samgöngum. 
Sveitarfélagið hyggst verða leiðandi í 
nýtingu rafrænna lausna í stjórnsýslu 
sveitarfélagsins og þjónustu við íbúa.

Umsóknarfrestur er til  
og með 30. júní nk.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.

Leitað er að einstaklingi með leiðtogahæfileika og ríka umhverfisvitund. Þekking og reynsla af 
málefnum sveitarfélaga nauðsynleg. Viðkomandi leiðir teymi sérfræðinga og annars starfsfólks 
í skipulags-, bygginga-, framkvæmda-, viðhalds-, umhverfismálum og náttúruauðlindum nýja 
sveitarfélagsins. Sveitarfélagið verður stærsta skipulagsumdæmi landsins. 

FRAMKVÆMDA- OG UMHVERFISSTJÓRI 

Helstu verkefni:
• Áætlanagerð og rekstur á sviði umhverfis-

mála og framkvæmda
• Starfar með umhverfis- og framkvæmdaráði 

sveitarfélagsins
• Samstarf við heimastjórnir byggðakjarnanna 

fjögurra
• Dagleg stjórnun verkefna og starfsfólks
• Ábyrgð á framkvæmdum og viðhaldi eigna 

sveitarfélagsins
• Ábyrgð á þeim gjaldskrám er undir sviðið 

heyra
• Samskipti og þjónusta við íbúa og fyrirtæki
• Ábyrgð á framkvæmd og eftirliti með 

þjónustu sviðsins í skipulags-, byggingar- og 
umhverfismálum

Menntun, hæfni og reynsla: 
• Reynsla af stjórnun með mannaforráð  

og leiðtogahæfni skilyrði
• Háskólamenntun á sviði bygginga- eða 

skipulagsmála eða önnur háskólamenntun  
sem nýtist í starfi skilyrði

• Þekking og reynsla af framkvæmda- 
og skipulagsmálum sveitarfélaga 

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum  
og lausnamiðuð nálgun

• Skipulagshæfni og drifkraftur í starfi
• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður til að 

byggja upp framúrskarandi sveitarfélag

Leitað er að einstaklingi með frábæra samskipta- og leiðtogahæfileika. Þekking og reynsla við 
breytinga- og teymisstjórnun nauðsynleg.

VERKEFNASTJÓRI MANNAUÐS

Helstu verkefni:
• Innleiðing breytinga í samvinnu við 

stjórnendur
• Framkvæmd, þjónusta og þróun mannauðs- 

og vinnuverndarmála
• Innleiðing kjarasamninga og umsjón með 

launaákvörðunum
• Stuðningur og þjálfun stjórnenda á sviði 

mannauðstengdra verkefna
• Eftirlit með mannauðsupplýsingum og 

skráningu upplýsinga í mannauðskerfi
• Innleiðing og yfirumsjón með jafnlaunavottun 
• Yfirumsjón með skipulagi fræðslu-  

og starfsþróunarsamtala
• Umsjón með árangursmælingum og 

könnunum m.a. um líðan starfsfólks
• Aðkoma að stefnumótun og þróun 

sveitarfélagsins

Menntun, hæfni og reynsla: 
• Háskólamenntun í mannauðsstjórnun skilyrði
• Reynsla og þekking á mannauðsmálum og 

breytingastjórnun skilyrði
• Leiðtogahæfni og reynsla af verkefnastjórnun 

skilyrði
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu 

æskileg
• Reynsla af stefnumótun og teymisstarfi  

er æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum og 

samstarfsfærni
• Góð tungumálakunnátta og færni í tjáningu  

í ræðu og riti
• Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð nálgun
• Frumkvæði, skipulagshæfni og öguð 

vinnubrögð

Leitað er að einstaklingi með leiðtogahæfileika og góða þekkingu á rafrænum tækifærum. 
Þekking og reynsla af þróunar- og breytingstjórnun.

VERKEFNASTJÓRI RAFRÆNNAR  
ÞRÓUNAR OG ÞJÓNUSTU

Helstu verkefni:
• Stýra teymi innleiðingar rafrænnar þjónustu 

og notendamiðaðrar hönnunar
• Þróun og efling rafrænna þjónustuleiða
• Mótar stefnu og stýrir vefum og 

samfélagsmiðlun á vegum sveitarfélagsins
• Þjálfun og handleiðsla samstarfsfólks
• Náið samstarf við aðrar deildir 

sveitarfélagsins
• Aðkoma að stefnumótun í rafrænni þjónustu

Menntun, hæfni og reynsla: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

framhaldsmenntun kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun og teymisstjórnun 

skilyrði
• Reynsla og þekking á stafrænum lausnum 

skilyrði
• Reynsla af þjónustuþróun og notendamiðaðri 

hönnun
• Reynsla af þróun og innleiðingu breytinga
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogafærni og skipulagshæfileikar
• Lausnamiðuð og skapandi hugsun
• Rík þjónustulund, áhugi og metnaður til að veita 

framúrskarandi þjónustu

NÝTT SAMEINAÐ SVEITARFÉLAG Á AUSTURLANDI LEITAR 
AÐ ÖFLUGUM EINSTAKLINGUM Í LYKILSTÖÐUR

Umsækjendur geta valið 
aðalsstarfsstöð í einu af 
sveitarfélögunum fjórum en munu 
þjóna öllum íbúum og starfsfólki  
nýja sveitarfélagsins.

Mikilvægt að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst og eigi síðar en í 
september 2020.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits  
til kyns, eru hvattir til að sækja um.



Skólasálfræðingur
Fjölbrautaskólinn við Ármúla óskar eftir því að ráða  
sálfræðing til starfa fyrir skólaárið 2020/2021 með  
möguleika á framlengingu. Starfshlutfall er 50% 

Markmið starfs
Að veita nemendum þjónustu í málum sem tengjast líðan 
og persónulegum högum. Skólasálfræðingi er ætlað 
að veita foreldrum/forráðamönnum, kennurum og öðru 
starfsfólki ráðgjöf í málum einstakra nemenda.

Hæfnikröfur
Leitað er eftir einstaklingi sem hefur réttindi til að starfa 
sem sálfræðingur og reynslu af því að starfa með ungu 
fólki. Lögð er áhersla á hæfni í mannlegum samskiptum 
og að viðkomandi geti sýnt fram á frumkvæði og þjón-
ustulund í starfi.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og Sálfræðingafélag Íslands hafa gert.
Umsóknum skal skilað rafrænt með tilheyrandi gögnum, 
s.s. staðfestingu á leyfi til að starfa sem sálfræðingur, 
ferilskrá, prófskírteinum og öðrum upplýsingum sem 
umsækjanda þykir skipta máli, til Magnúsar Ingvasonar, 
skólameistara Fjölbrautaskólans við Ármúla á netfangið 
mi@fa.is eigi síðar en 18. júní 2020.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í sex mánuði 
frá því að umsóknarfresti lýkur.

Vakin er athygli umsækjenda á að samkvæmt lögum um 
framhaldsskóla nr. 92/2008 er ekki heimilt að ráða einstak-
ling til starfa sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII. kafla 
almennra hegningarlaga og því er beðið um sakavottorð 
áður en af ráðningu getur orðið. 

Nánari upplýsingar veitir
Kristrún Birgisdóttir, aðstoðarskólameistari, netfang:  
kb@fa.is, sími: 525 8800.

Fyrsta skrefið í átt að 
markmiðum þínum? 
 
EY óskar eftir nemum í endurskoðun. Við leitum að fólki 
sem skráð er í meistaranám í reikningshaldi og endurskoðun 
(M.Acc) og stefnir að löggildingu í endurskoðun.  
 
EY á heimsvísu er á meðal leiðandi fyrirtækja á sviði 
endurskoðunar, skattamála og ráðgjafarþjónustu. Tilgangur 
okkar er „Building a better working world“.  Í því felst að 
við viljum auka traust og tiltrú í viðskiptum, samvinnu, 
sjálfbæran vöxt og gera heiminn að betri stað til að lifa og 
starfa í.  

Við bjóðum faglega þjálfun, reynslu af því að vinna í 
teymum, tækifæri og frelsi til að efla þig persónulega sem 
og faglegan bakgrunn þinn. 

Sótt er um starfið á heimasíðu EY og þar eru jafnframt 
nánari upplýsingar um starfið.  Umsóknarfrestur er til og 
með 21. júní nk.

www.ey.is
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Sérfræðingur í samskiptum og miðlun

Viðskiptaráð Íslands leitar að sérfræðingi í samskiptum og miðlun. Starfið krefst frumkvæðis og hæfileika til að 
laga sig að fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Við bjóðum upp á lifandi vinnustað ásamt ríku tækifæri til að 
móta eigið starfsumhverfi og verklag.

Helstu verkefni

 ■ Yfirumsjón með allri upplýsingamiðlun ráðsins, t.d. innri og 
ytri samskiptum

 ■ Umsjón með vefsíðu, samfélagsmiðlum og öðrum 
boðleiðum upplýsingamiðlunar

 ■ Skipulagning viðburða á vegum ráðsins

 ■ Umsjón með framsetningu og hönnun útgefins efnis

 ■ Aðstoð við málefnastarf, t.d. umsagnar- og skýrsluskrif

 ■ Önnur tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur

 ■ Menntun sem nýtist í starfi

 ■ Framúrskarandi hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku 
og ensku

 ■ Haldbær reynsla af samskipta- og miðlunarmálum

 ■ Reynsla af framleiðslu kvikaðs efnis, hönnun, umbroti og 
upplýsingatækni (InDesign, Photoshop, Adobe umhverfið, 
Powerpoint, Excel o.fl.)

 ■ Þekking á fjölmiðlaumhverfi og framúrskarandi þekking á 
samskiptamiðlum ásamt helstu greiningartólum

 ■ Geta til að setja sig hratt inn í ólík málefni

 ■ Afburðahæfni í mannlegum samskiptum

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á starfsumsokn@vi.is. Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2020. Nánari upplýsingar veitir Ásta S. 
Fjeldsted, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, í síma 510 7100.

Viðskiptaráð Íslands var stofnað árið 1917 sem frjáls félagasamtök fyrirtækja, félaga og einstaklinga í íslensku atvinnulífi. 

Frekari upplýsingar um starfsemi ráðsins má nálgast á www.vi.is.

SMIÐIR TIL GRÆNLANDS

Viltu starfa í Nuuk?
Ístak byggir sextán þúsund fermetra skólabyggingu við aðalgötuna í Nuuk á Grænlandi og leitar að reglusömum 
og stundvísum einstaklingum sem hafa áhuga á að starfa við mótasmíði og steypuniðurlögn.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í húsasmíði eða sambærileg menntun.
• Reynsla af mótasmíði, steypuniðurlögn og járna

bindingu skilyrði.
• Góð samskiptahæfni.
• Vönduð vinnubrögð.

Ístak býður upp á:
• Góðan aðbúnað og öruggt vinnuumhverfi.
• Reynslumikla og trausta stjórnendur.
• Áhugaverð verkefni.

Sótt er um starfið á www.istak.is undir Starfsumsókn. Farið verður yfir umsóknir eftir því sem þær berast.  
Nánari upplýsingar fást hjá mannauðsdeild Ístaks í síma 5302700.Ístak hefur verið öflugur verktaki á sviði mannvirkjagerðar og 

bygginga á Íslandi síðan 1970 og fagnar því 50 ára starfsafmæli 
í ár. Fyrirtækið hlaut jafnlaunavottun haustið 2019. Ístak er hluti 
af samstæðu Per Aarsleff sem er leiðandi verktaki með yfir 4.500 
starfsmenn í ýmsum heimsálfum.

Ístak – Bugðufljóti 19, 270 Mosfellsbæ – www.istak.is

Erum við 
að leita að þér?
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Isavia leitar að öflugum og reyndum leiðtoga til að stýra nýju 
sameinuðu sviði fjármála og mannauðs. Sviðið er önnur tvegg ja 
stoðeininga sem eru hluti af móðurfélagi Isavia sem kjarnast um 
rekstur Keflavíkurflugvallar en sinnir jafnframt samstæðu Isavia          
í heild.

Framundan eru miklar áskoranir sem snúa að því að gera félagið 
hæfara til að takast á við breytta heimsmynd til framtíðar þar sem 
gæði upplýsinga og greiður aðgangur að þeim skiptir sköpum fyrir 
ákvarðanatöku í kviku og alþjóðlegu umhverfi. Starfsfólk Isavia 
er lykillinn að velgengni til framtíðar og valdefling mannauðs í 
samfélagslega ábyrgri starfsemi er meðal mikilvægustu verkefna 
félagsins á komandi árum. 

Framkvæmdastjóri heyrir beint undir forstjóra og situr í 
framkvæmdastjórn Isavia. Starfið er umfangsmikið og krefjandi 
stjórnunarstarf sem krefst næmni og færni í mannlegum 
samskiptum og djúprar þekkingar til að leiða sviðið inn í umhverfi 
viðskiptagreindar.   

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. júní nk.

Helstu verkefni

• Dagleg stjórnun og rekstur sviðsins

• Ábyrgð á fjármálatengdum verkefnum svo   
 sem reikningshaldi, fjármögnun, áhættu- og   
 lausafjárstýringu, greiningum, fjárhagslegum  
 upplýsingum og miðlægri innkaupaþjónustu

• Ábyrgð á mannauðstengdum verkefnum svo   
 sem greiningum og launavinnslu, fræðslumálum    
 og mannauðsráðgjöf 

Hæfniskröfur

• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Afburða leiðtogahæfni og reynsla af stjórnun    
 og rekstri

• Samskiptahæfni og faglegur metnaður

• Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og nýjungagirni

• Víðtæk reynsla og þekking á sviði fjár- og   
 mannauðsmála

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 8 .  J Ú N Í

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  
H L U T I  A F  G Ó Ð U  
F E R Ð A L A G I ?

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði  
að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli fyrirtækisins  
og íslenska flugstjórnarsvæðið. 

F R A M K VÆ M D A S TJ Ó R I  F J Á R M Á L A  O G  M A N N A U Ð S

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is



OFFICE MANAGEMENT ASSISTANT

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Office Management 
Assistant lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 21. júní 2020.   
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/  
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment 
Application (ERA)

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  Office Mnagement Assistant.  
The closing date for this postion is June 21, 2020.  
Application instructions and further information can be 
found on the Embassy’s home page: 
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 
Applications must be submitted through Electronic  
Recruitment Application (ERA)

Laust starf sálfræðings á 
skóla- og frístundasviði
Skóla- og frístundasvið Akraneskaupstaðar auglýsir laust til umsóknar 85% starf sálfræðings við 
skólaþjónustu skóla- og frístundasviðs.
Skólaþjónusta skóla- og frístundasviðs starfar samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, lögum 
um grunnskóla nr. 91/2008 og reglugerð nr. 584/2010. Starfsmenn skólaþjónustu eru sálfræðingar, 
talmeinafræðingur og iðjuþjálfi. Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu teymi skólaþjónustunnar ásamt 
samstarfi við kennara í leik- og grunnskólum, sérkennara, almenns starfsfólk, þroskaþjálfa og 
iðjuþjálfa. Starfsstöð sálfræðingsins er í Brekkubæjarskóla og eru laun í samræmi við kjarasamning 
Sálfræðingafélags Íslands og launanefndar sveitarfélaga.
 
Helstu verkefni og ábyrgð

Veitir starfsfólki leik- og grunnskóla stuðning við að efla skóla m.a. með fræðslu og ráðgjöf vegna • 
kennslu og umönnunar nemenda, sérkennslu, starfshátta skóla, nýbreytni- og þróunarstarf og 
starfsumhverfis.
Veitir ráðgjöf og fræðslu/námskeið til foreldra.• 
Sinnir athugunum, greiningu og ráðgjöf vegna nemenda.• 
Sinnir einnig eftirfylgd og mati á árangri í samstarfi við starfsfólk og • 
foreldra.
Er þátttakandi í barnateymi Akraness í samstarfi við • 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands.
Tekur þátt í stefnumótunarvinnu sem tengist málaflokknum og • 
felur meðal annars í sér að móta þjónustuna í samræmi við reglur 
á hverjum tíma.

 
Hæfniskröfur

Sálfræðimenntun og leyfi til að starfa sem slíkur hér á landi með • 
leyfi landlæknis.
Reynsla af greiningu og ráðgjöf á þroska- og hegðunarvanda • 
barna og ungmenna skilyrði.
Þekking og reynsla af starfi sálfræðings skólaþjónustu er kostur.• 
Réttindi til námskeiðshalds vegna hegðunar og líðan barna er • 
kostur.
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.• 
Frumkvæði og vilji til að leita nýrra leiða.• 
Færni og sveigjanleiki í samskiptum.• 
Faglegur metnaður.• 
Góð íslensku- og tölvukunnátta.• 

 
Umsóknarfrestur er til og með 21. júní næstkomandi. Nánari upplýsingar um starfið veitir Valgerður 
Janusdóttir í tölvupósti á netfangið skoliogfristund@akranes.is eða í síma 433-1000.
Nánari upplýsingar um starfið ásamt umsóknareyðublaði má finna á heimasíðu Akraneskaupstaðar, 
www.akranes.is/lausstorf.
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STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Álftanesskóli
• Þroskaþjálfi

Leikskólinn Akrar
• Leikskólakennari

Leikskólinn Kirkjuból
• Aðstoðarleikskólastjóri

Fjölskyldusvið
• Starfsfólk óskast á heimili 
 ungrar konu

Krókamýri – heimili fatlaðs fólks
• Starfsmaður

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

gardabaer.is

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.
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Þann 1. janúar 2020 sameinuðust embætti tollstjóra og embætti ríkisskattstjóra í eina 
öfluga og leiðandi upplýsingastofnun á sviði skatta- og tollamála sem ber heitið Skatturinn. 

Skatturinn leitar nú að öflugum lögfræðingum til starfa á innheimtu- og skráa svið sem 
staðsett er á höfuðborgarsvæðinu, nánar tiltekið á Laugavegi 166 og Tryggvagötu 19.

Tvö lögfræðistörf hjá 
Skattinum

Lögfræðingur í lögfræðiinnheimtu 
Helstu verkefni:

Hagsmunagæsla við aðfarargerðir í fyrirtöku hjá sýslumanni, hagsmunagæsla við nauðungar-
sölur auk hagsmunagæslu vegna gjaldþrota- og greiðsluaðlögunarmála. Í starfinu felst einnig 
svörun stjórnsýsluerinda sem berast embættinu í tengslum við innheimtu opinberra gjalda.

Hæfnikröfur:

•   Háskólamenntun á sviði lögfræði eða meistarapróf í lögfræði  
(lágmarksmenntun er bakkalár gráða).

•  Þekking á fullnusturéttarfari, kröfurétti og stjórnsýslurétti.

•  Þekking á innheimtu skatta og gjalda er kostur.

•  Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.

•  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.

•  Talnalæsi er kostur.

•  Frumkvæði og metnaður.

•  Fáguð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum.

•  Þjónustulund og jákvætt viðmót. 

•  Geta til að vinna undir álagi.

•  Góð almenn tölvukunnátta.

•  Hreint sakavottorð.

Lögfræðingur í fyrirtækja- og hlutafélagaskrá 
Helstu verkefni:

Félagaréttarleg úrlausnarefni er tengjast skráningu fyrirtækja, samrunum, skiptum, slitum, 
afskráningum o.fl.

Hæfnikröfur:

•   Háskólamenntun á sviði lögfræði, meistaragráða æskileg  
(lágmarksmenntun er bakkalár gráða).

•  Þekking og/eða reynsla á sviði félagaréttar æskileg.

•   Þekking á innheimtu skatta og gjalda er kostur.

•   Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.

•   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.

•   Talnalæsi er kostur.

•   Frumkvæði og metnaður.

•   Fáguð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum.

•   Þjónustulund og jákvætt viðmót.

•   Geta til að vinna undir álagi.

•   Góð almenn tölvukunnátta.

•   Hreint sakavottorð.

Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu Skattsins eða á vefsíðu Starfatorgs, starfatorg.is.  
Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og 
annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi.

Nánari upplýsingar varðandi starf lögfræðings í lögfræðiinnheimtu veitir Jóhanna Lára  
Guðbrandsdóttir, deildarstjóri, í síma 442-1000 eða með tölvupósti á netfangið  
johanna.gudbrandsdottir@skatturinn.is

Nánari upplýsingar varðandi starf lögfræðings í fyrirtækja- og hlutafélagaskrá veitir 
Matthildur Magnúsdóttir, deildarstjóri, í síma 442-1000 eða með tölvupósti á netfangið 
matthildur.magnusdottir@skatturinn.is

Starfshlutfall er 100%. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og  
viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 22. júní nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar.

skatturinn@skatturinn.is 442 1000

Upplýsingaver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00

Sveitarfélagið Vesturbyggð auglýsir starf skólastjóra 

Bíldudalsskóla laust til umsóknar. Leitað er eftir 

metnaðar fullum einstaklingi sem býr yfir leiðtoga hæfi

leikum, hefur víð tæka þekkingu á skólastarfi, fram sækna 

sýn á rekstur skóla og er tilbúinn til að leiða Bíldudals

skóla í samræmi við skóla stefnu Vesturbyggðar. 

Í Bíldudalsskóla eru 29 nemendur og þar starfa 9 starfs

menn. Það er samrekin grunnskóli og leikskóli og eru 

nemendur í leikskólanum 11 og 3 stafsmenn. Skóla stjóri 

hefur einnig umsjón með mötuneyti skólanns. Nýr skóla

stjóri þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. ágúst 2020.

 

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2020.

Meginverkefni 

•  Stýrir og ber ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi. 

•  Faglegur leiðtogi og mótar framtíðarsýn í samræmi 

við skólastefnu Vesturbyggðar, aðalnámskrá leik   

og grunnskóla og lögum um leik  og grunnskóla. 

•  Veitir skólanum forstöðu á sviði kennslu og þróunar. 

•  Ber ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, 

starfsþróun og vinnutilhögun. 

•  Tekur þátt í samstarfi við aðila skólasamfélagsins  

í Vesturbyggð. 

•  Hefur umsjón með daglegu starfi lengdrar  

viðveru á Bíldudal.

Hæfniskröfur 

•  Kennaramenntun og leyfisbréf kennara.

•  Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg.

•  Færni og að minnsta kosti 3 ára reynsla af stjórnun 

grunnskóla er æskileg. 

•  Færni og reynsla af starfsmannahaldi skilyrði. 

•  Hæfni og reynsla í stefnumótun, áætlanagerð  

og þróun skólastarfs æskileg. 

•  Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

•  Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum. 

•   Góð íslensku og enskukunnátta skilyrði.

Vesturbyggð

Umsóknir og nánar um störfin á vefnum
storf.vesturbyggd.is

Skólastjóri Bíldudalsskóla 



SÁLFRÆÐINGUR
VIRK leitar að reyndum sálfræðingi til að vinna í þverfaglegri teymis-
vinnu. Starfið felur meðal annars í sér að skima, greina og kortleggja 
vanda einstaklinga sem vísað er í þjónustu útfrá gögnum og samtölum. 
Einnig að veita faglegar ráðleggingar til stuðnings við framgang í 
starfsendurhæfingu. Sálfræðingur þarf þannig að geta metið hvað hind-
rar atvinnuþátttöku hjá einstaklingi og hvernig best er að styðja hann í 
endurkomu til vinnu. Sálfræðingur mun einnig koma að öðrum verkefn-
um innan VIRK sem fela í sér þróun og umbætur á þjónustu. 

Helstu verkefni
• Skimun, greining og kortlagning á vanda einstaklinga í þjónustu VIRK
• Gerð áætlana fyrir starfsendurhæfingu
• Rýna framgang mála m.t.t. hindrana hvað varðar þátttöku
 á vinnumarkaði
• Samstarf við heilbrigðisstéttir varðandi einstaklinga í þjónustu VIRK
• Ákvarðanataka í málum einstaklinga í þjónustu VIRK
• Þróunar- og umbótastarf

Menntunar- og hæfnikröfur
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur 
• Að minnsta kosti fjögurra ára reynsla af klínískri vinnu í sínu fagi
• Jákvæð reynsla af þverfaglegri samvinnu
• Þekking á og reynsla af verkefnastjórnun
• Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund
• Reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar er kostur
• Þekking á vinnumarkaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu er kostur
• Framhaldsmenntun á fagsviðinu er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa 
með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. VIRK hefur í samstarfi 
við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með 
aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum 
og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök 
launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði. 

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan 
starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að skapa jákvæða menn-
ingu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metn-
aður og er starfsfólk hvatt til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum. 

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir,
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 22. júní 2020.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá
og einnar blaðsíðu kynningarbréf þar
sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein
fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir
hæfnikröfur starfsins.   

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir 
lausa til umsóknar stöðu leiðara í 
flautudeild frá og með hausti 2020.

Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu berast til 
Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra starf@sinfonia.is
Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir þátttakendum að 
minnsta kosti tveimur vikum fyrir hæfnispróf. 

Nánari upplýsingar er að finna á vefsvæði Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra  
(starf@sinfonia.is) í síma 8985017.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2020. 

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS er ein stærsta 
menningarstofnun landsins með um 100 manna starfslið.
Hljómsveitin heldur úti fjölbreytilegri tónleikadagskrá, 
hljóðritar til innlendrar og erlendrar útgáfu, fer í 
tónleikaferðir innanlands og utan, auk þess sem hún stendur 
fyrir metnaðarfullu fræðslustarfi fyrir börn og fullorðna. 
Aðsetur Sinfóníuhljómsveitarinnar er í Hörpu.
www.sinfonia.is

Hæfnispróf fer fram 28. ágúst 2020 í Hörpu.
Einleiksverk:

1)   Mozart flautukonsert í G-dúr, 1. kafli  
  með kadensu

2)  Ibert flautukonsert, 2. og 3. kafli

3)  Verk að eigin vali

STAÐA LEIÐARA Í FLAUTUDEILD



Forstöðumenn – Erluás og Smárahvammur

Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum 
einstaklingum í störf forstöðumanna á heimilum 
fatlaðs fólks bæði í Erluási og Smárahvammi í 
Hafnarfirði. Um er að ræða tvö 100% störf.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem 
    þroskaþjálfi eða önnur sambærileg 
    háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Masterspróf eða viðamikil reynsla af stjórnun
• Reynsla af starfi með fötluðu fólki, a.m.k. 5 ára 
    starfsreynsla æskileg
• Auk annara þátta

Umsóknarfrestur er til 25. júní n.k.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna
hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir 
bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
FORSTÖÐUMENN

hafnarfjordur.is585 5500

WWW.OSSUR.COM

Industrial Product Designers

Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position. 

Application period ends on 22nd of June, 2020.

For further information contact the Director of Design Center Sigga Harðardóttir at 

shardardottir@ossur.com for more information. 

Industrial Product Designer  
QUALIFICATIONS
• University degree in industrial product design or 

relevant field

• Strong visual skills, sketching, concept development 

and physical 3D model building

• Experience and knowledge in 3D modeling applications 

such as SolidWorks or Rhino, CAD surfacing knowledge 

is required

• Design approach inspired by the user, and capabilities 

to work closely with research to inform and validate 

design work 

• Good language skills – English, in verbal and written 

form

• Strong communication skills: verbal and written

• Self driven but able to collaborate well 

Senior Industrial Product Designer  
QUALIFICATIONS
• Long term (10 year) experience in industrial product 

design and development

• Proven track record in project completion and cross 

functional collaboration 

• Excellent communication and collaboration skills

• Advanced visual skills, sketching, 3D rendering and 

3D modeling

• Experience and passion for work with user centric 

design 

• University degree in industrial product design or 

relevant field

• Good technical understanding and market knowledge

• Good language skills – English, in verbal and written 

form 

• Leadership and management skills 

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with
4000 employees in over 25 countries worldwide.

The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage.

Are you looking for an opportunity to make a real difference in people’s lives through product design?

We’re on the hunt for two exceptional new talents to join our Design Center team located in the headquarter offices in Reykjavik, 

Iceland. We want that extra something that makes you stand out from a crowd of great designers.

At Össur, a passionate commitment to innovation and quality has been driving successful patient outcomes for decades. Our 

mission is to improve people’s mobility by listening to people’s needs and pushing the boundaries of technology.

The R&D Design Center is responsible for leading industrial product design for the complete Össur prosthetic portfolio, ensuring 

holistic and user centric design. We work cross-functionally with marketing, engineering, medical, project management and 

external industrial design agencies bringing a product through the process of conceptual design, from initial idea to commercial 

launch in global markets. The industrial designers are responsible for visual creation in 2D sketching, 3D CAD renderings and 

physical 3D model building. We are passionate about user centric design and work with user experience research to gather insight 

used in product design and development. 

hagvangur.is

Sterk tengsl  
í íslensku atvinnulífi
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Umsóknarfrestur er til 19. júní nk.

Umsóknir skulu sendar á netfangið 

skolastjori@hunavallaskoli.is eða til 

skóla stjóra Húnavallaskóla, Húnavöllum, 

541 Blönduós.

Nánari upplýsingar:

Sigríður B. Aadnegard í síma 455 0021 og 

847 2664 eða í gegnum netfangið  

skolastjori@hunavallaskoli.is

Húnavatnshreppur

hunavatnshreppur.is

Íþrótta- og sundkennari 
óskast til starfa við  
Húnavallaskóla

Húnavallaskóli er staðsettur rétt fyrir utan Blönduós og er 

samrekinn leik- og grunnskóli. Í grunnskólanum eru tæplega 

40 nemendur og í leikskólanum 19, gott íþróttahús, sundlaug 

og heitur pottur eru í og við húsnæðið. Grunnskólinn telst til 

fámennra skóla þar sem samkennsla árganga er í hávegum 

höfð. Ein deild er á leikskólanum, námshópar eru tveir og eru 

nemendur frá níu mánaða aldri.

Leitað er eftir jákvæðum, duglegum, sveigjanlegum og 

metnaðarfullum einstaklingi, með góða skipulagshæfni 

ásamt góðri hæfni í mannlegum samskiptum. 

Laus staða íþrótta- og sundkennara frá og með 
1. ágúst nk. Um 100% stöðu er að ræða.

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

ÚTGÁFUFÉLAGIÐ TORG EHF., ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA

SÉRFRÆÐING Í SAMFÉLAGSMIÐLUM

Sérfræðingur í samfélagsmiðlum mun hafa yfirumsjón með samfélagsmiðlum 
Torgs og vera ritstjórn til stuðnings við miðlun efnis á samfélagsmiðlum. 

Hæfniskröfur eru eftirfarandi: 
• Menntun sem nýtist í starfi. 
• Mjög góð íslenskukunnátta. 
• Reynsla af mörkun samfélagsmiðlastefnu.
• Reynsla af umsjón og gerð efnis fyrir samfélagsmiðla.
• Reynsla í fjölmiðlun er mikill kostur. 
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.  
 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á Elísabetu Hrund Salvarsdóttur á 
netfangið elisabet@torg.is

Umsóknarfrestur er til og með 26.júní 2020.



Grunnskólar 
• Deildarstjóri stoðþjónustu - Setbergsskóli
• Kennsla í mið- og unglingadeild - Setbergsskóli
• Sérkennari - Engidalsskóli
• Umsjónarkennari - Engidalsskóli 
• Þroskaþjálfi - Setbergsskóli

Leikskólar
• Leikskólakennari -  Tjarnarás
• Leikskólakennari - Álfasteinn
• Leikskólakennari - Hörðuvellir
• Leikskólastjóri - Hamravellir

Málefni fatlaðs fólks
• Forstöðumenn - Erluás og Smárahvammur
• Hlutastarf - Steinahlíð
• Hlutastarf - Svöluhraun
• Þroskaþjálfi - Hæfingarstöðin að Bæjarhrauni
• Þroskaþjálfi - Steinahlíð

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna
hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir 
bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

hafnarfjordur.is585 5500

Stjórnunarstaða fyrir metnaðarfullan leikskóla-
stjóra sem hefur heilsueflingu að leiðarljósi  

Staða leikskólastjóra við heilsuleikskólann 
Hamravelli er laus til umsóknar. Hafnarfjarðarbær 
hefur tekið við rekstri skólans sem starfar undir 
merkjum heilsueflandi leikskóla.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf skal fylgja)
• Leikskólakennaramenntun 
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar- og/eða
    menntunarfræða æskileg
• Auk annara þátta

Umsóknarfrestur er til 28. júní n.k.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna
hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir 
bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LEIKSKÓLASTJÓRI

hafnarfjordur.is585 5500

Lausar stöður  
við Patreks skóla

Kennari á unglingastigi &  
kennari á miðstigi 

Kennari á unglingastigi skal hafa hæfni í kennslu 
stærðfræði og tungumála.

• Leyfisbréf til kennslu með sérstaka hæfni  

á grunnskólastigi.

• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum.

• Lipurð í samskiptum, jákvæðni og sveigjanleiki í starfi.

• Faglegur metnaður.

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

• Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.

Deildarstjóri yngsta stigs 

Deildarstjóri er millistjórnandi og ber ábyrgð á skólahaldi  
á yngsta skólastigi. 

•  Einstaklingur með leyfisbréf til kennslu sem er 
metnaðarfullur og víðsýnn.

• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis- 

eða kennslufræði æskileg.

• Reynsla af stjórnun og stjórnunarstörfum er æskileg.

• Leiðtogafærni og hæfni til að leiða framsækið skólastarf.

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

• Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og 

metnaðarfullu umhverfi.

• Stundvísi og samviskusemi.

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Umsóknir og nánar um störfin á vefnum
storf.vesturbyggd.is

Patreks skóli er um 100 barna skóli, með 10 bekkj ar-

deildir og efstu deild leik skóla. Skólinn er með veglegt 

íþróttahús og sund laug í örfárra skrefa fjar lægð. 

Patreks skóli vinnur með Uppbygg ing ar stefnuna að leið-

ar ljósi og einkunn arorð skólans eru jákvæðni, virðing 

og samvinna. Verk menntun er áherslu at riði og tenging 

við atvinnulíf stað arins. Fjöl breyttir kennslu hættir 

og einstak lings miðað nám og vinna með styrk leika 

nemenda er í fyrir rúmi.

Sveitarfélagið aðstoðar við flutning og við að útvega 

húsnæði.Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 

fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands 

íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Umsóknarfrestur er til og með  

20. júní 2020.

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Erum við að leita að þér?

 Laus staða málstjóra á fjölskyldusviði
Undir fjölskyldusvið heyra félagsþjónusta, málefni 
aldraðra, málefni fatlaðra, æskulýðsmál, forvarnarmál, 
leik-, grunn- og tónlistarskóli og íþrótta- og tómstundamál. 
Markmið sviðsins er meðal annars að stuðla að farsæld 
barna í barnvænu, heilsueflandi og valdeflandi samfélagi. 

Málstjóri sér um að börn og foreldrar hafi greiðan aðgang 
að samþættri þjónustu við hæfi og stýrir þróunarverkefni 
um samþættingu skóla og velferðarþjónustu í anda 
snemmtækrar íhlutunar. Næsti yfirmaður er sviðsstjóri 
fjölskyldusviðs og er starfið laust frá 1. ágúst n.k.

Laun eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru 
beðnir um að senda umsókn á netfangið 
borgarbyggd@borgarbyggd.is. Umsókn fylgi yfirlit yfir 
nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi 
í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Anna Magnea Hreinsdóttir, 
sviðsstjóri fjölskyldusviðs, sími 433-7100.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Veitir ráðgjöf og upplýsingar um þjónustu í þágu

farsældar barns samkvæmt óskum foreldra, skóla og/eða
barns

•

•

Aðstoðar við að tryggja aðgang að mati og/eða
greiningu á þörfum barns
Ber ábyrgð á og leiðir stuðningsteymi og gerð
stuðningsáætlunar

• Fylgir því eftir að þjónusta sé veitt í samræmi við
stuðningsáætlun

• Veitir þeim sem sitja í stuðningsteymi ráðgjöf og
upplýsingar um samþættingu þjónustu í þágu
farsældar barns

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem 

kennslufræði, þroskaþjálfafræði, félagsráðgjöf eða 
sálfræði

• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg
• Reynsla af starfsemi skóla-og/eða félagsþjónustu 

æskileg
• Frumkvæði í starfi, skipulagshæfileikar og sjálfstæð 

vinnubrögð
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum 

Umsóknarfrestur er til og með 22. júní n.k.

borgarbyggd.is
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ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Merkigerði 9, Akranesi – Þakendurnýjun.
ÚTBOÐ NR. 21227

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Ríkiseigna, óskar eftir  
tilboðum í verkið:  „Heilsugæslan Akranesi - Þakendurnýjun“. 
Framkvæmdin snýst um utanhúss viðgerðir á þaki Merkigerði 9, 
Akranesi.
Tilboðum skal skila inn á TendSign útboðsvef Ríkiskaupa fyrir kl. 
12:00 þann 29. júní 2020.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. desember 2020. 

Nánari upplýsingar má finna á www.utbodsvefur.is

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Fjölbrautarskóli Vesturlands 
Málmiðnaðardeild, Vogabraut 5.

ÚTBOÐ NR. 21228
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Ríkiseigna, óskar eftir 
tilboðum í verkið: „Fjölbrautaskóli Vesturlands – Utanhússvið-
gerðir“
Framkvæmdin snýst um utanhúss viðgerðir á Fjölbrautarskóla 
Vesturlands.
Tilboðum skal skila inn á TendSign útboðsvef Ríkiskaupa fyrir  
kl. 12:00 þann 29. júní 2020.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. desember 2020. 

Nánari upplýsingar má finna á www.utbodsvefur.is

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið: 
"Suðurbæjarlaug þakviðgerðir" þ.e. endurnýjun og 
lagfæring á þaki Suðurbæjarlaugar að 
Hringbraut 77 í Hafnarfirði.

Útboðsgögn verða afhent í afgreiðslu umhverfis- 
og framkvæmdasviðs Hafnarfjarðarbæjar að 
Norðurhellu 2, frá og með þriðjudeginum 16. júní 
2020 kl. 10:00.

Tilboðum skal skila á sama stað, eigi síðar en 
fimmtudaginn 25. júní 2020 kl. 11:00. Tilboð verða 
opnuð á sama stað að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska fimmtudaginn
25. júní 2020 kl. 11:00.

Verkinu skal að fullu lokið 18. september 2020

Helstu verkþættir eru rif, viðgerðir
og endurgerð á þaki og þakkanti:
     • Stærð á þaki er 1252 m2
     • Þakkantur er 143 m

Nánar á hafnarfjordur.is

ÞAKVIÐGERÐIR
ÚTBOÐ

hafnarfjordur.is585 5500

Göngubrú í Hrútey –  
Sandblástur og málun 2020

Blönduósbær óskar eftir tilboðum í verkið Göngubrú í Hrútey 
– Sandblástur og málun 2020.
Í verkinu felst sandblástur og málun á stálvirki brúar sem 
upphaflega var byggð árið 1897, en er nú í geymslu í malar-
námu á Blönduósi, og er aðgengi að henni því gott.  Brúin er 
um 37,5 m löng, 4 m breið og 4,5 m há, gerð úr stálprófílum 
og bitum sem hnoðaðir eru saman.  Fyrirhugað er að nýta 
brúna síðar sem göngubrú út í Hrútey við Blönduós.
Minniháttar viðgerðir á skemmdum stálprófílum í brúnni eru 
innifaldar.

Helstu magntölur eru:
Sandblástur 530 m2
Málun 530 m2

Útboðsgögn verða afhent með rafrænum hætti hjá Stoð ehf. 
verkfræðistofu á Sauðárkróki, beiðni um útboðsgögn skal 
berast á netfangið atli@stodehf.is.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Blönduósbæjar, Hnjúka-
byggð 33, 540 Blönduósi, fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 30. júní 
2020, þar sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda 
sem þess óska.  Sandblæstri og málun skal að fullu lokið  
15. október 2020, verkinu í heild skal lokið 20. október 2020.

Tæknideild Blönduósbæjar

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Samgöngubætur - Grafarvogur norður,  
útboð nr. 14904.

• Smáhýsi - Gufunesvegur 4, lóðafrágangur,  
útboð nr. 14907. 

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
Landsnet óskar eftir tilboðum í 
byggingu strengja- og útivistar-
brúar yfir Glerá á Akureyri. 

Verkið felur í sér smíði stálbogabrúar sem er í 
einu 35 m löngu hafi. Lengd brúar með stöplum 
er um 45 m. Í brúargólfinu eru ídráttarrör fyrir 
háspennustrengi RARIK og strengir Landsnets eru 
í upphengdum ryðfríum stálrörum undir brúargólfi. 
Brúin verður einnig nýtt sem göngu-, hjóla- og 
reiðbrú. 

Brúin er samstarfsverkefni Landsnets, RARIK ohf. 
og Akureyrarbæjar.

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum 
sem eru aðgengileg á útboðsvef Landsnets, 
utbod.landsnet.is.

Helstu verkþættir eru:
• Aðstöðusköpun
• Ídráttarrör 900 m
• Handrið 140 m
• Bergskeringar 230 m3
• Steypumót 200 m2
• Steypa, staðsteypa 40 m3
• Forsteyptar einingar í brúargólf 18 stk.
• Stálvirki 14 tonn
• Ryðfrí Ø500x3 rör undir brú, 4,2 tonn
• Frágangur í verklok í samræmi við fyrirmæli  
  verkgagna

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

Stefán Hrafn - Lögmaður og löggiltur fasteignasali
895-2049 - stefan@stakfell.is

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði, penthouse

Skrifstofuhæð 340 fm. Öll efsta hæð hússins (penthouse). 
Fullbúin með innréttingum, gólfefnum, glerveggjum og fl. 

Stórbrotið útsýni. Tvær lyftur þar af er önnur lyfta með séraðgang 
að hæðinni. Bílastæðahús. Til afhendingar fljótlega.

GRENSÁSVEGUR 11   I   SÍMI 588 9090   I   WWW.EIGNAMIDLUN.IS

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignas., lögg. 
leigumiðlari. Sími 824 9098

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096

FREKARI UPPLÝSINGAR

21
23

SELT17

SELT19

INNGANGUR

NÝTT Í SÖLU – LOKAÁFANGI

FALLEGT ÚTSÝNI

 Fullbúnar íbúðir, án megin gólfefna
 Innréttingar frá GKS
 Innbyggður ísskápur og uppþvottavél
 Afhending: G 23 í júní 2020 / G 21 í okt 2020
 Stærð 81-158 m2

 2 til 5 herbergja
 Allar íbúðir með stæði í bílgeymslu
 Stutt í náttúru
 Útsýni úr flestum íbúðunum

GERPLUSTRÆTI 21-23
270 MOSFELLSBÆR

VERÐ FRÁ 40,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS 
SUNNUDAGINN 

KL. 14-14:30

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

OPIÐ HÚS sunnudaginn 14.júní kl. 17:00-18:00

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Fasteignaauglýsingar FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS



OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. júní kl. 17.00-17.30

Hraunbær 103    110 Reykjavík

Björt og rúmgóð 2ja herb. íbúð í lyftuhúsi á 8. hæð fyrir 60 ára og eldri. Húsvörður 
er í húsinu. Innangengt er  í þjónustumiðstöð í Hraunbæ 105 með ýmsa þjónustu 
fyrir eldri borgara. Innangengt úr hjónaherb.inná baðherb. Íbúðin er með geymslu 
innan íbúðar og sérgeymsluskáp í sameign. Eignin afhendist við kaupsamning 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 2     Stærð: 88,2 m2      

47.900.000

OPIÐ HÚS sunnudaginn 14. júní kl. 17:00-17:30

Langamýri 22D    210 Garðabær 49.900.000

FRÁBÆR STAÐSETNING - MJÖG RÚMGÓÐ OG VEL SKIPULÖGÐ 3JA HERBERGJA 
ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI Á AFAR VINSÆLUM STAÐ MIÐSVÆÐIS Í 
GARÐABÆ. Sólstofa með útgengi á hellulagðan sólpall í vestur. Bílastæði við innganginn. 
Hofstaðaskóli í 5 mín.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 4     Stærð: 100,9 m2      

OPIÐ HÚS sunnudaginn 14. júní kl. 16:00-16:30

Engjasel 39    109 Reykjavík 64.900.000

EINSTAKLEGA FJÖLSKYLDUVÆNT HÚS – FALLEGT RAÐHÚS Á ÞREMUR HÆÐUM 
MEÐ 4 SVEFNHERBERGJUM, TVEIMUR BAÐHERBERGJUM OG TVEIMUR STOFUM. 
Stórt þvottahús og geymsla (útgrafin, ekki í fmtölu). Fallegur, skjólgóður og sólríkur 
bakgarður. Stæði í bílageymslu.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 7     Stærð: 178,6 m2       Bílskýli

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní Kl. 17.30-18.00

Kristnibraut 79    113 Reykjavík 44.900.000

Mjög rúmgóð og falleg íbúð í góðu lyftuhúsi.  Íbúðin skiptist í 
forstofu, eldhús, samliggjandi stofu og borðstofu, þvottaherbergi, 
baðherbergi og tvö svefnherbergi. Sér geymsla er  í sameign. 
Íbúðin er mjög opin með stórum stofum, góðu skipulagi og árið 
2015 var eldhús og gólfefni að stærstum hluta endurnýjað.  

Frábær staðsetning þar sem örstutt er í skóla, leikskóla og út í 
fallega náttúru   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 108,1 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl. 18.30-19.00

Þórðarsveigur 11    113 Reykjavík 44.900.000

Falleg 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílageymslu í snyrtilegu fjölbýli við Þórðarsveig 11 í Grafarholti. 
Um er að ræða eign sem er skráð skv fmr.93fm. Eignin skiptist í 
anddyri, stofu, eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi og þvotta-
herbergi innan íbúðar. Í sameign er sér geymsla og stæði í lokaðri 
bílageymslu. 
Eignin er vel staðsett og stutt er í skóla leikskóla og út í fallega 
náttúru.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 93,1 m2

EINSTAKT ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl. 17.30-18.00

Glæsileg og björt nýleg 2ja íbúð á þessum eftirsótta stað. Um er að ræða 2ja herb 
íbúð á 1.hæð við Jaðarleiti 8 Reykjavík. Íbúðin er endaíbúð með yfirbyggðum 
svölum. Innréttingar eru samrýmdar og bæði ísskápur og uppþvottavél fylgir með, 
gólfhiti er í eigninni. Örstutt er í alla þjónustu svo sem Kringluna, heilsugæslu, skóla, 
leikhús og fl. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 70,1 m2

Jaðarleiti 8, íbúð 101   103 Reykjavík 43.900.000

OPIÐ HÚS mánudag 15 júní kl 17.00-17.30

Glæsileg og björt útsýnisíbúð á þessum eftirsótta stað miðsvæðis í Höfuðborginni. 
Um er að ræða 2ja herb íbúð á 2.hæð við Jaðarleiti 8. Íbúðin er endaíbúð með 
yfirbyggðum suðursvölum og gluggum í 3 áttir, glæsilegt útsýni. Innréttingar eru 
samrýmdar og bæði ísskápur og uppþvottavél fylgir með, gólfhiti er í eigninni.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 76,7 m2

Jaðarleiti 8, íbúð 204     103 Reykjavík 47.900.000

OPIÐ HÚS fimmtudag 18. júní kl. 17.30-18.00

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

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl.17:30-18:00

Vattarás 4    210 Garðabær 133.900.000

Vel skipulagt 7. herbergja fjölskylduhús með bílskúr, á tveimur hæðum auk kjallara, 
með þrjú salerni, stóru og opnu eldhús, borðstofu, stofu og betri stofu og sólpalli 
í garði með heitapotti. Úr húsinu er mikilfenglegt útsýni.  Lóðin er falleg og mjög 
snyrtileg. Alls er eignin um 355fm að stærð, byggt 2002. Húsið er skráð 248,7fm en 
þar að auki eru um 100fm í kjallara sem ekki eru skráðir samkv. Þjóðskrá. en í dag eru 
þar tvo unglingaherbergi auk góðs geymslurýmis. Húsið skiptist í góða forstofu með 
innangengt út henni í um 41,4 fm bílskúr með millilofti, um 18fm manngengt. Gesta-
salerni er inn af forstofu. Úr forstofu er komið inn í borðstofu og eldhúsi. Gengið er upp 
stiga frá borðstofu inn í stofu og betri setustofu auk hjónasvítu með fataherbergi og 
góðu baðherbergi með sturtu. Á neðri hæð eru 4 góð svefnherbergi, stórt baðherbergi, 
auk þvottaherbergi og geymslurými og fjölskyldu- og sjónvarpsrými með útgengi út á 
timburpall með heita potti sem snýr til suð-suðvestur.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 7     Stærð: 354,7 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 15. júní kl. 17.30-18.00

Haðarstígur 20    101 Reykjavík 77.900.000

*EINSTÖK EIGN* 

Fallegt og vel við haldið parhús með aukaíbúð í kjallara og sér-
bílastæði. Eignin er á þremur hæðum. Á fyrst hæð er opið rými stofu, 
eldhús og borðstofu með útgengi niður á verönd í garði. Á 2.hæð eru 
tvö svefnherb., baðherb.,hol og útg. út á svalir frá herb. Í kjallara er 2ja 
herb. íbúð með sérinngangi og sam.eiginl.þvottahús. Geymsluskúr á 
lóð. Þak er yfirfarið þak og nýmálað og hluti af gluggum eru endurnýjaðir
     
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 6     Stærð: 133,8 m2      

BÍLASTÆÐI FYLGIR

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

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Ragnar
Sölufulltrúi

844 6516

Darri Örn
Sölufulltrúi

767 0000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Dyngjugata er 4-5 herbergja 211m2 endaraðhús fyrir ofan 
götu á góðum stað í Urriðaholti í Garðabæ. Eignin afhendist 
á byggingarstigi 4/5, eða skv. nánara samkomulagi. Húsið er 
staðsteypt með mikilli lofthæð á báðum hæðum hússins og snýr 
garður í suður. 

DYNGJUGATA

Efsta hæð í lyftuhúsnæði að Skólavörðustíg 16A, sem er 108m2 
“loft” íbúð, húsnæði í mjög góðu standi. Einstakt útsýni sem teygir 
sig yfir Reykjavík, m.a. Hallgrímskirkju og Hörpu, til Akrafjalls, 
Skarðsheiði og Snæfellsjökuls.  

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR

Halldór Kristján Sigurðsson, löggiltur fasteignasali 618 9999
Jón G. Sandholt jr., löggiltur fasteignasali 777-2288

DALBREKKA 2 & 14, 200 KÓPAVOGUR

Íbúðirnar eru frá 68m2 upp í 100m2, flottar fyrstu kaupar íbúðir, 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Eignirnar eru vel skipulagðar og 
margar hverjar með mjög góðu útsýni. 

Húsið, sem hannað er af Orra Árnasyni hjá Zeppelin Arkitektum, er klætt að utan með tveimur gerðum af liggjandi báruklæðningu. Allar innréttingar eru sérlega vandaðar, smíðaðar hjá Axis með svokallaðri 
„Prefect-Sense“ áferð, og ná til lofts. Vönduð eldhústæki frá AEG fylgja eldhúsinu, spanhelluborð, blástursofn, eyjuháfur og ísskápur. Fataskápar eru ljósgráir og ná til lofts. Innréttingar á baði eru hvítar með 
samlitri borðplötu. Baðherbergi er flísalagt með Maxifine Marmi Blue de Savoie 60x60cm flísum frá Parka. Flísar í sturtu halla að vegg þar sem er sturturist. Sturtutækin eru innbyggð. Íbúðin afhendist fullbúin án 
gólfefna á stofu og herbergi en með flísum á baði samkvæmt skilalýsingu sem telst hluti af söluyfirliti þessu. Hafið samband við  Jón Sandholt jr. 777 2288 og fáið senda skilalýsingu, teikningar og söluyfirlit.  

VANDAÐAR OG MJÖG RÚMGÓÐAR 
ÍBÚÐIR Á GÓÐUM STAÐ Í BORGARTÚNI 28

Glæsilegar útsýnisíbúðir til sölu með gólfhita, tveimur baðherbergjum, svalalokunum og rúmgóðum herbergjum.  Íbúðirnar eru bjartar með stórum gluggum. Innréttingar eru frá PARKA og er framleiðandi þeirra 
SCHMIDT. Heimilistæki eru frá ORMSSON og er af gerðinni AEG. Hreinlætis- og blöndunartæki eru frá TENGI. Myndavéladyrasími er í öllum íbúðum. Íbúðunum er skilað fullbúnum án gólfefna en með 
flísalögðum baðherbergjum. 

GLÆSILEGAR ÚTSÝNISÍBÚÐIR
TIL SÖLU Í BRÍETARTÚNI

DALBREKKA 2 & 14

BRÍETARTÚN 9-11

BÓKIÐ SKOÐUN - HALLDÓR KRISTJÁN SIGURÐSSON / 618 9999 - VERÐ FRÁ 39.5 mkr

DALBREKKA 2 & 14

BÓKIÐ SKOÐUN - JÓN SANDHOLT JR. / 777 2288- VERÐ FRÁ 53.9 mkr

BÓKIÐ SKOÐUN - JÓN SANDHOLT JR. / 777 2288 - VERÐ FRÁ 49.9 mkr

BRÍETARTÚN 9-11

BÓKIÐ SKOÐUN - JÓN SANDHOLT JR. / 777 2288 - VERÐ FRÁ 75mkr BÓKIÐ SKOÐUN - JÓN SANDHOLT JR. / 777 2288 - VERÐ 64.9mkr

BORGARTÚN 28 BORGARTÚN 28



Vera HlynurBogi

Bæjarlind 5
201 KÓPAVOGUR

LIND Fasteignasala kynnir með stolti: 
Nýjar og stórglæsilegar íbúðir í fallegu  
fjölbýlishúsi.
Húsið er 11 hæðir auk bílageymslu og eru útsýnisíbúðir í 
boði frá 6.hæð. Húsið er allt klætt, ál-tré gluggar, teiknað 
af Hornsteinum og lýsing hönnuð af Lumex.  
Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna en gólf verða 
þunnflotuð að undanskildum votrýmum (baðherbergi 
og þvottahús) sem verða flísalögð. Öllum íbúðum fylgja 
innbyggð tæki í eldhúsi: ísskápur, uppþvottavél, span-
helluborð, ofn og örbylgjuofn að undanskildum tveggja 
herbergja íbúðunum. 
Sameign er sérlega glæsilega með dökkum hurðum, 
innfelldri og falinni lýsingu. 
Rafmagnstengill verður uppsettur með 16 ampera öryggi 
við hvert stæði. 
Eitt stæði fylgir öllum íbúðum að undanskyldum tveggja 
herbergja íbúðum. Bílageymsla verður upphituð (frostfrí).
Íbúðir afhendast með svalalokun.

STÆRÐ: 64-240 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Verð frá 43.9 M
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

Hraunbær 103 - 60 ára eldri
110 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir nýjar og glæsilegar 
íbúðir fyrir 60 ára og eldri. Um er að ræða 9 
hæða hús með þremur stigagöngum (A, B og 
C). Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
Íbúðirnar eru tveggja til þriggja herbergja og 
skilast fullbúnar án gólfefna en votrými verða 
flísalögð.  Geymslur eru rúmgóðar. Mynd-
dyrasími í öllum íbúðum. Húsið stendur hátt 
svo það er einkar glæsilegt útsýni úr flestum 
íbúðum. Húsið er viðhaldslítið, eingangrað 
að utan og álklætt að stærstum hluta, ál-tré 
gluggar. Timburverandir eru á sérafnotasvæði 
íbúða á jarðhæð. Félagsmiðstöð á vegum Reyk-
javíkurborgar er í göngufæri eða í Hraunbæ 
105. Stutt í alla helstu þjónustu, afþreyingu og 
falleg útivistarsvæði.
Afhending íbúða er áætluð í október 2020.

STÆRÐ: 55,2-131,5 fm     FJÖLBÝLI     HERB: 2-3

Verð frá 42.5 M
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Fróðaþing 23
203 KÓPAVOGUR

Fallegt og vel skipulagt hús á tveimur hæðum. 
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð, m.a. skipt 
um gólfefni, innréttingar og hurðir. Frábær 
fjölskyldueign á besta stað í Kópavogi. 

STÆRÐ: 280 fm EINBÝLI       HERB: 8

118.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Háaleitisbraut 30
108 REYKJAVÍK

Falleg 55 fermetra, tveggja herbergja íbúð á 
jarðhæð við Háaleitisbraut 30.

STÆRÐ: 55 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

33.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Bjarkardalur 4-6
260 REYKJANESBÆR

Nýjar og glæsilegar fullbúnar íbúðir með sérinngangi og 

bílskúr. Íbúðirnar eru einstaklega vandaðar og skilast með 

gólfefnum, fallegum innréttingum, ísskáp, uppþvottavél 

og smekklegri lýsingu frá Lumex. Tilbúnar til afhendingar.

STÆRÐ: 108,4/130,3 fm      FJÖLBÝLI   HERB: 3

44.9 og 52.9 M
Heyrumst
Þorsteinn  696 0226
Löggiltur fasteignasali

Borgarholtsbraut 43
200 KÓPAVOGUR

Rúmgóð og björt fjögurra til fimm herbergja jarðhæð 

í þrýbýlishúsi með sérinngangi og verönd. Húsið var 

múrað og málað árið 2016. Mjög fallegur og skjólgóður 

garður ásamt sólríkri verönd.

STÆRÐ: 98 fm HÆÐ       HERB: 4

46.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    14. júní 14:30 – 15:00

OPIÐ HÚS    14. júní 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    15. júní 18:00 – 18:30OPIÐ HÚS    13. júní 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS    15. júní 12:15 – 12:45

OPIÐ HÚS    laug. 13. júní og sun. 14. júní  12:00 – 13:00



Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

 

 

Kerhraun í Grímsnesi, sumahús.

Opið hús laugardag 13. júní og sunnudag 14. júní

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Fallegt og vel staðsett heilsárshús á eignarlóð við Kerhraun 
í Grímsnesi. Húsið er á einni hæð og er það 114,6 fm auk 12 
fm geymslu sem nýta má sem ýmsum hætti. Stórir pallar með 
heitum potti sem er yfirbyggður. 
Sumarhúsið verður til sýnis núna um helgina, laugardag  
13. júní og sunnudag 14. júní.  Eigandi verður á staðnum og 
sýnir. Hringið í s: 893 1901 (Svanur).

Allar nánari upplýsingar veitir 
Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 
as@hofdi.is, s: 895 3000.

 

OPIÐ HÚS

Ásmundur 
Skeggjason

Traustur kaupandi hefur beðið okkur að útvega 200-
250 fm einbýlishús á einni hæð í Mosfellsbæ. 

GÓÐAR GREIÐSLUR Í BOÐI. 

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 861 8514
sverrir@eignamidlun.is

EINBÝLISHÚS Í 
MOSFELLSBÆ 
ÓSKAST

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090   WWW.EIGNAMIDLUN.IS

 

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson 
löggiltur fasteignasali s. 861 8514

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Ásbúð 96
 Garðabæ – Einstakt útsýni

 Verð:  112 millj.

Fallegt um 320 fm
einbýlishús
 • Stórar bjartar stofur með  

útgengt á svalir

 • Arinn - mikil lofthæð

 • Tvöfaldur bílskúr

 • Auka íbúð

 • 52 fm baðskáli með þakglugga

 • Fallegur garður

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 861 8514
sverrir@eignamidlun.is

 HVÍTÁRBRAUT 17, 74.5 m2

805 SELFOSS
34.900.000 kr.

Sumarbústaður í Vaðneslandi. Vel staðsettur 74,5 fm sumarbústaður á 
eignarlóð í landi Vaðness við Hvítárbraut í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofa. Mikið útsýni, fallegt 
landslag. Geymsluskúr. Sólpallur liggur við húsið á þrjá vegu og er heitur 
pottur á honum og skjólveggur. Niður af þeim palli liggja þrep niður í laut þar 
sem er annar stór pallur.
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Urriðakvísl 12
 Ártúnsholti

 Verð:  104,5 millj.

Glæsilegt einbýli
 • Tveggja hæða hús m bílskúr
 • Stæði fyrir 7 bíla í innkeyrslu, 

með snjóbræðslu
 • Svefnherbergi 4, 

ásamt sjónvarpsholi 
og baði á efri hæð

 • Björt og fallega stofa 
með útgengt út í garð

 • Stór vel hirtur garður 
með gróðurhúsi

 • Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari 
upplýsingar 
veita

Hannes
Steindórsson
Lögg. fasteignasali
699 5008
hannes@fastlind.is

Kristján 
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali
696 1122
kristjan@fastlind.is

Bogi Molby
Pétursson
Lögg. fasteignasali
892 9966
molby@fastlind.is Hlíðasmári 6. Sími: 510 7900. lind@fastlind.is

2-4 herbergja íbúðir

Útsýni úr öllum íbúðum     

Stórar stofur     

Sér þvottahús     

Leyfi fyrir svalalokun

Loftgæði:
Sérstætt loftræstikerfi fyrir 
hverja íbúð sem hámarka 
loftgæði fyrir íbúa.

Stefanía 
Eggertsdóttir
Lögg. fasteignasali
895-0903
stefani@fastlind.is

50 ÁRA OG ELDRI
Bjarkarholt 8–20 í miðbæ Mosfellsbæjar

Nýjar  útsýnisíbúðir
LIND kynnir með stolti:

OPIÐ HÚS
Lau. 13. jún. Sun. 14. jún. 

Kl. 13-13.30  

Erum við 
að leita að þér?



Stuðlaborg 
Glæsilegar 2ja – 5 herbergja íbúðir 

í fimm lyftuhúsum

Margar íbúðanna eru með  
tvennum svölum og eða þakgarði.

Sýningaríbúð er á 2. hæð – íbúð 0208 

Sólborg
Glæsilegar 2ja – 4ra herbergja íbúðir í 

þremur lyftuhúsum

Þakgarðar fylgja fjölda íbúða í húsinu.

Sýningaríbúð er á 4. hæð – íbúð 0407

Kirkjusandur – Nýr borgarhluti við sjávarsíðuna
Sölusýning í dag frá kl. 12.30 – 14.00

Aðkoma er frá Sæbraut, fyrir aftan gamla Íslandsbanka

• Stærstur hluti íbúðanna nýtur óhindraðs útsýnis út á  
Sundin, að Esjunni, Akrafjalli og víðar.  

• Íbúðirnar skilast fullbúnar, án gólfefna utan votrýma er verða flísa-
lögð. Gólfhiti verður í öllum íbúðum auk  
handklæðaofna í baðherbergjum.

• Vandað efnisval að utan og innan.
• Gólfsíðir útsýnisgluggar í stofum skapa einstakt og  

óhindrað sjávarútsýni.
• Sérstök hljóðgólf í öllum íbúðum og þykkir veggir.  

Öll rými að fullu loftræst inn og út – loftgæði óháð veðri  
og vindum

• Bílastæði í bílastæðahúsi fylgir til afnota með hverri íbúð gegn 
vægu rekstrargjaldi.

Hönnuðir Stuðlaborgar er hin heimsþekkta danska arkitektastofa 
Schmidt Hammer Lassen (SHL) ásamt VA arkitektum.

Nánari upplýsingar um bygginguna á www.105midborg.is   

• Íbúðirnar eru mjög fjölbreyttar að formi og útfærslum. 
• Íbúðirnar skilast fullbúnar, án gólfefna utan votrýma er verða flísa-

lögð. Ofnakerfi verður í öllum íbúðum auk  
handklæðaofna í baðherbergjum.

•  Hljóðvist í húsinu er í hávegum höfð hvort sem um er að ræða 
hljóð að utan eða á milli íbúða hússins.

• Garðar og torg verða við húsið. Veitinga- og verslunar húsnæði á 
jarðhæð.

• Bílastæði í bílastæðahúsi fylgir til afnota með hverri íbúð gegn 
vægu rekstrargjaldi.

Hönnuðir Sólborgar eru THG Arkitektar og 
Studio Arnhildur Palmadottir

Byggingaraðili er ÍAV hf. sem er eitt stærsta, elsta og 
öflugasta verktakafyrirtæki landsins.

Nánari upplýsingar um bygginguna á www.105midborg.is

www.fastmark.is 
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali



Halla
Lögg. fast.
659 4044

Ólafur
Sölu- og 

markaðsstjóri
690 0811

Ellert
Sölustjóri
661 1121

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489 

Bárður
Sölustjóri
896 5221 

Elín Urður
Lögg. fast.
690 2602

Elín Rósa
Lögg. fast.
773 7126

Lilja
Sölufulltrúi

820 6511

Kristján
Sölufulltrúi

691 4252 Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Laugarásvegur 69
104 Reykjavík

130 millj.Verð:

Fallegt, vel skipulagt 
og mikið endurnýjað 
216,6 fm einbýli 
við Laugarásveg
 • 3 stofur og 4 svefnherbergi
 • Aukaíbúð í kjallara
 • Gott útsýni
 • Góð staðsetning þar 

sem stutt er í skóla og 
alla helstu þjónustu.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Óðinsgata 8
101 Reyjavík

 Verð:  84,9 millj.

182 fm timburhús 
með aukaíbúð 
 • Eignin skiptist í tvær íbúðir 
 • Stærri með eldhúsi og stofum á 

aðalhæð, 2 svefnherbergi  
og baði á 2. hæð 

 • Auka íbúðin er 64 fm að stærð 
 • Þvottahús og geymslur í kjallara 
 • Tvö sérstæði eru í bakgarði

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Hrólfsskálamelur 3
170 Seltjarnarnes

Falleg og vel skipulögð 
134 fm 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð
Nýlegt lyftuhús með 

 • Stæði í lokaðri bílageymslu

 • Eignin skiptist í 118,8 
fm íbúðarrými

 • 15,2 fm geymsla

OPIÐ HÚS  
mánudaginn 15. júní 

kl. 16.45 - 17.15

 Verð:  77,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Skorradalur, fallegt sumarhús 
M/HITAVEITU Á EIGNARLÓÐ.

Stráksmýri 15, Skorradal. Samtals ca. 80 fm. fallegt, vel viðhaldið 
sumarhús á eignarlóð í landi Indriðastaða við Skorradalsvatn. Í 
húsinu er rúmgott hjónaherbergi og tvö minni svefnherbergi auk 
ca. 18 fm. svefnlofts. Gott baðherbergi með sturtuklefa og tengi 
fyrir þvottavél. Verð 24,8  millj.

Sumarhús við Galtalæk, 
851 HELLA.

Ca. 90 fm. fallegt sumarhús á frábærum stað við Galtalæk með 
útsýni til Heklu.  Um 100 fm pallur er í kringum bústaðinn. Eldhús 
er með nýlegri og fallegri innréttingu. Þrjú svefnherbergi. Stofa 
með kamínu og útgengt á pallinn sem er með mjög vönduðum 
heitum potti. Baðherbergi er snyrtilegt og rúmgott.Verð 24,9 millj.

Kotabyggð, 601 Akureyri. 
STÓRGLÆSILEGAR EIGNIR Í VAÐLAHEIÐI.

Kotabyggð, 601 Akureyri: Um er að ræða fjórar eignir, þrjár þeirra 
sambyggðar (Kotabyggð 15 a,b, og c ) og ein stök (Kotabyggð 
16). Húsin eru öll til útleigu, selst sá rekstur með í sölu á eign-
unum. Gólfhiti er í öllum húsunum og er eitt hitakerfi fyrir allar 
íbúðirnar. Sólpallar eru við hverja eign með heitum potti. 

Dynjandisvegur, 801 Selfoss, 
HEILSÁRSHÚS NÁLÆGT SKÁLHOLTI. 

Dynjandisvegur 23. Rúmlega 100 fm nýlegt heilsárshús á frá-
bærum stað, nálægt Skálholti og Reykholti í Bláskógabyggð. Í 
húsinu eru þrjú góð svefnherbergi auk óskráðs svefnrýmis í risi. 
Hitaveita og heitur pottur. Húsið stendur hátt með miklu útsýni 
yfir Brúará og til fjalla. Vönduð eign.Verð 39,9 millj. 

Vatnsendahlíð, Skorradal: 
BÚSTAÐUR OG GESTAHÚS.

Sumarhús á frábærum stað í Skorradal með tveimur svefnher-
bergjum, baðherbergi m/sturtu og eldhúsi ásamt gestahúsi frá 
2013 sem skiptist í stofu, svefnherbergi, baðherbergi m/sturtu og 
lítið eldhús. Frábær staðsetning með útsýni yfir vatnið og fjöllin. 
Sannkölluð sumarparadís fyrir fjölskylduna. Verð aðeins 15,9 millj. 

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

Sumarhúsin seljast á Fold. 

Áratuga reynsla 
í sölu sumarhúsa. 

Skoðum fljótt, 
fagljósmyndun.

Óskum eftir

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

 



SÓLTÚN 30
105 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 14. JÚNÍ KL. 13:00 - 14:00
Vel skipulögð og falleg 5 herbergja 108,3 fm. endaíbúð 
með suðursvölum á 6. (efstu) hæð. Sameiginlegt þvotta-
herbergi fyrir 6. hæð á stigagangi, sérgeymsla í kjallara. 
Sérbílastæði fylgir eigninni, mikið er af gestastæðum hjá 
blokkinni. Frábær staðsetning, stutt í skóla, verslanir og 
miðbærinn í göngufæri.                               Verð: 56,9 millj. 

KLUKKURIMI 81
112 REYKJAVÍK

VEFARASTRÆTI 36
270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. JÚNÍ KL. 17:00 - 17:30 
Björt 3ja herbergja, 89,0 fm íbúð á 2. hæð með sérinn-
gangi. Eignin hefur verið endurnýjuð að hluta á síðustu 
árum. Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, stofu og 
borðstofu, eldhús, 2 svefnherbergi og sérgeymslu. Frábær 
staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. 

Verð: 41,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. JÚNÍ KL. 17:30 - 18:00
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 100,3 fm. íbúð með 
sérinngangi af svölum á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi. Sér-
geymsla Í kjallara. Sérstæði í bílageymslu. Eignin er á 
fallegum útsýnisstað rétt við Reykjalund. Fallegar göngu-
leiðir í grónu umhverfi allt í kring. Stutt í grunnskóla og 
aðra þjónustu.       Verð: 48,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kristján
S: 867-3040

ENGIHJALLI 9 
200 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS, MÁNUDAGINN 15. JÚNÍ KL.17:30-18:00
4ra herbergja 97,4 fm. íbúð í lyftublokk. Björt og rúmgóð 
eign á góðum stað í Kópavogi. Tvennar svalir. Sameigin-
legt þvottahús á hæðinni. 
Nánari uppl. veitir Sólveig s. 869-4879, solveig@trausti.is

Verð: 37,9 millj.

OPIÐ HÚS

ÁLFKONUHVARF 27
203 KÓPAVOGUR

VALLAKÓR 2D
203 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. JÚNÍ KL. 17:30 - 18:00
Rúmgóð og björt 3ja herbergja, 94 fm. íbúð á 1. hæð í góðu 
lyftuhúsi með sérafnotareit og bílastæði í bílakjallara. 
Þvottahús er innan íbúðar. Íbúðin er í efsta stigaganginum 
og því stutt í grænt svæði. Fallegt útsýni er úr íbúðinni og 
langt í næstu blokk. Stutt í skóla, leikskóla og verslanir. 
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. s. 899-5949,  
gudbjorg@trausti.is 

Verð: 48,9 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. JÚNÍ KL. 18:15 - 18:45 
Einstaklega rúmgóð og björt 4ra herbergja 142,7 fm. íbúð 
í góðu lyftuhúsi auk bílastæðis í bílakjallara. Baðherbergi 
og gestabaðherbergi eru í íbúðinni. Þvottahús er innan 
íbúðar. Í dag eru 3 svefnherbergi í íbúðinni. Tvennar svalir. 
Veggföst húsgögn geta fylgt eigninni og ísskápur og upp-
þvottavél fylgja. Stutt í skóla, leikskóla og verslanir. Nánari 
uppl. veitir Guðbjörg G. s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is

Verð: 62,4 millj. 

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

NAUSTABRYGGJA 23
110 REYKJVÍK.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. JÚNÍ KL. 17:30-18:00
Glæsileg og björt 210,6 fm. íbúð á tveimur hæðum á efstu 
hæð (þriðju).
Alls 7 herbergja og skiptist í 5 svefnherbergi, 2 stofur, 
2 baðherbergi, rúmgott eldhús, geymslur innan íbúðar, 
ásamt geymslu í kjallara, og sérmerkt bílastæði í bílakjall-
ara. Nánari uppl. veitir Garðar B. s. 898-0255, 
gardarbs@trausti.is 

Verð: 84,9 millj.

OPIÐ HÚS

MELSEL 12
109 REYKJAVÍK

KALDASEL 17
109 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. JÚNÍ KL. 18:00 - 18:30 
Rúmgott og bjart 8 til 9 herbergja 295 fm. raðhús á þremur 
hæðum auk séríbúðar á jarðhæð með sérinngangi og 
frístandandi tvöföldum bílskúr. Á jarðhæð hússins er 2ja 
herbergja íbúð með sérinngangi sem er í útleigu. Frábær 
staðsetning þar sem stutt er í skóla og leikskóla. Nánari 
uppl. veitir Guðbjörg G. s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is

Verð: Tilboð 

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 18. JÚNÍ KL 17:30 - 18:00
Glæsilegt 330,4 fm. einbýlishús á 3 hæðum. Rúmgóður bíl-
skúr og stórt bílaplan. Engin byggð ofan lóðar, vítt bil milli 
húsa og mikið næði. 1137 fm. gróinn garður. Möguleiki á 
aukaíbúð. Nánari uppl. veitir Styrmir s. 846-6568, 
styrmir@trausti.is

Verð: 99 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Einar Örn
S: 823-4969

Garðar Hólm 
S: 899-8811

Sólveig 
S: 869-4879

VIÐ 
ERUM 

TRAUSTI

 Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050 
trausti.is | trausti@trausti.is

Garðar K.
Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

Matthías
Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 899-7770

Nanna Dröfn
Lögg. fasteignasali
S: 694-2494

Díana Arnfjörð
Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 895-9989

Kristín María
Lögfræðingur
S: 837-1177

Styrmir
Lögg. fasteignasali
S: 846-6568

Aðalsteinn Jón  
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 767-0777

Gunnar 
Lögg. fasteignasali
S: 692-6226

Jóna Benný 
Lögg. fasteignasali
S: 869-8650

Einar Örn
Lögg. fasteignasali
S: 823-4969

Guðlaug
Lögg. fasteignasali
S: 661-2363 

Magnea
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 862-8522

Bára
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján
Hdl., Lögg. fasteignasali
S: 867-3040

Garðar Hólm 
Lögg. fasteignasali
S: 899-8811

Guðbjörg G.  
Lögg. fasteignasali
S: 899-5949

Garðar B.
Lögg. fasteignasali
S:  898-0255

Sólveig 
Lögg. fasteignasali
S: 869-4879

Ragnheiður
Móttaka
S: 788-3069

Garðar B.
S:  898-0255

Styrmir
S: 846-6568

Guðbjörg G. 
S: 899-5949



Suðurgata 17-21 
   
Til sölu er búseturéttur að Suðurgötu 17-21, íb.103 í Sand-
gerði. Eignin er á fyrstu hæð í tveggja hæða fjölbýli. Hún er 
2 herbergja, 77,1 fm að stærð.

Ásett verð búseturéttarins er kr.4.200.000,- og mánaðar-
legt búsetugjald miðað við 1.júní, er kr.125.000.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skulda-
bréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, trygg-
ingar, viðhaldssjóður og þjónustugjald.
Íbúðin er laus nú þegar.

Tilboðsfrestur er til og með 24.júní nk kl.12.00

Þjóðbraut 1    

Til sölu er búseturéttur að Þjóðbraut 1, íb.406 á Akranesi. 
Hér er um að ræða mjög fallega eign á 4 hæð í fjölbýlishúsi 
með fallegu útsýni. Íbúðin er 3ja herbergja, 105,5 fm að 
stærð, gott stæði í bílakjallara fylgir.
Nýlegt og fallegt parket er á nær allri íbúðinni.

Ásett verð búseturéttarins er kr.9.900.000,- og mánaðar-
legt búsetugjald miðað við 1.júní, er kr.218.134

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skulda-
bréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, trygg-
ingar, viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Tilboðsfrestur er til og með 29.júní nk kl.12.00

Miðnestorg 3    
Til sölu er búseturéttur að Miðnestorgi 3, íbúð 302 í Sand-
gerði. Hér er um að ræða fallega íbúð á 3 hæð,  2ja her-
bergja og 71 fm að stærð.

Ásett verð búseturéttarins er kr.5.500.000,- og mánaðar-
legt búsetugjald miðað við 1.júní, er 161.331.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skulda-
bréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, trygg-
ingar, viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Tilboðsfrestur er til og með 25.júní nk, kl.12.00

Búseturéttir til sölu

Þeir sem hafa áhuga á að skoða ofanverðar eignir og/eða gera tilboð í bú-
seturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna í síma 552 

5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is.
Tilboðsfrestur fyrir ofanverðar eignir rennur út miðvikudaginn 6. júní n.k. 

kl. 12.00 Tilboðseyðublað er hægt að nálgast á heimasíðu Búmanna; 
www.bumenn.is

Til sölu er búseturéttur á Grænlandsleið 47, neðri hæð. Eignin er 3 her-
bergja ásamt bílskúr. Íbúðin er 94,2 fm að stærð og bílskúrinn 23,5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.18.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.173.370.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Til sölu er búseturéttur á efri hæð í Grænlandsleið 49 í Reykjavík. Eignin 
er þriggja herbergja ásamt bílskúr.
Íbúðin er 94.2 fm. að stærð ásasmt 23.5 fm. bílskúr, samtals 117.5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 18.500.000, – og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1. Febrúar s.l. er kr. 184.042, –
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi íbúðar er afborgun skuldabréfa, 
fasteigna – og brunatrygging, fasteigna – og holræsagjöld, viðhaldss-
jóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður.

Til sölu er búseturéttur að Víkurbraut 32, íb.102 á Höfn. Eignin er í par-
húsi og er 2 herbergja, 71,4 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.700.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.132.282.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin 
er 72,7 fm og fylgir henni stæði í bílakjallara og er lyfta í húsinu.
Ásett verð búseturéttarins er kr.8.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.177.604,-
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Stekkjargata 35 - Parhús

Grænlandsleið 47 - Neðri hæð

Grænlandsleið 49 - Efri hæð

Víkurbraut 32 - Parhús

Ferjuvað 7 - Fjölbýli

Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 35 í Njarðvík. Eignin er parhús, 
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála. Íbúðin er 104,6 fm að stærð og 
bílskúrinn 30,1 fm. Samtals 134,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.000.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.209.754.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignirnar og/eða 
gera tilboð í búseturéttinn, vinsamlegast hafið 
samband við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644 
eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Höfum fengið í einkasölu glæsilega heila húseign 1100 
fm á sérlóð. Þar sem HS Veitur eru meðal annars með 
starfsemi sína. Húsið er á tveimur hæðum, lagerpláss 
í bakhúsi er með innkeyrsludyrum. Húsið telur meðal 
annars glæsilega móttöku. Skrifstofur á fyrstu og annari 
hæð. Húsið er að hluta til í leigu. Einstök staðsetning í 
bænum og malbikuð lóð. Frábær fjárfesting. Verð: tilboð.

Nánari uppl. gefur Helgi Jón Harðarson sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

BÆJARHRAUN HAFNARFIRÐI - ATVINNUHÚSNÆÐI
GLÆSILEG HÚSEIGN – SÉRLÓÐ

Sími 520 7500

Stofnað  
1983

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

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

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 14.JÚNÍ KL.16:00-16:30
- Nýjar 3ja & 4ra herbergja íbúðir á grónum stað í Kópavogi
- Stærðir íbúða eru 108.7 – 119.3 fm
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar án gólfefna
- Sérinngangur, sérafnotareitur & rúmgóðar svalir 
- Bílastæði eru framan við húseign
- Traustur verktaki

ÁLFHÓLSVEGUR 73 – 200 KÓP
     

ÁLFHÓLSVEGUR 73 – 200 KÓP

1
SELD

LAUSAR TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING
V. 66,4 – 69,9 millj. Sveinn s. 6900.820

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 861 8514
sverrir@eignamidlun.is

 HVÍTÁRBRAUT 17, 74.5 m2

805 SELFOSS
34.900.000 kr.

Sumarbústaður í Vaðneslandi. Vel staðsettur 74,5 fm sumarbústaður á 
eignarlóð í landi Vaðness við Hvítárbraut í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofa. Mikið útsýni, fallegt 
landslag. Geymsluskúr. Sólpallur liggur við húsið á þrjá vegu og er heitur 
pottur á honum og skjólveggur. Niður af þeim palli liggja þrep niður í laut þar 
sem er annar stór pallur.
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569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Fiskisklóð 22
101 Reykjavík

Fallegt verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði 
á tveimur hæðum
 • Heildarstærð rýmis er 285 fm 

sem skiptist í: 
1. hæð (verslun) 109 fm og 
2. hæð (skrifstofur) 176 fm

 • Hægt er að skipta rýminu 
upp í tvær útleigueiningar

 • Frábær staðsetning í 
spennandi hverfi!

TIL LEIGU 

Nánari upplýsingar veitir:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 
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Vel skipulagðar 2ja - 4ra herbergja útsýnisíbúðir í níu hæða fjölbýlishúsi. Íbúðirnar eru vel 
skipulagðar og afhendast fullbúnar með gólfefnum. Flestar íbúðir afhendast með stæði 
bílageymslu.

Húsið stendur á fallegum stað við sjóinn og er einstaklega vel staðsett með tilliti til aðgengis 
að verslun, þjónustu og samgönguleiðum. 

Örstutt er í strandleiðina sem er 10 kílómetra hjóla- og gönguleið meðfram ströndinni.

NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ 
SJÁVARSÍÐUNA Í 

REYKJANESBÆ 
KOMNAR Í SÖLU

PÓSTHÚSSTRÆTI 5

Opið hús sunnudaginn kl. 16-17

Verð frá 31,9 mkr.



2 herbergja íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi samtals 63,5 fm. Húsið var 
endurbyggt að mestu leyti árið 2000.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. júní  kl. 17:00-17:30

 VESTURGATA 14, 63,5 m2

101 REYKJAVÍK, 37,9 mkr.

Björt og falleg útsýnisíbúð með glugga í þrjár áttir. Stórbrotið útsýni yfir hafið og 
Reykjanes. Vel skipulögð og opin íbúð á vinsælum stað á Seltjarnarnesinu. Húsið hefur 
fengið gott viðhald og íbúðin uppgerð fyrir nokkrum árum.

OPIÐ HÚS  fimmtudaginn 18. júní kl. 17:15 - 17:45

 TJARNARBÓL 2, 80.2 m2

170 SELTJARNARNES, 41,9 mkr.

Glæsileg 155 fm íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi við Hrólfsskálamel á Seltjarnarnesi. Auk þess fylgir 
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í rúmgóða stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, 
snyrtingu og þvottahús. Stórar svalir útaf stofu. Tvær geymslur tilheyra íbúðinni.

 HRÓLFSSKÁLAMELUR 8, 155 m2

170 SELTJ.NES, 84,5 mkr.

Tveggja herbergja 49,2 fm íbúð á jarðhæð við Gautland 15. Vinsæll staður þar sem stutt 
er í alla helstu þjónustu. Íbúðin getur verið laus fljótlega.

 mánudaginn 15. júní kl. 17:15 - 17:45OPIÐ HÚS

 GAUTLAND 15, 49,2 m2

108 REYKJAVÍK, 31,4 mkr.

Rúmgóð og vel skipulögð 2ja herbergja 77,3 fm íbúð á fjórðu hæð með svölum til 
suðvesturs. Í húsinu er boðið er uppá ýmsa þjónustu og hægt er kaupa heitan mat í 
hádeginu. Vel staðsett íbúð í göngufæri við alla helstu þjónsustu. 

 mánudaginn 15. júní kl. 16:00 - 16:30OPIÐ HÚS

 HVASSALEIT 56, 77,3 m2

103 REYKJAVÍK, 46,9 mkr.

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. Fínt útsýni af svölum.

 FRÓÐENGI 18, 95,7 m2

112 REYKJAVÍK, 42,9 mkr.

Stigahlíð 10, mjög falleg vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 1 hæð. Íbúðin er mikið 
endurnýjuð, þe bað og eldhús. Nýjir glugga eru í húsinu og þakið er endurnýjað.  Góðar 
vestursvalir. 

 sunnudaginn 14. júní kl. 13-13.30OPIÐ HÚS

 STIGAHLÍÐ 10, 80,7 m2

105 REYKJAVÍK, 42.9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Sumarhús sem er staðsett rétt austan við Laugarvatn. Bústaðurinn sem er bjálkahús 
er skráður 16,8 fm en til viðbótar er viðbygging og má áætla að húsið sé í heild um 30 fm 
auk þess sem annað hús/lítið er við hlið hússins og geymsluskúr framan við húsið. 5000 
fm eignarlóð. Kalt vatn og rafmagn. Gróin lóð og talsverðar verandir. Kamína í stofu.

 STEKKÁRKOT, Ca 30 m2

LAUGARVATN, 15,7 mkr.

Fallegt einbýlishús á einni hæð við Grundarland í Fossvogi sem er vel staðet t í Fossvoginum og hefur 
verið mikið endurnýjað á síðustu árum,  Glæsilegt ný t t eldhús með fjórum Miele ofnum, ásamt vínkæli og 
stein á, falleg hornlóð með sólpöllum og hitalögnum í gönguleiðum og bí lastæði.Fjögur svefnherbergi.

 GRUNDARLAND 2, 280 m2 

108 REYKJAVÍK, 168.000.000 kr.

mánudaginn 15. júní kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

 JÓNSGEISLI 87, 208 m2

113 REYKJAVÍK, 94,9 mkr.

Jónsgeisli 87,  glæsilegt og mjög vandað einbýlishús á góðum stað í Grafarholt.  Húsið er 208  fm, 5 herbergja með innbyggðum 
bílskúr, sérsmíðuðum innréttingu og Vola tækjum.  Vel skipulögð lóð, mikið útsýni.

mánudaginn 15. júní kl. 17.30-18OPIÐ HÚS

Mjög falleg og björt 47,2 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi við 
Framnesveg í Vesturbænum. Sér geymsla í kjallara. 6 íbúðir eru í stigagangi. Frábær 
staðsetning. Örstutt í leikskóla, skóla, verslanir, kaffihús og fl. Göngufæri í miðbæ 
Reykjavíkur. 

 fimmtudaginn 18. júní kl. 17:30 - 18:00OPIÐ HÚS

 FRAMNESVEGUR 34, 47,2 m2

101 REYKJAVÍK, 32,7 mkr.

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

Mikið endurnýjuð og vel skipulög neðri sérhæð með sérinngangi ásamt bílskúr sem er innréttaður 
sem íbúð og er í útleigu. Eignin skiptist í: Forstofu, 4 svefnherbergi, 2 stofur, eldhús og baðherbergi, í 
kjallara eru tvær geymslur og sameiginlegt þvottahús og þurkkherbergi. 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. júní kl. 17:00-17:30 

 BUGÐULÆKUR 17, 163 m2

104 REYKJAVÍK, 82,9 mkr.

Mjög góð 100 fm fimm herbergja íbúð í fallegu og mikið endurnýjuðu húsi byggt árið 1930 við 
Ásvallagötu í gamla vesturbænum. Góðar suður svalir frá stofu og sameiginleg timburverönd  
við húsið. Íbúðin skiptist í gang, tvær stofur, tvö svefnherbergi, baðherbergi og eldhús

OPIÐ HÚS sunnudaginn 14. júní kl. 13:00-13:30

 ÁSVALLAGATA 29, 100 m2

101 REYKJAVÍK, 57,9 mkr.

Stórkostlegt útsýni! Afar skemmtileg 3ja-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýviðgerðu 
fjölbýli neðst á Vesturgötu, við Ánanaust. Örstutt göngufæri í líf og menningu við 
Grandagarð og Vesturhöfnina. Einstakt útsýni úr eldhúsi og stofu yfir sólarlagið og 
Snæfellsjökul. Tvennar svalir.

 sunnudaginn 14. júní kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 VESTURGATA 73, 120,7 m2

101 REYKJAVÍK, 58,9 mkr.

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, 
sem eftir á að virkja. Örstutt í fallegar gönguleiðir, grunnskóla og leikskóla, líkamsrækt 
og sund. 

 sunnudaginn 14. júní kl. 16:00-16:30OPIÐ HÚS

 UNNARBRAUT 28, 100,3 m2

170 SELTJ.NES, 49,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Einstaklega falleg og sjarmerandi tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð. Björt og 
rúmgóð stofa, að mestu upprunalegar vandaðar innréttingar, svalir í stofu, aðgengi að 
þaksvölum með miklu útsýni.

 GRETTISGATA íbúð 302, 65,3 m2

101 REYKJAVÍK, 39.9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Vel staðsett, björt og rúmgóð fjögra herbergja íbúð á 4.hæð við Bólstaðarhlíð. Stórar 
og bjartar stofur með gluggum til vesturs, og stórum svölum frá stofu. Þrjú herbergi 
á sér gangi. Geymsla í kjallara, bílskúr í sér lengju. Mjög áhugaverð eign á eftirsóttum 
stað.

 BÓLSTAÐARHLÍÐ íbúð 402, 136,7 m2

105 REYKJAVÍK, 51,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Einstaklega falleg og notaleg, mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð í húsi 
sem hefur fengið gott viðhald. Rúmgott eldhús, björt stofa, svalir með svalalokun, tvö stór 
herbergi, geymsla með stórum glugga í kjallara. Mjög falleg íbúð sem vert er að skoða.

 SLÉTTAHRAUN 26 íbúð 102, 88,5 m2

220 HAFNARFJÖRÐUR, 41.9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

 FURUÁS 14, 302,7 m2

221 HAFNARFJÖRÐUR, 86,9  mkr.

Furuás 14, 221 Hafnarfirði er 302,7 fm parhús á tveimur hæðum með 49,7 fm innbyggðum bílskúr. Í grunninn mjög vandað útsýnis hús byggt árið 2009 
með góðum skjólveggjum og timburverönd. Húsið þarfnast standsetningar í dag að innan og utan. 

mánudaginn 15. júní kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS
Hilmar Þór Hafsteinsson

Lögg. fasteignasali
S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Brekkugata 22, í Urriðaholti Garðabæ. Fimm herbergja parhús í byggingu.
Nánast tilbúið til afhendingar. Fullbúin lóð með 60 fm timburverönd til suðurs og
hellulögðu bílaplani. Bókið skoðun. Fallegt 200 fm fimm herbergja parhús með 
innbyggðum bílskúr á tveimur hæðum. Brekkugata 22-24 í Urriðaholti, 210 Garðabær.

 BREKKUGATA 22, 200 m2

210 GARÐABÆR, 84,5 mkr.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
• Glæsilegt einbýlishús á útsýnisstað. Hornlóð fullfrágengin.
• Tvöfaldur bílskúr og 49 m2 tómstundarými á neðri hæð.
• Möguleiki á séríbúð. Samtals 325 m2 að stærð.
• Nánari upplýsingar gefur Bjarni T. Jónsson í síma 895 9120 / bjarni@eignamidlun.is

 EINBÝLI Í ÁSUM GARÐABÆ
210 GARÐABÆR, 142,0 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

www.eignamidlun.is www.eignamidlun.is
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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



2 herbergja íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi samtals 63,5 fm. Húsið var 
endurbyggt að mestu leyti árið 2000.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. júní  kl. 17:00-17:30

 VESTURGATA 14, 63,5 m2

101 REYKJAVÍK, 37,9 mkr.

Björt og falleg útsýnisíbúð með glugga í þrjár áttir. Stórbrotið útsýni yfir hafið og 
Reykjanes. Vel skipulögð og opin íbúð á vinsælum stað á Seltjarnarnesinu. Húsið hefur 
fengið gott viðhald og íbúðin uppgerð fyrir nokkrum árum.

OPIÐ HÚS  fimmtudaginn 18. júní kl. 17:15 - 17:45

 TJARNARBÓL 2, 80.2 m2

170 SELTJARNARNES, 41,9 mkr.

Glæsileg 155 fm íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi við Hrólfsskálamel á Seltjarnarnesi. Auk þess fylgir 
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í rúmgóða stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, 
snyrtingu og þvottahús. Stórar svalir útaf stofu. Tvær geymslur tilheyra íbúðinni.

 HRÓLFSSKÁLAMELUR 8, 155 m2

170 SELTJ.NES, 84,5 mkr.

Tveggja herbergja 49,2 fm íbúð á jarðhæð við Gautland 15. Vinsæll staður þar sem stutt 
er í alla helstu þjónustu. Íbúðin getur verið laus fljótlega.

 mánudaginn 15. júní kl. 17:15 - 17:45OPIÐ HÚS

 GAUTLAND 15, 49,2 m2

108 REYKJAVÍK, 31,4 mkr.

Rúmgóð og vel skipulögð 2ja herbergja 77,3 fm íbúð á fjórðu hæð með svölum til 
suðvesturs. Í húsinu er boðið er uppá ýmsa þjónustu og hægt er kaupa heitan mat í 
hádeginu. Vel staðsett íbúð í göngufæri við alla helstu þjónsustu. 

 mánudaginn 15. júní kl. 16:00 - 16:30OPIÐ HÚS

 HVASSALEIT 56, 77,3 m2

103 REYKJAVÍK, 46,9 mkr.

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. Fínt útsýni af svölum.

 FRÓÐENGI 18, 95,7 m2

112 REYKJAVÍK, 42,9 mkr.

Stigahlíð 10, mjög falleg vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 1 hæð. Íbúðin er mikið 
endurnýjuð, þe bað og eldhús. Nýjir glugga eru í húsinu og þakið er endurnýjað.  Góðar 
vestursvalir. 

 sunnudaginn 14. júní kl. 13-13.30OPIÐ HÚS

 STIGAHLÍÐ 10, 80,7 m2

105 REYKJAVÍK, 42.9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Sumarhús sem er staðsett rétt austan við Laugarvatn. Bústaðurinn sem er bjálkahús 
er skráður 16,8 fm en til viðbótar er viðbygging og má áætla að húsið sé í heild um 30 fm 
auk þess sem annað hús/lítið er við hlið hússins og geymsluskúr framan við húsið. 5000 
fm eignarlóð. Kalt vatn og rafmagn. Gróin lóð og talsverðar verandir. Kamína í stofu.

 STEKKÁRKOT, Ca 30 m2

LAUGARVATN, 15,7 mkr.

Fallegt einbýlishús á einni hæð við Grundarland í Fossvogi sem er vel staðet t í Fossvoginum og hefur 
verið mikið endurnýjað á síðustu árum,  Glæsilegt ný t t eldhús með fjórum Miele ofnum, ásamt vínkæli og 
stein á, falleg hornlóð með sólpöllum og hitalögnum í gönguleiðum og bí lastæði.Fjögur svefnherbergi.

 GRUNDARLAND 2, 280 m2 

108 REYKJAVÍK, 168.000.000 kr.

mánudaginn 15. júní kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

 JÓNSGEISLI 87, 208 m2

113 REYKJAVÍK, 94,9 mkr.

Jónsgeisli 87,  glæsilegt og mjög vandað einbýlishús á góðum stað í Grafarholt.  Húsið er 208  fm, 5 herbergja með innbyggðum 
bílskúr, sérsmíðuðum innréttingu og Vola tækjum.  Vel skipulögð lóð, mikið útsýni.

mánudaginn 15. júní kl. 17.30-18OPIÐ HÚS

Mjög falleg og björt 47,2 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi við 
Framnesveg í Vesturbænum. Sér geymsla í kjallara. 6 íbúðir eru í stigagangi. Frábær 
staðsetning. Örstutt í leikskóla, skóla, verslanir, kaffihús og fl. Göngufæri í miðbæ 
Reykjavíkur. 

 fimmtudaginn 18. júní kl. 17:30 - 18:00OPIÐ HÚS

 FRAMNESVEGUR 34, 47,2 m2

101 REYKJAVÍK, 32,7 mkr.

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

Mikið endurnýjuð og vel skipulög neðri sérhæð með sérinngangi ásamt bílskúr sem er innréttaður 
sem íbúð og er í útleigu. Eignin skiptist í: Forstofu, 4 svefnherbergi, 2 stofur, eldhús og baðherbergi, í 
kjallara eru tvær geymslur og sameiginlegt þvottahús og þurkkherbergi. 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. júní kl. 17:00-17:30 

 BUGÐULÆKUR 17, 163 m2

104 REYKJAVÍK, 82,9 mkr.

Mjög góð 100 fm fimm herbergja íbúð í fallegu og mikið endurnýjuðu húsi byggt árið 1930 við 
Ásvallagötu í gamla vesturbænum. Góðar suður svalir frá stofu og sameiginleg timburverönd  
við húsið. Íbúðin skiptist í gang, tvær stofur, tvö svefnherbergi, baðherbergi og eldhús

OPIÐ HÚS sunnudaginn 14. júní kl. 13:00-13:30

 ÁSVALLAGATA 29, 100 m2

101 REYKJAVÍK, 57,9 mkr.

Stórkostlegt útsýni! Afar skemmtileg 3ja-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýviðgerðu 
fjölbýli neðst á Vesturgötu, við Ánanaust. Örstutt göngufæri í líf og menningu við 
Grandagarð og Vesturhöfnina. Einstakt útsýni úr eldhúsi og stofu yfir sólarlagið og 
Snæfellsjökul. Tvennar svalir.

 sunnudaginn 14. júní kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 VESTURGATA 73, 120,7 m2

101 REYKJAVÍK, 58,9 mkr.

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, 
sem eftir á að virkja. Örstutt í fallegar gönguleiðir, grunnskóla og leikskóla, líkamsrækt 
og sund. 

 sunnudaginn 14. júní kl. 16:00-16:30OPIÐ HÚS

 UNNARBRAUT 28, 100,3 m2

170 SELTJ.NES, 49,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Einstaklega falleg og sjarmerandi tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð. Björt og 
rúmgóð stofa, að mestu upprunalegar vandaðar innréttingar, svalir í stofu, aðgengi að 
þaksvölum með miklu útsýni.

 GRETTISGATA íbúð 302, 65,3 m2

101 REYKJAVÍK, 39.9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Vel staðsett, björt og rúmgóð fjögra herbergja íbúð á 4.hæð við Bólstaðarhlíð. Stórar 
og bjartar stofur með gluggum til vesturs, og stórum svölum frá stofu. Þrjú herbergi 
á sér gangi. Geymsla í kjallara, bílskúr í sér lengju. Mjög áhugaverð eign á eftirsóttum 
stað.

 BÓLSTAÐARHLÍÐ íbúð 402, 136,7 m2

105 REYKJAVÍK, 51,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Einstaklega falleg og notaleg, mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð í húsi 
sem hefur fengið gott viðhald. Rúmgott eldhús, björt stofa, svalir með svalalokun, tvö stór 
herbergi, geymsla með stórum glugga í kjallara. Mjög falleg íbúð sem vert er að skoða.

 SLÉTTAHRAUN 26 íbúð 102, 88,5 m2

220 HAFNARFJÖRÐUR, 41.9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

 FURUÁS 14, 302,7 m2

221 HAFNARFJÖRÐUR, 86,9  mkr.

Furuás 14, 221 Hafnarfirði er 302,7 fm parhús á tveimur hæðum með 49,7 fm innbyggðum bílskúr. Í grunninn mjög vandað útsýnis hús byggt árið 2009 
með góðum skjólveggjum og timburverönd. Húsið þarfnast standsetningar í dag að innan og utan. 

mánudaginn 15. júní kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS
Hilmar Þór Hafsteinsson

Lögg. fasteignasali
S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Brekkugata 22, í Urriðaholti Garðabæ. Fimm herbergja parhús í byggingu.
Nánast tilbúið til afhendingar. Fullbúin lóð með 60 fm timburverönd til suðurs og
hellulögðu bílaplani. Bókið skoðun. Fallegt 200 fm fimm herbergja parhús með 
innbyggðum bílskúr á tveimur hæðum. Brekkugata 22-24 í Urriðaholti, 210 Garðabær.

 BREKKUGATA 22, 200 m2

210 GARÐABÆR, 84,5 mkr.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
• Glæsilegt einbýlishús á útsýnisstað. Hornlóð fullfrágengin.
• Tvöfaldur bílskúr og 49 m2 tómstundarými á neðri hæð.
• Möguleiki á séríbúð. Samtals 325 m2 að stærð.
• Nánari upplýsingar gefur Bjarni T. Jónsson í síma 895 9120 / bjarni@eignamidlun.is

 EINBÝLI Í ÁSUM GARÐABÆ
210 GARÐABÆR, 142,0 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

www.eignamidlun.is www.eignamidlun.is
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Þórarinn M. 
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Löggiltur 
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Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur fast-
eignasali, löggiltur 
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EFSTALEITI
103 REYKJAVIK

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 14-20

 Nútímalegt íbúðarhverfi á einum besta stað í borginni 
Sannkallað miðborgar hverfi í göngufæri við helstu verslunar- 
og þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði

  Íbúðirnar eru glæsilega innréttaðar

  Rut Kára innanhússarkitekt sér um efnis- og litaval á 
innréttingum og flísum

  Fyrstu íbúðir til afhendingar vorið 2020.  Fjölbreytt úrval íbúða, 
verð frá 28,9 millj.

FJÖLBREYTT ÚRVAL ÍBÚÐA,
VERÐ FRÁ 28,9 MILLJ.

 KYNNING Á NÝJUM ÍBÚÐUM Í 
SÝNINGARAÐSTÖÐU VIÐ EFSTALEITI 27 

SUNNUDAGI KL. 13-14

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 
KL. 13-14

SÝNUM DAGLEGA, BÓKIÐ 
SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM

LOKAÁFANGI Í SÖLU

GRENSÁSVEGUR 11   I   SÍMI 588 9090   I   WWW.EIGNAMIDLUN.IS
SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

NÝTT Í SÖLU
Afhending íbúða júlí 2020
Stærðir frá 56 - 241 fm
Verð frá 37,9 - 135 mkr.

 Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í tveimur 
húsum með sameiginlegum bílakjallara. 

 Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.  

FREKARI UPPLÝSINGAR

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur 
fasteignasali. Sími 895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrar.hagfr./ löggiltur 
fasteignasali. Sími 663 2508

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 1110

FREKARI UPPLÝSINGAR

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, 
sölustjóri.
Sími 899 1882

Guðlaugur Ingi 
Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali 
Sími 864 5464

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur 
fasteignasali. Sími 896 1168

Ármann Þór Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 847 7000

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala. Sími 867 0968



OPIÐ HÚS
 laugardaginn 13. júní

kl 14:00 -15:00

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

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

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Elín Alfreðsdóttir 
aðst. fasteignasala
Sími: 899 3090

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313

Friðjón Ö. Magnúss.
aðst. fasteignasala 
Sími: 692 2704

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

sími

2015
  2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Glæsilegar nýjar sérhæðir  
í rótgrónu hverfi
 • Efri og neðri hæð með sérinngöngum 

 • Hver hæð 113 fm og með 
þremur svefnherbergjum

 • Afhendast fullbúnar með gólfefnum 

 • Innfelld lýsing og tæki í eldhúsi 

 • Vandaðar innréttingar 

 • Sjálfstætt loftræstikerfi stýrir loftskiptum 

 • Gólfhiti með Danfoss stýringu 

 • Vönduð vel byggð eign

Eikjuvogur 27
104 Reykjavík

300 fm einbýlishús  
á tveimur hæðum 

 • Vel viðhaldið hús  
í góðu ástandi 

 • Stórar stofu og 5 stór 
svefnherbergi 

 • Frábært fjölskylduhús 

 • Möguleiki á aukaíbúð

Þverársel 20
109 Reykjavík

Verð:  105 millj.

Fallegt og mikið 
endurnýjað 232 fm 
endaraðhús

 • Fimm góð svefnherbergi 

 • Nýlegt eldhús, gólfefni 
og baðherbergi 

 • Frábær staðsetning

Haukalind 10
201 Kópavogur

Verð:  104,5 millj.

Verð:  74,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15 júní

kl 17:30 -18:00

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS
laugardaginn 13. júní

kl. 14.00 - 15.00



Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:  

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

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

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

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

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

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

• Útsýnisíbúðir 

• Stærðir frá 52-160 fm, stúdíó, 
2ja og 3ja herbergja íbúðir

• Flestar íbúðirnar ná  
í gegnum húsið

• Vinsælar íbúðir

• Aðgengi að þjónustu  
og félagsmiðstöð hjá  
Reykjavíkurborg 

• Vandaðir verktakar

• Afhending október 2020

Verð frá kr. 42,5 millj.

Hraunbær 103 a/b/c
110 Reykjavík

OPIÐ HÚS
 laugardaginn  13. júní

 milli kl. 15.30-16.30

1
0

2
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Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

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

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

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

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

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

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

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

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

 Verð frá Verð til

2ja herb 37,9 m  48,9 m
3ja herb 50,9 m 89,9 m
4ra herb 56,5 m 130 m
5 herbergja 69,9 m 82,9 m

Nýr 
áfangi í 

sö
lu

Mikið úrva
l 2

-4 herb íb
úða á 40-65 m

illj
.

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í 102 Reykjavík
• Vandaðar ítalskar innréttingar, 

fataskápar ná allir upp í loft, 
innbyggð ur ísskápur og upp-
þvottavél fylgir öllum íbúðum. 

• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni 
102reykjavik.is/miklaborg

• Húsin liggja umhverfis glæsi legan 
og skjólgóðan inngarð.

• Bílastæði í bílageymslu fylgir.

• Glæsilegt úrval lítilla, meðalstórra 
og stærri íbúða á þessum frábæra 
stað í Reykjavík.

Glæsilegar nýjar íbúðir til sölu
Haukahlíð / Smyrilshlíð / Fálkahlíð / Valshlíð

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar! 1
0

2

Sjarmerandi 46,9 fm, 2ja 
herbergja íbúð 

 • Eldhús með opnum hillum 
 • Nýjir gluggar í allri íbúðinni 
 • Eldhús og stofa rúmgóð rými 
 • Fræbær staðsetning 

Verð :  34,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Karlagata 20

s. 845 8958

105 Reykjavík

Falleg 148 fm efri sérhæð í hlíðunum 
með aukaíbúð í risi

 • Sérinngangur 
 • Stórar fallegar stofur með útgent á suður svalir 
 • Falleg risíbúð með stækkuðum kvistum og Stórum 
gluggum og rúmgóðum suðursvölum 

 Verð :   78,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mávahlíð 5

s. 845 8958

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 60+

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 14. júní

 milli kl. 13.30-14.30

Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogi

Nýjar og glæsilegar 1-5 herb. íbúðir  
við Hafnarbraut 13-15 í lyftublokk  
á vestanverðu Kársnesi. 
• Stærðir frá 45 -175 fm. 

• Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum. 

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar og með 
gólfefnum á votrýmum. 

• Bílastæði í bílakjallara fylgir flestum 
íbúðum. 

HAFIÐ SAMBAND

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

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

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

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

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

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

OPIÐ HÚS
 laugardaginn 13. júní

 milli kl. 13.30-14.30

Verð frá kr. 33,9 millj.

– Með þér alla leið

Rúmgóða og fallega 120 fm 3ja til 4ra 
herbergja endaíbúð á efstu hæð

 • Tvö sérlega rúmgóð svefnherbergi
 • Fallegt útsýni til suðurs og vestur
 • 30 fm bílskúr

Verð : 63 millj.  

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

Tröllakór 6-10 203 Kópavogi

s. 822 2307

214 fm einbýlishús í Ásahverfinu í Garðabæ 
 • Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi 
 • Borðstofa, arinstofa, eldhús og þvottahús 
 • Rúmgóðum bílskúr 
 • Eignin getur verið laus fljótlega

Verð :  114 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunás 3

s. 775 1515

210  Garðabær

Mjög falleg og rúmgóð 99,2 fm íbúð á 1. hæð  
 • Yfirbyggðar svalir til vesturs
 • Stæði í bílageymslu
 • Eldhúsið er opið inn í stofurýmið með fallegri 
innréttingu og vönduðum tækjum 

 • Pallur með sérafnotarétti til austurs, alls 24,7 fm

Verð :   55 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 15

s. 775 1515

105 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn  18. júní 

kl. 17:00 - 17:30

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasalis. 695 5520



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

110,8 fm íbúð á 10 hæð 
 • Útsýni yfir til Esju
 • Húsvörður
 • Stæði í bílageymslu

Verð : 58,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 8 

s. 775 1515

109 Reykjavík

Sunnusmári 
201 Kópavogur

www.201.is/
miklaborg

Sunnusmári 19-21 

Sunnusmári 16-18 

Sunnusmári 20-22 

Sunnusmári 23 

Sunnusmári 25 

      Sýnum alla helgina, hafðu samband!

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

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

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

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

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

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

• Stærðir íbúða frá 39 – 122 fm
• Nútímalegt borgarhverfi sem slegið hefur í gegn. 
• Frábærlega vel skipulagðar íbúðir allt frá studio 

íbúðum upp í 4ra herbergja á frábærum verðum.
• Allar íbúðir búnar snjalllausnum sem miða að 

hagkvæmni og þægindum.
• Stutt í alla þjónustu, verslanir og íþróttaaðstöðu.
• Rafhleðslustöðvar í bílgeymslum og eins á völdum 

svæðum utandyra.

Vinsælasta hverfið stækkar  
– Tryggðu þér nýja eign í dag

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

.       

Verð:  45,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15.júní kl. 17:00 - 17:30

Falleg 3ja herbergja 
íbúð á 2 hæð 

 • 2 svefnherbergi 

 • Nýtt parket 

 • Endurnýjað eldhús 
og baðherbergi 

 • Bílastæði í kjallara

Berjarimi 8
112 Reykjavík

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

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

.       

Verð:  99,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 14. júni kl. 16:00 - 17:00

Glæsilegt og vandað 195 fm 
parhús innst í botlanga

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

 • Vandaðar innréttingar og 
ástand húss mjög gott 

 • Skemmtilega skipulagt 
hús á vinsælu svæði

Laxalind 19
200 Kópavogur

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

Hraunbær 26 3 hæð
 • Björt 2ja herbergja íbúð 
 • Eldhúsinnrétting hefur verið endurnýjuð
 • Suðursvalir
 • Sérgeymsla er í kjallara

Verð : 29,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Hraunbær 26

s. 616 1313

110 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1313
OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 14. júní

 milli kl. 15:30 - 16:30

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:  49,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 14. júní kl.17:00 – 17:30

Sérlega falleg 4ra herbergja 
íbúð á annarri hæð 

 • Stórar bjartar stofur með 
útgengt á suður svalir

 • Fallegt hvítt eldhús með 
borðkrók við gluggann

 • Þrjú góð svefnherbergi
 • Þvottahús innréttað innaf 
eldhúsi og búr innaf  
þvottahúsi

Hraunbær 132
110 Reykjavík

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

.       

Verð:  39,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15. júní kl. 17:00 - 17:30

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

 • Íbúðin var öll tekin 
í gegn 2017 

 • Búið er að endurnýja 
rafmagn og lagnir 

 • Nýlegar innréttingar og gólf

 • Góð eign í hjarta borgarinnar

Bárugata 5
101 Reykjavík

.       

 Verð:  77,9 millj.

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

Falleg og vel skipulögð 134 fm 
4ra herbergja íbúð á jarðhæð

 • Nýlegt lyftuhús með 

 • Stæði í lokaðri bílageymslu

 • Eignin skiptist í 118,8 fm 
íbúðarrými

 • 15,2 fm geymsla

Hrólfsskálamelur 3
170 Seltjarnarnes

.       

Verð:  89,9 millj.

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

Glæsileg 161 fm íbúð 
með 25 fm bílskúr 

 • Innangengt í bílskúr úr sameign 
 • Stórar þaksvalir, frábært útsýni 
 • Frábær staðsetning í 
Sjálandshverfinu 

 • Tvö stór svefnherbergi 
 • Sólstofa m gólfhita, einnig 
eldhús og borðstofa 

 • Glæsileg eldhúsinnrétting

Nýhöfn 3
210 Garðabæ

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

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

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

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is



Bílar 
Farartæki

KIA STINGER GT LINE 2019
Ek aðeins 4þús Sjálfs,glerþak, 
bakkmyndavél, leiðsögukerfi sumar 
+ vetrardekk ofl Geggjaður sportbíll 
hlaðinn aukabúnaði í ábyrgð hjá 
Öskju til 2026 Upp:620-2192.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

VOLVO XC60
Volvo XC60, T8, Inscription. Árg 
2018 ek 49þ. Umboðsbíll, einn 

eigandi, sérlitur perluhvítur, 
dráttarkúla, hiti í aftursætum, 

loftpúðafjöðrun, sportstýri, o.m.fl.
Verð 7.7mkr eða verðtilboð.

Upplýsingar sendist á 
heyvindur@gmail.com

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Óska eftir að kaupa 200 þús Toyotu 
Corolla yngri en 2002. Verður að 
vera í toppstandi og skoðaður. 
Staðgreiðist. Uppl. í s: 480-2109.

 Vörubílar

VAGNASMIÐJAN AUGLÝSIR:
Getum nú afgreitt þessa flottu 

Hardoxskúffu á trailervagn.
Með botnplötu úr 8mm Hardox 
450 stáli sem nær upp á miðjar 

hliðar (50 cm). Upp í gegnum 
allar beygjurnar. Allt annað efni 

í skúffum,framgafl, afturgafl 
og hliðar er 5 mm. Hardox 450 
stál. Fæst á gamla verðinu, til 

afhendingar strax. Einnig sterkar 
og ódýrar krókgrindur. Án 

gámalása, kr. 280 þ.+ vsk. Með 
gámalásum, kr. 380 þ. + vsk.

Vagnasmiðjan Eldshöfða 21 R.vík

s. 8946000 og 6507373

 Húsbílar

TOYOTA HILUX /TICHER 230.
Til sölu Ticher 230 pallhýsi árgerð 
2016 og Toyota HiLux LUD72 árgerð 
2017, ek. 20þ. Selst saman. Tilbúinn 
m. öllu í ferðalagið. Upplýsingar í 
síma 864 7050.

Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

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

Sláttur og öll almenn garðvinna. 
Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

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

 Húsaviðhald
Höfum í boði verkamenn og 
aðstoðarmenn til ýmissa starfa td. 
Málara, smiði og fleira. Upplýsingar 
í síma 7803344 eða í netfangið 
starfsmidlun@gmail.com

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

VP Múrari ehf
Flísalögn, múrviðgerðir og alhliða  
málningavinna innan og utanhús.

Parketlögn og fleira.

Leitaðu verðtilboða þér að kostnaðarlausu

Sími 766-3597 – vpmurari@gmail.com

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

HÚSARIF • JARÐVEGSVINNA
STEYPUSÖGUN • KJARNABORUN • MÚRBROT

Sími. 852-5804 | 852-5808 | worknorth@simnet.is

worknorth.is

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

AUSA
Öll jarðvinna 

          
                     

S:7773555

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Save the Children á Íslandi

  S í ð a n  1 9 9 5
Reykjavík–Snæfellsbæ–Höfn Hornafirði | Sími 588 4477 | www.valholl.is

Valhöll fasteignasala óskar eftir löggiltum Fasteignasala 
í fullt starf við frágang skjala, undirbúning og eftirvinslu á 

kaupsamningum, afsölum og öðrum tilfallandi löggerningum.  
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af slíku starfi, búa yfir góðu 
skipulagi, vera talnaglöggur, nákvæmur og hafa góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.   Valhöll fasteignasala er rótgróin 25 

ára gömul fasteignasala sem hefur verið í hópi  
Frammúrskarandi fyrirtækja (skv, Credit info) s.l. 5 ár.   

Áhugasamir aðilar sendið tölvupóst á netfangið 
ingolfur@valholl.is   

 Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Fasteignasala 
Skjalafrágangur

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Sensodyne- 
tannkremin 
eru sérstaklega 
þróuð fyrir við-
kvæmar tennur.

Tannkul er tímabundinn 
sársauki í tönnum. Það ein-
kennist af skammvinnum, 

stingandi verk, sem er svar við 
örvun sem stafar af óvörðu tann-
beini, en er ekki af völdum tann-
skemmda eða sjúkdóma.

„Ef þú færð stundum sting í 
tennurnar þegar þú drekkur 
heitan eða kaldan drykk, þegar þú 
borðar eitthvað súrt eða sætt, eða 
jafnvel þegar þú ert úti að ganga í 
kulda, þá er líklegt að þú sért með 
tannkul. Það er talið að allt að 
einn af hverjum þremur sé með 
viðkvæmar tennur og finni fyrir 
tannkuli, hins vegar áttar fólk sig 
ekki alltaf á vandamálinu og leitar 
því ekki aðstoðar,“ segir Þórhildur 
Edda Ólafsdóttir, sölufulltrúi hjá 
Artasan.

Það geta verið margar ástæður 
fyrir tannkuli og viðkvæmni í 
tönnum. Algengustu ástæður fyrir 
tannkuli eru:

n Allt of kröftug tannburstun
n  Bólga í tannholdi (tannholds-

bólga)
n Tannagníst
n Tannhold gengið til baka

Sensodyne-tannkremin eru sér-
staklega þróuð fyrir viðkvæmar 
tennur og miða öll að því að 
vernda tennurnar gegn tann-
kuli. Öll hafa þau sína sérstöðu 
og vinna gegn tannkuli á mis-
munandi hátt.

„Nýjasta tannkremið frá 
Sensodyne er Sensodyne Rapid 
Relief, það veitir skjóta vörn gegn 
tannkuli á aðeins 60 sekúndum og 

veitir langvarandi vörn með tann-
burstun tvisvar á dag,“ útskýrir 
Þórhildur.

„Verkun hefst eftir fyrstu tann-
burstun. Sensodyne Rapid Relief 
myndar breiðvirkt, sýruþolið 
varnarlag við tannbeinið, sem ver 
það gegn áreiti.“

Sensodyne –  
sérfræðingur í tannkuli
n  Áhrifarík vörn gegn tannkuli
n  Inniheldur flúor og vinnur gegn 

tannskemmdum
n  Veitir langvarandi vörn gegn 

tannkuli
n Mild hreinsun
n Ferskt bragð

Fæst í verslunum og apótekum.

Áhrifarík 
vörn gegn 
tannkuli
Í heilbrigðri tönn ver tannholdið og 
glerungurinn tannbeinið fyrir utan-
aðkomandi áreiti. Ef tannholdið 
hefur gengið til baka, eða ef um gler-
ungseyðingu er að ræða, eru tenn-
urnar viðkvæmari fyrir tannkuli.

Þórhildur segir nýja Sensodyne Ra-
pid Relief tannkremið veita skjóta 
vörn gegn tannkuli á 60 sekúndum.

Nýtt! 

Myndir sýnir hvernig tannkremið myndar sýruþolið hlífðarlag utan um tönnina og linar sársauka vegna tannkuls.

Myndin sýnir hvernig tannbeinið verður óvarið og tönnin viðkvæm, þegar tannholdið hefur gengið til baka.

Heilbrigð tönn Tannholdið hefur 
hörfað og hluti af tönn-

inni er viðkvæmur.

Mjög viðkvæm tönn, 
tannbeinið er óvarið 

fyrir áreiti.

Tannbein Hraðvirk  
formúla

Breiðvirkt 
sýruþolið 
hlífðarlag

Linar sársauka 
vegna tannkuls 

LANGVARANDI  
VÖRN FYRIR 
VIÐKVÆMAR 

TENNUR
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Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Við erum ekki ein um slíkt 
gósenland, enda finnast 
gullfallegir náttúrulegir 

baðstaðir víða um jörðina sem gefa 
íslensku laugunum ekkert eftir.

Japan og Ísland eru að mörgu 
leyti líkir staðir þar sem bæði 
liggja á f lekasamskeytum, sem 
stuðlar að tíðum jarðskjálftum 
og eldvirkni. Á báðum stöðum 
finnst töluvert af heitu hveravatni 
sem íbúar hafa verið duglegir að 
nýta sér til góðs. Náttúrulaugar og 
laugar þar sem heitt hveravatn er 
notað, finnast víða um Japan líkt 
og á Íslandi og eru alla jafna kall-
aðar „onsen“ sem á íslensku merkir 
„heitavatnshver“. Onsen hug-

takið er notað yfir ýmsar gerðir 
náttúrulauga, sem finnast annað 
hvort undir beru lofti eða eru 
yfirbyggðar. Miklar hefðir fylgja 
onsen-baðferðum og á hefðbundn-
ari onsen klæðast sundgestir ekki 
baðfatnaði.

Fyrir um fimm árum síðan 
hafði um helmingur onsen-bað-
staða bannað húðflúruðum ein-
staklingum að nýta sér aðstöðuna. 
Ætlunin var að koma í veg fyrir 
að meðlimir glæpagengja, sem 
þekktust af útflúruðum kroppum 
sínum, nýttu sér onsen-baðstaði. 
Bannið gildir enn í dag á mörgum 
stöðum, en einnig er til fjöldi 
onsen-baðstaða í Japan sem leyfa 
húðflúr, eða biðja fólk um að hylja 
f lúr sitt.

Baðmullarkastali
Tyrkland býr yfir einni fallegustu 

   Bestu 
baðstaðir   
   veraldar
Við Íslendingar höfum lengi búið að 
einni bestu baðaðstöðu veraldar í 
bakgarðinum, með heitt hveravatn, 
jarðsjó, náttúrulaugar og sundlaugar í 
hverju einasta krummaskuði.

Onsen laugarn-
ar í Japan eru 
vinsælir ferða-
mannastaðir. 

Laugarnar í Pamukkale einkennast af hvítum útfellingum og túrkísbláu vatni. 

Mikil selta vatnsins gerir það að verkum að maður flýtur eins og korktappi í því.

Enski leikarinn Rupert Grint, 
sem er best þekktur fyrir að 
leika Ron Weasley í kvik-

myndunum um Harry Potter, 
hefur grætt verulega á fasteigna-
viðskiptum, en eignir hans eru 
taldar vera rúmlega fjögurra 
milljarða króna virði.

Leikarinn fjárfesti stóran hluta 
af launum sínum fyrir hlutverkið 
í Harry Potter í fasteignum og var 
nýlega að bæta eignum að andvirði 
tæplega tveggja milljarða króna 
við eignasafnið. Grint hefur unnið 
að því að byggja eignasafnið upp 
árum saman og hefur stofnað 
þrjú arðbær fasteignafyrirtæki 
sem halda utan um rekstur þess. 
Eitt þeirra fjárfesti í fasteignum 
að andvirði tæplega 1,4 milljarða 
króna á síðasta ári og annað er að 
kaupa upp fasteignir rétt fyrir utan 
London.

Grint er sagður fær fjárfestir og 

Fasteignaveldi Ruperts Grint
Enski leikarinn 
Rupert Grint 
hefur grætt 
verulega á 
fasteignavið-
skiptum. MYND/
GETTY

náttúrulaug sem fyrirfinnst á 
jarðríki. Laugarnar í Pamukkale, 
sem merkir baðmullarkastali, er 
að finna nálægt borginni Deinizli 
í suðvestur Tyrklandi. Svæðið 
er þekkt fyrir náttúrulaugar á 
skjannahvítum klettasyllum, en 
hvíti liturinn stafar af karbónít- 
útfellingum úr vatninu, sem setjast 
á steininn fyrir neðan. Svæðið er 
hlaðið goðsögnum og eru til frá-
sagnir af því að Kleópatra sjálf hafi 
baðað sig í þessum laugum.

Fljóta eins og korktappar-
Dauðahafið hefur löngum verið 
vinsæll áfangastaður fyrir baðfúsa 
gesti, enda býr það yfir alveg sér-

stökum eiginleika. Um er að ræða 
stórt stöðuvatn á landamærum 
Ísraels og Jórdaníu. Vatnið er 
staðsett í lægð sem er framhald af 
Austur-Afríku sprungunni.

Hinn sérstaki eiginleiki bað-
staðarins kemur til vegna gríðar-
legrar seltu, sem einnig verður til 
þess að ekkert líf þrífst í vatninu, 
hvorki fiskar né aðrar sjávarlífver-
ur. Eina lífið sem finnst í brimsöltu 
vatninu eru smásæir þörungar og 
gerlar. Selta Dauðahafsins er um 
tíu sinnum meiri en sjávarins, en 
ástæða þessarar miklu seltu er 
að þar ríkir ójafnvægi milli inn-
streymis og útstreymis. Áin Jórdan 
og aðrar minni ár streyma í Dauða-

hafið og leggja því til vatn. Hins 
vegar er vatnið undir sjávarmáli og 
því ekkert útstreymi úr því.

Uppleyst efni eins og sölt og 
steinefni, sem berast í Dauðahafið 
með árvatninu, ná ekki að gufa 
upp og sitja þar eftir, sem veldur 
því að seltan eykst statt og stöðugt. 
Selta Dauðahafsins liggur við 
mettun, sem verður til þess að salt 
fellur út jafn hratt og það bætist 
við. Þessi gífurlega selta gerir það 
að verkum að eðlismassi Dauða-
hafsins er 1,24 kg/l, sem er mun 
meiri en eðlismassi sjávar, og er 
ástæða þess að menn fljóta eins og 
korktappar um þetta massamikla 
vatn.

hann kaupir fjölbreyttar fast-
eignir, bæði leiguíbúðir og fínni 
einbýlishús. Hann er 31 árs gamall 

og hann og kærasta hans, Georgia 
Groome, eignuðust sitt fyrsta barn 
í síðasta mánuði.
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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

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

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

Skólar
Námskeið

 Kennsla

NÁMSAÐSTOÐ-KENNSLA Í 
SUMAR.

Stærðfræði-eðlisfræði-bókfærsla-
íslenska og fl. Einkatímar og 
fámennir hópar. Uppl. s: 8999365

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ

Lærðu að sigla seglskútu, 
námskeið fyrir börn og fullorðna.

Siglingafélag Reykjavíkur -
www.brokey.is -
brokey.felog.is

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði
2ja herb 70 fm íbúð á jarðhæð, sér 
inngangur og sér bílastæði í hverfi 
105 Rvk. Uppl. s:895-6307.

Herbergi til leigu með 
húsgögnum,afnot af interneti, 
sameiginlegt baðherbergi og eldhús 
og afnot af þvottavél. Laust nú 
þegar. Mánaðarlegar greiðslur. Uppl. 
síma 775-8897.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Fjárfesting í vellíðan
Smiðjuvegi 11 s. 571 3770, pall@sauna.is, sauna.is

Hydropool rafmagnspottar og Aqua Exellent bætiefni fyrir potta og laugar

Hydropool pottarnir eru með 4 Wellness-stillingar
Bjóðum upp á viðhald  og varahlutaþjónustu
Veitum faglega ráðgjöf
25 ára góð reynsla af Hydropool 
rafmagnspottunum á Íslandi

Umhverfisvæn bætiefni 
fyrir rafmagnspotta 
og hitaveituskeljar

Velkomin í sýningarsalinn 
að Smiðjuvegi 11

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% 
lesenda dagblaða* 
á höfuðborgarsvæðinu.
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OFN FYLGIROFN FYLGIR

OFN FYLGIROFN FYLGIR

Fjárfesting í vellíðan

 Tegund Stærð h x þv Sætafjöldi 
 450 122 x 152 cm 2 - 4 
 460 122 x 182 cm 4 - 6 
 470 122 x 214 cm 5 - 8 

Tunnupottur úr sedrusviði                     
 Tegund Stærð þv x l Sætafjöldi 
 760 214 x 183 cm 2 - 4 
 770 214 x 214 cm 4 - 6 
 780 214 x 244 cm 6 - 8 

Saunatunna úr sedrusviði                     

 Tegund Stærð Sætafjöldi 
 PSMINICL 214 x 214 cm 2 - 4 
 

Pod útisauna úr sedrusviði                      Tegund Stærð b x l Sætafjöldi 
 860LU 244 x 182 cm 2 - 4 
 870LU 244 x 214 cm 4 - 6 
 880LU 244 x 244 cm 6 - 8 .

Luna útisauna úr sedrusviði                     

 Tegund Stærð þv x l Sætafjöldi 
 760 PV 214 x 182 cm 2 - 4 
 770 PV 214 x 214 cm 4 - 6 
 780 PV 214 x 244 cm 6 - 8 

Panorama sedrus saunatunna    

Smiðjuvegi 11 s. 571 3770, pall@sauna.is, sauna.is

Saunatunnur, klefar og heitir pottar úr sedrusviði sem slegið hafa í gegn á Íslandi!

Kanadísku Dundalk pottarnir 
og saunaklefarnir eru úr sedrusviði 
sem fúnar ekki, þarf ekkert viðhald, 
er sterkur og hentar því einstaklega 

vel íslenskri veðráttu.
Þess vegna velur þú sedrus! 

RÁÐNINGAR

Intellecta ehf.    Síðumúla 5    108 Reykjavík    511 1225    intellecta.is

Árangur fyrirtækja ræðst  af þekkingu, getu og reynslu 
starfsmanna. Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting 
og er hagur bæði fyrirtækis og viðkomandi einstaklings 
að vel takist til.
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Við höfum alltaf haft 
áhuga á garðrækt og 
hönnun og höfum 
átt margar ánægju-
stundir við vinnu í 
garðinum ok kar,“ 

segir Vilborg. „Þegar við f luttum 
hingað var við húsið lítill pallur 
úr mótatimbri, sem var að molna 
niður. Við fjarlægðum þann pall og 
byggðum aðeins stærri árið 2014.

Vilborg og eiginmaður hennar, 
Þórólfur Beck, vildu stækka pall-
inn alveg að næsta húsgafli og koma 
fyrir heitum potti. „Ég rissaði niður 
á blað hugmynd sem ég hafði að 
pallinum og verð að viðurkenna 
að maðurinn minn sendi mér svip 
þegar ég sýndi honum hvernig ég 
vildi hafa þetta,“ segir Vilborg í 
léttum tón.

Leið eins og Indiana Jones
Það voru töluverðar framkvæmdir 
nauðsynlegar til að geta látið hug-
myndirnar rætast og þurfti að 
fjarlægja mikið af trjám og skraut-
plöntum, og þar sem aðgengið að 
pallasvæðinu var erfitt þurftu þau 
hjón að handgrafa fyrir honum. 
„Nágrannar okkar í næstu fjórum 
húsum nutu góðs af þessu og fengu 
mold í beðin sín frá uppgreftrinum. 
Það var ýmislegt sem kom upp úr 
jörðinni og okkur leið svolítið eins 
og Indiana Jones, þegar við grófum 
upp hluti eins og Spur- og Mir-
anda-f löskur, íslenskt brennivín, 
sígarettupakka, vinnuhanska og 
peninga frá árinu 1978.“

Þegar þau svo héldu að undir-
búningnum væri loks lokið, komu 

þau niður á hart undirlag. „Þá kom 
í ljós heil stæða af timbri frá 1978, 
það var aðeins ysta lagið sem var 
ónýtt, svo maðurinn minn gat 
notað hluta timbursins og restin 
fór til nágranna.“

Vilborgu langaði að hafa pall-
inn óhefðbundinn og útbúa bæði 
tröppur og geymslukassa sem 
einnig nýttust sem sæti. „Ég lagði 
líka áherslu á að hafa gróður inni 
á pallasvæðinu til að skapa hlý-
leika,“ segir Vilborg sem í gegnum 
árin hefur einnig safnað hlutum 
sem skreyta pallinn og segir þá alls 
ekki þurfa að vera dýra. „Ég hef oft 
keypt ódýra hluti, kannski eru þeir 
ekki í þeim lit sem mér líkar, en þá 
breytir maður því bara,“ segir hún 
og bætir við að lýsingin skipti einn-
ig miklu máli.

Dugleg að breyta til
Þau hjónin breyta oft uppröðun 
húsgagna og hafa leikið sér að því 
að breyta litasamsetningu á pall-
inum. „Árið 2016 ákvað ég að skoða 
það hvaða litir voru í boði á pall-
inn, aðrir en þessu hefðbundnu. 

ÉG RISSAÐI NIÐUR Á BLAÐ 
HUGMYND SEM ÉG HAFÐI 
AF PALLINUM OG VERÐ AÐ 
VIÐURKENNA AÐ MAÐUR-
INN MINN GAF MÉR SVIP 
ÞEGAR ÉG SÝNDI HONUM 
HVERNIG ÉG VILDI HAFA 
ÞETTA.

Hlýleikinn  
í fyrirrúmi
Vilborg Einarsdóttir hefur búið ásamt fjöl-
skyldu sinni í fallegu húsi í Reykjanesbæ 
í rúm tuttugu ár. Þau ákváðu að ráðast í 
framkvæmdir á pallinum fyrir nokkrum 
árum og útkoman er stórglæsileg.

Vilborg segir fjölskylduna nota pallinn mikið og að hann sé eins konar griðastaður. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Vilborg vildi að tröppurnar að pottinum nýttust jafnframt sem sæti.

Grindverkið við pallinn er grámálað með litnum Labrador, en pallurinn 
sjálfur er í Naturgrå, báðir litir fást í Húsasmiðjunni. Mottan er úr Blómavali.

Tjaldið er úr Ikea en sófi, stóll, púðar og borð undir því, úr Bauhaus. Hinir 
stólarnir og gærurnar sem skreyta þá eru úr Rúmfatalagernum.  

Orkídeuna fékk 
Vilborg í Costco 
en styttuna 
í Verkfæra
lagernum í 
Keflavík. 

Vilborg notar smáhluti eins og 
styttur til að auka hlýleikann.

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is

Við vorum þreytt á því að þurfa 
að bera á pallinn tvisvar á ári, en 
við höfðum notað hefðbundna 
pallaolíu, sem virkaði ekki vel í 
Kef lavík. Ég fann palla-beis frá 
Jötun, meðhöndlun á því er allt 
önnur en á venjulegri pallaolíu, en 
maður ber á eina spýtu og þurrkar 
síðan af. Síðar fundum við út að 
þetta efni hentar mun betur, þó að 
grunnvinnan sé tímafrekari, þá er 
endingin mun betri eða um þrjú til 
fjögur ár. Ég ákvað að velja ljósan lit 
og var það algjör andstæða þess sem 
við vorum með á pallinum fyrr, því-
líkur munur, svæðið allt varð miklu 
meiri aðlaðandi og meira kósí.“
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UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM TRUCKS Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR 
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

FERÐASTU UM            ÍSLAND
Á ALVÖRU JEPPA MEÐ ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIFI

JEEP® WRANGLER RUBICON – VERÐ FRÁ: 11.990.000 KR.

• 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

BÍLL Á MYND: JEEP® GRAND CHEROKEE TRAILHAWK 35” BREYTTUR

BÍLL Á MYND: JEEP® WRANGLER RUBICON 35” BREYTTUR

JEEP® GRAND CHEROKEE – VERÐ FRÁ: 11.690.000 KR.

• 3.0 V6 250 HÖ. DÍSEL, 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
• 570 NM TOG
• HÁTT OG LÁGT DRIF
• RAFDRIFIN LÆSING Í AFTURDRIFI
• LOFTPÚÐAFJÖÐRUN AÐ FRAMAN OG AFTAN
• HLÍFÐARPLÖTUR UNDIR VÉL, KÖSSUM OG SKIPTINGU

• BI-XENON LED FRAMLJÓS MEÐ ÞVOTTAKERFI
• RAFDRIFIN OPNUN Á AFTURHLERA
• ÍSLENSKT LEIÐSÖGUKERFI
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ BÍLASTÆÐAAÐSTOÐ
• FJARLÆGÐASKYNJARAR AÐ FRAMAN OG AFTAN
• BLINDHORNSVÖRN

ALLT

VERÐUM Á BÍLADÖGUM Á AKUREYRI 17. JÚNÍ MEÐ 

40” RAM, 40” WRANGLER OG 35” GRAND CHEROKEE

PANTIÐ REYNSLUAKSTUR Í SÍMA 620-2321 18.-20. JÚNÍ



Þetta er skemmtilegt verkefni 
og liður í umhverfisstefnu 
okkar.

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.     

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Guðmundur Baldvinsson,
umsjón útfara

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

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

Sími · 567 9110 · utfarir@utfarir.is  ·  www.utfarir.is

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi

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

Frænka okkar, 
Ólafía Guðrún Ragnarsdóttir 

síðast til heimilis að Lindargötu 57, 
Reykjavík, 

                    er látin.  
Útförin verður gerð frá Dómkirkjunni, 

fimmtudaginn 25. júní kl. 15.

Baldur Sigurgeirsson, Þórður Jónsson
Markús Ívar Magnússon, Guðrún Magnúsdóttir

Þórhildur Lárusdóttir, Ólafur Björn Lárusson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,  

Grethe G. Ingimarsson 

sem lést á Landspítalanum  
21. maí, verður jarðsungin frá 

Árbæjarkirkju, 19. júní nk. kl. 13.00.

Christian Emil Þorkelsson Guðrún Axelsdóttir
Anna María Þorkelsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Merkisatburðir
1864 Hammersith og City-járnbrautin opnuð í London.

1922 Gengisskráning íslenskrar krónu tekin upp. Áður 
fylgdi hún dönsku krónunni.

1928 John Forbes Nash, Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði 
og stærðfræðingur fæðist.

1971 New York Times hefur útgáfu Pentagon-skjalanna.

2001 Pólski stjórnmálaflokkurinn Lög og réttur stofn-
aður.

Grænar g reinar Orku-
sölunnar eru nú í gangi. 
Þá fara orkuráðgjafar 
frá Orkusölunni hring-
inn í kringum landið á 
rafmagnsbíl og af henda 

sveitarfélögum landsins einn bakka 
af birkitrjám, frá gróðrarstöðinni 
Kjarri, tilbúnum til gróðursetningar. 
Orkusalan mun gróðursetja til jafns 
við sveitarfélögin, í skógi sínum við 
Skeiðsfossvirkjun, þar sem fara niður 
um 3.000 birkitré.

„Við erum með fjölmörg sveitarfélög 
og fyrirtæki í viðskiptum hjá okkur, 
sem óska reglulega eftir heimsóknum 
frá okkur. Við ákváðum að nýta ferðina 
og heimsækja öll sveitarfélög landsins 
og af henda þeim plöntur til gróður-
setningar,“ segir Heiða Halldórsdóttir, 
markaðsstjóri Orkusölunnar.

„Þetta er skemmtilegt verkefni og 
liður í umhverfisstefnu okkar, en frá 
því að Orkusalan var stofnuð hefur 
fyrirtækið ræktað skóg við Skeiðsfoss-

virkjun. Markmið skógræktarinnar er 
að rækta fjölnytjaskóg sem fellur vel að 
landinu. Skógurinn okkar er að binda 
um þrefalt magn þeirrar losunar gróð-
urhúsalofttegunda sem fylgir rekstri 
fyrirtækisins, en við viljum samt sem 
áður halda áfram að gróðursetja og hafa 
þannig meiri áhrif á umhverfið okkar,“ 
segir hún.

Þetta er í annað sinn sem Orkusalan 
fer hringinn í kringum landið með 

þessum hætti, en í síðustu hringferð 
gaf Orkusalan öllum sveitarfélögum 
landsins hleðslustöð fyrir raf bíla, alls 
80 talsins. Með því vill Orkusalan auð-
velda rafbílaeigendum að komast leiðar 
sinnar hringinn í kringum landið.

Heiða segir að Orkusalan setji 
sér háleit markmið þegar kemur að 
umhverfismálum, en fyrirtækið náði 
stórum áfanga í fyrra þegar það varð 
fyrsta og eina raforkufyrirtækið hér á 
landi til að kolefnisjafna bæði rekstur 
og vinnslu raforku.

Hún segir enn fremur að verkefnið 
Grænar greinar sé gott dæmi um hvern-
ig fyrirtæki og einstaklingar geta lagt 
sitt af mörkum fyrir umhverfið og í 
baráttunni gegn loftslagsbreytingum.

„Fyrirtæki þur fa að taka meiri 
ábyrgð þegar kemur að loftslagsmálum 
og það er virkilega gaman að leggja sitt 
af mörkum til þessa þarfa verkefnis, 
sem okkur öllum er ofarlega í huga,“ 
segir Heiða.
benediktboas@frettabladid.id

Orkusalan á grænni grein
Orkusalan fór af stað með verkefnið Grænar greinar og aka orkuráðgjafar frá fyrirtæk-
inu þessa dagana um landið og afhenda sveitarfélögum einn bakka af birkitrjám.

Alma Dröfn Benediktsdóttir tók við bakkanum fyrir hönd Skútustaðahrepps.
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Til að birta andláts-, útfarar- eða þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að senda tölvupóst á 
timamot@frettabladid.is  eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Erna S. Júlíusdóttir

verður jarðsungin frá Digraneskirkju, 
fimmtudaginn 18. júní kl. 13. 

Sérstakar þakkir eru til starfsfólks 
hjúkrunarheimilisins Grundar fyrir góða umönnun.

Guðfinna Pétursdóttir Rudiger Peltz
Guðríður K. Pétursdóttir Þórarinn Þórarinsson
Guðbjörg L. Pétursdóttir
Júlíus Pétur Pétursson Lotta Frick

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

ástkærs föður okkar, tengdaföður, afa 
og langafa,

Sigurðar Inga Hjálmarssonar
Sigga á Ásfelli.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Höfða, 
hjúkrunar- og dvalarheimilis, fyrir frábæra umönnun.

Sigríður Sigurðardóttir Jón Ágúst Þorsteinsson
Sæunn Ingibjörg Sigurðardóttir Björn Baldursson
Haraldur Sigurðsson Elín Heiða Þorsteinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
sonur, tengdafaðir og afi, 

Jón Árni Konráðsson 
Brekkulandi, Ólafsfirði, 

sem lést þriðjudaginn 9. júní, verður 
jarðsunginn frá Ólafsfjarðarkirkju 

mánudaginn 22. júní, klukkan 14.00.

Margrét Sigmundsdóttir og fjölskylda

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Margrét Erlingsdóttir 
Miðleiti 12, Reykjavík, 

lést mánudaginn 8. júní.  
Útförin verður auglýst síðar. 

Sigurður Hannesson  Margrét Karlsdóttir
Kristín Hannesdóttir  Páll Einar Kristinsson
Erlingur Hannesson  Halldóra Halldórsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,  
Þráinn Örn Friðþjófsson 

Hamraborg 26, Kópavogi,
varð bráðkvaddur á heimili sínu 

hvítasunnudaginn 31. maí sl.  
  Útförin hefur farið fram í kyrrþey  
 að ósk hins látna. Sérstakar þakkir viljum 

við færa starfsfólki Landspítalans, Kópavogsbæjar og 
heimahjúkrunar HERU, fyrir góða umönnun og hlýhug. 

Þeim sem vilja minnast hans er bent á Ljósið og Geðhjálp.

Anders Már Þráinsson  Guðný Eva Pétursdóttir
Valur Þráinsson Brynja Dís Sólmundsdóttir
Björg Þráinsdóttir Souleymane Sonde

og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og systir, 

Sigrún Ingibjörg Jónsdóttir
fyrrverandi sendiráðsritari,

lést 8. maí síðastliðinn. 
Útförin fer fram frá Neskirkju, 

mánudaginn 15. júní, kl. 13.00.

Kristján Þór Sigurðsson
Hallgrímur F. Hallgrímsson
Maria Moth Hallgrímsson

Rós Kristjánsdóttir
Þorsteinn B. Friðriksson

Kristján Máni Þorsteinsson
Elínborg Jónsdóttir

Okkar besti vinur, eiginmaður,  
faðir, afi, bróðir og tengdasonur,  

sem kenndi okkur svo margt,
Gunnar Þór Atlason 

lést þann 6. júní síðastliðinn  
                   í faðmi fjölskyldunnar.  
 Útför verður 22. júní kl. 13.00 í Fossvogskirkju. 

Konný Þór Agnarsdóttir
Kristján Lár Gunnarsson

Anna Guðlaug Gunnarsdóttir
Agnes Heiður Gunnarsdóttir

Hlynur Þór Gunnarsson
Ása Valdís Kristjánsdóttir 

Kristrún Bjarney Kristjánsdóttir
Kristján Krummi Símonarson

Anna Sigga Atladóttir
Ása Steinunn Atladóttir

Atli Steinarr Atlason
Guðlaug Konráðsdóttir

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Kristbjörg Magnea 
Gunnarsdóttir

Skógum, 
verður jarðsungin frá Selfosskirkju 

föstudaginn 19. júní, kl. 14. 
           Jarðsett verður í Eyvindarhólakirkjugarði.

Sigríður Sigurjónsdóttir Magnús Skúlason
Sigrún Sigurjónsdóttir Øyvind M. Edvardsen
Dýrfinna Sigurjónsdóttir Guðni Sveinn Theodórsson
Auður Sigurjónsdóttir Kristinn Kristófersson
Ágúst Sigurjónsson Sigrún Hreiðarsdóttir

og ömmubörn.

Okkar elskulega móðir,  
tengdamóðir og amma, 

Fjóla Lind Gunnlaugsdóttir 

lést á dvalarheimilinu Höfða,  
Akranesi, 8. júní síðastliðinn.  

Útförin fer fram frá Akraneskirkju, 
þriðjudaginn 16. júní, kl. 13.00. 

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Höfða, fyrir einstaka 
umönnun, nærgætni og hlýju.

Gunnlaugur Pálmason Rut Karol Hinriksdóttir
Víðir Pálmason Helga Jónsdóttir
Þuríður Ósk Pálmadóttir Tryggvi Guðbrandsson

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,
Guðrún Fanney 
Magnúsdóttir

Nanna, 
Valhúsabraut 27, Seltjarnarnesi,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 30. maí. Útför fer fram 
frá Fossvogskirkju, þriðjudaginn 16. júní kl. 13.

Ingibjörg Svava Ásgeirsdóttir
Ásgeir Ásgeirsson       María Ingólfsdóttir

og fjölskyldur.

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og 

hlýhug við andlát og útför elskulegrar 
eiginkonu, móður, ömmu og 

tengdamömmu okkar,
 Rannveigar Tómasdóttur

 
                     sem lést 19. maí sl.  

Sérstakar þakkir færum við starfsmönnum HERU, fyrir 
góða umönnun og hlýtt viðmót.

Þórhallur Arason
Halla Björg Þórhallsdóttir  Guðmundur Kristinsson
Þorbjörg Þórhallsdóttir  Gísli Þór Guðmundsson
Tómas Magnús Þórhallsson  Unnur Lilja Hermannsdóttir
Rannveig Myrra Gísladóttir
Rakel Tómasdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Jóhann Líndal Jóhannsson
fyrrv. rafveitustjóri, 

Vallarbraut 6, Njarðvík,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 

fimmtudaginn  23. apríl sl. Útförin fer fram 
frá Ytri-Njarðvíkurkirkju, fimmtudaginn 18. júní, kl. 14.

Elsa Dóra Gestsdóttir
Agnes Jóhannsdóttir Bessi Halldór Þorsteinsson
Hreinn Líndal Jóhannsson Anna Dóra Lúthersdóttir
Jóhann Gestur Jóhannsson Svava Tyrfingsdóttir
María Líndal Jóhannsdóttir
Elías Líndal Jóhannsson Guðlaug Helga Sigurðardóttir
Lína Dalrós Jóhannsdóttir Gunnlaugur Þór Ævarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku besta mamma mín,  
dóttir og systir,

Guðrún Elín Jónsdóttir
(Gunnella)

lést 8. júní í faðmi fjölskyldunnar á 
líknardeildinni í Kópavogi.  

Útför hennar fer fram frá Lindakirkju  
18. júní klukkan 15. Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 

Heru, líknarheimaþjónustu, og líknardeildarinnar í 
Kópavogi. Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð, 

en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Krabbameinsfélagið. 

Arna Björk Helgadóttir Marteinn Már Jakobsson
Jón M. Magnússon
Edda Björk Jónsdóttir  Benedikt Kristjánsson
Unnur Arna Jónsdóttir Gunnar G. Halldórsson

Okkar ástkæri
Árni Björn Jónasson 

verkfræðingur, 
Skjólbraut 18, Kópavogi,

sem lést 31. maí, verður jarðsunginn frá 
Lindakirkju föstudaginn 19. júní, kl. 13.

Guðrún Ragnarsdóttir
Ragna Árnadóttir Magnús Jón Björnsson
Páll Árnason Sunna Kristjánsdóttir
Jónas Árnason Guðbjörg Eva Friðgeirsdóttir
Ragna Pálsdóttir Þórmundur H. Sigurjónsson

og barnabörn.

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og 

hlýhug við andlát og útför föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

Jóns Ólafssonar 
Fossvegi 6, 
Selfossi.

Sérstakar þakkir færum við öllum þeim sem önnuðust 
hann í veikindum hans.

Ólafur Jónsson
Sigríður Jónsdóttir Ólafur Óskarsson 
Vigdís Jónsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma, 

Bergrós Þorgrímsdóttir 
Bjargslundi 4, Mosfellsbæ, 

lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi, laugardaginn 6. júní.  

Útför fer fram frá Grafarvogskirkju 
fimmtudaginn 18. júní, klukkan 13.00.

Sveinn Sveinsson
Sveinn Þorgrímur Sveinsson Margrét Ragnarsdóttir
Rakel Rós Sveinsdóttir Hrafn Stefánsson
Pétur Hafliði Sveinsson

og barnabörn.
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Höggbor-/skrúfvél
BSB18CBLLE LI-352X. Sérlega handhæg 18 V högg-
borvél með kolalausum mótor og 13 mm borpatrónu 
sem taka má af. 3 x 2,5 Ah PRO18V Lithium-Ion 
rafhlöðu, 50 mín. hleðslutæki, málmkassa

Háþrýstidæla
DXPW001E. 2300 watt. Hámarksdæluþrýstingur 130 
bar. Hámarksvatnsflæði. 540 l/t.

Háþrýstidæla
K7 Premium Full Control Plus Black edt. 3000 W. 
Dæluþrýstingur 20-180 bör. Vatnsflæði 600 l/t. 
Hámarkshiti 60°C.

Lagerhreinsun

Hefur þú séð nýja 
BAUHAUS blaðið?

Kjarakaup

WEBER Spirit S320 GBS
Grillflötur: 60cm x 44,5cm. 3 ryðfríir brennarar, 8,79 kW.  Innfelld 
gas hliðarhella, 3,52 kW.  Rafstýrður kveikjari. Pottjárnsgrillgrindur 
– „BBQ system“. Postulín-glerungshúðaðar bragðburstir (Flavo-
rizer® bars). Ryðfrítt stállok.  Innfeldur hitamælir í loki.  H:113cm 
(145cm) B:132cm D:66cm (69cm).  Fitusafnari og álbakki fyrir fitu. 
Gaskútahaldari.

109.995.-

79.995.00.- 39.995.00.-30.000.00.-87.995.- 59.995.- 
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295.00.-
30 x 30 x 5 cm ................................................................ 395.- 
25 x 50 x 5 cm ................................................................ 495.- 
30 x 30 x 6 cm ................................................................ 415.- 
40 x 40 x 5 cm ................................................................ 745.- 
50 x 50 x 5 cm ............................................................. 1.145.- 

Steyptar hellur
20 x 40 x 5 cm. Verð á stykki.

395.- 

Nanna garðhúsgögn
Í settinu er er dökkgrár hornsófi 
í lökkuðu áli. Dökkgrár sessur 
fylgja. Stærð: Sófi: 77 x 77 x 67 
og 77 x 66 x 67. Borð: 80 x 80 x 
32 cm.89.995.00.-

Yfirbreiðsla fylgir

Mikið úrval fallegra steina og hellna 
fyrir innkeyrsluna eða garðinn!

Pallaolía 5 l
Ver pallinn fyrir sólinni og 
hindrar að raki smjúgi inn i 
viðinn. Glær. Hægt að blanda í 
fleiri litum. Þekur 15 m² á l.

3.795.-

ALLT FYRIR SUMARVERKEFNIN Í BAUHAUS!NÝTT BAUHAUS BLAÐ KOMIÐ ÚT!

Kjarakaup

Kjarakaup
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Við fáum blómasendingar í 
nánast hverri viku – komdu 
og sjáðu úrvalið! 

Gasgrill Q3200
2 brennarar, 6,36 kW. Grillflötur 
63 x 46 cm. Grillgrind úr por-
selínglerungshúðuðu steypujárni. 
Rafrænn kveikjari. Innbyggður 
hitamælir. Lok og botn úr áli. 
Opinn vagn.

76.695.-

Mejse garðbekkur með borði
Úr akasjá viði. L:160 x H: 95 x 
B:67 cm.39.995.00.-



Höggbor-/skrúfvél
BSB18CBLLE LI-352X. Sérlega handhæg 18 V högg-
borvél með kolalausum mótor og 13 mm borpatrónu 
sem taka má af. 3 x 2,5 Ah PRO18V Lithium-Ion 
rafhlöðu, 50 mín. hleðslutæki, málmkassa

Háþrýstidæla
DXPW001E. 2300 watt. Hámarksdæluþrýstingur 130 
bar. Hámarksvatnsflæði. 540 l/t.

Háþrýstidæla
K7 Premium Full Control Plus Black edt. 3000 W. 
Dæluþrýstingur 20-180 bör. Vatnsflæði 600 l/t. 
Hámarkshiti 60°C.

Lagerhreinsun

Hefur þú séð nýja 
BAUHAUS blaðið?

Kjarakaup

WEBER Spirit S320 GBS
Grillflötur: 60cm x 44,5cm. 3 ryðfríir brennarar, 8,79 kW.  Innfelld 
gas hliðarhella, 3,52 kW.  Rafstýrður kveikjari. Pottjárnsgrillgrindur 
– „BBQ system“. Postulín-glerungshúðaðar bragðburstir (Flavo-
rizer® bars). Ryðfrítt stállok.  Innfeldur hitamælir í loki.  H:113cm 
(145cm) B:132cm D:66cm (69cm).  Fitusafnari og álbakki fyrir fitu. 
Gaskútahaldari.
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Lestrarhestur vikunnar: Amena Ahmad Seddeeq
Hvernig bækur þykja þér skemmti-
legastar? Bækur eins og Þegar 
litirnir fengu nóg.

Hvaða bók lastu síðast og um hvað 
var hún? Hún heitir Þegar litirnir 
fengu nóg. Hún er um liti sem fengu 
nóg því það var svo mikið fólk að 
lita.

Hvaða bók ætlarðu að lesa næst? 
Arabíska bók. Ég er búin að lesa allar 
bækurnar og mig langar í meira.

Ef þú myndir skrifa bók, um hvað 
væri hún? Kisur og kanínur.

Ef þú mættir velja þér persónu úr 
bók til að ferðast um Ísland með, 
hver væri hún? Dýr úr einhverri bók.

Hvernig mynduð þið ferðast?   
Á hjólaskautum.

Manstu eftir fyrstu bókinni sem 
var í uppáhaldi hjá þér? Það var 
prinsessubók.

Ferðu oft á bókasafnið? Já.

Hver eru þín helstu áhugamál? 
Lesa.

Í hvaða skóla ertu? Austurbæjar-
skóla.

Borgarbókasafnið, Bókmenntaborgin og Bókabeitan efna til 
sumarlesturs fyrir krakka og bjóða alla velkomna í bókasafnið 
í sínu hverfi, til að taka þátt í lestrarleiknum. Í hverri viku fær 
einn heppinn þátttakandi bók að gjöf og í lok sumarsins verður 
veittur einn, veglegur vinningur.

Amena Ahmad Seddeeq, átta ára, er lestrarhestur vikunnar. 

Patrik Hafstein er sex ára fótboltaáhugamaður sem á í kringum 200 fót-
boltabúninga og vill verða atvinnumaður í fótbolta. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Patrik Hafstein er sex ára gamall 
fótboltaáhugamaður sem stefnir á 
atvinnumennsku með fram beina-
fræðinni ef hann verður ekki letinni 
að bráð.

Hvernig er lífið hjá þér þessa dag-
ana Patrik? Bara frábært. Fótbolta-
æfingar eru byrjaðar aftur og leik-
irnir eru að byrja, það er gaman. Svo 
er komið sumar og það er gaman.

Hver eru helstu áhugamálin þín? 
Spila fótbolta.

Með hvaða liði heldurðu í fót-
bolta? Liverpool í ensku og Vík-
ingi í íslensku og líka Barcelona í 
spænsku deildinni.

Hvað áttu marga fótboltabún-
inga? Fullt. Örugglega 200 búninga.

Hver er besti fótboltamaður 
heims að þínu mati? Lionel Messi. 
Hann spilar með Barcelona og hann 
er besti leikmaður í heimi. Gylfi 
Sigurðsson er bestur á Íslandi. En 
Kári í Víkingi er uppáhaldsfótbolta-
maðurinn minn á Íslandi.

Hvað viltu helst gera þegar þú 
verður stór? Vera atvinnumaður í 
fótbolta og spila með Barcelona. Ég 
ætla líka að vinna við að vera beina-
fræðingur, þá skoðar maður bein í 
fólki. Kannski verð ég líka letingja-
maður, þá liggur maður bara í leti og 
gerir ekki neitt.

Hvað ætlarðu að gera í sumar? 
Spila fótbolta, fara í sund, labba 
á Esjuna, fara í ferðalög og tjalda, 
fara út í náttúruna, fá mér ís, spila 
körfubolta á nýja körfuboltavell-

inum mínum. Gista í leikskólanum 
og útskrifast úr leikskólanum. Þegar 
sumarið er alveg að verða búið þá 
byrja ég í sex ára bekk í Snælands-
skóla.

Hvað er það skemmtilegasta við 
sumarið? Vera úti að leika með 
vinum mínum.

Hver er uppáhaldsmaturinn þinn? 
Hamborgari með fullt af tómatsósu.

Einhver matur sem þér f innst 
vondur? Chilisósa, kjöt, kjúklingur, 
sveppir og kolkrabbi.

Hver er uppáhaldstónlistarmað-
urinn þinn og af hverju? Slash, af 
því að hann spilar rokk. Uppáhalds 
íslenski tónlistarmaðurinn minn er 
Birnir af því að hann spilar rapp og 
hann er frændi minn.

Viltu bæta einhverju við í lokin?
Mér finnst gaman að fara í sund. 
Þá fer ég í kaf og syndi út um allt og 
renni mér í rennibrautinni. Takk 
fyrir mig!

Atvinnumaður 
eða  

letingjamaður
ÉG HELD MEÐ LIVER-
POOL Í ENSKU OG 

VÍKINGI Í ÍSLENSKU OG LÍKA 
BARCELONA Í SPÆNSKU DEILD-
INNI.

„Þetta er nú meira
veggskriflið,“ sagði Kata, 
þar sem þau komu að 
hlöðnum steinvegg. 
„Hér vantar nánast annan 
hvern stein,“ bætti hún við 
með fyrirlitningu. „Hann 
er nú bara orðinn gamall,“ 
sagði Konráð. „Það gerir 
hann ekki endilega að 
vondum vegg, bara 
laslegum,“ bætti hann við. 

Konráð
á ferð og flugi

og félagar 407

Getur þú hjálpað þeim að telja hvað vantar marga steina í gatið?

?
?

?

„Það vantar til dæmis ansi 
marga steina í þetta gat 
hérna fyrir framan okkur,“ 
sagði Kata og hélt áfram að 
úthúða veggnum. Konráð 
varð að viðurkenna að það 
vantaði jú ansi marga steina 
í þetta gat. „En við verðum 
að troða okkur í gegnum 
það ef við ætlum að komast 
eitthvað áfram,“ sagði Kata. 
„Spurning hvort það vanti 
það marga steina að við 
komumst í gegnum gatið,“ 
bætti hún við glottandi. 

Enda augljóst að auðvelt 
væri að komast í gegnum 
svona stórt gat án þess að 
þurfa að troða sér.

Lausn á gátunni

Það vantar níutíu og einn stein?
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Í tilefni 60 ára afmælis Emmessís toppum 
við sumarið með uppáhaldsísnum ykkar. 

Við pökkuðum ómótstæðilegum og brakandi 
hnetutopp í box - umhverfisvænt afmælisveislubox. 

Til hamingju með það!

Við erum
60 ára



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Fremur hæg suðvestlæg átt og lítilsháttar skúrir í f lestum landshlutum.  
Hiti 7 til 13 stig, en 15 til 23 stig á NA- og A-landi í dag.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Geeeeisp! Ertu að segja 
mér að þú hafir 
verið sofandi í 

allan dag? 

Ég sver það! 
Vaknaði fyrir 

hálftíma síðan í
 kvíðakasti

Hefurðu tekið eftir því 
hvað heimurinn er orðinn 

ruglingslegur? 
Ég var einmitt að hugsa að 

ég er með svörin við öllu. 
Þú átt svo margt  

eftir ólært.

Ég er næstum 
því búin. 

Ég líka.
Þarftu alltaf að  
eyðileggja allt? 

Mamma á allavega eftir að fatta 
frá hverjum gjöfin mín er.

LÍKA Á  
SUMRIN!
  júní júlí ágúst

88% af lesendum dagblaða* á 
höfuðborgarsvæðinu á aldurs-
bilinu 18-49 ára lesa 
Fréttablaðið daglega allan 
ársins hring

*meðallestur þeirra sem lesa bara Fréttablaðið og þeirra sem lesa Fréttablaðið og 
  Morgunblaðið. Heimild: Prentmælingar Gallup apr. - júní og júlí - sept. 2019.

– mest lesna dagblað landsins, líka á sumrin

Það borgar sig ávallt að auglýsa 
í Fréttablaðinu

88%

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut
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KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Íslenska landsliðið í opnum flokki 
æfir stíft fyrir komandi mót. 
Síðasta fimmtudag var tekinn 20 
spila æfingaleikur gegn lands-
liði Sviss. Útlitið var ekki bjart í 
byrjun. Staðan 0-35 eftir tólf spil. 
En þá byrjuðu okkar menn að 

skora og naumur sigur vannst, 
41-36. Spilarar fyrir Ísland voru Jón 
Baldursson-Sigurbjörn Haralds-
son, Aðalsteinn Jörgensen-Bjarni 
H. Einarsson. Ísland var lítið undir 
fyrir síðasta spil. Vestur gjafari og 
allir á hættu:

Á öðru borðinu „týndu” Bas Drijver og Sjoert Brink 
spaðalitnum. Sjoert í vestur opnaði á laufi, Drijver sagði 
eitt hjarta, Sjoert eitt grand sem sýndi 14-16 punkta og 
Drijver lét þann samning nægja. Aðalsteinn og Bjarni fóru 
reyndar alla leið í fjóra spaða í vestur á hinu borðinu og 
útspil norðurs þar var laufadrottning. Bjarni þurfti ekki 
fleiri tækifæri, úr því útspilið var ekki tígull og henti tígli 
í laufakóng. Það var 10 impa gróði þegar fjórir spaðar 
stóðu.

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.

Skák  Gunnar Björnsson

Norður
K7
G108
KD9
DG1092

Suður
543
643
ÁG104
743

Austur
D986
K9752
876
Á

Vestur
ÁG102
ÁD
532
K865

SVEIFLULEIKUR

Hvítur á leik

Ingvar Þór Jóhannesson fékk 
þessa stöðu upp á Chess. com-
skákþjóninum fyrir skemmstu.  

1. Kc5! Bxa2 2. b4+! axb3 3 
g8D 1-0.  Aðalfundur Skáksam-
bandsins fer fram í dag. Magnús 
Carlsen og Wesley So byrjuðu best 
í undanúrslitum ögurskákmótsins 
á Lichess-skákþjóninum. 

www.skak.is:   
Ögurskákmótið.   
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VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er raðað 
rétt saman, birtist áður ómissandi, en nú nánast horfið fyrirbæri 
úr viðskiptaheiminum. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 18. júní 
næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „13. júní“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Húsið okkar 
brennur eftir Gretu Thunberg 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Freygarður 
Þorsteinsson, Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
N Ý R N A S T E I N A R

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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LÁRÉTT 
1 Horfði ánægð á boltaleik og 

allt það neikvæða sem af 
honum hlaust (15)

9 Gæddu sér á suðrænu hreifa-
dýri (6)

11 Er heilsuræða kannski 
málið að skilnaði? (11)

13 Þessi lögga særði róttækar 
rauðsokkur (10)

14 Eyrún kunni sko kúnstina 
að skrifa (11)

15 Ef skoða skal hið besta, þá er 
þetta ílátið (10)

16 Flott lóð fyrir vef um 
hégóma og slúður (9)

17 Nýta sér krafta Ármanns og 
fleiri gagnlegra guma (10)

20 Skrá hvert orð sem prýðir 

þessa málsháttabók (11)
25 Saxaði mjög spjót það er 

risti óstilltar raddir (11) 
29 Leita skarpra plöntubrúna 

vegna örverpa (10)
31 Í frumefninu leynist mikilvæg 

næring handa urtinni (7)
32 Liðin er nú læsing hússins 

helstu gættar (10)
33 Þetta ruglar gegna menn og 

gilda (5)
34 Sá Huppu á hesti þegar hún 

var að þjaka allt og alla (7)
36 Merkiskonur já, en illa 

skakkar í blússandi mínus 
(11)

39 Skil vel viðkvæman snáða 
og legg orð hans á minnið 
(5)

42 Óhljóð þrasgjarnrar þjóðar 
sem ekkert hefur breyst (9)

45 Nokkuð „seif“ lausn en 
innantóm og svolítið rugl-
andi (9) 

46 Byrji blóð að renna þarf að 
bæta úr því (4)

47 Eitt drottinsdægur tek ég frá 
fyrir hana Góu mína (7)

48 Ræða stofnun þar sem orð 
bera ávöxt? (9)

49 Það er barnaskapur að halda 
hálf þroskuð aldin frábær 
(6) 

50 Meintur rugludallur vill að 
við treinum okkur ánægj-
una af skákinni (7) 

LÓÐRÉTT 
1 Fígaró hélt víst úti ránfugla-

setri meðfram aðalfyrir-
tæki sínu (11)

2 Finn lítil verkefni fyrir lata 
menn (9)

3 Heyri gól geisla vegna vols 
vanda (9)

4 Svona spírulykkja fangar eina 
fisktegund (9) 

5 Hann mun grófmúra híbýli 
Jóapé og Króla (10)

6 Húrra! Við náðum í borð á 
vinsælum veitingastað (10) 

7 Talandi um þræl Garðars; 
hvað varð um nafna hans, 
svefngenglana? (10)

8 Gríp einn til ef seyðismálið 
bregst (8)

10 Hvað um þau sem framleiða 
eitthvað og gerbreyta því 
svo? (7)

12 Einhver hlaut að hitta Varða 
(7)

18 Gott er að grípa þann sem 
mættur er í veislu hjá ætt-
ingjum (8) 

19 Fjárrekstur á árbakka ýtir 
undir auðsöfnun (8)

21 Þessi dúkur er það eina sem 
ég á og hér er búllan sem 
reddar mér búð (12)

22 Reykjavíkurdætur nota víst 
núna/nokkurnveginn allt 
sem rímar við frúna (7) 

23 Hlemmur slær botninn í 
þetta ævintýri (7)

24 Páfinn þarf kirnu undir 

heitt snakk og feitt (8) 
26 Skeiðin er einhvernveginn 

ötuð fitu og alsett götum (5)
27 Ætla mannfælnum að gang-

ast við mistökunum (7)
28 Spann upp sögu um hina 

fornu volgru (7)
30 Betra er að ég yfirgefi land 

með slíku dómskerfi (10)
35 Ætli klukkur snúist í því 

sem kastað er? (7)
37 Sprikl milli tarna eykur 

orku straumanna (6)
38 Tíndi í biðu ber sem meiðir (6)
40 Felli kind á eigin fæti (6)
41 Saga af sólkonungi (6)
43 Bylgjan fullyrðir að þetta sé 

lýðræðisfélag (5)
44 Vöfrum með vesælum (5)
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SAMBAND LISTA-
MANNS VIÐ MENN-

INGU OG ANDA SÍNS TÍMA ER 
ÚTGANGSPUNKTUR SÝNINGAR-
INNAR.

BAKARÍIÐ

FRÁ KLUKKAN 09:00 - 12:00

Eva Laufey og Svavar Örn
opna Bakaríið alla laugardagsmorgna.

Tíðarandi – samtíma-
verk úr einkasafni 
Skúla Gunnlaugssonar 
er yfirskrift sýningar 
sem verður opnuð 
í dag, laugardaginn 

13. júní, í Listasafni Árnesinga. Á 
sýningunni eru verk úr safni Skúla 
Gunnlaugssonar, hjartalæknis og 
listaverkasafnara. Verkin eiga það 
sameiginlegt að vera unnin á síðast-
liðnum áratug.

„Þetta eru verk, unnin á tíu ára 
tímabili, eftir yngri kynslóð lista-
manna, sem eru fæddir á árunum 
1970-1993. Listamennirnir eru 55 og 
verkin rúmlega 60. Samband lista-
manns við menningu og anda síns 
tíma er útgangspunktur sýningar-
innar Tíðarandi, þar sem skoðað 
er hvernig lesa má þjóðfélagslegar 
hræringar í gegnum listir,“ segir 
Vigdís Rún Jónsdóttir sýningar-
stjóri. „Það má segja að sýningin sé 
tvískipt. Í sal eitt birtast frásagna-
kennd verk sem byggja mörg hver á 
arfi fortíðarinnar, svo sem í gegnum 
myndmál Fornegypta, handverks-
hefð og þjóðlegan menningararf, og 
í sölum tvö og þrjú eru geómetrísk 
mynsturverk allsráðandi, en sú 
stefna í myndlist virðist vera að 
ryðja sér til rúms meðal íslenskra 
myndlistarmanna eftir langa fjar-
veru, eða allt frá því að strangflatar-
listin var alltumlykjandi um miðja 
síðustu öld.“

Listin til fólksins
Skúli Gunnlaugsson er einn öflug-
asti listaverkasafnari landsins, en í 
eigu hans eru rúmlega 900 listaverk 
sem spanna öll tímabil í íslenskri 
myndlistarsögu síðastliðinna 130 
ára, allt frá gömlu meisturunum til 
listsköpunar dagsins í dag. Skúli bjó 
í Bandaríkjunum í yfir tuttugu ár og 
flutti heim fyrir tveimur árum. „Ég 
byrjaði að safna verkum í kringum 
2008 og þar er öll íslenska mynd-
listarsagan undir. Það var ekki 
markmiðið í upphafi en þróaðist 
þannig,“ segir hann.

Skúli leggur mikið upp úr því 
að gera listaverkin sýnileg fyrir 
almenning. „Ég vil fara með listina 
til fólksins. Það er engin menning 
að loka listaverk inni og sitja á þeim 
eins og ormur á gulli. Ég vil koma 
þeim til fólksins í landinu. Fyrir sjö 
til átta árum byrjaði ég að standa 
fyrir sýningum í fyrirtækjum í 
Reykjavík án endurgjalds, á Hilton 
eru til dæmis yfir 100 verk úr safni 
mínu. Hver og ein sýning myndar 

Sýning sem sýnir núið
í Listasafni Árnesinga eru sýnd verk úr safni Skúla Gunnlaugs-
sonar. Verkin eru unnin á tíu ára tímabili og eru eftir yngri 
kynslóð listamanna. Skúli segir söfnun vera andlega næringu.

Vigdís Rún Jónsdóttir sýningarstjóri og listaverkasafnarinn Skúli Gunnlaugsson. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Snillingurinn Ragnar Kjartansson á 
vitanlega verk á sýningunni.

Verkið Rotating Unit eftir Egil Sæ-
björnsson gleður sannarlega augað.

Mynd úr sal, 
en sýningin er í 
þremur sölum.

hönnun, en verkin á veggjunum 
eru ekki í samræmi við það sem er 
á gólfinu. Listasöfnin gera sitt, en 
ég er að reyna að ná til hinna sem 
fara ekki í söfnin og reyna að fá þá 
til að fara í söfnin eftir að hafa séð 
myndir.“

Andleg næring
Spurður hvað söfnunin gefi honum 
segir Skúli: „Maður lifir ekki á 
brauði einu saman. Söfnunin er mín 
andlega næring.“

Nákvæmlega eitt ár er frá því sýn-
ingin Gjöfin til íslenzkrar alþýðu – 
stofngjöf Ragnars í Smára til Lista-
safns ASÍ, var sett upp í Listasafni 
Árnesinga. „Þessi sýning, Tíðarandi, 
kallast á við þá sýningu,“ segir Vig-
dís. „Sýningarnar eiga það sam-
eiginlegt að miðla verkum úr safni 
einkasafnara sem tilheyra hvor 
sinni kynslóðinni og má segja að 
verkin á sýningunum varpi ljósi á 
tíðaranda tveggja tíma.“

„Sýningin á verkum úr eigu Ragn-
ars í Smára gaf innsýn í samtímalist 
hans tíma. Þessi sýning gefur inn-
sýn í samtímalist okkar tíma. Hún 
sýnir ekki framtíðina, ekki for-
tíðina, hún sýnir núið,“ segir Skúli.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

fagurfræðilega heild og stendur 
yfirleitt í mörg ár,“ segir hann.

„Ég vil skapa kúltúrstemningu 
þar sem fólk veltir myndlist fyrir 
sér. Maður sér í glanstímaritum að 
fólk leggur mikið upp úr fallegri 
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 14. júní eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

BÆKUR ERU HEIMUR ÆVINTÝRA!

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Kisa litla í felum
TILBOÐSVERÐ: 2.199.-
Verð áður: 2.499.-

Allt í plati!
TILBOÐSVERÐ: 3.799.-
Verð áður: 4.299.-

Saga býflugnanna
TILBOÐSVERÐ: 3.599.-
Verð áður: 3.999.-

Danskvæði um söngfugla 
og slöngur
TILBOÐSVERÐ: 3.599.-
Verð áður: 3.999.--

Ilmkjarnaolíur
TILBOÐSVERÐ: 3.299.-
Verð áður: 3.699.-

Tvö líf Lydiu Bird
TILBOÐSVERÐ: 3.599.-
Verð áður: 3.999.-

Fólk í angist
TILBOÐSVERÐ: 3.599.-
Verð áður: 3.999.-

Tíbrá 
TILBOÐSVERÐ: 3.599.-
Verð áður: 3.999.-

ÚRVAL BÓKA 
EFTIR SIGRÚNU 

ELDJÁRN NÚ 
Á FRÁBÆRU 

TILBOÐSVERÐI! 



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

Laugardagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓGOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Strumparnir
08.20 Billi Blikk
08.30 Tappi mús
08.40 Stóri og Litli
08.50 Heiða
09.10 Blíða og Blær
09.35 Zigby
09.45 Vinafundur
09.55 Mæja býfluga
10.10 Mia og ég
10.30 Latibær
10.55 Lína langsokkur
11.20 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
13.25 Bold and the Beautiful
13.45 Einkalífið
14.15 Spegill, spegill
14.40 The Greatest Dancer
16.00 Between Us
16.45 Golfarinn
17.10 Impractical Jokers
18.00 Sjáðu
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Lottó
19.00 Top 20 Funniest
19.40 Step Up 6
21.10 Me, Myself and Irene
23.05 Phantom Thread
01.10 Death Becomes Her
02.50 The Day After Tomorrow

07.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.05 The Simpsons
21.30 Bob’s Burgers
21.40 Big Little Lies
21.50 The Righteous Gemstones
23.15 Empire
23.55 Friends
00.20 Friends
00.40 Modern Family

11.50 Golden Exits
13.20 Daphne & Velma
14.35 Finding Your Feet
16.25 Golden Exits
17.55 Daphne & Velma
19.10 Finding Your Feet
21.00 A Prayer Before Dawn
22.50 Game Night
00.30 The Foreigner
02.20 A Prayer Before Dawn

08.30 PGA Tour 2020
11.30 PGA. In This Together
11.50 European Tour 2020
13.35 PGA Special. Links to 
Learning
13.55 PGA Tour 2020
17.00 PGA Tour 2020  Bein útsend-
ing frá Charles Schwab Challenge.
22.00 European Tour 2020  Út-
sending frá lokadegi Abu Dhabi 
HSBC Championship.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Símon
07.20 Hinrik hittir 
07.25 Kátur 
07.37 Sara og Önd 
07.44 Hrúturinn Hreinn 
07.51 Bubbi byggir 
08.02 Alvinn og íkornarnir 
08.13 Músahús Mikka 
08.36 Djúpið 
08.57 Hvolpasveitin 
09.20 Sammi brunavörður 
09.31 Stundin okkar  Þessi með 
hengirúminu, grettukeppninni og 
þegar krakkarnir týnast
09.55 Þvegill og skrúbbur 
10.00 Herra Bean - Mr Bean
10.10 Úr Gullkistu RÚV. Andri á 
flandri 
10.40 Matarmenning Austurlanda 
nær 
11.30 Fagur fiskur Hótel humar
12.00 Músíkmolar 
12.10 Með sálina að veði - Berlín 
13.10 Mannleg hegðun 
14.00 Stelpurokk 
14.30 Jón Gnarr - Ég var einu sinni 
nörd
15.55 Mótorsport - Suðurnesj-
arallý 
16.25 Úr Gullkistu RÚV. Stúdíó A 
16.55 Djók í Reykjavík 
17.30 Mömmusoð 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Nýi skólinn 
18.16 Rosalegar risaeðlur 
18.44 Erlen og Lúkas Hvað er 
myndlist?
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.40 Blái hnötturinn
21.30 Tímaflakk Doctor Who XII 
 Tólfta þáttaröð bresku þáttanna 
um Doctor Who sem ferðast á 
milli vídda. Aðalhlutverk: Jodie 
Whittaker, Bradley Walsh, Tosin 
Cole og Mandip Gill. Þetta er sú 
vísindaskáldskaparsería sem 
lengst hefur lifað í sjónvarpi. 
Þáttaröðin var sýnd í Bretlandi á 
árunum 1963 til 1989 og sjón-
varpsmynd var gerð með sögu-
hetjunum árið 1996. 
22.20 Angel Heart Ógnvænleg leit 
00.10 Atlanta 
00.35 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 The Voice US
13.00 The Bachelor 
15.05 Younger
16.05 Survivor
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 A Million Little Things
18.20 This Is Us
19.05 LA to Vegas 
19.30 A.P. BIO
20.00 Mean Girls  Cady Heron er 
15 ára gömul stúlka sem hefur 
eytt mestallri ævi sinni í Afríku, 
en þar fékk hún kennslu heima-
fyrir af foreldrum sínum sem eru 
dýrafræðingar. Þegar fjölskyldan 
flytur til Bandaríkjanna fer Cady 
í menntaskóla í úthverfi Illinois 
fylkis, þar sem hún fær hraðnám-
skeið í ýmsu er snýr að því að vera 
menntaskólastelpa: íþróttastrák-
arnir, klappstýrurnar, dópistarnir, 
svölu krakkarnir, og svo framvegis. 
Henni að óvörum kemst Cady inn 
í aðalstelpuklíkuna sem þekkt er 
undir nafninu “The Plastics”, en 
þar ræður Regina George ríkjum. 
21.35 The Raid
23.15 The Usual Suspects
01.05 Minority Report
03.25 Síminn + Spotify

07.20 Huddersfield - Leeds
09.05 Granada - Getafe
10.50 Espanyol - Alaves  Bein út-
sending.
12.55 Valencia - Levante
14.50 Celta - Villarreal  Bein út-
sending.
17.20 Leganes - Real Valladolid 
 Bein útsending.
19.50 Real Mallorca - Barcelona 
 Bein útsending.
21.55 La Liga Clubs - Andalúsía 
 Þáttaröð frá La Liga á Spáni þar 
sem fjallað er um sérkenni liðanna 
í deildinni og sögu þeirra. Í þessum 
þætti eru liðin frá Andalúsíu á 
suðurhluta Spánar til umfjöllunar.
22.20 Espanyol - Alaves

09.05 Southampton - Tottenham
09.30 Topp 5
09.55 Valur - KR
11.35 Pepsi Max - Upphitun
12.50 Breiðablik - FH  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
kvenna.
14.55 Fylkir - Selfoss  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
kvenna.
16.55 Þór/KA - Stjarnan  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
kvenna.
19.15 Valur - KR. Upphitun
19.55 Valur - KR  Bein útsending 
frá leik Pepsi Max deild karla.
22.00 Southampton - Tottenham 
02/03
22.25 Grindavík - ÍBV  Útsending 
frá leik í Mjólkurbikar karla .
00.05 Super Bowl LIV

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta Ball á þorps-
torginu
08.00 Morgunfréttir
08.05 Þingvellir  (1 af 2)
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Raunir, víti og happ  (2 af 4)
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð
14.00 Hannyrðapönk  (2 af 4)
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Undantekningin
17.00 Heimsmenning á hjara 
veraldar - Franz Mixa og fleiri 
forkólfar
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar  Betty 
Roché, Kasper Villume og John 
Coltrane
20.45 Úr gullkistunni  Gunnar Dal
21.15 Bók vikunnar - Óbæri-
legur léttleiki tilverunnar
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Heimskviður
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Undir yfirborðið (e)  Ásdís 
Olsen fjallar hispurslaus um 
mennskuna, tilgang lífsins og 
leitina að hamingjunni og varpar 
ljósi á allt sem er falið og fordæmt
20.30 Bílalíf (e)   er fjörlegur og 
fjölbreyttur þáttur um bílana 
okkar í leik og starfi.
21.00 Lífið er lag (e)   er þáttur um 
málefni fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri áranna. 
Umsjón: Sigurður K. Kolbeinsson.
21.30 The Kokopelli Trail  Einn 
helsti hjólarúntur ævintýramanna 
farinn með glans og gleði.

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is

Kjartan Atli Kjartansson fer yfir leiki dagsins í 
Pepsi Max deild karla í Pepsi Max tilþrifunum 
ásamt sérfræðingi. Öll mörkin og atvikin úr 
leikjum dagsins auk þess sem rætt er við

þjálfara og leikmenn.

Fyrsti þáttur er á dagskrá á sunnudag.

SUNNUDAG 22:15
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Í KVÖLD 19:15 
VALUR - KR

MÁNUDAG 21:15

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is

Pepsi Max deildin fer af stað um helgina og allir leikirnir í 1. umferð í karla- og kvennaboltanum verða 
í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport. Gummi Ben fer yfir síðustu umferð Pepsi Max deildar karla ásamt 

sérfræðingum Stöðvar 2 Sports í Pepsi Max stúkunni á mánudag kl. 21:15. Öll helstu málefni 
deildarinnar eru krufin til mergjar, umdeildustu atvikin skoðuð sem og glæsilegustu tilþrifin.



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

Sunnudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Strumparnir
08.20 Adda klóka
08.45 Blíða og Blær
09.05 Dóra og vinir
09.30 Mæja býfluga
09.40 Zigby
09.55 Mia og ég
10.15 Lína langsokkur
10.40 Latibær
11.05 Lukku Láki
11.30 Ævintýri Tinna
12.00 Nágrannar
13.25 Nágrannar
13.50 McMillions
14.40 Katy Keene
15.25 Áttavillt
15.55 BBQ kóngurinn
16.30 60 Minutes
17.40 Víglínan
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
19.00 The Greatest Dancer
20.25 Samkoma  Tónleikar með 
ýmsu tónlistafólki sem sýndir 
voru á Vísi í samkomubanni. 
21.05 Rebecka Martinsson
21.55 Prodigal Son
22.40 I Know This Much Is True
23.40 Cardinal
00.25 Silent Witness
01.25 Silent Witness
02.20 Shameless
03.15 Shameless

07.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.05 Empire
21.50 Steypustöðin
22.20 Magnum P.I.
23.05 Roswell, New Mexico
23.45 Friends
00.10 Friends
00.30 Modern Family

10.10 Ghostbusters II
11.55 Dare To Be Wild
13.40 20th Century Woman
15.35 Ghostbusters II
17.20 Dare To Be Wild
19.00 20th Century Woman
21.00 Girl In The Book
22.25 The Hangover Part 2
00.05 The Aftermath
01.50 Girl In The Book

06.40 European Tour 2020 
 Útsending frá lokadegi Saudi Int-
ernational á Evrópumótaröðinni.
11.05 PGA Tour 2020  Útsending 
frá Charles Schwab Challenge.
16.05 PGA Tour Profiles
17.00 PGA Tour 2020  Bein útsend-
ing frá Charles Schwab Challenge.
22.00 European Tour 2020  Út-
sending frá lokadegi Omega 
Dubai Desert Classic.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Tulipop 
07.19 Molang 
07.23 Húrra fyrir Kela 
07.47 Hæ Sámur 
07.54 Hrúturinn Hreinn 
08.01 Bréfabær 
08.12 Lalli 
08.19 Stuðboltarnir 
08.30 Konráð og Baldur 
08.43 Nellý og Nóra 
08.50 Múmínálfarnir 
09.12 Ronja ræningjadóttir 
09.36 Robbi og Skrímsli 
10.00 Herra Bean - Mr. Bean
10.25 Fólkið í blokkinni 
10.50 Skólahreysti
11.50 Söngvaskáld. Hörður 
Torfason
12.40 Músíkmolar 
12.50 Treystið lækninum 
13.40 Menningin - samantekt
14.05 Veröld sem var - Dellurnar
14.30 Emilíana Torrini og Sinfó
16.20 Gereyðing - í kapp við 
tímann 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar  Í þessum 
þætti lærum við allt um vísindin á 
bak við hvernig sogrör virka.
18.30 Lífsins lystisemdir 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.40 Jarðtengdur
20.20 Músíkmolar 
20.35 Viktoría - Victoria III
21.25 Framúrskarandi vinkona 
- Saga af nýju ættarnafni - My 
Brilliant Friend. The Story of a New 
Name 
22.25 Maximilian og María af 
Búrgund - Maximilian and Marie 
de Bourgogne  Leikin þáttaröð í 
þremur hlutum um Marie af Bour-
gogne og erkihertogann Maxi-
milian. Hertoginn af Bourgogne 
lætur lífið í bardaga árið 1477. 
Marie, dóttir hans og eini erfing-
inn, hyggst taka við af honum. En 
það er ekki ætlast til þess að kona 
gegni hlutverki hertoga. Atriði í 
þættinum eru ekki við hæfi ungra 
barna.
23.55 Kafbáturinn - Das Boot 
00.55 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.15 The Voice US
13.00 The Bachelor
14.20 The Good Place 
15.10 Gordon Ramsay’s 24 Hours 
to Hell and Back
16.05 Survivor
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 A Million Little Things 
18.20 This Is Us
19.05 Með Loga 
20.00 The Block 
21.20 Madam Secretary
22.10 Godfather of Harlem 
23.10 City on a Hill  Mögnuð 
þáttaröð frá Showtime með Kevin 
Bacon í aðalhlutverki. Sagan gerist 
í Boston þar sem glæpir fengu 
að viðgangast í skjóli spilltra lög-
reglumanna. Ungur saksóknari er 
staðráðinn í að gera breytingar og 
fær í lið með sér alríkislögreglu-
mann með ýmislegt gruggugt í 
pokahorninu. 
00.05 FBI 
00.50 Bull
01.35 Seal Team 
02.20 The Affair 
03.20 Black Monday  Skemmtileg 
þáttaröð frá Showtime sem fjallar 
um stærsta hrun hlutabréfa á Wall 
Street frá upphafi. Atburðurinn 
er sannur og átti sér stað mánu-
daginn 19. október 1987.
03.50 Síminn + Spotify

07.20 Celta - Villarreal
09.05 Leganes - Real Valladolid
10.50 Athletic Club - Atletico Ma-
drid  Bein útsending.
12.55 Espanyol - Alaves
14.35 Real Mallorca - Barcelona
16.15 Take Us Home. Leeds United
17.20 Real Madrid - Eibar  Bein 
útsending frá leik Real Madrid og 
Eibar í spænsku úrvalsdeildinni.
19.50 Real Sociedad - Osasuna 
 Bein útsending.
 21.55 Bretland og Írland  Þáttur 
þar sem bestu erlendu leikmenn-
irnir í sögu spænsku úrvalsdeidar-
innar eru skoðaðir. Í þessum þætti 
er fjallað um leikmenn frá Bret-
landi og Írlandi.
22.20 Athletic Club - Atletico 
Madrid

06.15 Þór/KA - Stjarnan
07.55 Fylkir - Selfoss
09.35 Breiðablik - FH
11.20 Valur - KR
13.20 HK - FH  Bein útsending frá 
leik í Pepsi Max deild karla.
15.40 ÍA - KA  Bein útsending frá 
leik í Pepsi Max deild karla.
17.50 Víkingur R. - Fjölnir  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
karla.
20.00 Breiðablik - Grótta  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
karla.
22.15 Pepsi Max - Tilþrifin
23.00 Take Us Home. Leeds United
23.45 Southampton - Manchester 
United 04/05
00.10 ÍBV - Þróttur R.

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Tríó
08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu
09.00 Fréttir
09.03 Samtal
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar - Bróðir 
minn ljónshjarta
11.00 Guðsþjónusta í Sel-
tjarnarneskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Sögur af landi
14.00 Víðsjá
15.00 Glans
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Sinfóníuhljómsveit Ís-
lands
17.00 Himininn brosir.  Smásaga
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Raunir, víti og happ
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Undantekningin
20.35 Gestaboð
21.30 Úr gullkistunni Um Þor-
stein Erlingsson
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Mannamál (e)  Einn sígildasti 
viðtalsþátturinn í íslensku sjón-
varpi. Hér ræðir Sigmundur Ernir 
Rúnarsson við þjóðþekkta ein-
staklinga um líf þeirra og störf. 
20.30 Suðurnesja-magasín Víkur-
frétta (e)  Mannlífið, atvinnulífið 
og íþróttirnar á Suðurnesjum. Um-
sjón: Páll Ketilsson. Framleiðandi: 
Víkurfréttir ehf.
21.00 Helgarviðtalið  Í Helgarvið-
talinu ræðir Björk Eiðsdóttir við 
fólkið sem setur svip sinn á sam-
félagið.   
21.30 Bærinn minn (e)  Bærinn 
minn segir frá sjarma og sérstöðu 
bæjarfélaganna hringinn í kringum 
Ísland.

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is

Helena Ólafsdóttir ásamt sérfræðingum fer yfir 
síðustu leiki í Pepsi Max deild kvenna auk þess 

sem rætt er vítt og breitt um knattspyrnu 
kvenna alla fimmtudaga kl. 20:00.

FIMMTUDAGA 20:00

MÖRKIN
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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

Mánudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn
08.20 Masterchef USA
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Gilmore Girls
10.00 Splitting Up Together
10.20 Suits
11.05 NCIS
11.45 Um land allt
12.35 Nágrannar
12.55 Britain’s Got Talent
13.50 Britain’s Got Talent
14.45 Why Can’t we Sleep?
15.30 Doghouse
16.20 Stelpurnar
16.40 Friends
17.00 Modern Family
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 Spegill, spegill
19.35 The Arrival
20.40 Katy Keene
21.25 I Know This Much Is True
22.45 Cardinal
23.30 60 Minutes
00.15 Lethal Weapon
01.00 Lethal Weapon
01.40 Lethal Weapon
02.20 Animal Kingdom
03.05 Animal Kingdom
03.50 Animal Kingdom
04.35 Death Row Stories

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.05 Roswell, New Mexico
21.50 You’re the Worst
22.20 Wrecked
22.40 Supernatural
23.20 Friends
23.45 Friends
00.05 Modern Family

12.35 Road Less Travelled
14.05 Batman. Harley Quinn
15.15 Love and Friendship
16.45 Road Less Travelled
18.15 Batman. Harley Quinn
19.25 Love and Friendship
21.00 The Darkest Minds
22.40 The Lost City of Z
00.55 Partisan
02.30 The Darkest Minds

07.35 PGA Tour 2020  Útsending 
frá lokadegi Charles Schwab Chal-
lenge.
12.35 PGA Tour. The Cut  Skyggnst 
á bak við tjöldin í PGA móta-
röðinni.
13.00 LPGA Tour 2020  Útsending 
frá lokadegi Gainbridge LPGA at 
Boca Rio.
15.00 PGA Tour 2020  Útsending 
frá lokadegi Charles Schwab Chal-
lenge.
20.00 PGA Highlights 2020
20.55 European Tour 2020

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Spaugstofan 2002-2003 
09.35 Popppunktur 2010 Hjaltalín 
og Lights on the Highway
10.30 Úr Gullkistu RÚV. Út og 
suður 
10.55 Á tali hjá Hemma Gunn 
1992-1993 
12.15 Eyðibýli. Hamrar
12.55 Maður er nefndur Arnór 
Hannibalsson
13.25 Gettu betur 2004 Fjöl-
brautaskóli Vesturlands - Verzló
14.20 Rabbabari 
14.30 Tíu fingur. Auður Hafsteins-
dóttir
15.30 Íslensk garðyrkja. Þú veist 
hvaðan það kemur
16.00 Símamyndasmiðir 
16.30 Flóttaleiðin mín 
16.50 Rabbabari Cyber
17.05 Poppkorn 1986 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Eysteinn og Salóme 
18.13 Hinrik hittir 
18.19 Letibjörn og læmingjarnir 
18.26 Hvolpasveitin 
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dagsins 
af innlendum og erlendum vett-
vangi. Alla daga, árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50Menningin
20.00 Gríman 2020. Íslensku 
sviðslistaverðlaunin
21.50 Músíkmolar 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Hansa-hljóðverið Hansa 
Studios - By The Wall  Heimilda-
mynd um hið sögufræga 
Hansa-hljóðver sem stóð við 
Berlínarmúrinn í Vestur-Berlín. 
Fjölmargar stórstjörnur hafa tekið 
upp í hljóðverinu í áranna rás, þar 
á meðal David Bowie, Iggy Pop, 
Depeche Mode, Nick Cave, Pixies 
og U2. Leikstjóri: Mike Christie.
23.50 Sviptingar í Sádi-Arabíu 
House of Saud. A Family at War 
00.40 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil
12.15 The Late Late Show 
13.00 The Bachelor
14.25 The Neighborhood 
14.25 Rel 
14.50 The Block 
16.05 Survivor
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 Speechless 
19.30 Carol’s Second Act  Gaman-
þáttaröð um konu sem ákveður 
að láta gamlan draum rætast og 
fara í læknanám þegar hún er 
komin yfir fimmtugt. 
20.00 The Block
21.00 Seal Team 
21.50 The Affair
22.50 Black Monday 
23.20 The Late Late Show
00.05 Love Island 
01.00 Bull 
01.45 Reef Break
02.30 The InBetween  
03.15 Blood and Treasure 
04.00 Síminn + Spotify

08.40 ÍBV - Þróttur R.
10.20 HK - FH
12.00 ÍA - KA
13.40 Víkingur R. - Fjölnir
15.20 Topp 5
15.40 Take Us Home. Leeds United
16.25 Breiðablik - Grótta
18.10 Pepsi Max Tilþrifin
19.00 Stjarnan - Fylkir
21.15 Pepsi Max Stúkan  Guð-
mundur Benediktsson fer yfir 
síðustu umferð Pepsi Max deildar 
karla ásamt sérfræðingum Stöðv-
ar 2 Sports. Öll helstu málefni 
deildarinnar eru krufin til mergjar, 
umdeildustu atvikin skoðuð, sem 
og glæsilegustu tilþrifin.
22.30 Portsmouth - Arsenal 03/04
22.55 Mjólkurbikar kvenna

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 Flugur. Nokkur lög frá 
árinu 1970
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 Til allra átta. Ball á þorps-
torginu
15.00 Fréttir
15.03 Þingvellir  fyrri þáttur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hvar erum við núna? 
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.30 Mannlegi þátturinn
21.25 Kvöldsagan. Njáls saga  (2 
af 25) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
07.30 Sevilla - Real Betis
09.10 Valencia - Levante
10.50 Real Sociedad - Osasuna
12.30 Athletic Club - Atletico 
Madrid
14.10 Real Madrid - Eibar
15.50 Spænsku mörkin
16.45 La Liga Show 2019/2020
17.20 Levante - Sevilla  Bein út-
sending.
19.50 Real Betis - Granada  Bein 
útsending.
21.55 Barcelona - Inter  Leikur 
Barcelona og Inter Milan í riðla-
keppni Meistaradeildarinnar 
2019-2020.
23.30 Granada - Getafe

HRINGBRAUT
20:00 Fyrirmyndir  Rætt við fólk 
sem hlotið hefur viðurkenningu 
fyrir framlag sitt til samfélagsins.
20:30 Fasteignir og heimili  Upp-
lýsandi og fróðlegur þáttur um 
allt sem viðkemur fasteignum og 
góðum húsráðum.
21:00 21 - Fréttaþáttur á mánu-
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 Bílalíf  er fjörlegur og fjöl-
breyttur þáttur um bílana okkar í 
leik og starfi.
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Reykjavík
Krókháls 9 
Sími: 590 2020

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9 
Sími: 420 3330

Bílaríki, Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636benni.is

B
irt m

eð fyrirvara um
 verð- og m

yndabrengl. 

Verð: 7.990.000 kr.

Fimm ára
ábyrgð

+ 181 hestöfl, 420 Nm
+ 3ja tonna dráttargeta
+ Hátt og lágt drif
+ Byggður á grind

+ 7 manna
+ Sjálfstæð �öðrun
+ Sjálfvirk öryggiskerfi
+ Fimm ára ábyrgð

Aukabúnaður á mynd: 33” hækkun - 30 cm. veghæð

Jeppi ársins 2020

1975 | Sérfræðingar í bílum | 2020

My n d l i s t a r -
konan og ilm-
hön nuðu r i n n 
Andrea Maack 
hefur í nógu að 
snú a st þe s sa 

dagana. Hún er ekki einungis 
nýbökuð móðir, heldur stendur 
hún nú í byggingu draumahússins 
á Reykjanesinu, þar sem hún segist 
finna einstaka orku. Hún leggur nú 
aukna áherslu á netsölu í kjölfar 
heimsfaraldursins og hefur loksins 
opnað síðu fyrir íslenskan markað.

„Þessa dagana snýst lífið mikið 
um frumburðinn, Húgó Maack, 
sem er að verða átta mánaða. Það 
var ágætis tímasetning fyrir mig 
að vera í samkomubanni í fæð-
ingarorlofi. Ég nýtti tímann líka til 
að vinna í ýmsum verkefnum sem 
snerta fyrirtækið. Bæði nýjar hug-
myndir og síðan eldri, sem ég hafði 
aldrei haft tíma til að framkvæma 
almennilega. Annars er búið að vera 
yndislegt að kynnast Húgó og vera 
mamma“ segir Andrea.

Hvaða áhrif hafði heimsfarald-
urinn á merkið þitt og kannski líka 
almennt þitt líf?

„Eins og ég nefndi var ég nýbökuð 

móðir, þannig ég var hvort eð er 
mikið heima og hef alla tíð unnið 
mikið heima. Þess vegna var ekki 
mikil breyting þar á fyrir mig. 
Varðandi merkið þá lokuðu 90 pró-
sent af verslununum okkar erlendis, 
sumar tímabundið og aðrar varan-
lega. Þannig að ég fór að horfa meira 
til netsölu, sem er búin að vera á 
döfinni hjá mér í langan tíma,“ segir 
hún.

Ný síða, andreamaack.is, var því 
að fara í loftið.

„Mig langaði að þakka þeim frá-
bæru viðskiptavinum sem hafa 
staðið við bakið á mér í gegnum 
tíðina, sumir alveg frá fyrstu mynd-
listarsýningunum fyrir rúmum 
áratug. Mér finnst frábært að heyra 
sögurnar um hvaða ilmi fólk laðast 
að og hvernig það hefur kynnst 
merkinu í gegnum tíðina. Við erum 
með glæsilegan sölustað hér heima 
í Madison ilmhús, sem hefur líka 
alltaf verið með okkur í liði en ég 
vildi bjóða viðskiptavinunum upp 
á okkar eigin netverslun eins og 
okkar systramerki gera. Planið er 
að þróa hana áfram, með ýmsum 
sérvörum fyrir okkar markað,“ segir 
Andrea.

Andrea byggir 
draumahús á 
Reykjanesinu
Ilmhönnuðurinn Andrea Maack nýtur ein-
stakrar velgengni á erlendri grundu. Hún 
eignaðist fyrir stuttu sitt fyrsta barn og 
stendur í framkvæmdum á Reykjanesinu 
þar sem hún er að byggja draumahúsið.

Andrea með syni sínum Húgó á Reykjanesinu. MYND/BEN HARDMAN

Svona mun 
Geopark 
Villa líta út 
þegar byggingu 
hennar lýkur.

Svo eru nokkur stór samstarfs-
verkefni á döfinni sem Andrea 
getur ekki rætt opinberlega að svo 
stöddu.

„Það kemur bara í ljós í lok árs. En 
síðan er það stóra verkefnið, bygg-
ingin sem verður heimili, vinnu-
stofa og sýningarrými fyrir merkið,“ 
segir hún.

Húsið hefur hlotið heitið Geopark 
Villa og kviknaði hugmynd að því  
þegar Andrea flutti heim til Íslands 
frá Ítalíu fyrir nokkrum árum.

„Eftir að við f luttum heim og 
fórum að ferðast meira um landið. 
Ég fann að mig langaði í stórt rými 
fyrir fjölskylduna til að búa í, en líka 
rými þar sem ég get unnið og sýnt 
vöruna, fengið blaðamenn og vini 
að utan í heimsókn. Þannig þróað-
ist hugmyndin og þegar við sáum 
þessa flottu sjávarlóð á Reykjanes-
skaganum þá steinlá þetta.“

Hún segir bygginguna sjálfa inn-
blásna af ýmsum sögulegum til-
vísunum, á borð við brútalist arki-
tektúr í bland við hennar eigin verk 
og vinnu síðustu fimmtán árin.

„Verkefnið hefur undið hratt upp 
á sig og við erum nú að fara í sam-
starf við framleiðendur og merki úr 
hönnunargeiranum. Við ætlum að 
þróa sérhönnuð húsgögn eingöngu 
fyrir bygginguna, innblásin af vöru-
merkinu. Eins munum við til dæmis 
vinna með matargerð fyrir eldhús-
ið, en ilmur er svo tengdur hráefni 
bæði í mat og víni. Þar getum við 
haldið viðburði fyrir fjölmiðla og 
bloggara, unnið með íslenskt hrá-
efni, horft fram af stapanum og á 
það magnaða útsýni sem ekkert 
listaverk getur toppað.“

Velgengni Andreu sem ilmhönn-
uðar er einstök og eru ilmirnir 
hennar nú seldir í 22 löndum.

„Við vorum að þróa nýjar pakkn-
ingar sem eru umhverfisvænni, en 
við höfum ekki getað framleitt þær 
vegna COVID-19. Þannig að nýjasti 
ilmurinn, Entrance, er meira eða 
minna uppseldur. Það er hægt að 
versla hann án umbúða, sem er enn 
þá umhverfisvænna. Bæði í Madis-
on og á andreamaack. is  á meðan 
birgðir endast. Svo er samstarf með 
ilmi á döfinni og við munum þróa 
vörur sérstaklega fyrir vefinn, það 
er víst nóg að gera,” segir hún. 
steingerdur@frettabladid.is
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Lífið í  
vikunni
07.06.20- 
13.06.20

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, 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

VITNI Á LJÓSMYNDASAFNI
Christopher Lund opnaði ljós-
myndasýningu sína, Vitni, síðustu 
helgi við góðar undirtektir. Við-
fangsefni Christophers er það 
hvernig ferðamaðurinn upplifir og 
sér Ísland. Hann trúir að viðhorf 
okkar til túrista sé að breytast.

SPURNINGADROTTNING
Dröfn Ösp er þekkt sem Holly-
wood-spekúlantinn DD unit. Hún 
stóð fyrir pub-quiz á Röntgen á 
miðvikudaginn þar sem þemað 
var tiltölulega bleikt, sé litið til 
spurningaspilsins Trivial Pursuit.

STERKAR KONUR Á STRIGA 
Húðflúrarinn Sigrún Rós opnaði 
sýningu sína á verkum af sterkum 
kvenmönnum á Coocoo’s Nest á 
fimmtudaginn. Hún nýtti tímann til 
að mála á meðan stofunni hennar, 
Bleksmiðjunni, var gert að loka 
vegna COVID-19.

SÉRSTÆÐA Í IÐNÓ
Verkið Sérstæða var opinberað 
síðustu helgi en það er partur af 
Listahátíð í Reykjavík. Verkið er 
samstarfsverkefni Baldurs Snorra-
sonar, Michael Godden, Katerinu 
Blahutová og Kristians Ross.

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 
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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

Sendum frítt

     um land allt

Hið íslenzka reðasafn 
va r uppha f leg a 
opnað í litlu hús-
næði á Laugaveg-
inum árið 1997, en 
var svo flutt norður 

á Húsavík árið 2004.
„Safnið nær að festa sig í sessi á 

Húsavík og byrjar að vekja heimsat-
hygli. Fólk gerði sér sérferð þangað 
til að fara á Reðasafnið. Árið 2011 
flytjum við svo á Laugaveginn á ný. 
Núna, níu árum síðar, vorum við 
einfaldlega búin að sprengja utan 
af okkur húsnæðið. Við höfum bætt 
við fleiri safngripum og okkur hafði 
lengi langað að hafa einhverjar 
veitingar og drykki. Gamla hús-
næðið bauð einfaldlega ekki upp á 
það. Núna er safnið komið í þetta 
stóra og glæsilega húsnæði í kjallara 
Hafnartorgs,“ segir hann.

Safnið er nú opnað á ný við 
nokkuð breyttar aðstæður, í kjölfar 
COVID-19. Þórður segist þó hafa trú 
á að ferðamenn fari að láta sjá sig á 
nýjan leik.

„Svo höfum við líka trú á því 
að Íslendingar muni heimsækja 
safnið í mun meiri mæli. Þetta er 
í raun núna orðið allt annað safn 
og okkur hefur tekist að færa þetta 
á annað plan. Safnið er til dæmis 
orðið miklu aðgengilegra. En við 
treystum auðvitað líka á það að 

túristarnir fari að skila sér,“ segir 
Þórður léttur í bragði.

Stofnandi safnsins er Sigurður 
Hjartarson.

„Hann er núna sestur í helgan 
stein og sonur hans Hjörtur tók við 
af honum sem reðurstofustjóri árið 
2011 og hefur stýrt þessu síðan þá. 
Ég starfa sem framkvæmdastjóri 
og giftist í raun inn í fjölskylduna, 
Sigurður er tengdafaðir minn. Ég 
kom á fullt inn í starfsemina árið 
2016,“ segir Þórður.

Að hluta til er starfsheiti Þórðar 
reðurfræðingur.

„Reðurfræði hafa óbeint verið 
stunduð öldum saman, þó að Sig-
urður hafi komið með þetta orð 

og gert reðurfræðina að því sem 
hún er í dag. Ég tek við allri rann-
sóknavinnu þarna árið 2016 og að 
halda utan um þetta allt. Við höfum 
haldið áfram að rannsaka og upp-
götvað mjög margt. Þetta er verðug 
fræðigrein, sem nær mjög vítt og er 
gaman að stunda.“

Á safninu er reður eins Íslendings, 
Páls Arasonar. Þórður segir það 
algengt að túristar ánafni safninu 
lim sinn.

„Það gerist eiginlega oftar en við 
viljum, enda vitum við kannski 
ekki hversu mikið er að baki því. 
Við höfum verið að fá alls konar 
furðulegan tölvupóst. Svo er eitt-
hvað um að ungir strákar sendi 
myndir af eigin reðri og vilji vita 
hvort stærðin sé í lagi. Við fáum 
alveg okkar skammt af typpamynd-
um,“ segir Þórður og hlær.

Hann segir að það sé þó hugsjón 
þeirra að halda framsetningunni 
smekklegri.

„Við erum fjölskylduvænt safn. 
Það er ekkert klúrt hérna. Við erum 
að reyna að setja allt fram á fræði-
legan máta og eins smekklega og við 
getum. Þetta á að vera skemmtun og 
fræðandi á sama tíma.“

Safnið er staðsett á Hafnartorgi 
og verður loks opnað gestum aftur 
á mánudaginn.
steingerdur@frettabladid.is

Fá óþarflega mikið  
af typpamyndum
Á mánudaginn verður Hið íslenzka reðasafn opnað á nýjan leik við 
Hafnartorg. Reðurfræðingurinn Þórður Ólafur Þórðarson segir að 
safnið hafi einfaldlega sprengt utan af sér húsnæðið á Laugavegi.

Þórður tók við helstu rannsóknavinnunni í reðurfræðum árið 2016. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Á safninu er hægt að sjá reðra af 
hinum ýmsu dýrategundum.  
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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HVAÐ VILTU LÆRA?
Námsbrautir ENDURMENNTUNAR HÍ eru ýmist öllum opnar og 
engar forkröfur gerðar, eða sérhæfðar fyrir ákveðin fagsvið 
og veita þá margar þeirra ECTS einingar.

Umsóknarfrestur til 15. júní
ENDURMENNTUN.IS

HUGRÆN ATFERLISFRÆÐI Í LÍFI OG 
STARFI

LEIÐSÖGUNÁM Á HÁSKÓLASTIGI 
– staðnám eða fjarnám

NÁM TIL LÖGGILDINGAR FASTEIGNA- 
OG SKIPASALA 
– staðnám eða fjarnám

ÖKUKENNARANÁM TIL ALMENNRA 
RÉTTINDA

FJÖLSKYLDUMEÐFERÐ
– diplómanám á meistarastigi

HEILABILUN 
– INNGANGUR FYRIR FAGAÐILA

JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI 
– diplómanám á meistarastigi

SÁLGÆSLA 
– diplómanám á meistarastigi

FJÁRMÁL OG REKSTUR
– staðnám eða fjarnám

FORYSTA TIL FRAMÞRÓUNAR 
– LEIÐ STJÓRNENDA TIL AUKINS ÁRANGURS

GRUNNNÁM Í BÓKHALDI

HUGUR OG HEILBRIGÐI 
– GERÐU GOTT LÍF BETRA

TEYMIÐ MITT OG ÉG 
- MANNAUÐURINN

UNDIRBÚNINGSNÁM 
– VIÐURKENNDUR BÓKARI   
– staðnám eða fjarnám

VERKEFNASTJÓRNUN OG LEIÐTOGA-
ÞJÁLFUN

NÁMSLÍNUR 
ÁN EININGA

NÁMSBRAUTIR
Á FRAMHALDSSTIGI

NÁMSBRAUTIR
GRUNNSTIGI



Nýtt í 
BYKO

20%
afsláttur
af öllum Napoleon 

grillum

Laugardaginn 13. júní

SUMAR- 
HÁTÍÐ

Auðvelt að versla á byko.is

• Reiðhjól -20% • Leikföng -20% • Flísar -25% • Blómapottar - 20% • Glös -25%  
• Blóm, tré og runnar -20% • Inni- og útiljós -25% • Öll innimálning frá GJØCO -20%  

• Pottar, pönnur, eldföst mót og bökunarform -30% • Matar- og kaffistell -30%  
• Heimilisryksugur -20% • Grillfylgihlutir -30% • Rafmagns- og bensíngarðverkfæri -20-30%  

• Rafmagns- og handverkfæri -20% • Háþrýstidælur -20% • Snickers vinnufatnaður -20%  
• Járnhillur og tröppur -25% • Borðplötur -30% • Verkfæraskápar frá LUX og Tactix -30%  
• Gas- og kolagrill -20-25% • Rafgirðingaefni -30% • Hestavörur -30% • Bílakerrur -20%  

• SONAX bílavörur -20% og fleiri sértilboð

10-18  Ís frá Kjörís - meðan birgðir endast 
12-16  Kaffi frá Kaffitár 
12-15  Sirkus Íslands
 Poppvél 
 Blöðrulistamaður 
 Andlitsmálning
12-15  Reykjavík Street Food - 10 bílar á plani 

12-16  Ráðgjöf við val á viðarvörn - MálningDA
G
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Grillaðar  
pylsur og ís  

frá 12-15

Tilboðsverð

Rushmore chesnut 
Harðparket, 192x1285mm, 8mm.  
Hörkustuðull 32/AC 4

2.277kr/m2

0113488  

Almennt verð: 4.295kr/m2    

47%

20%
afsláttur
af öllum Broil King 

grillum

Kynningarverð

Ferðagasgrill 
Nett tveggja brennara,  
3,2kW ferðagrill.

44.996
50633895    

Almennt verð: 59.995

30%
afsláttur

af öllum grill-
fylgihlutum

3l.

28%

Tilboðsverð

Herregård XO 
Pallaolía, glær eða gyllt 3l.

2.295
80602501/2  

Almennt verð: 3.195    

9l.

Tilboðsverð
Interiør 10
Lyktarlítil vatnsþynnanleg akrýlinnimálning. 
Þekur vel og gefur slitsterkt yfirborð sem 
auðvelt er að þrífa. Notast á flest alla fleti 
innandyra t.d. spónaplötur, gips, múr og 
steinsteypu.

10.076
80602709

Almennt verð: 12.595    

25%

Skoðaðu 

öll tilboðin 

á  byko.is

20%
afsláttur

af öllum Bosch  
og Nilfisk 

háþrýstidælum
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Margrétar 
Kristmannsdóttur

BAKÞANKAR

15% afsláttur af skóm til 17. júní
faeturtoga.is
afláttarkóði:

skor15

Oofos Brooks

Laugarásvegur 1

Pantaðu á skubb.is  
OG FÁÐU HEIMSENT

Ísland er ríkt land á f lesta 
mælikvarða og við eigum að 
geta tryggt velferð allra. Til 

þess að reka okkar samfélag á 
sanngjarnan hátt þarf að skipta 
byrðunum með þeim hætti að 
breiðustu bökin beri þyngstu 
byrðarnar. Svo einfalt er þetta og 
þetta skilja f lestir. Ríkið á ekki að 
taka til sín meira en það þarf – það 
á að tryggja að nóg sé tekið til að 
reka gott samfélag en gæta hófs og 
sanngirni.

Við vitum að til eru einstakl-
ingar sem alltaf vilja meira og eiga 
erfitt með að festa svefn nema vera 
aðeins ríkari að kvöldi en þegar 
dagur reis. Eru eins og Jóakim 
frændi í Andrésblöðunum sem 
leið hvergi betur en svamlandi í 
gullhrúgunni. En að berjast fyrir 
sem lægstum sköttum á efnamesta 
fólkið, er hins vegar barátta sem á 
sér æ færri fylgjendur – deyjandi 
hugmyndafræði í heimi sem þarf á 
meiri jöfnuði að halda til að koma í 
veg fyrir tortímingu.

Kári Stefánsson orðaði þetta 
sennilega best þegar hann steig 
fram hér um árið og gerði kröfur 
um að efnameiri menn eins og 
hann sjálfur borguðu hærri skatta 
enda skattkerfið að hans mati 
óréttlátt. Þegar fréttamaðurinn 
spurði hvort þetta þýddi í raun 
að hann vildi sjálfur borga meiri 
skatta sagði Kári málið ekki 
snúast um hvað hann langaði að 
gera – heldur hvernig samfélagi 
hann vildi búa í.

Ég get stundum reytt hár mitt út 
af Kára – elska hann suma daga en 
síðan segir hann eitthvað eða gerir 
og þá hverfur aðdáunin eins og 
dögg fyrir sólu. En sjaldan hefur 
aðdáunin verið meiri en þegar 
einn ríkasti maður landsins stígur 
fram og heimtar að borga meiri 
skatta enda sé einfaldlega vitlaust 
gefið. Ætli sé hægt að klóna Kára?

Þeir sem eiga  
og eiga ekki

VEITINGASTAÐURINN

Piri piri kjúklingalæri 
og meðlæti

Lambasteik og 
meðlæti

995,-1.295,-
Aðeins í júní

Verslun opin 11-20 - veitingastaður opinn 11-19:30 - IKEA.is 

Þegar þjóðhátíð er framundan er gott að fara að huga að sparifötunum til að 
geta skartað sínu fegursta. Það er ekki síður gaman að fegra útisvæðið og litrík 

sumarblóm setja garðinn, svalirnar, pallinn og hvaða útisvæði sem er í sannkallaðan 
sparibúning. Nú er sumarblómamarkaður IKEA í fullum skrúða. Þar færðu allt frá 

blómapottum til garðverkfæra, og auðvitað sumarblóm í öllum litum regnbogans. 
Við tökum vel á móti þér.

Leggðu rækt
við sumarið

Stjúpur
1.390,-/10 í pk.

CITRONMELISS
blómapottur 
Ø19cm  895,-

CITRONMELISS
blómapottur
Ø24cm  1.290,-

Sólboðar 
1.490,-/stk.

Hortensía
6.990,-

Cyprus 
1. flokkur
2.490,-

Ávaxtatré
ýmsar tegundir
9.490,-

Nýtt INGEFÄRA 
blómapottur og undirskál 
Ø24cm  1.490,-

Nýtt KAKIPLOMMON
blómapottar Ø9cm
195,-/stk.

Jarðarberjaplöntur

895,-/stk.

SOCKER garðkanna

795,-

Tóbakshorn

1.290,-

Fjólur
1.490,-/10 í pk.

3.690,-
Lyngrós

Margaritur
1.490,-/stk.
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