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

Atvinnubílar

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

✿   Hversu algenga eða sjald-
gæfa telur þú kynþátta-
fordóma vera á Íslandi?

 Algenga
 Hvorki né
 Sjaldgæfa

57,4%

25,9%

16,7%

SAMFÉLAG Rúm 57 prósent Íslend-
ing a telja k y nþát t a fordóma 
algenga á Íslandi. Þetta kemur fram 
í könnun sem Zenter rannsóknir 
framkvæmdu fyrir Fréttablaðið. 
Aðeins 10 prósent aðspurðra telja 
slíka fordóma mjög algenga en rúm 
47 prósent frekar algenga. Rúmur 
fjórðungur aðspurðra telur kyn-
þáttafordóma hins vegar sjaldgæfa 
en tæp 17 prósent telja þá hvorki 
algenga né sjaldgæfa.

„Ég vona að Íslendingar séu að 
verða tilbúnir til að ræða þetta 
vandamál því það hefur verið 
mikil afneitun um tilvist kyn-
þáttafordóma hér,“ segir Sanna 
Magdalena Mörtudóttir, borgar-
fulltrúi Sósíalista. Aðspurð segist 

Sanna upplifa aukna viðurkenn-
ingu á vandamálinu á Íslandi að 
undanförnu.

Konur eru í miklum meirihluta 
þeirra sem telja kynþáttafordóma 
algenga á Íslandi en 72 prósent 
kvenna eru þeirrar skoðunar en 
aðeins 43 prósent karla.

„Þegar ég lít til baka held ég að 
konur hafi verið duglegri en karlar 
við að deila upplifun af misrétti og 
fordómum, kannski hefur það áhrif 
og karlar sem spegla sig kannski 
frekar í öðrum körlum upplif i 
þetta síður,“ segir Sanna og hvetur 
f leiri karla til að stíga fram og deila 
reynslu sinni af fordómum.

Mikill munur er á viðhorfum 
svarenda könnunarinnar eftir 

Yfir helmingur telur fordóma algenga
Rúm 57 prósent telja kynþáttafordóma algenga á Íslandi, samkvæmt nýrri skoðanakönnun. Mun fleiri konur en karlar telja slíka 
fordóma algenga. Mikill munur er á svörum eftir stjórnmálaflokkum en lítill á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar.

stjórnmálaskoðunum. Þannig telja 
yfir 70 prósent kjósenda Pírata og 
Vinstri grænna kynþáttafordóma 
algenga og litlu færri kjósendur 
Samfylkingarinnar. Hlutfallslega 
jafnmargir kjósendur Viðreisnar 
og Flokks fólksins telja kynþátta-
fordóma algenga, eða á bilinu 56 
til 57 prósent. Innan við 40 pró-
sent kjósenda Miðf lokksins, Fram-
sóknarf lokks og Sjálfstæðisf lokks 
eru þeirrar skoðunar.

Ek k i er afgerandi munur á 
svörum eftir aldri en fólk á aldr-
inum 25 til 34 ára er líklegast til að 
telja kynþáttafordóma algenga en 
þeim fer heldur fækkandi eftir því 
sem aldur svarenda hækkar. Þá eru 
svarendur líklegri til að telja kyn-

þáttafordóma algenga eftir því sem 
menntun þeirra eykst.

Ekki er marktækur munur á 
svörum þátttakenda eftir því hvort 
þeir búa á höfuðborgarsvæðinu eða 
á landsbyggðinni en samkvæmt 
könnuninni telja 59 prósent íbúa á 
landsbyggðinni kynþáttafordóma 
algenga á Íslandi en 57 prósent íbúa 
höfuðborgarsvæðisins eru þeirrar 
skoðunar.

Könnunin var send á könnunar-
hóp Zenter rannsókna og var gerð 
15. til 18. júní síðastliðinn. Í úrtaki 
voru 2.500 einstaklingar, 18 ára og 
eldri, en svarhlutfall var 50,5 pró-
sent. Nánar er fjallað um niður-
stöður könnunarinnar á vef Frétta-
blaðsins, frettabladid.is. – aá

Gunnar Bragi Sveinsson, formaður þingf lokks Miðf lokksins, hélt sína 24. ræðu um samgönguáætlun fyrir tómum þingsal Alþingis í gær. Þinglok eru áætluð á fimmtudaginn kemur en 
hljóðið í þingmönnum er dauft um að þingi ljúki á tilsettum tíma. Miðf lokkurinn er í málþófi, stjórnarandstaðan klofin og ekki full eining á stjórnarheimilinu. Sjá síðu 4  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 



Þær höfðu skorast 
undan því að mæta í 
skýrslutöku fyrir dómi.

Veður

Minnkandi sunnanátt í kvöld og 
allvíða rigning eða skúrir. Gengur 
í suðaustan 8-13 m/s á sunnan-
verðu landinu á morgun með 
skúrum, en samfelldari rigning 
seinnpartinn. SJÁ SÍÐU 16

Styrktarhjólaklúbburinn Team Rynkeby á Íslandi lagði leið sína á Bessastaði í gær. Vegna faraldursins var árlegri styrktarhjólakeppni þar sem 
hjóluð er 1.200 kílómetra leið frá Danmörku til Parísar frestað. Íslenska liðið ætlar þess í stað að hjóla umhverfis landið 4. til 11. júlí og safna fé til 
styrktar krabbameinssjúkum börnum. Nokkuð blés á hlaðinu á Bessastöðum þegar forsetinn heilsaði upp á hjólagarpana. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Hjólhestar á Bessastöðum

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja
víkur úrskurðaði í gær að systurnar 
Emilía Björg og Sjöfn Björns dætur 
geti ekki skorast undan vitna
skyldu sinni um mögulega skaða
bótaskylda háttsemi bróður þeirra 
heitins, Kristins Björnssonar.

Kristinn sá um daglegan rekstur 
á Lyfjablómi ehf. en núverandi eig
endur Lyfjablóms ehf. óskuðu eftir 
að vitnaskýrsla yrði tekin af systr
unum. Þær eru báðar fyrrverandi 
hluthafar og stjórnarmenn í Lyfja
blómi. Þær höfðu skorast undan því 
að mæta í skýrslutöku fyrir dómi og 
úrskurðaði héraðsdómur í maí að 
þær þyrftu að mæta. Skýrslutakan 
átti að fara fram á föstudaginn en 
systurnar lásu upp samhljóða yfir
lýsingu um að þær neituðu að svara 
öllum spurningum. Þær báru meðal 
annars fyrir sig heimild í lögum um 
meðferð einkamála um að skyld
menni geti skorast undan því að 
gefa vitna skýrslu.

Héraðsdómur úrskurðaði í gær 
að þar sem mögulegt skaðabótamál 
beinist að dánarbúi Kristins, sem 
er sjálfstæð lögpersóna, væri ekki 
hægt að byggja á þeirri heimild.

Lögmaður systranna mun taka 
sér frest til að taka ákvörðun um 
hvort úrskurðurinn verði kærður 
til Landsréttar. – mhj

Geta ekki 
skorast undan 
vitnaskyldu

Úrskurðurinn var kveðinn upp í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. 

FJÖLMIÐLAR Það eru fimm drengir 
í sjötta bekk í Háteigsskóla sem 
skipa Fréttastofu áhugamanna um 
pólitík, en þeir birta reglulega þætti 
á rás sinni á myndbandsveitunni 
YouTube. Það má segja að meðlimir 
fréttastofunnar séu orðnir nokkuð 
sjóaðir í þáttagerðinni þrátt fyrir 
ungan aldur. 

Fréttastofan var stofnuð árið 2018 
af þeim Magnúsi Sigurði Jónassyni, 
Arnmundi Sighvatssyni og Matthí
asi Atlasyni þegar þeir voru einungis 
níu ára. Stuttu síðar gekk grínistinn 
Úlfur Marinósson til liðs við þá og 
Snorri Sindrason bættist svo í hóp
inn árið 2019. 

Þeir réðust ekki á garðinn þar sem 
hann er lægstur og fjallaði þeirra 
fyrsta sería um borgarstjórnar
kosningarnar árið 2018, sem verður 
að teljast nokkuð áhugavert við
fangsefni hjá níu ára drengjum.

Þeir segja samstarf ið ganga 
afskaplega vel og að þeir skipti 
verkum jafnt á milli sín.

„Ég vissi ekki sérstaklega mikið 
um pólitík þegar við byrjuðum, ég 
vildi bara vera með af því við erum 
vinir,“ segir Matthías.

„Magnús vissi eiginlega mest um 
pólitík,“ segir Arnmundur.

„Já, ætli það ekki,“ viðurkennir 
Magnús og heldur svo áfram: „Ég 
fylgdist með borgarstjórnarkosn
ingunum 2011. Þá var ég bara fjög
urra ára.“

Upphaflega stóð til að gera einn 
þátt um borgarstjórnarkosningarn
ar en þeir urðu að lokum sex talsins.

„Eftir það gerðum við þætti um 
rannsóknarblaðamennsku, sem 
okkur langar að fjalla meira um,“ 
segir Arnmundur.

„Síðan gerðum við þætti um öll 
ráðuneytin,“ segir Matthías.

Fréttamennirnir ungu tóku sig 
því til og gengu á fund allra ráðherra 
í ríkisstjórn Íslands og fengu að 
spyrja þá spjörunum úr. Strákarnir 
hika þegar þeir eru inntir eftir því 
hvaða ráðherra hafi verið skemmti
legastur.

„Megum við nokkuð segja það?“ 
spyr Magnús.

„Ég væri skemmtilegastur, en ég er 
ekki ráðherra,“ segir Matthías.

Þeir eru allir nokkuð sammála um 
að skemmtilegast hafi verið að tala 
við Katrínu Jakobsdóttur forsætis
ráðherra.

Fyrir helgina kom út nýjasta 
serían, Æðsta sætið. Hún fjallar um 
forsetakosningarnar í ár. Strákarnir 
viðurkenna að þeir hafi vonast eftir 
f leiri framboðum svo þættirnir 
gætu orðið f leiri. Líkt og góðum 
þáttargerðarmönnum sæmir vilja 
þeir ekkert gefa upp um með hvor
um frambjóðandanum þeir halda.

„En pönnukökurnar á Bessa
stöðum voru alveg rosalega góðar,“ 
segir Snorri.

„Safinn líka,“ bætir Magnús við.
„Ég mætti í f lippuðum sokkum, 

sérstaklega fyrir Guðna,“ segir Úlfur.
„Kleinurnar voru samt dálítið 

harðar. Mér fannst samt gaman að 
koma á Bessastaði þar sem ég er 
mikill áhugamaður um arkitektúr,“ 
segir Matthías.

Þeir segja að það hafi verið mjög 
gaman að hitta Guðmund Franklín.

„Við fengum reyndar engar 
pönnukökur en við fengum vatn,“ 
segir Magnús.

„Það var samt allt í lagi, af því við 
fengum svo fallegt útsýni,“ segir 
Matthías.

Strákarnir eru strax byrjaðir að 
leggja drög að næstu seríu.

„Að sjálfsögðu, það eru alþingis
kosningar á næsta ári,“ segir Magnús 
brattur.  steingerdur@frettabladid.is

Stofnuðu fréttastofu 
aðeins níu ára gamlir
Fimm vinir úr sjötta bekk í Háteigsskóla halda úti Fréttastofu áhugamanna um 
pólitík. Þeir luku nýverið gerð þáttaraðar um forsetakosningarnar. Þeir tóku 
báða frambjóðendur tali en vilja ekkert gefa upp um hvorn þeirra þeir styðja. 

Vinirnir Snorri, Úlfur, Arnmundur, Matthías og Magnús mynda saman 
Fréttastofu áhugamanna um pólitík. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

COVID-19 Sendiráð Rúmeníu í Dan
mörku, sem nær til Íslands, segist 
í yfirlýsingu hafa skilning á að 
íslensk yfirvöld grípi til aðgerða 
til þess að vernda íbúana og hamla 
útbreiðslu COVID19. En búist sé  
við því að þau fylgi lögum og virði 
réttindi þess fólks sem staðið var að 
því að brjóta reglur um sóttkví.

Ellefu Rúmenar hafa verið sekt
aðir og sjö vísað úr landi. Alls eru 
fjórtán Rúmenar nú í gæslu í sótt
varnarhúsinu við Rauðarárstíg.

„Rúmenska samfélagið á Íslandi 
er vel aðlagað samfélaginu og hefur 
lagt mikið af mörkum á ýmsum 
sviðum,“ segir í bréfinu. – khg

Íslendingar 
virði réttindi 

Alexandru 
Gradinar, 
sendiherra

2 3 .  J Ú N Í  2 0 2 0   Þ R I Ð J U D A G U R2 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

mailto:steingerdur@frettabladid.is


ÁVÍSUN Á UPPLIFUN
Láttu sólina elta þig í sumar

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

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

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

 3+4 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

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

Dráttarbeisli fyrir ævintýri 
sumarsins fylgir með RAV4

að andvirði

100.000 til 200.000 kr.
hjá einhverri af eftirtöldum 

verslunum:

AYGO Yaris Corolla Toyota C-HR Camry Hybrid



Ríkisstjórnin 
verður að horfast í 

augu við raunveruleikann 
og ná sjálf saman um hvaða 
mál hún vill klára. 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,  
formaður Viðreisnar

Þetta er ekki sátt. 
Við höfum ekkert 

náð saman.

Guðbjörg Pálsdóttir, 
formaður Félags 
íslenskra hjúkr-
unarfræðinga

K JARAMÁL Verkfalli hjúkrunar-
fræðinga sem átti að hefjast í 
gærmorgun var afstýrt eftir að 
ríkissáttasemjari lagði fram miðl-
unartillögu í deilu Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga (FÍH) og ríkis-
ins. Samkomulag hefur náðst á milli 
samningsaðila um öll meginatriði 
kjarasamningsins, þar á meðal um 
fyrirkomulag vinnu í dag- og vakta-
vinnu. Út af standa atriði er varða 
launalið samningsins.

Miðlunartillaga sem lögð var 
fram af ríkissáttasemjara inni-

heldur bæði öll þau atriði sem 
náðst hefur samkomulag um á milli 
samningsaðila og ágreiningsatriði 
um launalið og verður henni vísað 
til gerðardóms.

Hjúkrunarfræðingar hafa verið 
með lausa kjarasamninga frá því 
31. mars á síðasta ári og var málinu 
vísað til ríkissáttasemjara 21. febrú-
ar síðastliðinn. Kjarasamningur var 
undirritaður þann 10. apríl á þessu 
ári en hjúkrunarfræðingar felldu 
þann samning.

Kosið verður um miðlunartillög-

una rafrænt á meðal félagsmanna 
FÍH frá morgundeginum til laugar-
dags og fari svo að tillagan verði 
samþykkt er ljóst að öll at riði nýs 
kjara samnings milli hjúkrunar-
fræðinga og ríkisins verða til búin 
en at riði hans sem snýr að launa-
liðnum mun fara í gerðar dóm sem 
ríkis sátta semjari mun skipa.

Guðbjörg Pálsdóttir, formaður 
FÍH, segist styðja tillöguna fyllilega. 
„Þetta er ekki sátt. Við höfum ekk-
ert náð saman, það er bara þannig, 
þess vegna stígur ríkis sátta semjari 

fram með þessa miðlunar til lögu 
sem er mjög ó venju leg,“ segir hún.

Þá segist hún tala fyrir tillög-
unni við sína félagsmenn og von-
ast eftir sátt í málinu. „Íslenska 
ríkið og allir þeir sem eru tengdir 
heilbrigðiskerfinu eru algerlega 
búnir að f inna það fyrir fram 
hversu miklar af  leiðingar verk fall 
myndi hafa, hversu illa það myndi 
bíta í heilbrigðiskerfið og hversu 
ómögulegt væri að starfrækja það 
án hjúkrunar fræðinga.“
 – bdj, ókp

Miðlunartillaga lögð fram af ríkissáttasemjara afstýrði verkfalli

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI, VARA- OG AUKAHLUTAVERSLUN

Pallbílahús frá ARE á alla USA pallbíla

Varahlutaverslun ÍSBAND býður upp á gott úrval vara- og aukahluta og 
íhluta til breytinga. Allir helstu varahlutir í okkar vörumerkjum eru til á 
lager. Sérpöntum varahluti í aðra USA bíla. 

Úrval af felgum fyrir 
Jeep® og RAM

Upphækkunarsett 
í Wrangler

Upphækkunarsett 
í RAM

Falcon demparar

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF • VERKSTÆÐI OG VARAHLUTAVERSLUN • SMIÐSHÖFÐA 5 • 110 REYKJAVÍK
SÍMI 590 2323 • THJONUSTA@ISBAND.IS • WWW.ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA KL. 07:45 - 18:00

ALMENNT BÍLAVERKSTÆÐI OG 
SMURÞJÓNUSTA FYRIR ALLA BÍLA

ALLIR VINNA - ENDURGREIÐSLA VSK.

FIAT HÚSBÍLAR - ÁBYRGÐAR OG 
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

BREYTINGAR Á JEEP®, RAM 
OG ÖÐRUM USA PALLBÍLUM

ALLIR BÍLAR SÓTTHREINSAÐIR

STUTTUR BIÐTÍMI SÍMI 590 2323

UMBOÐSAÐILI

SVEITARSTJÓRNARMÁL Sigurður Ingi 
Jóhannsson, samgöngu- og sveitar-
stjórnarráðherra, sendi bréf með 
hvatningu til sveitarfélaga um  að 
lækka álagningarprósentu til að 
koma til móts við hækkun fast-
eignamats. Er þá fyrst og fremst 
horft til atvinnuhúsnæðis.

„Ljóst er að tekjur sveitarfélaga 
af fasteignaskatti hafa hækkað 
verulega á umliðnum árum og því 
mikilvægt að halda aftur af frekari 
hækkunum á tímum sem þessum,“ 
segir í bréfinu.

Samkvæmt nýju fasteignamati 
Þjóðskrár hækkar matið um 1,85 
prósent, sem þýðir 952 milljónir 
króna í auknar álögur. Þá hefur 
fasteignaskattur hækkað um 1,64 
prósent, eða sem nemur 471 milljón.

Nýlega greindi Fréttablaðið frá 
að fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði 
hefðu ekki verið hærri en nú og 
fyrirtæki landsins þyrftu að greiða 
28 milljarða á þessu ári. Samkvæmt 
greiningu Samtaka iðnaðarins er 
þetta rúmlega 1 prósent af lands-
framleiðslu en var 0,7 prósent fyrir 
fimm árum. Í f lestum iðnvæddum 
ríkjum er hlutfallið 0,4 prósent.

Samband íslenskra sveitarfélaga 
telur ekki þörf á sameiginlegri yfir-
lýsingu um lækkun álagningar. 
Flest sveitarfélög séu að skoða 
hvernig hægt sé að koma til móts 
við atvinnulífið. Aðstæður séu ólík-
ar milli sveitarfélaga og breytingar 
á fasteignamati misjafnar milli fast-
eigna innan þeirra. – khg

Sveitarfélög 
hvött til að 
lækka skatta

Sigurður Ingi Jóhannsson, sam-
göngu og sveitarstjórnarráðherra. 

STJÓRNMÁL „Eins og staðan er núna 
hefur nú heldur súrnað í hlutunum,“ 
segir Birgir Ármannsson, formaður 
þingflokks Sjálfstæðisflokksins, um 
stöðuna í þinginu þegar þrír dagar 
eru til áætlaðra þingloka. Þing-
störf hafa lítið þokast en þingmenn 
Miðflokksins hafa rætt samgöngu-
áætlun síðan á fimmtudag í síðustu 
viku vegna andstöðu sinnar við 
Borgarlínu. Formaður þingflokks-
ins, Gunnar Bragi Sveinsson, f lutti 
sína 24. ræðu um málið fyrir tómum 
þingsal um miðjan dag í gær.

Birgir segir f lóknara fyrir f lokk-
ana að ná saman um þinglok þegar 
flokkar í stjórnarandstöðu hafa jafn 
ólík sjónarmið og raun ber vitni. 
Þingmenn Miðflokksins eru mjög 
neikvæðir gagnvart stofnun opin-
bers hlutafélags um samgöngubæt-
ur á höfuðborgarsvæðinu en það 
eru önnur mál sem mæta andstöðu 
annarra flokka í stjórnarandstöðu.

Meðal mála sem nú er verið að 
ljúka í nefndum eru frumvarp 
dómsmálaráðherra um bætur vegna 
ærumeiðinga, frumvarp forsætis-
ráðherra um hömlur á eignaryfir-
ráð útlendinga á landi, frumvarp 
um skipta búsetu barna og frum-
varp um aðgerðir gegn kennitölu-
flakki. Frumvarp utanríkisráðherra 
um breytingar á lögum um utanrík-
isþjónustu Íslands er einnig til með-
ferðar í utanríkismálanefnd en það 
hefur mætt mikilli andstöðu stjórn-
arandstöðuflokka, sama má segja 
um svokölluð hlutdeildarlán sem 
eru til meðferðar í velferðarnefnd 
og frumvarp um breytingar á sam-
keppnislögum sem er til meðferðar 
í efnahags- og viðskiptanefnd.

Meðal mála sem útlit er fyrir að 
dagi uppi á þessu vorþingi er fjöl-
miðlafrumvarp menntamálaráð-
herra, frumvarp fjármálaráðherra 

um þjóðarsjóð, breytingar á útlend-
ingalögum og fleiri mál.

Samkvæmt starfsáætlun þingsins 
er miðað við að þingstörfum ljúki 
næstkomandi fimmtudag. Líkur á 
að það standist fara æ minnkandi 
að sögn Birgis. Engir formlegir 

fundir milli forystumanna f lokk-
anna áttu sér stað í gær þótt óform-
leg samtöl hafi átt sér stað.

Samkvæmt samkomulagi þing-
flokka verður boðað til þingfunda 
á svokölluðum stubbi í haust til að 
ræða fjármálastefnu. Aðspurður 
útilokar Birgir ekki að til umræðu 
gæti komið að lengja stubbinn til 
að klára mál sem staðið gætu út af 
borðinu við þinglok nú. Um það 
þyrfti þó að semja sérstaklega enda 
hafi áður samist um að ekki yrðu 
önnur mál til umræðu á stubbi.

Þingmenn stjórnarandstöðunnar 
sem Fréttablaðið ræddi við segja 
ekki standa á henni að ljúka þing-
störfum. Ríkisstjórnin þurfi hins 
vegar að líta í eigin barm og ná fyrst 

samkomulagi innan eigin raða um 
hvaða málum eigi að ljúka. Þannig 
muni stjórnarandstaðan til dæmis 
hvorki standa í vegi fyrir jarðafrum-
varpi forsætisráðherra né hlutdeild-
arlánum félagsmálaráðherra en ein-
hver óeining sé um þau og fleiri mál 
á stjórnarheimilinu.

„Ríkisstjórnin verður að horfast 
í augu við raunveruleikann og ná 
sjálf saman um hvaða mál hún 
vill klára,“ segir Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, formaður Viðreisn-
ar, og bætir við: „Þegar búið er að 
landa málum innan stjórnarinnar 
þarf ekki annað en að koma aðeins 
til móts við okkur í stjórnarand-
stöðunni og leggja smávegis vinnu 
í það.“  adalheidur@frettabladid.is

Ríkisstjórnin líti í eigin barm
Ekki liggur fyrir hvaða mál verða kláruð fyrir þinglok og hvenær þingið fer í sumarfrí. Miðflokkurinn 
hefur verið í málþófi í fjóra daga. Stjórnarandstaðan segir ekki síður óeiningu innan ríkisstjórnarinnar.

Þingmenn annarra flokka en Miðflokksins hafa skamma viðveru í þingsal Alþingis þessa dagana. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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20-30% AFSLÁTTUR Á VÖLDUM SAMSUNG HEIMILISTÆKJUM

SUMARTILBOÐ

20%
AFSLÁTTUR

24%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

27%
AFSLÁTTUR

SAM-GE87MCXEE

ÖRBYLGJUOFN 23L

TILBOÐ 15.995
ÁÐUR 19.995

SAM-MS28J5255UWEE

ÖRBYLGJUOFN 28L

TILBOÐ 18.995
ÁÐUR 24.995

SAM-RB33J3215WWEF

KÆLISKÁPUR MEÐ FRYSTI 185CM

TILBOÐ 69.995
ÁÐUR 99.995

SAM-RR39M7010WWEE

KÆLISKÁPUR 185CM

TILBOÐ 79.995
ÁÐUR 109.995

SAM-RZ32M7000WWEE

FRYSTISKÁPUR 185CM

TILBOÐ 89.995
ÁÐUR 119.995

SAM-RB37J5000WWEF

KÆLISKÁPUR MEÐ FRYSTI 201CM

TILBOÐ 84.995
ÁÐUR 119.995

29%
AFSLÁTTUR



Hidalgo mælist með um 
44 prósent í skoðanakönn-
unum.
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UMHVERFISMÁL Starfshópur um 
aðgerðir gegn matarsóun leggur til 
að sett verði bindandi markmið um 
50 prósenta samdrátt í matarsóun í 
allri virðiskeðju matvæla fyrir 2030. 
Þetta kemur fram í skýrslu hópsins 
sem skilað var til Guðmundar Inga 
Guðbrandssonar, umhverfis- og 
auðlindaráðherra.

Í skýrslunni eru settar fram 24 
tillögur um aðgerðir til að draga úr 
matarsóun. Eru þær ýmist á ábyrgð 
stjórnvalda eða atvinnulífsins enda 
telur hópurinn að samstillt átak 
þessara aðila þurfti til að ná árangri.

Meðal aðgerðanna eru reglu-
bundnar mælingar á matarsóun, 
rannsóknir á orsökum matarsóunar 
á heimilum og innleiðing hagræns 
hvata til að draga úr matarsóun. Þá 
er lagt til að komið verði á fót matar-
banka og matarvagni til að draga úr 
matarsóun.

Tillögurnar eru til umsagnar í 
samráðsgátt stjórnvalda og er hægt 
að senda athugasemdir til loka júlí. 
– sar

Matarsóun 
minnki um 
helming

Hópurinn telur þurfa samstillt átak.

REYKJAVÍK Framkvæmdir við Foss-
vogsskóla eru hafnar á ný og er 
markmið þeirra að leita uppi öll 
svæði þar sem loftgæði eru óheil-
næm. Líkt og Fréttablaðið greindi 
frá í vor kvörtuðu nemendur áfram 
undan einkennum myglu þrátt fyrir 
miklar framkvæmdir í fyrra.

Á meðan beðið var eftir fram-
kvæmdum var komið fyrir sex loft-
hreinsitækjum í skólanum.

„Tækin halda niðri myglumengun 
að vissu marki þannig að fólk geti 
verið áfram í húsnæðinu,“ segir Vil-
mundur Sigurðsson hjá Tækniþjón-
ustu Suðurlands. Tækin sem um 
ræðir heita IQAir HealthPro 250 og 
eru keypt inn frá Þýskalandi. „Þau 
keyra í gegnum sig loftið í rýminu 
aftur og aftur og sía út þannig alla 
mögulega loftmengun innandyra. 
Þetta virkar upp að ákveðnu marki, 
það má ekki vera of mikil mygla og 
þetta kemur ekki í staðinn fyrir 
viðgerðir. En í tilfelli Fossvogsskóla 
gátu skólastjórnendur klárað skóla-
starfið og nemendur hættu að finna 
fyrir slæmum loftgæðum innan-
dyra.“

Skólaslit voru fyrr í þessum 
mánuði. Fram kemur í bréfi skóla-
stjórnenda til foreldra nemenda við 

skólann að verkfræðistofan Verkís 
hafi aftur verið fengin til að taka 
sýni á þeim stöðum í skólanum þar 
sem starfsfólk og foreldrar hafa bent 
á að geti verið óheilnæm. Mun verk-
fræðistofan í kjölfarið leggja fram 
ráðleggingar um framkvæmdir. Eru 

vonir bundnar við að framkvæmd-
um ljúki í haust.

Hreinsitækin hafa verið sett upp 
í f leiri skólum. Vilmundur bindur 
vonir við að stjórnendur opni augun 
fyrir þessum möguleika. „Við erum 
að breyta þessum hugsunargangi að 

þessi mengun sé raunveruleg. Það 
á heldur ekki að fara strax í að rífa 
niður veggi, með þessu er hægt að 
kaupa sér tíma og fara með minnst-
um kostnaði í framkvæmdir,“ segir 
Vilmundur. 

Tækin sem notuð eru í skólum 
og fyrirtækjum eru stærri en þau 
sem notuð eru í heimahúsum og 
ná að hreinsa loft á allt að 100 fer-
metrum. Líkir Vilmundur þeim við 
vélmennið R2-D2 úr Stjörnustríði. 
„Það dregur inn í sig loft að neðan, 
í miðjunni er mótor, loftið fer í 
gengum síurnar og svo blæs loftið út 
að ofanverðu. Það verða loftskipti í 
rýminu allt að fjórum sinnum á 
klukkutíma.“ arib@frettabladid.is

Frestuðu framkvæmdunum 
fram yfir slit Fossvogsskóla
Framkvæmdir eru hafnar á ný við Fossvogsskóla. Notast var við sex lofthreinsitæki til að halda niðri 
myglumengun svo nýta mætti húsnæðið meðan á skólastarfinu stóð. Vonir eru bundnar við að fram-
kvæmdum til að uppræta myglu í húsnæði skólans verði lokið í haust áður en skólahald hefst á ný. 

Skólanum var lokað að hluta í fyrra vegna framkvæmda. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FRAKKLAND Anne Hidalgo, borgar-
stjóri Parísar, heitir því að byggja 
risagarð á svæðinu í kringum 
Champs-Élysée-breiðgötuna verði 
hún endurkjörin á sunnudag. Mun 
þetta verða gert með því að tengja 
saman nokkra minni garða við 
bakka Signufljóts.

Parísarbúar hafa lengi kvartað 
yfir skorti á grænum svæðum í 
miðborginni, sem séu mun færri en 
í mörgum öðrum evrópskum stór-
borgum. Hidalgo hefur einnig heitið 
því að lækka hámarksumferðar-
hraða í miðborginni niður í 30 
kílómetra á klukkustund og fjölga 
hjólaleiðum. Á kjörtímabilinu hefur 
hún þegar bannað mikið mengandi 
bíla í miðborginni.

Umhverfismál spila stóra rullu í 
kosningabaráttunni og vill Hidalgo, 
sem situr fyrir Sósíalistaflokkinn, 
höfða til Græningja. En David Belli-
ard, frambjóðandi þeirra, heltist úr 
lestinni í fyrstu umferð í mars. Upp-
runalega átti seinni umferð frönsku 
sveitarstjórnarkosninganna að 
fara fram viku eftir þá fyrri, en var 
frestað til 28. júní vegna heimsfar-
aldursins.

Hidalgo er fyrsta konan til að 
gegna borgarstjóraembætti borgar-
innar en auk hennar keppa Rachida 

Dati, frambjóðandi hægri f lokks-
ins, Repúblikana, og Agnes Buzyn, 
frambjóðandi hinnar frjálslyndu 
Lýðræðishreyfingar. Buzyn sagði af 

sér sem heilbrigðisráðherra í stjórn 
Emmanuels Macron, til þess að taka 
þátt í kosningunum.

Í fyrri umferðinni hlaut Hidalgo 
rúmlega 29 prósenta fylgi, Dati tæp 
23 prósent og Buzyn rúmlega 17. 
Miðað við skoðanakannanir ætti 
Hidalgo að vera örugg með áfram-
haldandi setu því hún mælist með 
um 44 prósent, Dati með 33 og 
Buzyn með 20. – khg

Heitir að byggja risagarð í miðborg Parísar

Anne Hidalgo var kjörin borgarstjóri Parísar árið 2014. MYND/EPA

NORÐURL AND Nokkur þúsund 
jarðskjálftar hafa mælst á Tjörnes-
brotabelti á Norðurlandi frá því 
að jarðskjálftahrina hófst þar eftir 
hádegi á föstudag. Þrír skjálftanna 
hafa mælst yfir fimm að stærð, sá 
stærsti 5,8 og fannst hann alla leið 
vestur á Ísafjörð og á höfuðborgar-
svæðinu.

Ekkert hefur heyrst af skemmd-
um á húsum og byggingum á svæð-
inu en tilkynningar hafa borist um 
grjóthrun á Tröllaskaga. Gunnar 
B. Guðmundsson, sérfræðingur á 
sviði jarðskjálftarannsókna hjá 
Veðurstofu Íslands, segir hrinur 
sem þessar koma af og til, og til að 
mynda hafi verið mikil virkni fyrir 

mynni Eyjafjarðar á árunum 2012 
og 2013. Þá segir hann heppilegt 
að hrinan hafi færst til vesturs og 
norður inn í Eyjafjarðarál frekar 
en í átt að Húsavík, en skjálftinn 

stóri á föstudag mældist um 30 kíló-
metra norður af Siglufirði.

Gunnar segir mikilvægt að fólk 
á svæðinu hafi varann á. „Fólk þarf 
alltaf að vera vakandi yfir frekari 
hættu þegar svona hrinur ganga 
yfir sem gætu varað í daga og jafn-
vel vikur,“ segir hann og bætir við 
að erfitt sé að segja til um hvernig 
hrinan þróast.

Aðspurður að því hvort jarð-
skjálftahrinan fyrir norðan eigi ein-
hverja tengingu við skjálftavirkni á 
svæðinu í kringum Grindavík eða 
við Grímsvötn segir Gunnar að 
svo sé líklega ekki. „Það eru engar 
þekktar tengingar milli þessara 
svæða fyrir norðan og sunnan.“ – bdj

Mikilvægt að hafa varann á í jarðskjálftahrinunni

Ekkert hefur heyrst af skemmdum.
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Fyrsta skrefið 
í því að takast 
á við kyn-
þáttafordóma 
á Íslandi er að 
viðurkenna 
vandamálið.

 

Óskýr mörk 
valda streitu 
og geta ógnað 
heilsu fólks, 
eins og 
fjölmörg 
dæmi sanna.

Á mörgum þekkingarvinnustöðum hefur 
starfsfólk umtalsverðan sveigjanleika hvað 
varðar viðveru og vinnutíma. Til dæmis getur 

fólk valið að mæta í vinnu og hætta á mismunandi 
tímum og að vinna heiman frá sér að einhverju leyti. 
Framfarir í samskiptatækni á undanförnum árum 
hafa skapað forsendur fyrir slíkum sveigjanleika og 
líklega hefur hann almennt aukist upp á síðkastið 
vegna kórónuveirufaraldursins. Þessi þróun er auð-
vitað af hinu góða svo lengi sem mörkin milli vinnu 
og einkalífs eru skýr. Óskýr mörk valda streitu 
og geta ógnað heilsu fólks, eins og fjölmörg dæmi 
sanna. Það er nefnilega ekki hollt að vera alltaf í 
vinnunni.

Bandalag háskólamanna hefur fylgst grannt með 
þróuninni og lýst áhyggjum af áhrifum sítengingar 
starfsmanna á lengd vinnutíma og álag í starfi. 
Svipað gildir um ýmis önnur stéttarfélög, samtök 
og stofnanir. Segja má að á síðustu árum hafi orðið 
vakning í samfélaginu um mikilvægi hóflegs vinnu-
tíma og skýrra marka milli vinnu og einkalífs. Þetta 
endurspeglast m.a. í viðhorfskönnunum sem BHM 
gerir reglulega meðal félagsmanna aðildarfélaga. 
Árið 2017 sögðust um 57% svarenda í slíkri könnun 
vera með snjalltæki frá vinnuveitanda sínum til 
afnota. Um 55% þeirra sögðust oft fá skilaboð í 
snjalltækið vegna vinnunnar utan hefðbundins 
vinnutíma, 24% stundum, 16% sjaldan og 6% aldrei. 
Í febrúar á þessu ári sögðust ívið fleiri svarendur 
vera með snjalltæki frá vinnuveitanda sínum, eða 
64%, en mun færri sögðust oft fá skilaboð vegna 
vinnunnar utan hefðbundins vinnutíma, eða 33%. 
Um 28% sögðust stundum fá slík skilaboð í snjall-
tækið, 22% sjaldan og 17% aldrei.

Þessar niðurstöður benda til þess að vinnuveit-
endur virði nú almennt betur mörkin milli vinnu og 
einkalífs starfsmanna en fyrir nokkrum árum. Það 
er fagnaðarefni en mikilvægt er að þessi mörk verði 
formbundin. Ákvæði í nýgerðum kjarasamningum 
BHM-félaga við ríkið skyldar stofnanir til að setja 
sér viðverustefnu. Það er skref í rétta átt.

Mörk vinnu og einkalífs

Þórunn  
Sveinbjarnar-
dóttir
formaður BHM

Startaðu ferðasumarið                   
       með
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Sólarrafhlöður

Pakkarnir inihalda: 
125w sólarrafhlaða m/
festingum, 5m kapall, 
sjórnstöð 10A,

185w sólarrafhlaða,  
m/festingum,  
5m kapall, stórnstöð 20A

SUMARTILBOÐ

fyrir húsbíla og hjólhýsi

20% afsláttur

TRAUST OG FAGLEG ÞJÓNUSTA - ALLA LEIÐ

Sú alda mótmæla sem riðið hefur yfir 
Bandaríkin og víðar í kjölfar morðsins 
á George Floyd hefur hrundið af stað 
þarfri umræðu um kynþáttahatur. Ýmsar 
birtingarmyndir samstöðu vekja vonir um 
að raunverulegar breytingar séu mögu-

legar en það er mjög langt í land með að staðan verði 
ásættanleg. En hvernig standa þessi mál á Íslandi?

Samkvæmt könnun sem Zenter rannsóknir gerðu 
fyrir Fréttablaðið og greint er frá í blaðinu í dag telja 
rúm 57 prósent að kynþáttafordómar séu algengir 
á Íslandi. Rétt rúmur fjórðungur telur þá hins vegar 
sjaldgæfa. Það er auðvitað erfitt að mæla umfang 
kynþáttafordóma en þessar niðurstöður segja 
okkur að þeir eru svo sannarlega til staðar á Íslandi.

Þau viðhorf heyrast allt of oft að kynþáttafor-
dómar finnist varla hér á landi og lítið er gert úr 
vandamálinu. Lengi vel var íslenska þjóðin einsleit 
og fordómar gegn öðrum kynþáttum kannski ekki 
alltaf mjög sýnilegir. Fordómarnir fólust aðallega 
í fáfræði. Til að mynda óskuðu íslensk stjórnvöld 
eftir því við Bandaríkjamenn að hingað yrðu ekki 
sendir svartir eða brúnir hermenn þegar varnar-
samningurinn var gerður 1951.

Í dag búum við í miklu fjölbreyttara og opnara 
samfélagi en þá. Hér býr nú fólk af öllum kynþáttum 
frá fjölmörgum ólíkum þjóðum. Kynþáttafordóm-
arnir eru því orðnir sýnilegri en rótin verður varla 
öll rakin til fáfræði. Birtingarmynd fordómanna 
hér er auðvitað ekki með sama hætti og í Bandaríkj-
unum þar sem lögreglan virðist nánast kerfisbundið 
mismuna fólki á grundvelli kynþáttar.

Fyrsta skrefið í því að takast á við kynþáttafor-
dóma á Íslandi er að viðurkenna vandamálið. Við 
þurfum að hlusta á þær frásagnir sem heyrast úr 
reynsluheimi svartra og brúnna Íslendinga. Þetta 
er hópur sem finnur oft og tíðum fyrir neikvæðum 
viðhorfum í sinn garð sem getur leitt til þess að þeir 
hafa ekki sömu tækifæri og aðrir í samfélaginu.

Það er mjög mikilvægt að ræða þessi mál á 
opinskáan hátt. Tökum ábyrgð á orðum okkar og 
athöfnum og munum að það sem er sagt í gríni 
eða hálfkæringi getur engu að síður sært og valdið 
vanlíðan þeirra sem í hlut eiga. Við eigum að láta í 
okkur heyra ef við verðum vitni að kynþáttahatri 
eða annarri álíka ólíðandi hegðun.

Ábyrgð stjórnmálafólks er einnig mikil enda 
blasir við hvernig leiðtogum sem ala á ótta og 
sundrungu hefur tekist að móta umræðuna og búa 
til andstæðar fylkingar. Sem betur fer hafa slík öfl 
enn sem komið er ekki mikil ítök eða stuðning á 
Íslandi. Við þurfum að tryggja að svo verði áfram 
enda myndi orðræða slíkra aðila á opinberum vett-
vangi gefa hugmyndum um kynþáttahyggju óverð-
skuldað lögmæti.

Viðurkennum 
vandamálið

As Good As It Gets
Það stefnir allt í að forsetakosn-
ingarnar á laugardaginn verði 
ekkert sérstaklega spennandi. 
Það endurspeglast í hvernig 
dagskrá Ríkissjónvarpsins 
raðast upp á laugardagskvöldið. 
Byrjar hún á kvikmyndinni 
Stella í framboði frá árinu 2002. 
Við tekur svo tveggja tíma 
kosningavaka frá klukkan 22 
til miðnættis. Á það að duga til 
að fá fyrstu tölur, heyra Boga og 
Ólaf tala aðeins um tölurnar og 
fá viðtal við sveittan talningar-
stjóra. Að því loknu verður sýnd 
kvikmyndin As Good As It Gets 
frá árinu 1997. Ekki einu sinni 
RÚV 2 mun bíða eftir vafaat-
kvæðinu frá Hroll augsstöðum.

Drekar
Kosningarnar á laugardag 
snúast um meira en bara 
Bessastaði. Fjögur sveitarfélög 
á Austurlandi munu kjósa, 
óbindandi, um nýtt nafn á 
sameinað sveitarfélag. Í boði er 
meðal annars hið hallærislega 
nafn Austurbyggð, hið drep-
leiðinlega nafn Múlaþing og hið 
eitursvala nafn Drekabyggð. 
Örnefnanefnd, sem hefur það 
hlutverk að leggjast gegn öllum 
f lottum og skemmtilegum 
breytingum, leggst gegn nafn-
inu Drekabyggð. Stefnir því í 
æsispennandi og afdrifaríkar 
kosningar fyrir austan og mun 
koma í ljós hversu mikið rokk er 
í blóði Austfirðinga.
arib@frettabladid.is
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Útilokun og einangrun á 
grundvelli þjóðernisróman-
tískrar tungumálapólitíkur 
hefur að líkindum þveröfug 
áhrif og skapar stéttskipt 
samfélag heimamanna og 
aðfluttra.

Ég vísa til svars Ara Trausta 
Guðmundssonar, 18. júní sl., 
við grein minni um vindorku 

og rammaáætlun, 17. júní sl., hér í 
Fréttablaðinu og skil vel að Vinstri-

Svar við svari Ara

Í drögum að nýju stjórnarskrár-
ákvæði er lagt til að íslenska 
skuli vera ríkismál Íslands og 

að ríkisvaldið skuli styðja hana og 
vernda. Tillagan er lögð fram af for-
mönnum allra stjórnmálaf lokka 
sem sæti eiga á Alþingi. Ekki verður 
annað séð en að full alvara liggi 
að baki tillögunni, þótt hún beri 
óneitanlega keim af gamaldags 
þjóðernisrómantík og miði við goð-
sögn um horfna samfélagsgerð.

Í nútímanum ríkir ekki einsleitni 
hvað varðar tungumálanotkun á 
Íslandi. Á hverjum tíma eru hér 
búsettar yfir 50 þúsund manneskj-
ur sem hafa annað móðurmál en 
íslensku. Veruleiki þeirra sem eru 
á íslenskum vinnumarkaði er t.d. 
sá að alls ekki allir skilja íslensku, 
hvort heldur sem er í þjónustu- eða 
umönnunarstörfum, verklegum 
framkvæmdum og iðnaðarstörfum, 
eða í hátæknistörfum og háskóla-
samfélaginu. Það er hættuleg hug-
mynd að ætla að draga fólk í dilka 
með því að stjórnarskrárbinda 
forréttindastöðu þeirra sem eiga 
íslensku að móðurmáli og skipa þar 
með öðrum skör lægra í samfélag-
inu. Á þetta er raunar bent í greinar-
gerð með tillögunni með vísan til 
alþjóðlegra mannréttindaskuld-
bindinga, án þess þó að séð verði 
að það hafi áhrif á tillögugerðina.

Vissulega er íslenskan viðkvæm 
vegna fæðar þeirra sem hana tala. 
Það mætti því hugsa sér að veita 
henni einhvers konar formlega 
stöðu, án þess þó að gera hana að 
skálkaskjóli mismununar á grund-
velli móðurmáls og tækifæra og 
hæfileika til að tileinka sér ný 
tungumál. Meðalvegur gæti verið 
að stjórnarskrárbinda a.m.k. tvö 
opinber tungumál á Íslandi. Eitt 
væri íslenska, en annað gæti verið 
enska; tungumál vísinda og tækni 
og það mál sem nú er notað í f lest-
um alþjóðlegum samskiptum. Sú 
skylda væri lögð á ríkisvaldið að 
viðhalda og vernda íslenskuna, en 
jafnframt að gefa öllum sem það 
kjósa kost á því að nota alþjóðlegt 
tungumál í tjáskiptum við ríkið.

Slík tillaga gæti jafnframt gert 
Ísland að álitlegri búsetustað fyrir 
verðmæta erlenda sérfræðinga, 
sem eftirsóknarvert væri að laða 
til landsins til starfa í íslenskum 
fyrirtækjum, háskólum og stofn-
unum. Með aðf lutningi öf lugs 
fólks styrkjast stoðir velferðarsam-
félagsins til hagsbóta fyrir alla þá 
sem hér kjósa að búa. Útilokun og 
einangrun á grundvelli þjóðernis-
rómantískrar tungumálapólitíkur 
hefur að líkindum þveröfug áhrif og 
skapar stéttskipt samfélag heima-
manna og aðfluttra.

Eitt, tvö 
eða fleiri 
ríkismál?

Skúli  
Thoroddsen
lögfræðingur

hreyfingin – grænt framboð vilji 
að lög um rammaáætlun taki til 
orkuframleiðslu með vindaf li. Ég 
tek enga afstöðu til þess, en bendi 
á að lögin séu í besta falli óljós um 
það atriði. Sjálfur er ég ekki þeirrar 
skoðunar, lögfræðilega séð, því það 
bryti, að óbreyttu, í bága við ákvæði 
stjórnarskrárinnar, um eignarrétt 
að landi, 72. gr., atvinnufrelsi, 75. 
gr., skipulagsvald sveitarfélaga, 78. 
gr. og að auki jafnræðisreglu 65. gr., 
að fjalla um suma kosti en ekki aðra 
vegna „óvissu um lagalega stöðu 
vindorkunnar gagnvart ramma-
áætlun“, eins og Orkustofnun orðar 

það um túlkunarágreining sinn við 
umhverfisráðherra á umræddum 
lögum.

Ég fer ekki með rangt mál, eins 
og Ari sakar mig um þegar ég segi 
að engir vindorkukostir séu í [lög-
formlegri] skoðun.

Ég vísa til þess að verkefnisstjórn 
skal einungis fjalla um virkjunar-
kost ef hann er, að mati Orkustofn-
unar, nægilega skilgreindur, sbr. 9. 
gr. laganna. Engir virkjunarkostir í 
vindorku sem verkefnisstjórn hefur 
tekið við hafa verið skilgreindir og 
metnir af Orkustofnun. Þá þegar 
af þessari ástæðu getur verkefna-

stjórnin ekki tekið umrædda kosti 
til skoðunar, hvað þá að gera um 
þá tillögu til ráðherra vegna fjórðu 
verndar- og orkunýtingaráætlunar-
innar. 

Þó svo umhverfisráðherra og 
Ari Trausti vilji að óbreytt lög um 
verndar- og orkunýtingaráætlun 
gildi um vindorkugarða, þá hefur 
sá vilji veika lagastoð að styðjast 
við eða bara „landsvæði þar sem 
er að finna vindorku“, sem er alls 
staðar, gegn lagarökum sem hér 
hafa verið orðuð lauslega í stuttri 
blaðagrein. 

Við það situr.

Haukur Logi 
Karlsson
nýdoktor við 
lagadeild HR
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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 á opinn fund þar sem gerð verður grein fyrir 
helstu breytingum á áætluninni:

Grand Hótel, Reykjavík 
miðvikudaginn 24. júní

kl. 14.00-16.00 
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Mánudaginn 15. júní var 
haldinn samráðsfundur 
fagráða Reykjavíkurborgar 

og hagsmunaaðila þar sem fulltrú-
um fjölda hagsmunahópa var boðið 
til samtals við borgarfulltrúa og 
formenn fagráða borgarinnar. Var 
boðað til þessa samtals í tengslum 
við Borgarvaktina sem var sett á 
laggirnar með samþykkt borgarráðs 
þann 26. mars síðastliðinn. Borgar-
vaktin er velferðarvakt sem er ætlað 
að vakta afleiðingar COVID-19 far-
aldursins fyrir aðstæður borgarbúa 
og atvinnulífið.

Góð og slæm reynsla á að nýtast 
til að byggja betra samfélag
Á fundinum kom fram fjöldi hug-
mynda um hvað sé hægt að gera og 
hverju þarf að bregðast við vegna 
þeirra fordæmalausu aðstæðna sem 
COVID-19 hefur skapað í samfélag-
inu. Þá kom fram mikilvægi þess 
að haldið sé yfirlit yfir tölulegar 
upplýsingar um ýmsa þætti sem 
faraldurinn hefur haft áhrif á í lífi 

og starfi fólks. Fjallað var um mikil-
vægi þess að unnið verði nánar með 
þá reynslu, bæði góða og slæma, 
sem fólk og samfélagið hefur öðlast 
á tímum COVID-19. Hagsmuna-
samtökin höfðu fengið spurningar 
fyrir fundinn þar sem þau voru 
hvött til að velta því fyrir sér hvort 
COVID-19 hefði haft áhrif á starf-
semi samtaka þeirra, á félagsfólk 
eða skjólstæðinga sem þau þjóna. 
Niðurstaðan var að COVID-19 hafði 
nánast undantekningarlaust ein-
hver áhrif á framangreint og komu 
hagsmunaaðilarnir fram með ýmsar 
hugmyndir og tillögur sem hægt er 
að horfa til í framhaldinu.

Brýnt er að nýta alla reynslu til að 
byggja betra samfélag í Reykjavík til 
framtíðar. Til að Borgarvaktin geti 
þjónað tilgangi sínum er mikilvægt 
að haldið sé vel utan um tölulegar 
upplýsingar og því hefur verið lagt 
til að þróaðir verði mælikvarðar, eða 
svokallaðir vísar, sem safnað verður 
með reglubundnum hætti. Vísunum 
verður svo miðlað til stjórnenda, 
starfsfólks borgarinnar, borgarbúa 
og hagsmunaaðila og þeir notaðir til 
grundvallar að tillögum og aðgerð-
um í tengslum við þær aðstæður eða 
af leiðingar sem COVID-19 hefur 
valdið.

Hagsmunaaðilar leggi til 
 hugmyndir að mælikvörðum
Lagt er upp með að mælikvarð-

arnir verði f lokkaðir í þrjá vísa; 
bráðavísa, borgarvísa og vonarvísa. 
Bráðavísarnir eru þeir sem verða í 
forgrunni en með þeim er horft 
á áhrif faraldursins til skemmri 
tíma og á bráðavandann sem hann 
hefur skapað. Borgarvísarnir eru 
nánari útlistanir á bráðavísunum 
og í raun viðbætur við þá. Með 
þeim er einnig horft á áhrif farald-
ursins til lengri tíma og á þróunina 
og viðfangsefnin sem hann skapar. 
Að lokum er gert ráð fyrir vonar-
vísum sem gefa innsýn í verkefni og 
aðgerðir sem ráðist er í með það að 
markmiði að styðja við viðkvæma 
hópa og byggja samfélagið upp á ný. 
Vonarvísarnir eiga einnig að sýna 
hvernig samfélagið færist aftur í 
betra horf með aukinni þátttöku 
og virkni borgarbúa.

Á fundinum var óskað eftir 
athugasemdum eða tillögum frá 
hagsmunaaðilum að mælikvörðum 
til þess að tryggja að vísarnir inni-
beri alla þá helstu þætti sem vert 
er að mæla í borgarvaktinni. Fjöl-
margar hugmyndir voru viðraðar 
á fundinum en hagsmunaaðilum 
býðst enn að senda inn athuga-
semdir eða tillögur til borgar-
vaktarinnar.

Borgarvaktin er leidd af for-
mönnum velferðarráðs, skóla- og 
frístundaráðs og mannréttinda-, 
nýsköpunar- og lýðræðisráðs 
borgarinnar.

Lærum af reynslunni – Borgarvaktin – 
Reykjavíkurborg hlustar

Ellen Calmon
borgar- 
fulltrúi Sam-
fylkingarinnar 
og fulltrúi í 
mannréttinda-, 
nýsköpunar- og 
lýðræðisráði

Til sölu eru fjögur sumarhús til brottflutnings. 
Húsin eru timburhús á einni hæð um 52 fm, hvert hús 
er stofa, borðstofa, eldhús, baðherbergi og þrjú svefn-
herbergi, ásamt geymslu um 4 fm, palli, verönd og 
heitum potti. Húsin seljast í því ástandi sem þau eru 
nú og má bjóða í hvert hús fyrir sig. 

Húsin eru staðsett í landi Munaðarness í Borgarfirði 
og má skoða þau í samráði við umsjónarmann 
svæðisins Sigvalda Jónasson 833-6949 húsin skulu 
fjarlægð í síðasta lagi 10. september n.k. og skal 
kaupandi gera það á sinn kostnað og ábyrgð.

Tilboðum skal skila til skrifstofu Sameykis stéttar-
félags í almannaþjónustu, Grettisgötu 89 fyrir kl. 14:00 
miðvikudaginn 8. júlí  2020. Frekari fyrirspurnir má 
senda á sameyki@sameyki.is

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða 
hafna öllum

Tilboð óskast
í fjögur sumarhús  
til brottflutnings

Þegar Guðni Th. Jóhannesson 
var settur í embætti sem for-
seti Íslands árið 2016 f lutti 

hann ræðu á Alþingi Íslendinga. Ég 
sat í þingsalnum á þeirri stundu og 
man vel hughrifin af orðum hins 
nýkjörna forseta. Á þeim tíma var 
samfélag okkar skekið af eftir-
skjálftum efnahagshrunsins 2008. 
Reiði fólks var enn áþreifanleg og 
opinbera umræðan neikvæð og 
heiftúðug. Í ræðu sinni sló Guðni 
alveg nýjan tón – hlýrri tón en þá 
hafði heyrst um langa hríð. Einkum 
tvö orð óma enn í huga mér fjórum 
árum síðar: Fegurð og góðvild. Það 
var engu líkara en að hlýr andvari 
léki um þingsalinn þegar nýkjörinn 
forseti lét þau sér um munn fara 
með tilvitnun í ljóð Snorra Hjartar-
sonar:

Fegurð og góðvild
þetta tvennt og eitt
hvað er umkomulausara
í rangsnúnum heimi
Og þó mest af öllu
og mun lifa allt.

Aldrei áður, svo ég muni, hafði 
íslenskur ráðamaður strokið þenn-
an streng með sambærilegum hætti. 
Ómurinn sem steig upp af ræðu for-
seta okkar hefur æ síðan einkennt 
öll hans störf og framgöngu og haft 
áhrif til góðs út í samfélagið. Fáir 
forsetar hafa verið alþýðlegri, hóg-
værari eða áhugasamari um sögu, 
menningu og ekki síst líðan þjóðar 
sinnar.

Stundum er sagt að verstu atvikin 
hendi þegar góðir menn gera ekki 
neitt. Margir telja að einmitt það 
hafi gerst í síðustu forsetakosning-
um í Bandaríkjunum þegar Hilary 
Clinton beið lægri hlut fyrir Donald 

Farsæll forseti
Ólína Kjerúlf  
Þorvarðardóttir
þjóðfræðingur

Trump. Illmælgi, rógur og niðurrif 
voru helsta einkenni þeirrar kosn-
ingabaráttu. Miskunnarlausar per-
sónuárásir og beiting falsfrétta urðu 
til þess að sterkur frambjóðandi 
laut í lægra haldi. Fáir trúðu því 
fyrir fjórum árum að svo gæti farið. 
Mætustu menn sátu heima og kusu 
ekki Hillary Clinton í trausti þess 
að hún væri örugg. En fólk vanmat 
þá staðreynd að fjöldinn lætur oft 
blekkjast af þeim sem hæst hefur. 
Freki kallinn fær svo oft sitt fram í 
krafti þess að „góðir menn gera ekki 
neitt“.

Getur þetta gerst á Íslandi? Því 
miður er alltaf hætta á því að eitt-
hvað þessu líkt geti gerst hvar sem 
er, sé sofið á verðinum. Nú eru 
fram undan forsetakosningar og 
við Íslendingar eigum þess kost 
að sýna með atkvæðinu hvern hug 
við berum til starfa Guðna Th. 
Jóhannessonar. Farsæls forseta 
sem sett hefur góðvild og fegurð í 

öndvegi sinna starfa. Forseta sem 
gætt hefur virðingar embættis-
ins, verið sanngjarn og íhugull í 
ákvörðunum sínum og prúður í 
framgöngu. Forseta sem þekkir 
f lestum betur stjórnarskrárbundið 
hlutverk embættisins, sögu þess og 
þýðingu. Guðni Th. Jóhannesson 
og eiginkona hans, Eliza Reid, hafa 
verið landi og þjóð til mikils sóma 
þau fjögur ár sem þau hafa setið að 
Bessastöðum. Þau hafa verið lifandi 
sönnun þess sem skáldið Hjálmar 
Jónsson á Bólu orti eitt sinn:

Víða til þess vott ég fann,
þótt vendist oftar hinu,
að Guð á margan gimstein þann
sem glóir í mannsorpinu.

Ég skora á Íslendinga að mæta 
á kjörstað þann 27. júní og veita 
Guðna Th. Jóhannessyni skýlaust 
og verðskuldað umboð til áfram-
haldandi starfa í þágu þjóðarinnar.
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Árleg fjölskylduganga Ljóssins
fer fram miðvikudaginn 24. júní.
 
Lagt verður af stað upp í hlíðar
Esju kl. 11:00. Hver og einn
gengur á sínum hraða og eins
langt og hann treystir sér til.
 
Allir velkomnir!



Guðmundur er örugglega 
ekki hafinn yfir gagnrýni, 
engu að síður er hann vel 
menntaður og lífsreyndur 
maður og vel máli farinn og 
víðsýnn.

BERG-
TOPPUR

SKÓGARBERJA 500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L

MARS
51 G  

99
KR/STK

1941 KR/KG

AHLGRENS
BÍLAR - 2 TEG 

349
KR/STK

2792/ 3490 KR/KG

CHEETOS
CHIPITO

115 G  

299
KR/STK
2600 KR/KG

EGILS
ORKA 500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L

Það vantar forseta sem hlustar 
á þjóðarsálina, ekki síst þegar 
mikið liggur við. Það er löngu 

orðið tímabært að þjóðin átti sig 
á að sitjandi forseti fer ekki gegn 
þingræðinu, þó svo að honum sé 
ljóst að stjórnvaldsaðgerðir fari á 
skjön við þjóðarhag og fyrirheit. 
Forseti Íslands hefur ítrekað lýst 
því yfir að mikið þurfi að koma til 
svo hann samþykki ekki það sem 
kemur frá Alþingi.

Íslendingar verða einnig að átta 
sig á að þingmenn hlusta ekki á 
þjóðina nema í besta falli í aðdrag-
anda alþingiskosninga. Það eru 
væntanlega viðsjárverðir tímar 
fram undan í íslensku efnahagslífi 
þar sem gæti reynt enn frekar á að 
málskotsréttur sé virkjaður þegar 
þingræðið hunsar þjóðarvilja og 
loforð.

Þingmenn víla ekki fyrir sér að 
braska með þjóðarauðlindirnar 
og hygla útvöldum, þvert á þjóðar-
hag og láta sig litlu skipta hugsan-
legar af leiðingar. Þingmenn sem 
vilja braska með þjóðarauðlindir í 
óþökk við þjóðina eru ekkert annað 
en landráðafólk. Þó svo að forseti 
fari með takmarkað vald er hann 
ákveðinn öryggisventill og getur í 
einstaka tilfellum stöðvað ákvarð-
anir sem samræmast ekki þjóðar-
vilja.

Þeim kostum er Guðni Th. hins 
vegar ekki gæddur, og mun aldrei 
verða. Þjóðin þarf á öðru og betra 
að halda en forseta sem stendur 
ekki með þjóðinni. Sitjandi forseti 
er vart annað en stimpilpúði fyrir 
stjórnarráðið og handbendi hins 
svokallaða fjórflokks.

Þjóðin þarf á manni eins og Guð-
mundi Franklín að halda á Bessa-
staði, sem þorir og hefur kjark til 
að hlusta á þjóðarsálina og fara 
gegn þingmönnum sem víla ekki 
fyrir sér að hunsa almannahag. 
Guðmundur Franklín hefur hrærst 
í viðskiptalífi og öðrum atvinnu-
rekstri um alllangt skeið og hefur 
vonandi burði til að vera málsvari 
réttlætiskenndar og bera skynbragð 
á í hvaða farvegi þjóðin er.

Guðmundur er örugglega ekki 
hafinn yfir gagnrýni, engu að síður 
er hann vel menntaður og lífs-
reyndur maður og vel máli farinn 
og víðsýnn. Franklín hefur látið 
skýrt koma fram, verði hann for-
seti, að hann muni beita sér með 
óhefðbundnum hætti, t.d. varðandi 
umboð til stjórnarmyndunar og 
innantóm loforð þingflokkanna.

Þjóðinni ætti að vera ljóst hvaða 
afstöðu Guðni Th. hafði varðandi 
Icesave-málið. Hún ætti einnig að 
íhuga hvernig komið væri fyrir 
henni hefði Alþingi tekist, þvert 
á þjóðarvilja, að þvinga Icesave í 
gegn, sem lögvarða kröfu á Íslend-
inga. Þó svo að þingræði ríki hér á 
landi þarf málskotsrétturinn að 

Hvernig forseta viljum 
við á Bessastaði?

Vilhelm  
Jónsson

vera til staðar sem öryggisventill 
og sem ógn við sjálftökuherrana við 
Austurvöll. Þessi pistill hefur ekk-
ert með það að gera að þrískipting 
valds sé ekki ljós og látið sé liggja að 
því að forseti geti haldið þinginu í 
gíslingu.

Forsætis- og fjármálaráðherra 
vinna leynt og ljóst að breytingum 
á stjórnarskrá bak við tjöldin, til að 
treysta í sessi að geta ráðskast með 
þjóðarauðlindirnar þvert á þjóðar-
vilja. Slíkt hið sama mun eiga sér 
stað varðandi aðrar eigur ríkisins. 
Stjórnarandstaðan er sjaldnast til 
mikils gagns og hefði aldrei átt að 
ljá þess máls að þingflokksforustan, 
með forsætisráðherra í fararbroddi, 
væri að kukla með breytingar á 
stjórnarskránni. Hið sama á við 
varðandi óbreytta þingmenn innan 
stjórnarmeirihlutans sem hafa vart 
burði í annað og meira en að vera 
hugsjónalausir skósveinar hjá þing-
flokksforustunni.

Það þarf meiri mannsbrag en á 
forseta vorum, sem sönglar sömu 
gömlu tugguna um heiður og stolt, 
og hvað þetta forneskjutal hans nú 
heitir, til að vera álitinn svokallað 
sameiningartákn. Það hefði verið 
meiri mannsbragur og fágun hjá 
forsetanum hefði hann fengið sér 
stílista í stað þess að koma fram 
í sínum köf lóttu sokkum með 
skálmarnar upp á miðja leggi í 
ermastuttum jakka og með skræp-
ótt bindi. Forseti Íslands á að vera 
málsvari og andlit þjóðarinnar út 
á við og lágmarkskrafa er að ekki 
megi ætla að Bessastaðabóndinn sé 
að koma beint úr fjósinu við hátíð-
legar athafnir.

Þjóðin ætti að íhuga að velsæld 
er ekki sjálfgefin. Íslendingum ætti 

einnig að vera minnisstætt þegar 
Ólafur Ragnar Grímsson skar þjóð-
ina úr snörunni frá örbirgð hefði 
Alþingi Íslands fengið að þvinga 
fram uppgjör á Icesave. Orkupakki 
þrjú og að barnaníðingur hafi 
fengið uppreist æru hefur kallað 
fram sterk viðbrögð þjóðarinnar, 
og gefur fyllilega til kynna að það 
er ekki allt slétt og fellt er snýr að 
verklagi forsetans.

Þúsundir manna gjalda með 
lífi sínu og hamingju þar sem fjár-
svelt heilbrigðiskerfi er í molum, 
þó svo að þjóðin sé heilaþvegin um 
annað. Öldruðum er stíað í sundur 
vegna úrræða- og skeytingarleysis. 
Krabbameinssjúklingar fá ekki rétt 
lyf þar sem þau kosta of mikið, og 
svo mætti endalaust telja. Forseti 
Íslands réttlætir engu að síður með 
ábyrgðarlausu orðahjali í ræðum 
sínum og ritum að byggja þyrfti 
tugmilljarða íþróttahöll og þjóðar-
leikvang, þvert á almannahag.

Forseti sem vill láta taka sig alvar-
lega þarf að hafa bein í nefinu og 
metnað til að vera þjóð sinni góð 
fyrirmynd og sameiningartákn. 
En ekki forseti sem bugtar sig og 
beygir fyrir gerspilltum stjórnmála-
mönnum. Forsetinn hefur málfrelsi 
og honum ber í krafti embættisins 
að beita rödd sinni og haga gjörðum 
sínum til hagsbóta fyrir þá sem 
minna mega sín, og eru hjálpar-
þurfi. Sem fyrr lætur forsetaemb-
ættið stjórnast af hræsni, að þessu 
sinni varðandi fálkaorðu þríeyk-
inu til handa í stað þess að hampa 
hjúkrunarfólki sem lagði líf sitt og 
heilsu að veði.

Þjóðin þarf að átta sig á að hún 
þarf forseta sem er málsvari henn-
ar og sem virkjar 26. gr. stjórnar-
skrárinnar eftir bestu getu þegar 
stjórnvöld framkvæma þvert á vilja 
þjóðarinnar og gefin loforð. Forseti 
sem er heilsteyptur og áræðinn 
getur áorkað miklu, hafi hann dug 
og kjark til að vera málsvari þjóðar-
innar. Það er löngu orðið tímabært 
eftir áratuga sóðaslóð þingmanna 
við Austurvöll að taka upp heiðar-
lega og vitræna stjórnarhætti.

Það er óboðlegt hversu hlutdræg 
RÚV og Stöð 2 eru í fréttaflutningi 
sínum á kostnað Guðmundar 
Franklíns. Vilji fréttamiðlar láta 
taka sig alvarlega og vera mark-
tækir er lágmarkskrafa að gætt sé 
fyllsta hlutleysis til þess að þjóðin 
geti tekið lýðræðislega afstöðu hver 
verði næsti forseti Íslands.

Í dag klukkan 17.15 fer fram árs-
fundur Frjálsa lífeyrissjóðsins í 
Hörpu.

Með framboði okkar til stjórnar 
viljum við tryggja að sjóðfélagar 

Frjálsa lífeyrissjóðsins hafi fulltrúa 
sem gæti hagsmuna þeirra í hví-
vetna og veiti Arion banka strangt 
aðhald. Hlutverk stjórnar lífeyris-
sjóðs sem útvistar allri starfsemi 
sinni til eins fjármálafyrirtækis er 
brýnt.

Við skorum á sjóðfélaga að mæta 

á fundinn og taka þátt í honum. 
Eigi þeir ekki kost á að mæta geta 
þeir gefið okkur umboð til að fara 
með atkvæði sín á síðunni frelsum-
frjalsa.is. Þar má jafnframt lesa 
áherslur okkar.

Hugum að góðri meðferð lífeyris-
réttinda okkar.

Frelsum Frjálsa
Halldóra Elín Ólafsdóttir
Halldór Friðrik Þorsteinsson 
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445859

Opel Grandland X ‘19, ekinn 49 þús. km.
Verð: 3.190.000 kr.

590684

Nissan Qashqai Tekna ‘19. ekinn 13 þús. km. 
Verð: 4.890.000 kr.

590717

Ísland vill sjá þig í sumar

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Opnunartímar:
Virka daga 12-17

Meira úrval á
notadir.benni.is

Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2035

Opnunartímar:
Virka daga 9-18
Laugardaga 12-16

* Birt með fyrirvara um mynda- og textabrengl.

Chevrolet Captiva ‘14, ekinn 104 þús. km.
Verð: 1.990.000 kr.

Ssangyong Rexton hlx ‘17. ekinn 68 þús. km. 
Verð: 4.790.000 kr.

Hyundai Ionic Ev ‘18. ekinn 37 þús. km. 
Verð: 3.490.000 kr.

Suzuki Vitara glx ‘18, ekinn 64 þ. km.
Verð: 3.190.000 kr.

590486

446263

590759

590716

Kaupauki 

Eldsneytiskort
að verðmæti 50.000 kr. 

frá Orkunni.

Sjö nætur
með morgunverði. 

Verðmæti 210.000 kr.

Ævintýrapottur
Skráðu þig til leiks á notadir.benni.is

Vinnangar dregnir út á Bylgjunni

með notuðum bílum!

SsangYong Korando dlx  ‘18, ekinn 54 þ. km.
Verð: 3.590.000 kr.

FÓTBOLTI Jón Dagur Þorsteinsson, 
leikmaður AGF í dönsku úrvals-
deildinni, átti stórkostlegan leik 
fyrir félagið á sunnudag gegn topp-
liði Midtjylland. Jón Dagur skoraði 
þrjú mörk og lagði upp sigurmarkið 
í dramatískum 4-3 sigri. 

Fótbolti.net vakti athygli á því að 
staðarblaðið Stiften gaf Jóni Degi 
10 í einkunn sem er fullkomin ein-
kunn.

„Þetta var trúlega minn besti 
leikur. Færanýting og f leiri töl-
fræðiþættir voru líka góðir. Að ná 
að skora þrjú mörk á móti topplið-
inu var eiginlega geggjað miðað við 
hvernig leikurinn spilaðist.“

Jón Dagur skoraði fyrsta mark 
leiksins og kom AGF í 0-1 en topp-
liðið kom til baka og snemma í 
síðari hálfleik var staðan orðin 3-1. 
Meðal markaskorara var Alexand-
er Scholz, fyrrverandi leikmaður 
Stjörnunnar. Mörkin sem Midtjyl-
land skoruðu voru öll frekar ódýr.

Þá sagði Jón Dagur hingað og ekki 
lengra og skoraði tvö mörk á 77. og 
83. mínútu og jafnaði. Þegar komið 
var vel fram í uppbótartímann fékk 
hann frábæra sendingu fram völl-
inn, lagði boltann á Nicklas Hel-
enius sem þrumaði í varnarmann 
heimamanna og inn lak boltinn við 
trylltan fögnuð.

„Þetta skipti alla máli. Að ná að 
sýna að við gætum unnið toppliðið,“ 
segir Jón Dagur. Stuðningsmenn 
AGF biðu eftir liðsrútunni og tóku 
á móti leikmönnum eins og þeir 
hefðu orðið heimsmeistarar. Blys 
og f lugeldar lituðu borgina langt 
fram á nótt. „Þetta var rosalegt. Við 
vissum ekkert af þessu. Nokkrum 
mínútum áður en við komum þá 
spurðist eitthvað út í rútunni en 
þetta var magnað að sjá.“

Hann segir að skrefið frá Vend-
syssel til AGF hafi verið stórt og 
hann sé ekkert að drífa sig í að taka 
næsta skref. Hann þurfi að ná stöð-
ugleika í sinn leik. „Fyrir mig að fara 
frá Vendsyssel hingað var eins og að 

,fara upp um nokkrar deildir. Allt í 
kringum liðið er stærra og aðstaðan 
er glæsileg og flott og mér líður mjög 
vel hérna. Árósar er f lottur bær og 
mig langar að stimpla mig meira inn 
í liðið. Þetta er bara fyrsta tímabilið 
mitt hérna og liðinu er búið að ganga 
mjög vel þannig ég kvarta ekki.

Þegar ég samdi vissi ég að það 
væri bullandi samkeppni og það er 
hollt að fara í gegnum þann pakka. 
Ég þarf að ná meiri stöðugleika í 
minn leik og ég er á góðum stað til að 
bæta mig áður en ég tek næstu skref. 
Ég er á f lottum stað, er að læra hell-
ing, er að fá tækifæri og ég er ekkert 
að drífa mig.“

Þrennan var eitt og sigurinn 
annað en sigur HK á KR um helgina 
var nánast hápunktur Jóns Dags en 
hann er uppalinn HK-ingur og spil-
aði sinn fyrsta leik fyrir félagið nán-
ast nýfermdur. „Þetta var geggjuð 
helgi. Ég trúði varla hvað ég var að 
horfa á í Frostaskjóli. Birkir Valur að 
skora og HK að vinna KR 0-3 á úti-
velli, það var ótrúlegt.“ Hann bætir 
við að hann fylgist vel með efstu 
deild hér á landi. 
benediktboas@frettabladid.is

Sigur HK kveikti í Jóni Degi
Jón Dagur Þorsteinsson, leikmaður AGF, skoraði þrjú mörk og lagði upp sigurmarkið í sigri liðsins á 
Midtjylland. Hann segir að helgin hafi verið draumahelgi enda vann uppeldisfélagið hans, HK, lið KR.

Af góðu íþróttakyni
Jón Dagur er af íþróttakyni, sonur 
Þorsteins Halldórssonar, þjálfara 
Blika og fyrrverandi leikmanns 
KR, FH og Þróttara, og Haf-
dísar Guðjónsdóttur, fyrrverandi 
landsliðskonu í handbolta. 
Amma hans er Sigríður Sigurðar-
dóttir, sem var kjörin íþrótta-

maður ársins 1964, fyrst kvenna. 
„Ég er með mjög gott fólk í 
kringum mig og er mjög heppinn 
með það. Það er ekkert sjálfgefið 
og það hefur hjálpað mér helling. 
Við pabbi spjöllum saman eftir 
hvern leik og hann hjálpar mér 
mikið og leiðbeinir mér.“

Jón Dagur Þorsteinsson fagnar. Hann segir undarlegt að spila á tómum völl-
um. „Þetta er ekkert skemmtilegt án áhorfenda,“ segir hann. MYND/GETTY  

Sigríður Sigurðardóttir, amma Jóns 
Dags, varð íþróttamaður ársins 1964.

KÖRFUBOLTI Árlegt Norðurlanda-
mót U16- og U18-landsliða drengja 
og stúlkna, verður haldið í ár og 
mun fara fram dagana 4.–7. ágúst í 
Kisikallio í Finnlandi.

Í tilkynningu frá KKÍ segir að 
ástandið á Norðurlöndum vegna 
COVID-19 hafi breyst hratt til batn-
aðar undanfarnar vikur og hafa 
körfuknattleikssamböndin unnið 
að því að koma aftur á Norður-
landamóti U16 og U18 sem átti að 
fara fram 29. júní–5. júlí.

Mótið verður haldið í Kisakallio, 
líkt og undanfarin ár, en um er að 
ræða glæsilegt íþróttasetur með 
öllu sem til þarf til að halda stórt 
mót.

Norðmenn og Svíar verða ekki 
með á mótinu í ár þar sem Norð-
menn ákváðu að vera ekki með 
þegar hugmyndin fór af stað aftur 
og Svíar fá ekki að fara yfir til Finn-
lands, eins og staðan er núna, og er 
þessi ákvörðun tekin í góðri sátt við 
körfuknattleikssambönd beggja 
landa. Landsliðin munu spila fjóra 
leiki hvert við Finnland, Danmörku 
og Eistland og svo úrslitaleik eða 
leik um 3. sætið síðasta dag móts-
ins.

Engir áhorfendur verða leyfðir 
og aðeins lágmarksmannskapur frá 
hverju sambandi, allir leikir móts-
ins verða sýndir í beinni útsendingu 
á netinu ásamt því að vera í beinni 
tölfræðilýsingu.

Í tilkynningunni segir að verk-
efnið sé að sjálfsögðu háð þeim fyr-
irvara að mótið fari eingöngu fram 
ef allt ástand vegna COVID-19 verði 
í lagi áfram í þjóðfélaginu og ferða-
lög áfram leyfð af hálfu yfirvalda 
sóttvarna og annarra aðila vegna 
COVID-19 faraldursins, bæði hér 
heima og í Finnlandi. – bb

NM fer fram  
í Finnlandi

Norðmenn og Svíar 
verða ekki með þar sem 
Norðmenn ákváðu að vera 
ekki með og Svíar fá ekki að 
fara yfir til Finnlands.
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Þorvaldur Guðjónsson tók við starfi framkvæmdastjóra hjá Merkúr 1. apríl. Hér hallar hann sér að nýjustu beltagröfunni frá Liebherr. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Krúnudjásn Merkúr 
teflir fram nýju trompi
Það er mikið um dýrðir í Merkúr þessa dagana. Fyrr í júní var Steypustöðinni 
afhent splunkuný steypudæla og á föstudaginn verður boðið til fögnuðar í 
Merkúr þar sem frumsýnd verður ný kynslóð af beltagröfum frá Liebherr. ➛2



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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

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

Við hjá Merkúr finnum vel 
fyrir því að framkvæmdir 
eru farnar að taka kipp. Það 

er enn líf í byggingariðnaðinum 
og sérstaklega jarðvinnugeiranum 
og þar eru flest útboðin. Sumt af 
því eru flýtiframkvæmdir vegna 
COVID-19, í framhaldi af loforði 
ríkisstjórnarinnar um úrbætur og 
afleiðingum mikilla óveðra sem 
skullu á landið í vetur,“ segir Þor-
valdur Guðjónsson, sem tók við 
starfi framkvæmdastjóra Merkúr 
þann 1. apríl í vor.

Merkúr er umboðs- og þjón-
ustuaðili Liebherr-krana og vinnu-
véla á Íslandi, en selur og þjón-
ustar einnig Putzmeister-múr- og 
steypudælur, Himoinsa-rafstöðvar 
og Weber-jarðvegsþjöppunar-
búnað. Þá er Merkúr með umboð 
fyrir Indeco-vökvafleyga Tsurumi-
dælur, Kaeser-loftpressur, FG 
Wilson-rafstöðvar, Yanmar-smá-
gröfur, Mase-rafstöðvar, Vermeer-
jarðvegsbora/plóga, Plumett-
þræðingartækni og Kuli-brúkrana, 
svo fátt eitt sé nefnt.

„Krúnudjásnið okkar og flagg-
skip Merkúr er Liebherr, sem er 
langstærsta merkið í heiminum 
þegar kemur að byggingarkrönum 
og vinnuvélum. Það er traust, 
þaulreynt og viðurkennt merki og 
langflestir byggingarkranar sem 
við sjáum við stórar framkvæmdir 
hér á landi eru frá Liebherr,“ upp-
lýsir Þorvaldur.

Þessa dagana teflir Liebherr 
fram nýrri kynslóð af belta-
gröfum.

„Við erum að fá fyrstu belta-
gröfuna á lager og hlökkum til að 
kynna hana fyrir viðskiptavinum 
okkar á opnu húsi föstudaginn 26. 
júní. Hún ber nafnið Liebherr R924 
G8.0-D og vegur 24 tonn. Þessi nýja 
beltagrafa er algjör endurhönnun 
frá fyrirrennara sínum; bæði 
útlitið og mótorinn sem er sam-
kvæmt nýjustu mengunarstöðlum 
Stage IV-V. Það þýðir að fram-
leiðnin er meiri og olíueyðslan 
minni,“ útskýrir Þorvaldur.

Uppgangur í rafstöðvum
Nú í vor og sumar hefur Merkúr 
selt mikið af Yanmar-smágröfum.

Liebherr A910 Compact 12,5 tonn og A918 Compact 17,5 tonn.

Færanlegar og staðbundnar iðnaðarpressur frá þýska merkinu Kaeser.

Framhald af forsíðu ➛

„Yanmar-smágröfurnar hafa 
verið þær söluhæstu á landinu 
undanfarin fimm ár og rjúka nú 
út bæði til lítilla lóðaverktaka og 
upp í stærstu verktaka,“ segir Þor-
valdur í Merkúr þar sem mikið er 
að gerast f lesta daga og spennandi 
nýjungar líta dagsins ljós.

„Við erum að afhenda splunku-
nýja bíla sem er tákn um að kom-
inn sé upptaktur í framkvæmdalíf 
landsins. Fyrr í júní afhentum við 
Steypustöðinni glænýja Putzmeis-
ter BSF 38-5.17 ILS-steypudælu á 
Mercedes Benz Arocs-bíl. Hún er 
fyrsta dælan af ILS (Intelligent Low 

Merkúr afhenti 
Steypustöð-
inni glænýja 
steypudælu á 
dögunum. Frá 
vinstri: Tomasz 
Sieczkowski 
steypudælu-
stjóri, Rögn-
valdur Andri 
Halldórsson 
viðhaldsstjóri, 
Kai Westphal, 
framkvæmda-
stjóri steypu-
framleiðslu og 
dreifingar hjá 
Steypustöðinni, 
Kristófer Snæ-
björnsson, sölu-
stjóri véladeild-
ar og Þorvaldur 
Guðjónsson, 
framkvæmda-
stjóri Merkúr. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON 

Himoinsa-
rafstöðvar 
eru sérlega 
hljóðlátar og 
vandaðar. Þær 
henta vel við 
allar íslenskar 
aðstæður.  
Stærðir frá 10 til 
2500 kW.

Yanmar eru 
söluhæstu 
smágröfurnar 
á landinu. Þær 
henta jafnt 
litlum lóðaverk-
tökum sem og 
stærstu verk-
tökum. 

Framleiðnin 
er meiri og 
olíueyðslan 
minni í nýjustu 
beltagröfunni 
frá Liebherr.

Stroke) gerð sem þýðir minna við-
hald og minni eldsneytiseyðsla, og 
dæluhæðin er 38 metrar,” upplýsir 
Þorvaldur.

Hjá Merkúr er líka mikil 
eftirspurn eftir minni og stærri 
rafstöðvum frá Himoinsa og FG 
Wilson.

„Það er mikill uppgangur í upp-
setningu rafstöðva um allt land. 
Menn eru að átta sig á að það er 
ekki hægt að treysta á kerfið eftir 
endurtekið rafmagnsleysi vegna 
illviðra í vetur sem leið. Því vilja 
þeir tryggja sig með traustri vara-
rafstöð og við höfum verið að selja 
rafstöðvar í fyrirtæki, stofnanir, 
frystigeymslur og á sjúkrahús og 
erum nú að setja upp mjög stórar 
rafstöðvar í nýrri vörugeymslu 
Innness í Korngörðum,“ segir Þor-
valdur.

„Verkefnin hjá Merkúr eru fjöl-
breytt sem og vörurnar og þjón-

ustan sem við bjóðum upp á. Það 
gerir starfið lifandi og skemmtilegt 
og það er ánægjulegt að þjónusta 
alla þessa aðila. Við erum með 
lausnir við allflestu sem kemur að 
byggingar- og jarðvinnugeiranum 
og starfsmenn okkar hafa árum 
saman starfað við innflutning, 
sölu og ráðgjöf á þessum krefjandi 
en jafnframt mjög svo spennandi 
markaði,“ segir Þorvaldur.

„Við leggjum áherslu á gagn-
kvæmt traust og virðingu og að 
þjóna viðskiptavinum í hvívetna. 
Verið velkomin á opna húsið föstu-
daginn 26. júní milli kl. 16 og 18 til 
að fá sér kaffi og með því og skoða 
nýju Liebherr-beltagröfuna og það 
nýjasta sem við höfum að bjóða.“

Merkúr er á Lambhagavegi 6 í 
Reykjavík. Sími 534 6050. Sjá nánar 
á merkur.is
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Myglusveppir

Hreggviður Davíðsson er hugvitsmaðurinn á bak við Mosey sem framleiðir umhverfisvænar hreinsivörur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Íslenskt hugvit sem skapar 
frábærar sótthreinsivörur 
Mosey var stofnað árið 2012, upphaflega utan um ástandsskoðanir fasteigna. Starfsemi fyrir-
tækisins breyttist síðan í framleiðslu á sérhæfðum hreinsiefnum, meðal annars margvíslegum 
sótthreinsivörum sem allar eru umhverfisvænar og í endurvinnanlegum umbúðum. ➛2

KYNNINGARBLAÐ



Hreggviður Davíðsson, fram-
kvæmdastjóri Mosey, segir 
þetta hugsjónafyrirtæki.

„Við ákváðum að nota reynslu 
okkar og þekkingu varðandi 
húsbyggingar og mygluvöxt þeim 
tengdum, í því skyni að hjálpa 
fólki sem býr við slæm skilyrði, án 
þess að það kostaði einhver ósköp. 
Þekking okkar liggur í menntun 
og áratuga reynslu á sviði hús-
bygginga og mygluviðgerða, 
ásamt þekkingu í eðlisfræði húsa 
og byggingaverkfræði. Komi upp 
erfið mál höfum við aðgengi að 
erlendum sérfræðingum okkur til 
hjálpar,“ segir hann.

Mosey býður sömuleiðis ýmiss 
konar efnavörur. „Ég bjó í Sví-
þjóð og þar kynntist ég frægum 
efnafræðingi sem hjálpaði mér 
með verkefni sem þá átti hug minn 
allan. Við urðum miklir vinir en 
hann framleiddi meðal annars iðn-
aðarhreinsa, þar á meðal hreinsi til 
að hreinsa slys af völdum olíu-
leka og er sá hreinsir notaður af 
ameríska hernum um allan heim. 
Formúluna af þessum hreinsi gaf 
þessi ágæti vinur minn mér að 
skilnaði til notkunar á Íslandi, ef 
ég skyldi einhvern tímann fara út 
á þá braut. Það hafði lengi verið í 
bígerð hjá mér að finna vörur sem 
hjálpa til í mygluumhverfi. Við 
þróuðum vörulínu sem tekur á 
þeim málum. Síðan bættust mörg 
önnur efni við sem taka á f lestu 
er varðar þrif og sóttvarnir. Það 
má segja að í dag sé Mosey fyrst og 
fremst framleiðandi á hreinsi- og 
sótthreinsivörum, og eru myglu-
eyðing og varnir þar innanborðs,“ 
útskýrir Hreggviður.

Ekkert spritt
Það er ekkert spritt í vörunum 
frá Mosey. „Nei, ekkert spritt. 
Við erum með efnablöndu sem 
samanstendur af til dæmis fjór-
mettuðum ammoniumsýrum og 
fleira sem hefur verkun gegn skað-
legum örverum eins og veirum, 
bakteríum, gró og sveppum. 
Verkun efnablöndunnar hefur 
verið sannreynd með klínískum 
prófunum samkvæmt Evrópu-
stöðlum,“ segir Hreggviður og 
lýsir vörunum. „Fyrst er til að 
taka „Handsótthreinsir“, hann 
er orðinn vel þekktur hjá lands-
mönnum og margir nota hann. 
Hann fjarlægir ekki húðfituna sem 
er til þess að verja húðina, heldur 
ver hana og þar með húðina gegn 
smitum og kemur þannig í veg 
fyrir dreifingu smits. Það er óhætt 
að nota þennan handsótthreinsi á 
f lesta staði húðarinnar, að slímhúð 
undanskilinni, eins og í kringum 
munn, nasir og eyru. Okkur hættir 
til að káfa talsvert í andlitið á 
okkur og bera þar með smit að 
þessum opum að slímhúð. Próf-
anir sýni að handsótthreinsirinn 
drepi veiruna sem veldur COVID 
á innan við 30 sekúndum og veiti 
auk þess að minnsta kosti fjögurra 
tíma vörn.

Handsótthreinsirinn er einnig 
tilvalinn til að þrífa gleraugu,“ 
segir hann.

Tveir í einum
„Síðan er það „Tveir í einum“, en 
það kallast hreinsirinn vegna 
þess að hann bæði þrífur og 
sótthreinsar. Hann er notaður til 
dæmis á yfirborðsfleti sem margir 
snerta, svo sem posa, lyftuhnappa, 
hurðarhúna, lyklaborð, matar-
borð og fleira. „Tveir í einum“ 
viðheldur sótthreinsiáhrifum í 
allt að 24 klukkustundir. Einnig 
hreinsar efnið áhöld og snertifleti 
í eldhúsinu ef það leynist til dæmis 
salmonella í matvælum. Suða eða 
steiking sér um að eyða því sem 
var í matnum. Eins er gott að nota 
Tvo í einum út í skúringavatnið og 
sótthreinsa þannig gólfin um leið 
og þau eru þrifin.

Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Jóhanna Helga Viðarsdóttir Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, 

Handhreinsir-
inn frá Mosey er 
í handhægum 
umbúðum sem 
vel er hægt að 
hafa í töskunni.

Með handhreinsinum er hægt að sótthreinsa ýmsa fleti sem margir snerta.

Gott til að 
hreinsa bílinn 
jafnt sem aðra 
hluti. 

Framhald af forsíðu ➛

Tveir í einum er efni sem bæði sótt-
hreinsar og hreinsar. Gagnleg vörn.

Handsótthreinsir fæst í nokkrum mismunandi stærðum og útfærslum. 

Sótthreinsir fyrir potta
Sótthreinsir fyrir heita potta og 
baðkör með loftnuddi er einnig 
með í þessari vörulínu. Við höfum 
gert tilraunir sem sýna að pH-gildi 
vatns í rafmagnspotti breytist 
ekkert í allt að sex mánuði, þrátt 
fyrir mikla notkun. Einungis þarf 
250–300 ml af efninu í vatnið til 
að ná þeim árangri. Ekkert annað 
efni þarf í vatnið. Þetta er nýr 
heimur fyrir fólk með óþol fyrir 
klór.

Myglueyðir og iðnaðar-
hreinsir frá Mosey
Myglueyðir og Mygluhreinsir fyrir 
þvottavélar tilheyra þessari vöru-
línu, því þau efni ganga einnig 
út á örveruhreinsun. Sveppir eru 
örverur.

Þá má nefna að okkur lánaðist 
að leysa upp kísilsápu án þess að 
hún breyti sér í svokallað „water 
glass“ og því getum við boðið 
hreinsa með pH-gildi 12. Kísill, 
prótenskánir, sót, fita og olía eiga 

ekki möguleika gegn þessum 
hreinsivörum. Það má til fróðleiks 
geta um að engin mygla lifir af 
hærra pH-gildi en 10.

Við erum með Iðnaðarhreinsi, 
Sturtu-, bað- og f lísahreinsi og 
Ofnahreinsi í þessari vörulínu.“

Nýjar vörur á leiðinni
Mosey er sífellt að þróa nýja vörur 
og Hreggviður segist ekki ætla að 
hætta því.

„Okkur langar til að gera hand-
áburð sem græðir og ver húðina, 
án þess að upplifast sem klístur. 
Svo erum við með í burðarliðnum 
algera sprengju. Það er efni sem 
sótthreinsar og tekur um leið alla 
lykt. Íþróttaskór, íþróttaföt og 
töskur, munu þannig hætta að 
lykta illa. Þetta á auðvitað við um 
allt sem lyktar ekki vel. Ekki að 
það komi önnur lykt í stað þeirrar 
sem fyrir er heldur lokar efnið 

mólekúl þess lyktarefnis, sem 
fyrir er inni og eyðir henni.

Þetta er rándýrt efni og höfum 
við í hyggju að bjóða það í tveimur 
styrkleikum.

Efnið er lyktarlaust, þannig að 
það felur ekki ólykt með einhverj-
um öðrum ilm,“ segir Hreggviður 
og fagnar því að íslensk heimili 
hafi tekið þessum vörum opnum 
örmum. „Við erum afar þakklát 
fyrir þær frábæru móttökur sem 
við höfum fengið síðustu mánuði 
og stolt af því að vera eitt fárra 
íslenskra framleiðslufyrirtækja 
sem keppa á erfiðum markaði þar 
sem stórir risar hafa ráðið ríkjum. 
Íslendingar hafa svo sannarlega 
sagt sína skoðun og velja íslenska 
framleiðslu fremur en erlenda, sér 
í lagi þegar jafn gott hugvit er til 
staðar og er að baki okkar vörum. 
Við getum ekki sagt annað en takk 
og aftur takk fyrir að trúa á okkur 
og treysta okkar vörum,“ segir 
Hreggviður.

„Við erum að kynna vörurnar 
fyrir landbúnaði og öðrum iðnaði. 
Það er verkefni sem tekur tals-
verðan tíma. Við bjóðum íslenskt 
hugvit og íslenska framleiðslu í 
100% endurnýtanlegum íslensk-
um umbúðum.“

Nánar má kynna sér vörurnar 
á heimasíðunni mosey.is en 
vörurnar frá Mosey fást í Húsa-
smiðjunni, Bónus, Heimkaup, 
Slippfélaginu og Málningar-
búðinni á Ísafirði. Hagkaup, Byko, 
Farmasíu, Reykjanesapóteki, 
Lyfju, Suðurnesjaapóteki, Góðum 
kosti, Skriðuklaustri, Kaupfélagi 
Skagfirðinga og Hríseyjarbúðinni. 
Mosey er staðsett að Hellismýri á 
Selfossi.
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Mygluþrif
Rakaskemmdir geta haft slæm áhrif á heilsu fólks.

Við höfum sinnt fjölda verkefna fyrir fyrirtæki,
stofnanir og einstaklinga.

Hafðu samband og fáðu tilboð:
ath-thrif@ath-thrif.is • 517 2215

Almenn þrif • Gólfþrif • Iðnaðarþrif
Gluggaþvottur • Sigvinna • Sérverkefni

Íbúðin sjálf er 93,3 fm og skiptist 
í anddyri, eldhús, stofu og borð-
stofu í björtu alrými með glugga 

á þrjá vegu. 30 fermetra þaksvalir 
með heitum potti.

Á svefnherbergisgangi er hjóna-
svíta með fataherbergi og beinu 
aðgengi að baðherberginu, rúmgott 
gesta-/barnaherbergi og þvottahús. 
Skápar í forstofu og herbergjum og 
innréttingar í eldhúsi og baði eru frá 
Axis, quartz-borðplötur og vaskar 
felldir undir plötu. Baðherbergi 
flísalagt, sturta með glerskilrúmi 
og upphengt salerni. Inngangur 
á baðherbergi er bæði frá hjóna-
herbergi og af gangi. Þvottahús 
flísalagt. Gegnheilt eikarparket er á 

allri íbúðinni nema flísar á baðher-
bergi og þvottahúsi. Húsið er byggt 
2016 og hæðin klædd að utan með 
báraðri álklæðningu. Sameign björt 
og vel útbúin. Tvö merkt bílastæði 
á jarðhæð.

Staðsetning liggur vel við stofn-
brautum. Fallegt útsýni yfir Urriða-
vatn og vítt yfir Reykjanes, Bessa-
staði og allt vestur á jökul. Stutt í 
skóla, verslanir og ýmsa þjónustu.

Pantið skoðun hjá Ragnari Þor-
geirssyni, löggiltum fasteigna-
sala, í síma 774 7373 eða ragnar@
heimili.is, sem veitir frekari upp-
lýsingar.

Glæsileg þakíbúð
Heimili fasteignasala kynnir glæsilega 3 herbergja  
106,1 fm þakíbúð á útsýnisstað við Holtsveg í Garðabæ. 

Glæsileg þakhæð er nú til sölu hjá 
Heimili fasteignasölu. 

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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

Lind fasteignasala býður  
Boga Molby Pétursson, löggiltan 

fasteignasala, velkominn til starfa.
Bogi hefur starfað sem fasteignasali  
í yfir 20 ár og býr yfir mikilli reynslu.

Bogi Molby
Pétursson
Lögg. fasteignasali
699 3444
molby@fastlind.is

Hlíðasmári 6. Sími: 510 7900. www.fastlind.is

Bjarkarholt 20, Mosfellsbær

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

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

www.midborg.is

Sólveig Fríða Guðrúnardóttir
Nemi til löggildingar í fasteigna-
sölu og lögfræðingur.



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast
mark.is

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

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

• Virkilega fallegt 5-6 herbergja 206,9 fm. einbýlis-
hús á tveimur hæðum. Húsið stendur á 864 fm. 
lóð og nýtur mikils útsýnis frá efri hæð hússins. 

• Húsið er bjart með stórum gluggum og stórum 
svölum til suðvesturs. 

• Húsið var mikið endurnýjað árið 2005 m.a. bað-
herbergi, eldhús og gólfefni. Sérinngangur er á 
neðri hæð hússins og því möguleiki að stúka af 
séríbúð í þeim hluta hússins. Svefnherbergi á efri 
hæð eru 3 og 1-2 á neðri hæð.

• Lóðin er afar falleg, frágengin og vel hirt. Tyrfð 
baklóð með gróðri og tréstiga upp á efri hluta 
lóðar til suðurs. Af svölum er hægt að ganga út 
á lóð til suðurs og að afgirtri viðarverönd. Steypt 
bílaplan fyrir framan bílskúr og gott rými norðan 
megin við húsið.              Verð 72,9 millj.

Hamragerði – Akureyri. Einbýlishús á frábærum útsýnisstað.

 

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

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

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

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

Verð 118,9 millj.

• 29,9 fermetra sumarhús, bjálkahús, ásamt 14,4 
fermetra gestahúsi á 2.585 fermetra leigulandi í 
Hálsaskógi í Skorradalshreppi. 

• Landið er vaxið birki frá náttúrunnar hendi og 
útsýnis nýtur frá bústaðnum yfir vesturenda 
Skorradalsvatns og fjallahringinn.

• Bústaðurinn og gestahúsið er allt viðarklætt að 
innan. Bústaðurinn er upphitaður með rafmagni. 

• Húsin eru timbureiningahús á steyptum undir-
stöðum (súlum). Aðalhúsið er innflutt en gesta-
húsið er reist á staðnum. 

Verð 15,9 millj.

Vel skipulagt 84,9 fm. endaraðhús á einni hæð 
við Boðahlein í Garðabæ, sem er á byggðasvæði 
DAS í Garðabæ/Hafnarfirði og er eingöngu ætlað 
fyrir 60 ára og eldri. Hægt er að nýta sér þjónustu 
hjá DAS.
Verulega aukin lofthæð er í stofum og holi. Hið 
innra er húsið nokkuð endurnýjað, m.a. eldhús og 
hluti af baðherbergi. Afgirt hellulögð verönd fyrir 
framan hús með útgengi frá sólstofu. Einnig er 
hellulögð verönd á baklóð til norðurs þaðan sem 
sést til Esju og sjávar. Geymsluskúr á lóð. 
Staðsetning er á eftirsóttum stað við þjónustu-
kjarna DAS. 

Verð 49,9 millj.

Hraunás - Garðabæ. Einbýlishús á útsýnisstað.

Sumarhús – Hálsaskógi Skorradal

• Glæsilegt og vel skipulagt 354,4 fm. einbýlishús 
á þremur hæðum, að meðtöldum tvöföldum 
bílskúr. Möguleiki er á aukaíbúð í kjallara. Húsið 
stendur á einstaklega fallegum stað við opið 
svæði úr hrauni með fallegum gróðri.  

• Verulega aukin lofthæð er á aðalhæð hússins, 
allt að 5,5 metrar í mæni og eru loft klædd með 
brasilískum ljósum viði.  Glæsilegar stofur. 5 
svefnherbergi. Stór sjónvarpsstofa. Stór borðað-
staða í eldhúsi með kamínu.

• Stór innkeyrsla fyrir framan hús. Á baklóð eru 
tvær verandir, efri og neðri

• Húsið er teiknað af Vífli Magnússyni og innrétt-
ingar eru sérsmíðaðar eftir hans teikningum.

 Verð 124,5 millj.

• Glæsileg 3ja – 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í stein-
steyptu húsi í miðborginni. Frá stofu og af svölum 
er útsýni að Reykjanesi og frá eldhúsi, borðstofu 
og herbergjum er útsýni að Hallgrímskirkju.

• Aukin lofthæð er í íbúðinni og allir innveggir 
hennar eru léttir og því hægt að breyta skipulagi 
að vild. Íbúðin var öll innréttuð árið 2014 og öllu 
innra skipulagi hennar breytt. 

• Stofa og borðstofa í opnu rými með miklum 
gluggum og útgengi á svalir. Eldhús opið við stofu 
með eyju. Tvö svefnherbergi. 

• Húsið að utan er í góðu ástandi allt nýlega við-
gert og yfirfarið. Gengið er inn í stigahús frá 
Válastíg. 

Verð 59,5 millj.

Sævangur – Hafnarfirði. Einbýlishús við opið svæði.

Baldursgata. 3ja – 4ra herbergja endurnýjuð íbúð.Boðahlein 1 – Garðabæ. Endaraðhús við DAS – 60 ára og eldri. 

Eignin verður til sýnis á morgun,  
miðvikudag frá kl. 17.00 – 17.30 
• Vel skipulagt raðhús á einni hæð með aukinni 

lofthæð yfir stofu og eldhúsi auk 26,0 fm. 
innbyggðs bílskúrs á þessum eftirsótta stað 
við Jökulgrunn í Reykjavík, sem er á lóð við 
hjúkrunarheimilið Hrafnistu.  

• Húsið hefur verið stækkað sem nemur upp-
hituðum sólskála sem opinn er við stofu og er 
hann um 12,0 fm. að stærð og ekki inni í stærð 
eignarinnar og er eignin því um 97,0 fm. að 
stærð auk 26,0 fm. bílskúrs eða í heildina 123,0 
fermetrar.

• Stór og björt stofa með mikilli lofthæð. Eitt svefn-
herbergi. Virkilega falleg lóð með viðarverönd til 
austurs og suðurs.           Verð 69,9 millj.

• 726,8 fm. húseign á 1.253,0 fm. lóð með fjölda 
bílastæða. Grunnflötur 1. og 2. hæðar hússins 
er u.þ.b. 345,0 fm.  að og inndregin 3. hæð 
hússins er um 40 fermetrar.  Hjólastólalyfta er á 
milli 1. og 2. hæðar hússins.   

• Á jarðhæð er verslunarhúsnæði með gólfsíðum 
gluggum út að Síðumúla, 7 skrifstofur auk 
lagersrýmis ofl.  Á 2. hæð eru 6 skrifstofur, 2 
fundarsalir, opið vinnurými o.fl.  Á 3. hæð er um 
40 fermetra opið rými.

• Ætla má að hægt verði að stækka 3. hæð 
hússins þannig að hún verði jafn stór neðri 
hæðum, en það er þó auðvitað háð samþykki 
skipulagsyfirvalda.

Nánari upplýsingar veitir  
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali.

Jökulgrunn 21. Raðhús við Hrafnistu  – 60 ára og eldri.

Síðumúli 6. Heil húseign með fjölda bílastæða.

• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í 
fimm lyftuhúsum. 

• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-
staði og útivist. Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, 
miðbæinn og borgina. 

• Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnis-
vali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar 
ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök 
hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og full loft-
ræsting skapa góða hljóðvist. Gólfsíðir gluggar í 
stofum skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni.

• Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska 
arkitektastofa Schmidt Hammer Lassen (SHL) 
hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.

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

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.
• Sólborg er vandað fjölbýli með afar vönduðum 

2ja – 5 herbergja lúxusíbúðum. 
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-

staði og útivist.  
• Afhending íbúða er í júlí 2020.
• Eignin er byggð úr afar vönduðum byggingarefn-

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

• Hönnuðir byggingarinnar eru THG Arkitektar og 
Studio Arnhildur Palmadottir.

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

Sólborg  – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

Kirkjusandur – Nýr borgarhluti við sjávarsíðuna
Stuðlaborg og Sólborg – Nýjar og glæsilegar íbúðir í grónu hverfi. Leitið upplýsinga á skrifstofu. 

BÓKIÐ

SKOÐUN

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG



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

Birkiland 14 – Mývatni 
660 Skútustaðahreppur

 Verð:  Tilboð

Stórglæsilegt hús á 
frábærum náttúru stað 

 • Rétt hjá Grjótagjá í 
Mývatnssveit

 • Húsið er 320 fm á tveimur 
hæðum hæðum

 • 6 baðherbergi og fallegum 
stórum alrýmum með útsýni 

 • Hentar til útleigu fyrir félög, 
fjölskyldur eða ferðaþjónustu.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vatnsholtsvegur 7 
801 Syðri Reykir

 Verð:  46,9 millj.

Syðri Reykir glæsilegt 
sumarhús

 • Steyptir sökklar og burðarveggir
 • Hitaveita og Heitur pottur
 • Mikil lofthæð í stofum 3,4 m
 • Rúmlega 110 fm pallur
 • Vandaðar innréttingar
 • Glæsilegur arinn
 • Baðherbergi flísalagt 
og með sturtu

 • Glæsilegt útsýni
 • Útivist: Gólfvellir, Gönguleiðir, o.fl.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsileg ný sérhæð  
í rótgrónu hverfi

 • Efri hæð með sérinngöngi 

 • 113 fm og með þremur 
svefnherbergjum

 • Afhendist fullbúin 
með gólfefnum 

 • Innfelld lýsing og tæki í eldhúsi 

 • Gólfhiti með Danfoss stýringu 

 • Vönduð vel byggð eign

Verð:  74,5 millj.

Eikjuvogur 27
104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

Falleg 4- 5 herbergja íbúð 
á jarðhæð  

 • Þrjú rúmgóð svefnherbergi 
og tvær stofur

 • Tvö baðherbergi 

 • Bílastæði í bílastæðahúsi 

 • 18 fm geymsla

 • Alls 165 fm

Kórsalir 3
203 Kópavogur

 Verð :  63,9 millj.

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
sími: 897 0634 
throstur@miklaborg.is

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. júní 

 milli kl. 17 - 17:30

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU
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Verð:  54,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. júní kl. 17:00 - 17:30

Útsýnisíbúð með 2 svölum
 • Fjögur rúmgóð svefnherbergi 
 • Alls 138 fm að stærð 
með bílskúr 

 • Eldhús endurnýjað 
og wc að hluta

 •  Töluverð endurnýjun 
á húsi að utan 

 • Björt íbúð með 
stórum gluggum 

 • Einstakt útsýni

Bólstaðarhlíð 68
105 Reykjavík

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

Vel skipulögð 163,7 fm íbúð á 4 hæð 
(efstu) í lyftuhúsi 

 • Skiptist í 125,1 fm íbúð og 38,6 fm bílskúr sem 
skiptist í bílskúr og tómstundaherbergi.

 • Tvö rúmgóð svefnherbergi og möguleiki á því þriðja (skv teikningu).
 • Björt og falleg endaeign með gluggum á þrjá vegu.

Verð :   62,5 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kristnibraut 79

s. 778 7272

113 Reykjavík

.       

Verð:  47,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. júní kl.  16 - 16:30

Tveggja herbergja, 82.6 fm  
íbúð á 2. hæð fyrir 60 ára  
og eldri.

 • Íbúðin er  með 
yfirbyggðum svölum  

 • Íbúðin er án stæðis 
í bílageymslu. 

 • Í sameign er stór 
samkomusalur á jarðhæð 
með eldhúsi og salerni.

Strikið 8
210 Garðabær

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð
 • Tvö herbergi, stofa, eldhús, baðherbergi 
 • Geymsla
 • Húsvörður
 • Húsið tengist félagsmiðstöð með þjónustu

Verð :   53 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 8

s. 899 5856

109 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 788 7272

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

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

Verð :   47,4 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vallakór 6a 

s. 845 8958

203 Kópavogur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Sérlega falleg 4ra herb. íbúð á annarri hæð 
 • Heildar stærð 129,2 fm 
 • Stórar bjartar stofur með útgengt á suður svalir 
 • Fallegt hvítt eldhús með borðkrók við gluggann  
 • Þrjú góð svefnherbergi 
 • Þvottahús innréttað innaf eldhúsi.

Verð :   48,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 132

s. 845 8958

110 Reykjavík

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

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Vel skipulögð og vel umgengin 168,1 fm 
4ra herbergja endaíbúð á 2 hæð

 • Innangengt beint úr lyftu í íbúðina
 • Hannað með þægindi íbúa í huga af Ingimundi Sveinssyni
 • Ssérstæði í bílgeymslu

Verð :   69,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgartún 30B

s. 893 9929

105x Reykjavík

Falleg, vel skipulögð og nánast algjörlega 
endurnýjuð 51,4 fm 2ja herb. íbúð á jarðh.

 • Útgengt er úr íbúð á hellulagða verönd til suðurs (sér afnotaréttur).
 • Skólp var endurnýjað árið 2020 sem og raflagnir, 
gólfefni, hurðir, eldhús og baðherbergi.

Verð :   34,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kelduland 5

s. 893 9929

108 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús í Ártúnsholti
 • Glæsilegt 2 hæða hús m bílskúr 
 • Innkeyrsla með snjóbræðslu og stæði fyrir 7 bíla 
 • 4 svefnherbergi og stofa með útgengt út í garð 
 • Stór vel hirtur garður með gróðurhúsi 
 • Frábær staðsetning 

Verð :   104,5 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Urriðakvísl 12

s. 845 8958

110 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

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

 Verð :   66,5 millj.

Atli S. Sigvarðsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtsvegur 37

s. 899 1178

210 Garðabær

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 1178

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

Rúmgóð 4ra herb horníbúð á 1 hæð 
í fjölbýli 

 • Íbúðin skráð alls 98,9 fm þe íbúð 93,5 fm og geymsla er 5,4 fm 

 • Eignin skiptist í anddyri, stofu, eldhús, 
baðherbergi og þrjú svefnherbergi.

Verð :   38,5 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 132

s. 778 7272

110 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

Mjög vel skipulög 129 fm 5 herbergja  
endaíbúð á 2. hæð

 • Stór og björt stofa, fjögur svefnherbergi
 • Opið eldhús með eyju, vandaðar innréttingar 
 • Geymsla innan íbúðar
 • Stæði í bílgeymslu 

Verð :   62,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Uglugata 32

s. 695 5520

270 Mosfellsbær

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

.       

 Verð :  56,9 millj.

2ja herbergja glæsileg 
íbúð á 5. hæð (efstu) 
fyrir 60 ára og eldri. 

 • Stæði í bílageymslu.  

 • Skráð 70,9 fm og 
sér geymsla 7,6 fm, 
samtals 78,5 fm. 

 • Vandaður frágangur 
og innréttingar

Sóltún 1
105 Reykjavík

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

Rúmlega 80 fm heilsárshús 9776 fm eignarl
 • Frábært óhindrað útsýni ma Sogið 
 • Heitt og kalt vatn / Heitur pottur 
 • Mjög vel skipulagt, stofa með opnu eldhúsi 
 • Herbergisálma með 2 svefnherber 
 • Innbú utan persónulegra muna fylgir með

Verð :  29,8 millj.

Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásabraut 37

s. 695 5520

801 Grímsnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Virkilega fallegt og fjölskylduvænt hús 
vel staðsett á lokuðu frístundahússvæði í 
Svarfhólsskógi Hvalfjarðarsveit. 

 • Fjögur svefnherbergi þ.e. tvö á jarðhæð og tvö á svefnlofti
 • Heitt vatn og rafmagn
 • Góð upplýst aðkoma og stór heimreið

Verð :   27.5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Asparskógar 6

s. 695 5520

301 Akranes

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

.       

 Verð :  195 millj.

 • Rjúkandi við Vegamót í 
Eyja- og Miklaholtshreppi.

 • 14 herbergi þar sem hvert 
er með sérinngangi og 
stóru baðherbergi. 

 • Á lóð við herbergin 
er heittur pottur. 

 • Veitingasalan er í fullum  
gangi, henni tengist veislusalur 
með vín veitingaleyfi.

Vegamót hótel 
311 Snæfellsnesi

Glæsilegt hótel og 
veitingastaður

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

Fallega þriggja herbergja sérhæð  
 • Stærð 78,3 fm staðsett á 1 hæð 
 • Mikil endurbætt eign 
 • Frábært staðsetning

Verð :   45,9 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flókagata 9

s. 691 1931

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 691 1931

Falleg og björt 105 fm íbúð á 3 hæð 
 • ott skipulag 3-4 svefnherb 
 • Fjölskylduvænn staður í Árbænum 
 • Sólríkar suðursvalir með fallegu umhverfi
 • Eignin afhendist við undirritun kaupsamnings

Verð :   41,9 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 178

s. 691 1931

110 Reykjavík

LAUS STRAX

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 691 1931

.       

Verð :  20 millj.

OPIÐ HÚS
laugard. 27. og sunnud. 28. júní kl. 13 - 15

Einstakt módernískt 
hús við vatnið

 • Byggt á steyptum sökkli 
 • Frábært útsýni yfir vatnið 
 • Glæsileg kamína kyndir húsið 
 • Stórir gluggar og 
lækjarniður v hús 

 • 29 fm skv teikningu 
+ 13 fm svefnloft 

 • Hús og staðsetning 
sem veita hugarró

Fitjahlíð 54
311 Skorradalur

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

.       

Verð:  43,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. júní kl. 18 - 18:30

85 fm, 3ja herbergja íbúð 
 • Björt og vel skipulögð 
 • Á 3.hæð í góðu lyftuhúsi 
 • Stæði í bílgeymslu.

Austurströnd 8
170 Seltjarnarnes

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

Glæsileg 221 fm 5-6 herb. penthouse 
íbúð á 8. hæð – frábært útsýni

 • Nýlega uppgert og klætt fjölbýli
 • Rúmlega 70 fm þakgarður, yfirbyggður að hluta
 • 25,5 fermetra bílskúr og tvær geymslur fylgja íbúðinni
 • Mjög snyrtileg sameign, lyfta, myndavélakerfi og húsvörður 

Verð :  64,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Asparfell 6

s. 893 9929

111 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 893 9929

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 778 7272
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 893 9929

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 893 9929

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

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 845 8958
Sérlega falleg 3ja herbergja á 2 hæð 

 • Stærð 98,3fm 
 • Gott skipulag, fm nýtast vel
 • Nýtt gólfefni 
 • Afending við kaupsamning 

Verð :   38,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ferjubakki 12

s. 845 8958

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

.       

 Verð :   57,9 millj.

Björt og falleg 4ra herbergja  
endaíbúð

 • Stór stofa, glæsilegt eldhús 
 • Svalir með lokun
 • Tvö svefnherbergi en 
þrjú skv. teikningu

 • Gott baðherbergi og 
sér þvottahús

 • Stæði í bílageymslu

Ásakór 2
203 Kópavogur

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. júní kl. 17:30 - 18

.       

Verð:  54,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. júní kl. 17 - 18

Falleg 5 herbergja 122,4 fm  
íbúð á 1 hæð

 • Frábær staðsetning 
við Laugardalinn! 

 • Talsverðar endurbærtur 
hafa farið fram

Álfheimar 40 
104 Reykjavík

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

Vönduð og sérlega vel með farin 110,7 fm 
3ja herbergja, auk stæðis í bílageymslu

 • 9,6 fm yfirbyggðar suðaustursvalir 
 • Tvö góð svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar 
 • Bjartur skemmtilegur eldhúskrókur 

Verð :   62,9 millj.

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laugarnesvegur 89 

s. 773 6000

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 773 6000

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU
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.       

Verð:  54,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. júní kl. 17:00 - 17:30

Útsýnisíbúð með 2 svölum
 • Fjögur rúmgóð svefnherbergi 
 • Alls 138 fm að stærð 
með bílskúr 

 • Eldhús endurnýjað 
og wc að hluta

 •  Töluverð endurnýjun 
á húsi að utan 

 • Björt íbúð með 
stórum gluggum 

 • Einstakt útsýni

Bólstaðarhlíð 68
105 Reykjavík

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

Vel skipulögð 163,7 fm íbúð á 4 hæð 
(efstu) í lyftuhúsi 

 • Skiptist í 125,1 fm íbúð og 38,6 fm bílskúr sem 
skiptist í bílskúr og tómstundaherbergi.

 • Tvö rúmgóð svefnherbergi og möguleiki á því þriðja (skv teikningu).
 • Björt og falleg endaeign með gluggum á þrjá vegu.

Verð :   62,5 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kristnibraut 79

s. 778 7272

113 Reykjavík

.       

Verð:  47,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. júní kl.  16 - 16:30

Tveggja herbergja, 82.6 fm  
íbúð á 2. hæð fyrir 60 ára  
og eldri.

 • Íbúðin er  með 
yfirbyggðum svölum  

 • Íbúðin er án stæðis 
í bílageymslu. 

 • Í sameign er stór 
samkomusalur á jarðhæð 
með eldhúsi og salerni.

Strikið 8
210 Garðabær

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð
 • Tvö herbergi, stofa, eldhús, baðherbergi 
 • Geymsla
 • Húsvörður
 • Húsið tengist félagsmiðstöð með þjónustu

Verð :   53 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 8

s. 899 5856

109 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 788 7272

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

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

Verð :   47,4 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vallakór 6a 

s. 845 8958

203 Kópavogur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Sérlega falleg 4ra herb. íbúð á annarri hæð 
 • Heildar stærð 129,2 fm 
 • Stórar bjartar stofur með útgengt á suður svalir 
 • Fallegt hvítt eldhús með borðkrók við gluggann  
 • Þrjú góð svefnherbergi 
 • Þvottahús innréttað innaf eldhúsi.

Verð :   48,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 132

s. 845 8958

110 Reykjavík

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

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Vel skipulögð og vel umgengin 168,1 fm 
4ra herbergja endaíbúð á 2 hæð

 • Innangengt beint úr lyftu í íbúðina
 • Hannað með þægindi íbúa í huga af Ingimundi Sveinssyni
 • Ssérstæði í bílgeymslu

Verð :   69,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgartún 30B

s. 893 9929

105x Reykjavík

Falleg, vel skipulögð og nánast algjörlega 
endurnýjuð 51,4 fm 2ja herb. íbúð á jarðh.

 • Útgengt er úr íbúð á hellulagða verönd til suðurs (sér afnotaréttur).
 • Skólp var endurnýjað árið 2020 sem og raflagnir, 
gólfefni, hurðir, eldhús og baðherbergi.

Verð :   34,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kelduland 5

s. 893 9929

108 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús í Ártúnsholti
 • Glæsilegt 2 hæða hús m bílskúr 
 • Innkeyrsla með snjóbræðslu og stæði fyrir 7 bíla 
 • 4 svefnherbergi og stofa með útgengt út í garð 
 • Stór vel hirtur garður með gróðurhúsi 
 • Frábær staðsetning 

Verð :   104,5 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Urriðakvísl 12

s. 845 8958

110 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

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

 Verð :   66,5 millj.

Atli S. Sigvarðsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtsvegur 37

s. 899 1178

210 Garðabær

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 1178

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

Rúmgóð 4ra herb horníbúð á 1 hæð 
í fjölbýli 

 • Íbúðin skráð alls 98,9 fm þe íbúð 93,5 fm og geymsla er 5,4 fm 

 • Eignin skiptist í anddyri, stofu, eldhús, 
baðherbergi og þrjú svefnherbergi.

Verð :   38,5 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 132

s. 778 7272

110 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

Mjög vel skipulög 129 fm 5 herbergja  
endaíbúð á 2. hæð

 • Stór og björt stofa, fjögur svefnherbergi
 • Opið eldhús með eyju, vandaðar innréttingar 
 • Geymsla innan íbúðar
 • Stæði í bílgeymslu 

Verð :   62,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Uglugata 32

s. 695 5520

270 Mosfellsbær

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

.       

 Verð :  56,9 millj.

2ja herbergja glæsileg 
íbúð á 5. hæð (efstu) 
fyrir 60 ára og eldri. 

 • Stæði í bílageymslu.  

 • Skráð 70,9 fm og 
sér geymsla 7,6 fm, 
samtals 78,5 fm. 

 • Vandaður frágangur 
og innréttingar

Sóltún 1
105 Reykjavík

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

Rúmlega 80 fm heilsárshús 9776 fm eignarl
 • Frábært óhindrað útsýni ma Sogið 
 • Heitt og kalt vatn / Heitur pottur 
 • Mjög vel skipulagt, stofa með opnu eldhúsi 
 • Herbergisálma með 2 svefnherber 
 • Innbú utan persónulegra muna fylgir með

Verð :  29,8 millj.

Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásabraut 37

s. 695 5520

801 Grímsnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Virkilega fallegt og fjölskylduvænt hús 
vel staðsett á lokuðu frístundahússvæði í 
Svarfhólsskógi Hvalfjarðarsveit. 

 • Fjögur svefnherbergi þ.e. tvö á jarðhæð og tvö á svefnlofti
 • Heitt vatn og rafmagn
 • Góð upplýst aðkoma og stór heimreið

Verð :   27.5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Asparskógar 6

s. 695 5520

301 Akranes

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

.       

 Verð :  195 millj.

 • Rjúkandi við Vegamót í 
Eyja- og Miklaholtshreppi.

 • 14 herbergi þar sem hvert 
er með sérinngangi og 
stóru baðherbergi. 

 • Á lóð við herbergin 
er heittur pottur. 

 • Veitingasalan er í fullum  
gangi, henni tengist veislusalur 
með vín veitingaleyfi.

Vegamót hótel 
311 Snæfellsnesi

Glæsilegt hótel og 
veitingastaður

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

Fallega þriggja herbergja sérhæð  
 • Stærð 78,3 fm staðsett á 1 hæð 
 • Mikil endurbætt eign 
 • Frábært staðsetning

Verð :   45,9 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flókagata 9

s. 691 1931

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 691 1931

Falleg og björt 105 fm íbúð á 3 hæð 
 • ott skipulag 3-4 svefnherb 
 • Fjölskylduvænn staður í Árbænum 
 • Sólríkar suðursvalir með fallegu umhverfi
 • Eignin afhendist við undirritun kaupsamnings

Verð :   41,9 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 178

s. 691 1931

110 Reykjavík

LAUS STRAX

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 691 1931

.       

Verð :  20 millj.

OPIÐ HÚS
laugard. 27. og sunnud. 28. júní kl. 13 - 15

Einstakt módernískt 
hús við vatnið

 • Byggt á steyptum sökkli 
 • Frábært útsýni yfir vatnið 
 • Glæsileg kamína kyndir húsið 
 • Stórir gluggar og 
lækjarniður v hús 

 • 29 fm skv teikningu 
+ 13 fm svefnloft 

 • Hús og staðsetning 
sem veita hugarró

Fitjahlíð 54
311 Skorradalur

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

.       

Verð:  43,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. júní kl. 18 - 18:30

85 fm, 3ja herbergja íbúð 
 • Björt og vel skipulögð 
 • Á 3.hæð í góðu lyftuhúsi 
 • Stæði í bílgeymslu.

Austurströnd 8
170 Seltjarnarnes

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

Glæsileg 221 fm 5-6 herb. penthouse 
íbúð á 8. hæð – frábært útsýni

 • Nýlega uppgert og klætt fjölbýli
 • Rúmlega 70 fm þakgarður, yfirbyggður að hluta
 • 25,5 fermetra bílskúr og tvær geymslur fylgja íbúðinni
 • Mjög snyrtileg sameign, lyfta, myndavélakerfi og húsvörður 

Verð :  64,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Asparfell 6

s. 893 9929

111 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 893 9929

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 778 7272
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 893 9929

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 893 9929

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

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 845 8958
Sérlega falleg 3ja herbergja á 2 hæð 

 • Stærð 98,3fm 
 • Gott skipulag, fm nýtast vel
 • Nýtt gólfefni 
 • Afending við kaupsamning 

Verð :   38,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ferjubakki 12

s. 845 8958

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

.       

 Verð :   57,9 millj.

Björt og falleg 4ra herbergja  
endaíbúð

 • Stór stofa, glæsilegt eldhús 
 • Svalir með lokun
 • Tvö svefnherbergi en 
þrjú skv. teikningu

 • Gott baðherbergi og 
sér þvottahús

 • Stæði í bílageymslu

Ásakór 2
203 Kópavogur

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. júní kl. 17:30 - 18

.       

Verð:  54,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23. júní kl. 17 - 18

Falleg 5 herbergja 122,4 fm  
íbúð á 1 hæð

 • Frábær staðsetning 
við Laugardalinn! 

 • Talsverðar endurbærtur 
hafa farið fram

Álfheimar 40 
104 Reykjavík

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

Vönduð og sérlega vel með farin 110,7 fm 
3ja herbergja, auk stæðis í bílageymslu

 • 9,6 fm yfirbyggðar suðaustursvalir 
 • Tvö góð svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar 
 • Bjartur skemmtilegur eldhúskrókur 

Verð :   62,9 millj.

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laugarnesvegur 89 

s. 773 6000

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 773 6000

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is– Með þér alla leið

 

V O G A B Y G G Ð
PERLA  V IÐ  ELL IÐA Á RV OG INN NÝTT  

Í SÖLU

Skektuvogur 2

Skektuvogur 4

Skektuvogur 6

Skektuvogur 4 (201)

Herbergi 2ja

Stærð 65 fm

Verð 42,5 m

Dæmi um greiðslutilhögun:
Við kaupsamning 2,4 m

Við afhendingu 2 m

Við afsal 2 m

Samtals eigið fé 6,4 m

Lán 85%* 36,1m

Afborgun á mán.* 165.352 kr

Skektuvogur 2 (402)

Herbergi 3ja

Stærð 83,2 fm

Verð 50,9 m

Dæmi um greiðslutilhögun:
Við kaupsamning 5,3 m

Við afhendingu 5 m

Við afsal 5 m

Samtals eigið fé 15,3 m

Lán 70%** 35,6m

Afborgun á mán.** 121.485 kr

*Forsendur við fyrstu kaup. Húsnæðisán 70% 29.750.000 
Verðtryggt 35 ár, 2,3% breytilegir vextir, jafnar greiðslur.
Viðbótarlán 15% 6.350.000 Óverðtryggt 15 ár, 
5% breytilegir vextir, jafnar afborganir

**Forsendur, sýnd er fyrsta afborgun
Húsnæðisán 70% lán (Landsbankinn) Verðtryggt 35 ár,  
jafnar greiðslur, 2,3% breytilegir vextir

2ja
3ja

 Skektuvogur 2-4
• 2ja til 5 herbergja íbúðir

• Vandaðar íbúðir á frábæru verði

• Miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu

• Innbyggð uppþvottavél og innbyggður ísskápur 
fylgir öllum íbúðum

• Parket er á öllum íbúðum

• Húsin eru í kjarna þar sem fjögur hús tengjast 
með sameiginlegum bílakjallara

• Bílastæði fylgir flestum íbúðum

Afhent í byrjun sumars 2020

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

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

Friðjón Ö. Magnúss.
aðst. fasteignasala 
Sími: 692 2704 
fridjon@miklaborg.is

Elín Alfreðsdóttir 
aðst. fasteignasala
Sími: 899 3090
elin@miklaborg.is

Kjartan Í. Guðmunds
vfr. og aðst. fasteignas
Sími: 663-4392
kjartan@miklaborg.is

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

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

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

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

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

TRAUSTUR 
BYGGINGARAÐILI 
SÍÐAN 1998

Nánari upplýsingar veita:

 
 • Sameiginleg lokuð bílgeymsla. Íbúðir afhendast 

fullbúnar án gólfefna í öðrum rýmum en 

votrýmum (baðherbergjum og þvottahúsi). 

 • Öllum íbúðum fylgir sér afnotageymsla í 

kjallara auk afnotaréttar af rúmgóðri hjóla- og 

vagnageymsla með beinu aðgengi úr húsi. 

 • Flestum íbúðum fylgir að lágmarki eitt bílastæði í 

bílageymslunni. Að auki eru bílastæði á yfirborði.

Pantið söluskoðun eða kynningu hjá sölumönnum okkar.

 • Frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir

 • Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna

 • Sameiginleg lokuð bílgeymsla 

 • Kynntu þér skipulag og stærðir  
á miklaborg.is

 • Frábær staðsetning þar sem stutt er  
í alla þjónustu og stofnæðar

 • Traustur verktaki með alþjóðlega vottun

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri
65 íbúða fjölbýlishús á 4-5 hæðum við Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ

Fullbúin sýningaríbúð

BJARKARHOLT 8-20

50+
Nýjar

íbúðir fyrir

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

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

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

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

OPIÐ HÚS
 þriðjudaginn 23. júní kl. 17.00-18.00

Tökum á móti gestum í Skektuvogi 2, íbúð 401 

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 24. júní kl. 17-18

2ja - 5 herbergja íbúðir  
við Skektuvog 2-4

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



Glæsilegt 2ja hæða einbýlishús með rishæð á stórri hornlóð. Húsið sem er teiknað af Sigurði Kjartanssyni stendur efst í Ásunum á útsýnisstað.
Efri hæðin samanstendur af stofum eldhúsi og hjónasvítu með fataherbergi og stóru baðherbergi. Gestasnyrting. Tvöfaldur bílskúr. Á neðri 
hæð eru þvottahús, 2 svefnherbergi og 49 m2 tómstundarými á neðri hæð.Möguleiki á séríbúð.  Samtals 325 m2 að stærð.

Arnarhlíð 1, íbúð 04-05 er nýleg  82.1 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi. 
Íbúðin er parketlögð með innfeldum ískáp og uppþvottavél. Þvottahús innan íbúðar.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. júní kl. 17.00-17.30

 ARNARHLÍÐ 1, 82, m2

101 REYKJAVÍK, 52,9 mkr.

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.

þriðjudaginn 23. júní kl. 18.00-18.30OPIÐ HÚS

 GRETTISGATA 32 - ÍBÚÐ 302, 65,3 m2

101 REYKJAVÍK,39.9 mkr.

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.

fimmtudaginn 25. júní kl. 17 .00 -17:30OPIÐ HÚS

 BÓLSTAÐARHLÍÐ 62 - ÍBÚÐ 402
105 REYKJAVÍK, 136,7 m2 , 51.9 mkr.

Rúmgóð og vel skipulögð 2-3ja herbergja 77,3 fm íbúð á fjórðu hæð með svölum til 
suðvesturs. Í húsinu er boðið er uppá ýmsa þjónustu og afþreyingu fyrir íbúa hússins, m.a. 
matsal, hárgreiðslustofa, fótaaðgerðastofa, föndurstofa og leikfimisalur. Hægt er kaupa 
heitan mat í hádeginu. Vel staðsett íbúð í göngufæri við m.a. Kringluna, Borgarleikhúsið, 
heilsugæslu, læknavaktina og apótek.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

 HVASSALEITI 56, 77,3 m2

103 REYKJAVÍK, 46,9 mkr.

3ja herbergja íbúð á neðri hæð auk 2ja herb. íbúð með sérinngangi í frábærlega vel 
staðsettu húsi.
Í kjallara er stórt óskráð rými sem býður upp á mikla möguleika !

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

 ÁLFABREKKA 15, ca. 145 m2

200 KÓPAVOGUR, 57,8 mkr.

 BREKKUÁS 1, 325 m2

210 GARÐABÆR, 142.000.000 kr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

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. 

 JÓNSGEILSI 87, 208 m2

113 REYKJAVÍK, 94,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

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

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 24. júní kl. 17:00-17:30

 MIÐTÚN 28, 80 m2

105 REYKJAVÍK, 44,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Vel skipulagt 176,3 fm einbýlishús sem er hæð og ris ásamt 22,9 fm bílskúr, samtals 199,2 fm. 
4 svefherbergi. Húsið er í lokaðri rólegri götu í barnvænu umhverfi. 
Gengið er út á lóðina úr þvottahúsi og stofu. Bílskúrinn er í lengju við húsið og er með hita, 
rafmagni og gönguhurð. 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. júní kl. 17:00-17:30

 KÖGURSEL 18, 199,2 m2

109 REYKJAVÍK,74,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Höfum fengið í sölu veglega eign við Bárugötu í Reykjavík, samtals 243,7 fm. Bílskúr tilheyrir. 
Um er að ræða 121,4 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð en íbúðinni tilheyrir 37,9 fm stúdíóíbúð á 1. hæð 
(búð skv. teikningu) og 58,9 fm rými á 1. hæð sem er nýtt m.a. sem tvö rúmgóð herbergi, 
eldhúsaðstaða og snyrting, þvottahús og geymsla. Frábær staðsetning.

 BÁRUGATA 15, 243,7 m2

101 REYKJAVÍK, 97 mkr.

Falleg og björt 3ja herb. íbúð með sér inngangi í barnvænu umhverfi.
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð í gegnum árin m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni, 
rafmagn, gluggar og gler.

 KAMBSVEGUR 23, 97.9 m2

104 REYKJAVÍK, 44.9 mkr.

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögg. fasteignasali/ Lögfræðingur

S. 694 6166/herdis@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 24. júní kl. 17:00- 17:30

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090

www.eignamidlun.is



Hólaberg 82, 111 Rvk., 
STÓR OG MIKIL EIGN.

Fallegt og vel viðhaldið 293,1 fm einbýlishús á tveimur hæðum + 
kjallari og 177,5 fm atvinnuhúsnæði, samtals 470,6 fm. Eign sem 
bíður uppá mikla möguleika. Húsið er byggt 1981. Parket og flísar 
á gólfum. Mörg herbergi. Nánari uppl. á skrifstofu og velkomið 
að panta tíma fyrir skoðun: fold@fold.is. Verð 124,9 millj.

Atvinnuhúsnæði Austurströnd 
SELTJARNARNESI MEÐ INNKEYRSLUDYRUM.

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð á mjög góðum stað við Austur-
strönd 4 á Seltjarnarnesi: 181,2 fm með innkeyrsludyrum og 
lagerrými. Síðir gluggar. Snýr í norður og vestur.  Húsnæðið 
getur verið laust við kaupsamningsgerð. Húsnæðið er í dag 
hólfað í tvö bil en auðvelt að sameina aftur. Verð 45,9 millj.  

 Hafnarbraut 9a, íbúð 102, 200 Kópavogur, 
4RA HERBERGJA + STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.

Glæsileg endaíbúð á frábærum stað við smábátahöfnina í Kópa-
vogi ásamt stæði í bílageymslu. Laus fljótlega. Eignin skiptist í 
þrjú rúmgóð svefnherbergi, stóra stofu, opið eldhús, baðherbergi 
og gestasnyrtingu. Gólfefni eru ljóst harðparket. Verð 69,9 millj. 
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun: fold@fold.is

Eskihlíð 29, 105 Rvk. 
2JA HERBERGJA M/SÉRINNGANGI.

Ca. 74 fm falleg og vel skipulögð 73,8 fm kjallaraíbúð í 4-býli. 
Íbúðin skiptist í rúmgóða stofu, eldhús og svefnherbergi með 
nýju harðparketi, baðherbergi o.fl. Sameiginleg þvottahús á 
sömu hæð. Sérinngangur. Góð staðsetning í Hlíðunum.  
Verð 35,9 millj. Velkomið að panta tíma fyrir skoðun: fold@fold.is.

Háaleitisbraut 52, 108 Rvk., 
4RA HERBERGJA Á 4JU HÆÐ.

107,2 fm falleg og vel skipulögð íbúð á 4. hæð (íbúð 401) á góðum 
stað ofarlega við Háaleitisbraut. Verið er að gera við og mála 
húsið að utan á kostnað seljanda. Íbúðin er vel skipulögð og með 
frá frábæru útsýni. Þrjú svefnherbergi. Svalir í suð-vestur.  
Verð 45,9 millj. Velkomið að panta tíma fyrir skoðun: fold@fold.is.

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

- 500-600 fm húsi miðsvæðis í Reykjavík 
til kaups fyrir ákveðinn aðila.

- íbúðum í öllum hverfum Reykjavíkur til 
kaups eða leigu fyrir opinberan aðila.

- traustar greiðslur og langur leigutími.

- nánari upplýsingar á skrifstofu.

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

Bókið einkaskoðun!

Herbergi: 2  
Stærð: 54,3 fermetrar  
Verð: 31,9 milljónir

F A S T E I G N A S A L A

Til sölu er góð íbúð og talsvert endurnýjuð, á annarri 
hæð í mikið endurnýjuðu húsi. Búið er að skipta um þak, 
klára múrviðgerðir og endursteina húsið að utan.

Eldhúsinnrétting er endurnýjuð, gólfefni nýleg og 
baðherbergi nýlega uppgert. Íbúðin er einnig nýmáluð 
og tilbúin til afhendingar.

Hringbraut 113 I 101 Reykjavík

 Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

  Hafið samband á nyhofn@nyhofn.is eða í síma 515 4500

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

LIND Fasteignasala

ÞEKKING OG REYNSLA  ·  www.frittverdmat.is

Hlíðasmári 6 · 201 Kópavogur
www.FASTLIND.is

Við leitum að öflugum VERKEFNASTJÓRUM fyrir 

nýbyggingaverkefni 

Fjöldi verkefna framundan, af öllum stærðum og gerðum

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á umsokn@fastlind.is.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

FRÁBÆR STÖRF Í BOÐI HJÁ LIND FASTEIGNASÖLU 

VIÐ LEITUM AÐ 
LÖGGILTUM
FASTEIGNASÖLUM
TIL STARFA
– KONUM OG KÖRLUM Á ÖLLUM ALDRI

VEITUM VIÐSKIPTAVINUM AFSLÆTTI HJÁ SÉRVÖLDUM FYRIRTÆKJUM

LIND FLYTUR Í STÆRRA OG BETRA HÚSNÆÐI

Lind á eftirfarandi söluvefi:

VILDARKORT

Erum við 
að leita að þér?



Starfsmenn MT 
hafa þá sérþekk-

ingu og reynslu sem þarf 
til þess að leysa verkefni 
sem tengjast raka- og 
mygluskemmdum.

Ert þú í vandræðum með 
raka eða myglusvepp, 

hafið þá samband við 
MT Ísland

Við erum persónulegur 
styrktaraðili Viktors 

Gísla Hallgrímssonar, 
markmanns GOG og 
íslenska landsliðsins

í handbolta.

Tjónaviðgerðir   Innivist

MT Ísland
Vagnhöfði 17, 110 Reykjavik · mtisland.is · Sími.: 862 6310

lnnivist
Þurrktækni
Vatnstjón
Brunatjón
Takmarka frekara tjón

VIð SÉRHÆFUM OKKUR Í EFTIRFARANDI:

MT Ísland notast við aðferðir sem hafa verið notaðar 
í meira en 30 ár í Danmörku. 

Hafið samband, án allra skuldbindinga. 

Andrúmsloftið er mikil
vægur þáttur í lífi okkar. 
Ekki aðeins andrúmsloftið 

utandyra heldur einnig andrúms
loftið innandyra. Góð innivist er 
mikilvæg heilsu okkar, vellíðan 
og viðveru innandyra. MT Ísland 
býr yfir margra ára reynslu frá 
Danmörku í verkefnum tengdum 
innivist. Danska fyrirtækið opnaði 
nýverið deild á Íslandi og er tilbúið 
að þjónusta þá sem eiga í vand
ræðum með innivist.

Margir upplifa erfiðleika vegna 
raka eða myglusvepps. Í barátt
unni gegn þessum óboðna gesti er 
lykilatriði að finna orsök rakans 
eða myglunnar. Ef myglan er 
einungis hreinsuð og orsök hennar 
ekki fundin er möguleiki á því að 
hún komi aftur.

Reynsla og þekking
Íslenska deildin samanstendur 
af íslenskum starfsmönnum 
ásamt starfskrafti frá Danmörku. 

Í Danmörku höfum við margra 
ára reynslu í tjónaþjónustu vegna 
tryggingar, bruna og vatnstjóna. 
Auk þess veitum við leigufélögum, 
fyrirtækjum og einstaklingum 
alhliða þjónustu í baráttu gegn 
myglusvepp og lélegri innivist. Við 
höfum á okkar snærum reynslu
mikið starfsfólk sem hefur þekk
inguna og reynsluna til að takast á 
við úrlausn vandamálsins.

„Það krefst vandvirks skoðunar
manns með mikla reynslu að gera 
úttekt, staðsetja upprunann og 
koma með úrlausn. Starfsmenn 
okkar hafa reynsluna til að fram
kvæma þau próf sem hjálpa til við 
að finna orsök tjónsins. En það 
allra mikilvægasta er þó að koma 
í veg fyrir að tjónið gerist aftur,“ 
útskýrir Michael Nielsen, eigandi 
Midtfyns Totalservice, sem er 
móðurfélag MT Ísland.

Fyrirtækið Midtfyns Totalser
vice hefur 37 ára reynslu í tjóna
þjónustu en síðustu fimmtán 
ár hefur fyrirtækið sérhæft sig í 
innivist, raka og myglu. Midtfyns 
Totalservice er gamalgróið fyrir
tæki staðsett á Fjóni í Danmörku 
en í dag starfa um 45 manns hjá 
fyrirtækinu. Starfsmenn MT hafa 
þá sérþekkingu og reynslu sem 
þarf til þess að leysa verkefni sem 
tengjast raka og mygluskemmd
um.

Skilvirkar heildarlausnir
MT býður viðskiptavinum upp á 
heildarlausnir sem bæði einfaldar 
ferlið og eykur hagkvæmni. „Við 
sérhæfum okkur í heildarlausnum. 
Skoðunarmaður gerir úttekt og 

staðsetur uppruna tjónsins. Svo 
erum við með fjölbreyttan hóp 
iðnaðarmanna sem sjá um að gera 
endurbætur og koma húsnæðinu 
aftur í rétt stand. Þannig getum við 
boðið viðskiptavinum okkar upp 
á heildarpakka þar sem við tökum 
verkefnin að okkur frá byrjun til 
enda. Þetta gerir viðskiptavininum 
auðveldara fyrir þar sem öll sam
skipti eru hjá einum aðila.“

Starfsmenn MT Ísland eru alltaf 
til taks og bjóða upp á 24 tíma 
neyðarþjónustu. Þeim sem vilja 
kynna sér þjónustu MT Ísland 
er bent á að hafa samband við 
Guðberg Guðmundsson í síma 
8626310.

Í Danmörku erum við styrktar
aðilar handboltaklúbbsins GOG. 
Hjá GOG spilar hinn efnilegi Vikt
or Gísli Hallgrímsson. Við erum 
stoltur persónulegur styrktaraðili 
Viktors.

Fyrir frekari upplýsingar viljum við 
benda á heimasíðuna mtisland.is 
og símanúmerið 8626310.

Ferskt andrúmsloft innandyra

Guðbergur Guðmundsson, deildarstjóri MT Ísland. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

MT Ísland 
býður upp á al-
hliða þjónustu 
sem byggð er 
á margra ára 
reynslu frá Dan-
mörku í ráðgjöf á 
innivist. 
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Það er nauðsynlegt að lofta vel út 
daglega.  MYND/GETTY

Til að forðast að fá myglusvepp 
er nauðsynlegt að lofta vel 
og halda öllu hreinu og fínu. 

Svefnherbergisdyr eiga að standa 
opnar á nóttunni. Í gamla daga 
voru hús óþétt og fólk þurfti að 
sofa í ullarsokkum yfir vetrar
mánuðina vegna kulda í híbýlum. Í 
dag eru hús mun þéttari, settir eru 
listar til að þétta enn frekar rúður 
en þannig hefur verið lokað fyrir 
að húsið fá loft. Ef húsið loftar ekki 

er meiri hætta á að myglusveppur 
myndist. Við förum oft í heita 
sturtu og raki myndast í loftinu.

Mjög mikilvægt er að opna 
glugga og fá loft inn. Til dæmis 
er ágætt að láta svaladyr standa 
opnar í góða stund á hverjum degi. 
Þá er best að hafa opna glugga á 
nóttunni í svefnherbergjum. Þá er 
einnig nauðsynlegt að opna glugga 
þegar eldað er því oft myndast 
mikill raki frá pottum og pönnum.

Ef fatnaður er þurrkaður innan
dyra er nauðsynlegt að opna vel 
glugga. Myglusveppir elska raka. 
Reynið að hafa svipaðan hita í 
öllum herbergjum. Ekki ætti að 
vera kaldara en 19 gráður í húsinu. 
Góð allsherjar hreingerning eins 
og tíðkuðust á vorin og haustin á 
árum áður er gagnleg og ætti að 
vera venja á öllum heimilum. Þá 
ætti að setja allar mottur út og 
bursta þær vel.

Loftið vel út alla daga

Almennt er talið nóg að þrífa myglu 
með grænsápu eða uppþvottalegi.

Mygla skemmir það sem 
hún vex á. Því lengur 
sem mygla vex, því meiri 

skemmdum getur hún valdið. Það 
er mikilvægt að takmarka eins 
og mögulegt er að vera útsettur 
fyrir  myglu og myglugróum til 
að minnka líkur á neikvæðum 
áhrifum á heilsufar.

Ef svæði með myglu er afmarkað 
getur húsráðandi í f lestum tilfell
um séð um hreinsun sjálfur með 
því að fylgja gátlista Umhverfis
stofnunar um hreinsun myglu. 
Athuga skal að mygla getur valdið 
blettum og útlitsbreytingum á 
húsgögnum og byggingarefnum og 
við hreinsun hluta getur því upp
runalegt útlit þeirra breyst.

Almennt er talið nóg að nota 
vatn og milda sápu við hreinsun 
á myglu, til dæmis brúnsápu eða 
uppþvottalög. Ekki er mælt með 
notkun sterkra hreinsiefna eða 
sæfiefna, (t.d. klórs) við hefð
bundna hreinsun á myglu. Þó geta 
komið upp tilfelli þar sem notkun 
slíkra hreinsiefna á við (t.d. á 
heimili ónæmisbældra einstakl
inga). Ef þörf er á sótthreinsun 
eða notkun sæfiefna skal ávallt 
loftræsa rýmið vel og leiða loftið út 
úr húsinu, einnig þarf að huga að 
yfirborði þess sem hreinsa á með 
tilliti til efna sem draga í sig vökva. 
Aldrei skal blanda klór saman við 
önnur hreinsiefni sem innihalda 
ammoníak vegna hættu á eitur
gufum sem geta myndast.

Heimild: Umhverfisstofnun: ust.is 

Bregðast þarf 
skjótt við myglu

Algeng áhrif myglusveppa tengjast 
eiturefnum er þeir framleiða.

Myglusveppir eru mikil
vægur þáttur í hringrás 
náttúrunnar og gegna því 

hlutverki að brjóta niður lífræn 
efni líkt og matarleifar, fallin lauf
blöð og dauð tré.

Flestir myglusveppir eru mein
lausir mönnum en geta gert tölu
verðan skaða á innviðum. Þó fram
leiða margir efni sem geta haft 
áhrif á líkamsstarfsemi manna 
og annarra hrygg dýra. Sum efni 
sem myglu sveppir framleiða geta 
valdið ofnæmisviðbrögðum og 
önnur efni eru ertandi. Samkvæmt 
Náttúrufræði stofnun framleiða 
sumir myglusveppir sveppa
eiturefni sem geta í mjög litlu 
magni valdið eitrunum eða jafnvel 
krabbameini.

Líkt og aðrir sveppir fjölga 
myglusveppir sér með gróum og 
í útilofti er alla jafna töluvert af 
sveppagróum, nema þegar jörð er 
hulin snjó. Því er harla ómögulegt 
að koma í veg fyrir að gró komist í 
híbýli. Þá verður mun mikilvægara 
að hindra það að myglusveppir 
geti myndast með því að gera 
híbýlin óhagstæð fyrir sveppina.

Merkir 
myglusveppir
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Mannvit veitir alhliða ráðgjöf um allt sem snýr 
að mygluvandamálum og bættri innivist hjá 
fyrirtækjum og stofnunum. Sem dæmi má nefna 
mælingar, hljóðvistarhönnun og lýsingarhönnun 
ásamt ítarlegri orkuráðgjöf. Við notumst við 
sérhæfðan hugbúnað til að bæta rekstur og 
almenna upplifun hjá notendum húsnæðis. 

Mannvit býður einnig sýnatöku í húsnæði sem og 
nákvæma mygluleit. Þar er meðal annars notast 
við sérþjálfaðan mygluleitarhund sem hlotið 
hefur alþjóðlega vottun og hentar vel til að finna 
leynda myglu. 

Hafðu samband í síma 422 3000.

www.mannvit.is
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BETRI  
INNIVIST
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Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Fellihýsi

ROCKWOOD FELLIHÝSI.
Til sölu Rockwood Premier 1904 
fellihýsi (samkv. meðf. mynd) m/
fortjaldi, öflug miðstöð, 2 gaskútar, 
ofl.. Skoðað 2019. Verð 1300 þús. kr. 
Uppl. í síma 848 5440

 Hjólhýsi

HJOLHYSI.COM
Trigano uppblásin fortjöld á 

frábæru verði.

Frá framleiðanda með 85 ára 
reynslu !

Lima 300 Verð: 149.000 kr.

Passar einnig vel á 9-12 feta 
fellihýsi.

Innifalið í verði: Þakklæðning, 
gólfteppi, svuntur, pumpa, stangir, 

hælar og taska.
Opið 11-18.

Bæjarhraun 24
Sími: 8634449

Netfang: www.hjolhysi.com

kriben@simnet.is

www.facebook.com/hjolhysi

 Bátar

ZODÍAK
Til sölu Zodíak Mark III (8 manna) 
gúmmibátur (2 árar, án mótors) og 
CBS kerra (frá Vélasölunni), samkv. 
meðf mynd. Verð: 600 þús. kr. Uppl. 
í síma 892-6440.

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 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.

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Höfum í boði verkamenn og 
aðstoðarmenn til ýmissa starfa td. 
Málara, smiði og fleira. Upplýsingar 
í síma 7803344 eða í netfangið 
starfsmidlun@gmail.com

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Önnur þjónusta

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

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

GOtt loft er alltaf góð fjárfesting! 

OKKAR 
ALLRA BEZTU 

Vifturnar sem New York Times og Business Insider 
völdu bestu vifturnar 2020. Ekki af ástæðulausu.
Kraftmiklar - Hljóðlátar - Kastlangar - 100 hraða

www.viftur.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Bækur
Bækur til sölu.

 Guðmundur Kamban skáldverk 
I-VII,Davíð Stefánsson fræðasafn 
III,1953. Í byggðum að norðan 
MCMXL III, Flateyjarbók I-IV, 1944. 
Í Verum I-II, 1941. Heimskringla 
Snorra Sturlu 1942. Íslendingasögur 
MCMLIII. Biskupasögur MCMLIII. 
Jóhann Sigurð Jónsson rit II. Norræn 
söguljóð Matthías Jochumson. Frá 
kofa til Kanada Jónas Stefánsson 
1950. Í fararbroddi Guðmundur 
Hagalín 1964.

 Uppl s: 898-3161

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Skólar
Námskeið

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskútu, 

námskeið fyrir börn og fullorðna.
Siglingafélag Reykjavíkur -

www.brokey.is -
brokey.felog.is

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Tilkynningar  Tilkynningar

WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of 
studies of the Blessed Torah. All 
the material is completely free. you 
may download it, copy it and give 
it away.

Starfsmaður á plani
Sveitarfélagið Kjósarhreppur auglýsir eftir starfsmanni á 
endurvinnsluplan fyrir sorp í Kjósinni auk annarra verk-
efna sem lúta að sorphirðumálum. 

Starfið er hlutastarf, 30-50%, eftir samkomulagi.  
Opið er á miðvikudögum, laugardögum og sunnudögum, 
opnunartími kann að breytast.  Annar starfsmaður vinnur 
einnig á planinu.

Helstu verkefni:
• Annast opnun og lokun plansins.
• Annast gjaldtöku á planinu.
• Fylgjast með sorpflokkun á planinu og tryggja góða 

nýtingu gáma.
• Annast þrif og gott útlit á planinu.
• Leiðbeiningar til íbúa og frístundahúsaeigenda 
 um flokkun.
• Eftirlit með sorpflokkun frá heimilum, fyrirtækjum  

og frístundabyggðum.
• Almenn sorphirðumál í sveitarfélaginu.

Hæfniskröfur:
• Jákvæðni og samskiptahæfni.
• Áhugi á umhverfismálum.
• Stundvísi, sveigjanleiki og nákvæm vinnubrögð.
• Íslensku- og enskukunnátta.

Umsóknir skulu berst í gegnum heimasíðu Kjósarhrepps:  
www.kjos.is - störf í boði

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2020.
Kjósarhreppur hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Oddviti  
í síma 566-7100. Netfang: oddviti@kjos.is

SÁÁ
Efstaleiti 7

103 Reykjavík
Sími: 530 7600

saa@saa.is
www.saa.is

Aðalfundur SÁÁ
Aðalfundur SÁÁ verður haldinn þriðju-
daginn 30. júní kl. 17.00 á Hilton 
Reykjavik Nordica við Suðurlandsbraut.

Dagskrá fundarins er:

1. Skýrsla stjórnar
2. Reikningar samtakanna lagðir fram
3. Lagabreytingar
4. Kosning í stjórn
5. Ákvörðun félagsgjalda
6. Önnur mál

Komið og reynsluakið
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Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

...á verði fyrir þig!

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

Ódýrasti smájeppinn fyrir íslenskar aðstæður

4x4

Skoðum með uppítöku 
á öllum tegundum bifreiða

VERÐ FRÁ AÐEINS

ÞÚSUND stgr.

2.790

DACIA 
DUSTER

Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 100% lánamöguleiki    -   Til í ýmsum litum    -   Góð endursala 

- Beinskiptur
- Bensín
- 114 hö.

Erum við 
að leita að þér?

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Steindórsdóttir 

sem lést á dvalarheimilinu Hlíð á 
Akureyri þann 14. júní, verður jarðsungin 
frá Höfðakapellu föstudaginn 26. júní 

klukkan 13.30.

Steindór Jónsson Anna Þórný Jónsdóttir 
Lára Magnea Jónsdóttir Ólafur Guðmundsson

Þórunn, Jón Elvar, Hulda Rós, Guðmundur Andri,  
Stefanía Lára, Glódís Erla, Elísabet Helga og 

langömmubörn.

Elsku systir mín, frænka og vinkona,
Gróa Jónatansdóttir

Fannborg 8, 
áður Bræðratungu 6, 

Kópavogi,
lést á Landspítalanum 18. júní. 

Útförin fer fram frá Digraneskirkju 
                                            miðvikudaginn 1. júlí kl. 13.

Ragnar Jónatansson og aðrir aðstandendur.

Ástkær systir mín,  
mágkona og frænka,

Gréta Guðjónsdóttir

lést á Hraunbúðum  
í Vestmannaeyjum 19. júní sl. 
Útförin fer fram í kyrrþey að  

ósk hinnar látnu.

Friðrik Ólafur Guðjónsson Sigrún Birgit Sigurðardóttir
Guðbjörg Ósk Friðriksdóttir
Ófeigur Friðriksson Sólveig Ösp Haraldsdóttir
Óskar Ólafsson Jóhanna Ágústsdóttir

frændsystkini.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Kjartan Vignir Bjarnason

lést á Fossheimum,  
                         Selfossi þann 17. júní. 
   Útför fer fram í kyrrþey að ósk hins látna. 
                Þökkum innilega samúð og hlýhug.

Jenný Marelsdóttir
Elín María Kjartansdóttir Hörður Friðþjófsson
Kjartan Vignir Kjartansson Sigurlaug St. Steinarsdóttir
Sigríður Jóna Kjartansdóttir Guðmundur R. Ágústsson

barnabörn og langafabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma

Guðveig S. Sigurðardóttir
(Stella) 

Austurvegi 5, Grindavík,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 

miðvikudaginn 17. júní.
              Útförin fer fram frá Grindavíkurkirkju, 

               fimmtudaginn 25. júní kl. 14.

Sævar Þórarinsson
Helga Þórarinsdóttir Hjörtur Gíslason
Sigríður Jónasdóttir
Ingibergur Þór Ólafarson
Bergvin Ólafarson
Fjóla Kristín Ólafardóttir
Már H. Sveinsson
Sean Bartley
Alexander Bartley
Svala Heller Tom Heller
barnabörn, barnabarnabörn, barnabarnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Gísli Gunnar Magnússon 
 fyrrverandi varðstjóri slökkviliðs 

Hafnarfjarðar, 
andaðist á heimili sínu í faðmi 

fjölskyldunnar þann 13. júní síðastliðinn. 
Útför hans fer fram í kyrrþey að ósk hins látna.  

Fjölskyldan þakkar heilbrigðisstarfsfólki Heimahjúkrunar 
Hafnarfjarðar og HERU fyrir frábæra umönnun og hlýhug.

Oddný Jóna Bárðardóttir
Málfríður Gísladóttir Gunnlaugur Hjartarson
Bárður Ágúst Gíslason
Guðlaug Gísladóttir Árni Sch. Thorsteinsson
Jónína Gísladóttir Þórarinn Jóhann Kristjánsson
Þórey Erla Gísladóttir Þórður Magnússon

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamamma, amma og langamma,

Svanhildur Ingvarsdóttir
Hrafnistu, Hafnarfirði, áður 

til heimilis að Klettahrauni 5, 
Hafnarfirði,

lést í faðmi fjölskyldunnar  
                                             miðvikudaginn 4. mars.  

Útför hennar fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
fimmtudaginn 25. júní klukkan 15.00.

Sveinn Þorkell Guðbjartsson
Katrín Sveinsdóttir  Kristján Rúnar Kristjánsson
Hildur Dís Kristjánsdóttir  Þorgeir Albert Elíesersson

Sveinn Rúnar Þorgeirsson
Svana Lovísa Kristjánsdóttir  Andrés Garðar Andrésson

Bjartur Elías Andrésson
stúlka Andrésdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi, 

Guðjón Ármann Eyjólfsson 
fyrrum skólameistari 

Stýrimannaskólans í Reykjavík, 

 sem andaðist 16. mars sl., verður 
jarðsunginn í Hallgrímskirkju þriðjudaginn 23. júní, 

klukkan 15.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Slysavarnaskóla sjómanna.

Anika Jóna Ragnarsdóttir
Ragnheiður Ármannsdóttir Leifur Björnsson 
Ragnar Ármannsson Kristín Axelsdóttir 
Eyjólfur Ármannsson 
Kristín Rósa Ármannsdóttir Jón Heiðar Ólafsson 

og barnabörn.

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Minningarkort á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

Veist þú hvert eignir þínar renna eftir þinn dag? 
Kynntu þér málið á heimasíðu okkar, www.útför.is.  
Þar getur þú m.a. sett inn þínar forsendur  
í reiknivél. Við aðstoðum þig við gerð  
erfðaskrár, kaupmála og við dánarbússkipti.

Katla Þorsteinsdóttir,
lögfræðingur

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Með kærleik og virðingu

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

Merkisatburðir
1923 Hnitbjörg, listasafn Einars Jónssonar, er opnað á 
Skólavörðuholti í Reykjavík.

1926 Varðskipið Óðinn, sem ríkisstjórn Íslands lét smíða, 
kemur til Reykjavíkur.

1967 Willy Brandt, utanríkisráðherra Vestur-Þýskalands, 
kemur í opinbera heimsókn til Íslands.

1968 Keflavíkurganga á vegum hernámsandstæðinga er 
gengin frá hliði herstöðvarinnar til Reykjavíkur. Gangan er fyrir alla þá sem 

hafa áhuga á að kynna 
sér alla þá krafta sem 
búa í náttúrunni á Jóns-
messunni,“ segir Björk 
Bjarnadóttir umhverfis- 

og þjóðfræðingur sem leiðir Jónsmessu-
næturgöngu á vegum Borgarsögusafns 
Reykjavíkur í Elliðaárdalnum í kvöld.

Á Íslandi á Jónsmessa aðra birtingar-
mynd annars staðar en í Evrópu, en 
náttúrufar, atvinnuhættir og sam-
félagsforsendur hafa komið í veg fyrir 
að hátíðin væri haldin með sama hætti 
og erlendis. Björk segir líka að ljósfælnar 
kynjaverur fari frekar á stjá í löndum þar 
sem dimmir á næturnar.

Jónsmessunótt skipar þó stóran sess 

í þjóðtrú Íslendinga og er meðal annars 
mikilvægasta nóttin fyrir alla þá sem 
vilja finna töfrasteina og -jurtir. Björk 
nefnir lausnarstein sem dæmi, sem 
konur héldu í til að auðvelda fæðingu á 
árum áður.

Þá er Jónsmessunótt einnig tíminn til 
að lækna öll mein. „Maður þarf að velta 
sér upp úr dögginni nakinn á miðnætti 
og passa vel að þurrka sér ekki þegar 
maður er búinn,“ segir Björk en bætir 
hlæjandi við að siðurinn verði ekki iðk-
aður í göngunni í kvöld. „Fólk verður að 
fá að gera það út af fyrir sig.“

Gangan hefst við inngang Árbæjar-
safns klukkan 22.30 og tekur um eina 
og hálfa klukkustund. 
arnartomas@frettabladid.is

Göngutúr á Jónsmessunótt
Fjölbreytt þjóðtrú tengist Jónsmessunni. Þá trúðu menn að hægt væri að finna lausnar-
stein og veltu sér klæðalausir upp úr dögginni. Það verður þó ekki í boði í göngunni.  

Á Jónsmessunótt er sagt að selir fari úr 
ham sínum og komi á land til að dansa.
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HEYRNARSTÖ‹INKringlunni • sími 568 7777 • heyra.is

Samskiptin við okkar
nánustu eru dýrmætust

Beltone Amaze™

Hágæða heyrnartækin frá Beltone Amaze™ gera þér kleift að heyra betur svo lífsgæðin 

batna til muna. Þessi nýja kynslóð heyrnartækja skilar einstökum hljómgæðum og tengist 

beint við snjallsímann þinn eða önnur snjalltæki. Þú uppli�r nærveru við þína nánustu á 

nýjan hátt þegar þú leggur við hlustir með Beltone Amaze™. Komdu í ókeypis 

heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

 



Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Fabiano Caruana (2.773) átti 
leik gegn Ian Nepomniachtchi 
(2.778) á Chessable-atskákmót-
inu sem fram fer á Chess24. 

35. He8! Dd7 (35...Rxe8 36. 
Dxf7+ Kh8 37. Rxe8 Dxd4 38. 
Rf6). 36. Hxc8 og hvítur vann 
nokkru síðar. Vignir Vatnar 
Stefánsson vann sigur á fyrsta 
móti Brim-mótaraðarinnar. 
Davíð og Guðmundur Kjart-
anssynir urðu í 2.-3. sæti. Í 
kvöld fer fram þriðjudagsmót 
hjá TR.
www.skak.is: Brim-móta-
röðin.

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Hvítur á leik

Minnkandi sunnanátt í 
kvöld og allvíða rigning 
eða skúrir. Gengur í 
suðaustan 8-13 m/s á 
sunnanverðu landinu á 
morgun með skúrum, 
en samfelldari rigning 
seinnpartinn. Hægari 
vindur og þurrt að kalla 
norðan til framan af 
degi, en skúrir þar eftir 
hádegi. Hiti víða á bilinu 
10 til 16 stig.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Já... þetta var sko 
næs! Og þú mátt 

vita eitt...

Hvað 
þá?

Þú gerir mig 
að betri 

manneskju!

Óóó, 
Eddi!

Og þess vegna ætla ég 
strax til Búrkína Fasó til 

að vinna með börnum með 
nærsýni!

Óóó! 

Ég held ég 
hafi djúpstæð 
áhrif á menn!

Sérstaklega 
þá sem þú 
hefur bara 
þekkt í þrjú 

korter!

Ekkert planað um helgina, sé ég.

Tristan hérna kann nú þegar tólf orð. Hvað með 
Lóu? 

Við erum hætt 
að telja. 

... sem er tæknilega 
ekki lygi, því við 
byrjuðum aldrei.

Hvað sem hjálpar 
þér að sofa á 

næturnar.

Blorg
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5 9 6 2 3 1 8 4 7

2 7 8 9 4 5 6 3 1

LÁRÉTT
1. hégómi
5. seinka
6. úr hófi
8. safnbrunnur
10. utan
11. hyggindi
12. sigta
13. ánægja
15. tortryggja
17. blaður

LÓÐRÉTT
1. peyi
2. gastegund
3. tíðum
4. f lutt
7. traðk
9. klemma
12. kjaft
14. oddi
16. í röð

LÁRÉTT: 1. snobb, 5. tef, 6. of, 8. rotþró, 10. án, 
11. vit, 12. miða, 13. unun, 15. rengja, 17. snakk.
LÓÐRÉTT: 1. strákur, 2. neon, 3. oft, 4. borið, 7. 
fótatak, 9. þvinga, 12. munn, 14. nes, 16. jk.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

Opnunartímar
Virka daga kl. 10-18

Lokað um helgar

SPARIDAGAR
Í ORMSSON & HJÁ UMBOÐSMÖNNUM ORMSSON UM LAND ALLT! 

20% - 60% afsláttur 
af háfum og viftum

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

SPARAÐU 
40.000 KR75”

allt að
30%

25%

20%

15%

SPARAÐU 
50.000 KR

SJÁLFHREINSIBÚNAÐUR

Öll sjónvörp á flottum tilboðum!  

20% afsláttur af pressukönnum

20% afsláttur af ryksugum
20% afsláttur af rusla- & flokkunarfötum

NÝ SENDING

20% afsláttur af flestum 
leikjum & aukahlutum

20% afsláttur af útvörpum

20% afsláttur af pottum & pönnum

LOKADAGAR



Þriðjudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn   
08.25 Masterchef USA   
09.05 Bold and the Beautiful   
09.25 Gilmore Girls   
10.10 The Village   
10.55 First Dates   
11.50 NCIS   
12.30 Nágrannar   
12.55 Britain’s Got Talent   
14.05 Britain’s Got Talent   
14.30 Grand Designs   
15.15 War on Plastic with Hugh 
and A   
16.15 Ísskápastríð   
16.50 Stelpurnar   
17.15 Friends   
17.35 Bold and the Beautiful   
18.00 Nágrannar   
18.26 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2   
18.50 Sportpakkinn   
18.55 Ísland í dag   
19.10 Einkalífið   Þættir í umsjón 
Stefáns Árna Pálssonar en í þeim 
er rætt við Íslendinga sem skara 
fram úr á sínu sviði.
19.35 The Goldbergs   
19.55 God Friended Me   
20.40 Blindspot   
21.25 Strike Back   
22.15 Pressa   
23.00 Last Week Tonight with 
John Oliver   
23.25 Mr. Mercedes   
00.20 Mr. Mercedes   
01.10 Mr. Mercedes   
02.05 Stolen Daughters: Kidnap-
ped By Boko Haram  
03.20 Say Her Name: The Life and 
Death of Sandra Bland  

08.00 Dóra könnuður   
08.20 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar   
08.45 Mæja býfluga   
08.55 Áfram Diego, áfram!   
09.20 Lærum og leikum með 
hljóðin   
09.20 Svampur Sveinsson   
09.45 Stóri og Litli   
09.55 Strumparnir   
10.20 Óskastund með Skoppu og 
Skítlu   
10.30 Ævintýraferðin   
10.40 Zigby   
10.55 Dóra könnuður   
18.35 Ástríkur og leyndardómur 
töfradrykkjarins  
19.55 Friends   
20.20 Friends   
20.45 Modern Family   
21.10 Supernatural   
21.55 It’s Always Sunny In Phila-
delpia   
22.15 The Deuce   
23.20 DC’s Legends of Tomorrow   
00.00 Friends   
00.25 Friends   
00.45 Modern Family   

11.25 Three Identical Strangers  
13.00 Grami Göldrótti  
14.35 Matilda  
16.10 Three Identical Strangers  
17.45 Grami Göldrótti  
19.20 Matilda  
21.00 The Book Thief  
23.05 Ben is Back  
00.45 Deadwood: The Movie  
02.35 The Book Thief  

08.00 PGA Highlights 2020  
08.50 PGA Tour 2020  
14.50 Tiger Woods Highlights & 
Wins  
15.45 PGA Tour 2020  
17.25 US Open 2019   

06.00  Síminn + Spotify
11.30  Dr. Phil   
12.12  The Late Late Show    
12.52  The Bachelor   
14.17  Will and Grace   
14.38  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  The Mick   
19.30  The Neighborhood   
20.00  The Block   
21.00  Reef Break   Spennandi 
þáttaröð um fyrrverandi meist-
araþjóf sem er búin að finna sér 
nýjan vettvang og vinnur nú fyrir 
yfirvöld á paradísareyju í Karíba-
hafinu. Cat er bæði hvatvís og 
ábyrgðarlaus en reynsla hennar 
í glæpum veitir henni innsýn í 
hugarheim þjófa og ræningja.
21.50  The InBetween   
22.35  Blood and Treasure   
23.20  The Late Late Show    
00.05  Love Island   
01.00  Bull   
01.45  New Amsterdam   
02.30  Stumptown   
03.15  Beyond   
04.00  Síminn + Spotify

07.35 Ítölsku mörkin 2019/2020  
08.00 Spænsku mörkin 
2019/2020  
08.50 Lecce - AC Milan  
10.30 Bologna - Juventus  
12.15 Villarreal - Sevilla  
13.55 Fiorentina - Brescia  
15.35 Leganes - Granada  
17.20 Levante - Atletico Madrid  
19.30 La Liga: Goals Galore - Messi  
19.50 Barcelona - Athletic Club  
21.55 Football League Show 
2019/2020  
22.20 Hellas Verona - Napoli  
00.05 Real Valladolid - Getafe  

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins  
06.50 Morgunvaktin  
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér  
09.45 Morgunleikfimi  
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK  
11.00 Fréttir
11.03 Sumarmál: Fyrri hluti  
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Sumarmál: Seinni hluti  
14.00 Fréttir
14.03 Lofthelgin  
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Tengivagninn  
17.00 Fréttir
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni  
18.30 Hvar erum við núna?  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar  
Umsjón: Bergljót Haraldsdóttir.
20.30 Á reki með KK  
21.28 Kvöldsagan: Njáls saga  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Sumarmál: Fyrri hluti  
23.05 Sumarmál: Seinni hluti  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP

09.00 Heimaleikfimi   
09.10 Spaugstofan 2002-2003   
09.35 Gleðin í garðinum   
10.05 Íslendingar  
11.00 Úr Gullkistu RÚV: Brautryðj-
endur   
11.30 Matur með Kiru   
12.00 Úr Gullkistu RÚV: Þú ert hér   
12.25 Tíundi áratugurinn   
13.10 Humarsúpa innifalin  
14.00 Manstu gamla daga?   
14.40 Gettu betur 2005   
15.35 Poppkorn 1986   
16.05 Úr Gullkistu RÚV: Fólk og 
firnindi   
16.45 Menningin - samantekt  
17.15 Úr Gullkistu RÚV: Gulli 
byggir   
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Óargardýr   
18.29 Bílskúrsbras   
18.33 Hönnunarstirnin   
18.50 Gunnel Carlson heimsækir 
Ítalíu   
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarlandinn   
19.40 Mömmusoð   
19.55 Kanarí   
20.10 Ferðir víkinga   Heimildar-
mynd frá BBC um rannsóknir forn-
leifafræðingsins Söruh Parcak og 
sagnfræðingsins Dans Snow sem 
könnuðu ferðir og sögu víkinga 
með hjálp gervitungla. Þau fundu 
minjar á stað sem nefninst Point 
Rosee sem gáfu vísbendingar um 
að víkingar hafi farið til Nýfundna-
lands mikið fyrr en áður var talið.
21.05 Síðustu dagar heims-
veldisins   
22.00 Tíufréttir  
22.15 Veður
22.20 Glæpasveitin   Evrópskir 
spennuþættir um hóp rannsókn-
arlögreglumanna hjá Interpol sem 
vinna saman þvert á landamæri 
gegn hættulegum glæpasam-
tökum. Þetta er önnur þáttaröðin 
um Glæpasveitina. Í aðalhlut-
verkum eru Marie Bach Hansen, 
Jürgen Vogel og Lynn Van. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23.20 Vegir Drottins   
00.15 Dagskrárlok

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

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

Þú finnur bæklinginn  
husgagnahollin.isReykjavík 

Bíldshöfði 20
Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

CLEVELAND
Tungusófi

Sjá nánar bls. 4

ÚTSALA
SUMAR

afsláttur60%Allt að

www.husgagnahollin.is
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Stóll í áklæði

 63.992 kr.   79.990 kr.
Stóll í leðri

 87.992 kr.  109.990 kr.

ÚTSALA
SUMAR

afsláttur
60%
Allt að

ALBA
Hægindastóll með eða án skemils. 
Svart, ljósgrátt,brúnt eða hvítt leður. 
Blátt, sinnepsgult, ljós- eða dökkgrátt 
áklæði. Þægilegur stóll á góðu verði.

AFSLÁTTUR
20%

Skemill í áklæði

 15.992 kr.  19.990 kr.
Skemill í leðri

 23.992 kr.  29.990 kr.

MEXICO
Hægindastóll. Sinnepsgult, 
grænt eða grátt sléttflauel 
eða svart leður.  
Snúningsfótur.

Áklæði 

 80.742 kr.  94.990 kr.
Leður 

 110.492 kr.  129.990 kr.

AFSLÁTTUR
15%
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VERTU Í RÉTTA PAKKANUM Í SUMAR!



ÉG HÉLT LENGI VEL AÐ 
FRAMTÍÐARSTARFIÐ 

VÆRI HJÁ NASA. 

AUSTURHEIÐAR

Grafarholt

Norðlingaholt

Selás

Árbær

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Markmiðin með gerð rammaskipulags fyrir Austurheiðar 
eru margþætt og eiga að tryggja samræmingu land-
notkunar til að forðast hagsmunaárekstra. 

Skipulagið á m.a. að:

• Afmarka og skilgreina svæðið eftir nýtingu.

• Skapa fjölbreytt og aðgengilegt útivistarsvæði 
 fyrir ólíka notkun, s.s. útreiðar, gönguskíði, fjallahjól, 

torfæruhjól, göngu, skokk, sveppamó, berjamó, 
ferðaþjónustu og fisflug. 

• Styrkja tengingu byggðar við útivistarsvæði, sem
 og samspil og tengingu Austurheiða við aðliggjandi
 útivistarsvæði.

Rammaskipulag
Austurheiða 
Kynningarfundur í streymi, fimmtudaginn
25. júní kl. 17 á reykjavik.is/austurheiðar
og á facebook.com/Reykjavik

Hægt er að senda fyrirspurnir fyrirfram á netfangið 
skipulag@reykjavik.is

Frekari upplýsingar og dagskrá fundar er á
reykjavik.is/austurheidar

Atvinnubílar

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

  
N

M
0

0
1

4
6

5
 4

x
 A

tv
in

n
u

b
í
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Verð frá: 3.701.161 kr. án vsk. Verð frá: 4.969.677 kr. án vsk. Verð frá: 2.540.400 kr. án vsk.Verð frá: 5.390.000 kr. m. vsk.

100% RAFBÍLL/drægi 200 km*

RENAULT TRAFIC DACIA DOKKERNISSAN  e-NV200

4.590.000 kr. m. vsk. 6.150.000 kr. m. vsk. 3.150.000 kr. m. vsk.

ÞRIGGJA ÁRA ÞJÓNUSTUPAKKI FYLGIR

ÖLLUM NÝJUM ATVINNUBÍLUM Í JÚNÍ

Kynnið ykkur rekstrarleigukjör á nýjum sendibíl

Við bjóðum bíla í öllum stærðum til að takast á við fjölbreytt verkefni
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RENAULT MASTER

Kristinn R. Þórisson stígur 
nú fram undir listamanns-
nafninu KristinnR með sína 

fyrstu sólóplötu, Secrets via Satel-
lite, sem kemur út 33 árum eftir að 
síðast kom út lag eftir hann með 
hljómsveitinni Sonus Futurae.

Hljómsveitin var fyrsta hljóð-
gervlahljómsveit landsins og vakti 
athygli með „tölvupoppi“ sínu á 
plötunni Þeir sletta skyrinu, sem 
kom út 1982. Kristinn samdi lögin 
á þeirri plötu og útsetti þau fyrir 
trommuheila og hljóðgervla með 
Þorsteini Jónssyni.

„Það hafa náttúrlega komið tíma-
bil á þessum þremur áratugum þar 
sem maður hélt kannski að bakt-
erían væri horfin,“ segir Kristinn og 
bætir við að innblásinn af köppum 
eins og Todd Rundgren, Prince og 
Steve Winwood hafi hann alltaf 
dreymt um að gera plötu þar sem 
hann gerir allt sjálfur.

„Þessir gaurar gátu bara sest 
niður og gert heila plötu. Bara 
spilað allt sjálfir og ég sá einhvern 

veginn alltaf fyrir mér að þetta væri 
eitthvert svona takmark sem væri 
gaman að fá að glíma við.“

Einföld tæki
Kristinn segir að eftir tvær atrennur 
á löngu tímabili hafi hann gefist 
upp og ákveðið að hugsa aðeins sinn 
gang. „Ég endaði á að átta mig á því 
að það sem mér finnst skemmti-
legast í tónlistinni er að gera bara 
heilsteypt popplög og síðustu fimm 
árin er ég í fyrsta sinn búinn að vera 
með skítsæmilegt amatörstúdíó 
heima,“ segir Kristinn sem veit þó 
að græjurnar eru ekki upphaf og 
endir alls.

Of framsækinn fyrir NASA
Síðustu áratugi hefur Kristinn 
helgað sig rannsóknum og nýsköp-
un í gervigreind og tengdri tækni 
en elsta lagið á plötunni var samið 
fyrir 30 árum þegar Kristinn starf-
aði hjá Geimferðastofnun Banda-
ríkjanna, NASA, við undirbúning á 
alþjóðlegu geimstöðinni ISS.

„Já, já. Ég er það,“ svarar Kristinn 
þegar hann er spurður hvort hann 
sé alger skýjaglópur. Ég hélt lengi vel 
að framtíðarstarfið væri hjá NASA 
en af því að ég vil vera í fremstu 
víglínu dvínaði löngunin þegar ég 
komst að því að öll tækni sem NASA 
sendir út í geiminn verður að vera 
að minnsta kosti 10–15 ára gömul.“

Þá segist Kristinn hafa þurft 
dágóðan tíma til þess að átta sig á 
að hann þyrfti að halda þessum 
tveimur heimum, tónlistinni og 
gervigreindinni, aðskildum. „Það 
virkaði ekki fyrir mig að blanda 
þeim saman,“ segir Kristinn, sem þó 
reyndi en var aldrei ánægður með 
árangurinn. toti@frettabladid.is

Slettir enn rafskyrinu
Nær 40 árum eftir að hann steig fram með Sonus Futurae sendir 
Kristinn R. Þórisson frá sér sólóplötu sem var 33 ár í vinnslu.

Secrets via Satellite er komin á streymisveitur en verður óhjákvæmilega líka pressuð á vínyl í sumar eða haust.
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NÓG TIL AF POTTUM

FISKIBOLLUR
2 FYRIR 1

Arctic - Ellesmere 
3 manna  – 650 lítra
með legubekk

LOK Á POTTA
Margar stærðir

2 TEGUNDIR
GAMALDAGS 

HAKKABOLLUR
VENJULEGAR

HEIMILISBOLLUR

SVARTFUGLSEGG

VELJUM ÍSLENSKT

STYRKJUM ÍSLENSKT

Arctic Fox
4 manna – 850 lítra
með legubekk

Arctic Frontier
6 manna – 1500 lítra
3 Lazyboy stólar

Queen
6-8 manna – 1400 lítra
Mest seldi Plug and Play 
potturinn

King
6-8 manna – 1600 lítra
Klassískur

Arctic Cub
5 manna – 1200 lítra
Hitaveituskel úr trefjaefni

GRILLSPJÓT
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VIÐ TÍNUM ALLTAF 
UPP KUBBANA BEINT 

AF GÓLFINU, LÁTUM ÞÁ EKKI 
LIGGJA. HVER KUBBUR ER SVO 
DÝRMÆTUR.

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is

FIMMTUDAG
19:00

ÞRIÐJUDAG 17:50

ÞRIÐJUDAG 20:05

MIÐVIKUDAG 17:50

MIÐVIKUDAG 20:05

Við tínum alltaf upp 
kubbana beint af 
gólf inu, látum þá 
ek k i lig g ja. Hver 
kubbur er svo dýr-
mætur,“ segir Rakel 

Ósk Þorgeirsdóttir, einn stofnenda 
Aðdáendafélags um LEGO, þegar 
hún hafnar því alfarið að fullorðið 
fólk hafi lítið með LEGO að gera 
annað en að stíga á kubba með til-
heyrandi sársaukaópum.

Rakel situr í stjórn félagsins, 
sem er skammstafað AFUL. Í bili í 
það minnsta en nafnið gæti breyst, 
eins og allt sem kubbað er úr LEGO. 
„Það má segja að nafnið sé í vinnslu 
en við negldum þetta niður svona 
en það er hægt að breyta því seinna 
meir.“

Og út á hvað gengur þessi félags-
skapur? Hittast og kubba saman?

„Sko, markmiðið með félaginu er 
að skapa stað þar sem allir, áhuga-
fólk um LEGO á Íslandi, sérstaklega 
fullorðnir samt, hafi bæði tækifæri 
til að hittast persónulega og á net-
inu,“ segir Rakel sem skipar fyrstu 
stjórn félagsins ásamt þeim Brynjari 
Benediktssyni, Birgi Smára Ársæls-
syni og Guðnýju Guðnadóttur.

Óður til kubbagleðinnar
„Við viljum náttúrlega breiða út 
þessa vináttu og jafnrétti í öllu 
okkar starfi og þetta á allt að vera 
jafnt,“ segir Rakel og áréttar jöfn 
kynjahlutföll í stjórninni. „Það 
verður mikil áhersla á gleðina og 
við ætlum að hafa þetta mjög gagn-
sætt. Bara eins og félög eiga að vera,“ 
segir Rakel og bætir við að spenn-
andi tímar séu fram undan.

„Samtökin vilja sem sagt hvetja til 
útbreiðslu LEGO-áhugamálsins og 
tengjast öðrum aðdáendafélögum 
með alþjóðlegu samstarfi, viðburð-
um hér á Íslandi og bara kærleik og 
vináttu eins og mottó LEGO hefur 
verið frá upphafi. Fá alla með.“

Ekki bara átta doppur
En er ekki LEGO alltaf bara LEGO og 
kubbarnir alltaf eins? Eru ekki tak-
mörk fyrir því hversu mikið er hægt 
að tala um þetta og velta kubbunum 
fyrir sér?

„Nei, þetta er nefnilega alltaf í 
vinnslu hjá þeim og þegar maður 
er að kubba eitthvað nýtt rekst 
maður til dæmis stundum á kubba 
sem maður hefur aldrei séð áður. 
Þannig að þeir eru alltaf að koma 
með nýja kubba og þetta er ekkert 
bara þessi klassíski með átta dopp-
um. Við mælum allt í doppum, sko,“ 
segir Rakel með vísan til þess eðlis-
þáttar kubbanna sem heldur þessu 
öllu saman.

„Kubbarnir eru að breytast 
og það eru alltaf að koma nýjar 
tengingar og nýir fídusar og þann-
ig. Þetta er og hefur alltaf verið að 
þróast síðan þetta byrjaði sem tré-

leikfang,“ segir Rakel og nefnir sem 
dæmi Star Wars-settin sem njóti 
mikilla vinsælda. Ekki síst í full-
orðnu deildinni.

Kubbað með frjálsri aðferð
„Síðan er líka eigin sköpun mjög 
vinsæl. Svokallað MOC, My Own 
Creation. Ég veit ekki hvað við 
eigum að kalla það, Mín eigin 
sköpun, MÍS? Við eigum líka eftir 
að þýða öll svona orð og hugtök 
yfir á íslensku. Það verður eitt af 
verkefnum félagsins,“ segir Rakel og 
heldur áfram að tala um kubb með 
frjálsri aðferð.

„Þú færð kassa og leiðbeining-
arnar en síðan geturðu búið til það 
sem þú vilt og þér dettur í hug. Bara 
nota ímyndunaraflið. Það er bara 
ótrúlegt hvað það er hægt að búa til 
og við viljum efla sköpunargleðina 
og listamennina í fólki.

Ég var svolítið hissa á að það væri 
ekki búið að mynda svona félags-
skap og við viljum bara breiða út 
gleðina og verða þessir LEGO-sendi-
herrar á Íslandi og fá að vera aðeins 
meira með á alþjóðlega vísu.“
toti@frettabladid.is

Staðfasta LEGO-fólkið 
mælir allt í doppum 
LEGO-fólk þéttir kubbaraðirnar með nýju aðdáendafélagi á Íslandi. 
Auk þess að skapa vettvang til að kubba og spjalla er félaginu 
ætlað að efla alþjóðleg tengsl og breiða út kærleiksboðskapinn.

Brynjar Benediktsson, Rakel Ósk, Birgir Smári Ársælsson og Guðný Guðnadóttir í stjórn AFUL. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Doppurnar eru mikill gleðigjafi þangað til að stigið er á þær berum fótum.
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Orkan býður lítrann á lægsta verðinu í öllum landshlutum — án allra skilyrða. 

LÆGSTA
VERÐIÐ
Í ÖLLUM
LANDS
HLUTUM



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Hauks Arnar 
Birgissonar

BAKÞANKAR

Gerðu frábær kaup
NÝTT  OUTLET

Afsláttur af skiptidýnum, eldri gerðum, sófum, hvíldarstólum, mjúkvöru og fl.

ÚRVAL AF SÓFUM 
OG HVÍLDARSTÓLUM

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF HEILSUDÝNUM

NÝ SENDING AF SÆNGUM
BY BRINKHAUS

PRESTON
Svefnsófi

Verð áður kr. 249.900
NÚ AÐEINS KR. 224.910
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GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

KYNNTU ÞÉR VÖRUÚRVALIÐ
OG VERSLAÐU Í RÓLEGHEITUM

Í VEFVERSLUN OKKAR

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233   |   BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150   |   OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16
UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði og Bara snilld, Egilsstaðir 

BALDURSNES 6 – AKUREYRI LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UM FJÓRÐUNGUR LANDSMANNA SEFUR Á DÝNU FRÁ SVEFN & HEILSU*
  *Samkvæmt könnun frá Gallup.AHLGRENS

BÍLAR - 2 TEG 

349
KR/STK

2792/ 3490 KR/KG

Ný sending af Brooks
var að detta í hús

Á milli hárskera og hár-
prúðs einstaklings 
ríkir sérstakt samband, 

sérstök tengsl. Aðilar sem 
ekkert þekkjast í upphafi öðlast 
hægt og bítandi innsýn í líf 
hvor annars, án þess að eiga í 
samskiptum utan stólsins. Fá 
viðskiptasambönd eru sterkari. 
Heilagt samband sem ekki má 
svíkja. Þótt hárskerinn verði að 
fá að klippa aðra þá lætur kúnn-
inn aðra ekki klippa sig. Það er 
reglan. Punktur.

Ill nauðsyn er það eina sem 
réttlætt getur hárskeraskipti. 
Frá barnsaldri hafa fjórar 
manneskjur klippt mig. Mín 
fyrsta hárgreiðslukona, sem 
sinnti mér til fullorðinsára, fór 
loks á eftirlaun. Góð ráð voru 
þá dýr. Til allrar lukku fann ég 
yndislega manneskju sem tók 
að sér starfið um tíma, eða þar 
til hún fór í fæðingarorlof. Því 
miður sneri hún ekki aftur til 
fyrri starfa. Þá skipti ég um kyn 
og settist í stólinn hjá fínum 
gaur, á svipuðum aldri og ég 
sjálfur. „Við getum líklegast 
verið saman út ævina,“ hugsaði 
ég með mér. Þegar hann við-
beinsbrotnaði í hjólreiðaslysi þá 
þurfti að taka stóra ákvörðun. 
Annaðhvort að safna hári í 
nokkra mánuði eða finna stað-
gengil.

Staðgengillinn var frábær 
stúlka, sem starfaði á sömu hár-
greiðslustofu. Þegar brotið hafði 
gróið og hjólarinn mætti aftur 
til starfa leið mér eins og ég væri 
að halda fram hjá honum – beint 
fyrir framan nefið á honum. 
Hann tók því furðu vel og brátt 
var staðgengillinn búinn að 
leysa hann af hólmi. Varanlega? 
Aldeilis ekki. Nú er þessi indælis 
stúlka á leið í fæðingarorlof og 
kemur þá í ljós hvort minn fyrr-
verandi vill taka við mér aftur.

Ill nauðsyn


