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Rauði þráðurinn

Sannkallað blíðviðri var á höfuðborgarsvæðinu í gær og fór hiti vel yfir 20 gráður þegar sólin skein sem hæst. Það var því kærkomið fyrir þessa stelpur að kæla sig í gosbrunni við Gerðar-
safn í Kópavogi, líkt og sjá má skemmtu þær sér mjög vel. Í dag má búast við hæglætisveðri í borginni með lítils háttar skúrum og hita á bilinu 8-13 stig. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK  

DÓMSMÁL Mannréttindadómstóll 
Evrópu (MDE) hefur fallist á að 
taka til efnislegrar meðferðar kæru 
Magnúsar Guðmundssonar, fyrr-
verandi bankastjóra Kaupþings 
í Lúxemborg, sem var sakfelldur 
fyrir aðild að markaðsmisnotkun 
og umboðssvik í svokölluðu Mark-
aðsmisnotkunarmáli Kaupþings í 
Hæstarétti árið 2016. 

Með sakfellingunni var dómi hér-
aðsdóms snúið við að hluta en þar 
var tveimur ákæruliðum á hendur 
honum vísað frá dómi en hann 
sýknaður af öðrum ákærum.

Kæra Magnúsar byggir á því að 

Ingveldur Einarsdóttir og Þorgeir 
Örlygsson, dómarar við Hæstarétt, 
hafi verið vanhæf til að fella dóm á 
mál hans vegna starfa sona þeirra. 
Sonur Ingveldar var aðstoðarsak-
sóknari hjá Sérstökum saksóknara 
og sonur Þorgeirs var yfirlögfræð-
ingur hjá slitastjórn Kaupþings.

Í niðurstöðu MDE um Al Thani-
málið var komist að þeirri niður-

stöðu að hæfi dómarans Árna Kol-
beinssonar hefði ekki verið hafið 
yfir vafa en sonur hans starfaði fyrir 
bankann bæði fyrir fall hans og eftir 
að hann varð gjaldþrota.

Í kæru Magnúsar er einnig byggt 
á hlutafjáreign dómara í föllnu 
bönkunum og vísað til Viðars Más 
Matthíassonar, Ingveldar Einars-
dóttur, Ólafs Barkar Þorvaldssonar 
og Markúsar Sigurbjörnssonar.

Ekki er vitað til þess að aðrir í 
hópnum en Ingveldur hafi átt hluta-
bréf í Kaupþingi fyrir fall bankans. 
Af niðurstöðu MDE í Al Thani-mál-
inu má draga þá ályktun að dóm-

arar verði ekki taldir vanhæfir í 
málum sem vörðuðu aðra banka en 
þá sem þeir áttu fjárhagslega hags-
muni í og að þeir hagsmunir hafi 
þurft að vera umtalsverðir.

Niðurstaða um meðferðarhæfi 
kæru Magnúsar var birt á vef MDE 
22. júní síðastliðinn. Þegar hefur 
verið kveðinn upp áfellisdómur 
í máli Elínar Vigfúsdóttur vegna 
hlutafjáreignar dómara í Lands-
bankanum og í Al-Thani málinu 
eins og áður sagði.

Fleiri íslensk mál um hluta-
fjáreign dómara bíða meðferðar í 
Strassborg. – aá

MDE fjallar um mál Magnúsar
Mál Magnúsar Guðmundssonar, fyrrverandi bankastjóra Kaupþings í Lúxemborg, fær efnislega umfjöllun 
við Mannréttindadómstól Evrópu. Málið varðar meint vanhæfi tveggja dómara vegna starfa sona þeirra.

SAMGÖNGUR Ólafur Guðmundsson 
umferðaröryggissérfræðingur segir 
malbikið á vegarkaflanum á Kjalar-
nesi, þar sem banaslys varð á sunnu-
dag, ekki rétt blandað. Þá segir hann 
vegarkafla með sama malbiki vera 
víða á höfuðborgarsvæðinu og að 
varað hafi verið við hættunni þar.

„Þetta er gert þegar menn búa til 
hálkusvæði í tengslum við ökuskóla 
erlendis, þá setja menn extra mikið 
bik og úða svo vatni og þá verður 
þetta flughált,“ segir hann.

Malbikun á vegarkaflanum sem 
um ræðir var í höndum Loftorku og 
unnið var með efni frá Malbikunar-
stöðinni Höfða. Upplýsingafulltrúi 
Vegagerðarinnar segir endanlega 
ábyrgð liggja hjá Vegagerðinni og 
rannsókn sé hafin á því hvað fór 
úrskeiðis.  – bdj, khg / sjá síðu 4

Malbikið ekki 
rétt blandað

Sonur Ingveldar starfaði 
hjá Sérstökum saksóknara 
en sonur Þorgeirs hjá 
slitastjórn Kaupþings.



Veður

Fremur hæg breytileg átt í dag. 
Skýjað og lítils háttar skúrir suð-
vestanlands, en bjart að mestu 
norðan til. Hiti 10 til 15 stig, hlýjast 
fyrir norðan.  SJÁ SÍÐU 18

Líf og fjör í Grímsnesi

Það var líf og fjör á tjaldsvæðinu Borg í Grímsnesi um helgina og verður líklega í allt sumar ef veður leyfir. Hálft ár er liðið frá því að fyrstu tilfelli 
kórónaveirunnar sem veldur COVID-19 greindust í Wuhan í Kína og mun faraldurinn setja mark sitt á öll ferðalög í sumar. Eins og myndin gefur til 
kynna er mjög auðvelt að njóta sín í tjaldferðalagi um landið og hafa yfirvöld hvatt Íslendinga til að ferðast innanlands í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SUÐURLAND „Þá má segja að við 
höfum gefist upp á þessu,“ segir 
Þröstur Eysteinsson skógræktar-
stjóri um þá ákvörðun Skógrækt-
arinnar að framlengja ekki leigu-
samninga við hjólhýsaeigendur í 
Þjórsárdal.

Líkt og Fréttablaðið greindi frá í 
síðustu viku fengu leigjendur bréf í 
síðustu viku þar sem þeim var til-
kynnt að til stæði að loka hjólhýsa-
byggðinni. Verða leigjendur að fjar-
lægja hjólhýsin, palla og annað fyrir 
1. júní á næsta ári. 

Yfir hundrað hjólhýsi eru á staðn-
um og snertir ákvörðunin um 300 
til 400 manns. Hafa margir hverjir 
farið í dýrar framkvæmdir við hjól-
hýsin.

„Það var ekki síst vegna þess að 
það var ekki hægt að fá meirihluta 
fólks til að fylgja reglum svæðisins,“ 
segir Þröstur aðspurður um ástæður 
ákvörðunarinnar. „Því miður bitnar 
þetta á þeim sem hafa staðið sig vel, 
en það er minnihlutinn.“

Þröstur segir beinar fjárhags-
legar ástæður ekki hafa legið að 
baki lokuninni og ekki standi til að 
loka öðrum svæðum á vegum Skóg-
ræktarinnar. „Þetta er eina svæðið 
sem við erum að gefast upp á,“ segir 
hann. „Þarna mun nú fá að vaxa 
skógur.“

Heiðveig María Einarsdóttir, for-
maður Félags áhugamanna um hjól-
hýsabyggð í Þjórsárdal, gagnrýndi 
fyrir helgi þann stutta fyrirvara sem 
leigjendur hafa til þess að hreinsa 
svæðin og að lögmaður félagsins sé 
nú að skoða réttarstöðu þeirra.

Þröstur segir ekkert annað hafa 
verið í boði en að gera þetta með 
þessum hætti. „Við getum ekki 
sagt upp samningum eftir að þeir 

eru útrunnir. Það skrifa allir undir 
samning til eins árs í senn og við 
bara tilkynntum að við hygðumst 
ekki reka svæðið áfram eftir að 
núgildandi samningar renna út,“ 
segir hann. 

„Okkur fannst það bærilega heið-
arlegt af okkur að gefa fólki heilt ár 
til að spá í sín mál.“ 
kristinnhaukur@frettabladid.is

Meirihluti fólks hafi 
ekki fylgt reglunum
Skógræktarstjóri segir að ástæðan fyrir lokun hjólhýsasvæðisins í Þjórsárdal 
sé að meirihlutinn fylgi ekki reglum. Miður sé að ákvörðunin bitni á minni-
hlutanum sem hafi staðið sig vel. Bærilega heiðarlegt sé að gefa árs fyrirvara.

COVID-19 Víðir Reynisson, yfirlög-
regluþjónn hjá Ríkislögreglustjóra, 
hefur áhyggjur af því að kórón-
aveiran nái sér mögulega hratt á 
strik aftur og að seinni bylgja far-
aldursins sé nú væntanleg. Hann 
segir að við séum í annarri stöðu 
nú en fyrir viku og að almanna-
varnir muni ekki hika við að grípa 
til aðgerða til að koma í veg fyrir 
frekari útbreiðslu.

„Já, ég hef áhyggjur og við öll. 
Það er raunveruleg hætta á að 
úti séu samfélagsleg smit sem við 
náum ekki utan um. Því f leiri sem 
koma saman, því hraðari getur 
útbreiðslan orðið. Smitrakningin 
og sóttkvíin verða þá sömuleiðis 
enn umfangsmeiri,“ sagði Víðir í 
gær.

Þórólfur Guðnason sóttvarna-
læknir sagði í kvöldfréttum RÚV í 
gær að ekki væri útilokað að taka 
þurfi skref til baka í sóttvarnaráð-
stöfunum, til dæmis ef f leiri hóp-
sýkingar koma upp. 

Þá sagði hann að búið væri að 
rannsaka marga síðastliðna daga 
og að frekari rannsóknir væru fyrir-
hugaðar. 

Aðspurður hvort núgildandi 
reglur um fjöldatakmarkanir yrðu 
í gildi fram yfir verslunarmanna-
helgi sagði hann það ekki gott að 
segja. „Við þurfum að taka eitt skref 
í einu, sjá hvernig okkur gengur að 
ráða við þessa hópsýkingu sem er 
í gangi áður en við förum að hugsa 
um næstu skref,“ sagði Þórólfur. – uö

Hefur áhyggjur 
af seinni bylgju 
faraldursins

Víðir segir afleiðingarnar alvarlegar 
ef smit kemur upp á viðburðum.

Þetta er eina svæðið 
sem við erum að 

gefast upp á.

Þröstur Eysteins-
son, skógræktar-
stjóri

Margir leigjendur á svæðinu hafa eytt milljónum króna í framkvæmdir. 

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur hefur sýknað Reykjavíkur-
borg af kröfu Sérverks ehf. Verk-
takafyrirtækið, í samstarfi við 
Samtök iðnaðarins, krafði borgina 
um endurgreiðslu á um 120 milljóna 
króna innviðagjaldi vegna bygginga 
í Vogabyggð.

Líkt og Markaðurinn greindi frá 
í haust var um að ræða prófmál um 
lögmæti innviðagjaldsins. Dómur-
inn telur að greiðsluskyldan hvíli á 
gagnkvæmum samningi og sé því 
ekki skattur. Ber Sérverki að greiða 
tæpar tvær milljónir króna í máls-
kostnað. – ab

Borgin sýknuð 
Dæmt var í málinu á föstudaginn.
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ÁVÍSUN Á UPPLIFUN
Láttu sólina elta þig í sumar

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

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

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

 3+4 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

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

Dráttarbeisli fyrir ævintýri 
sumarsins fylgir með RAV4

að andvirði

100.000 til 200.000 kr.
hjá einhverri af eftirtöldum 

verslunum:

AYGO Yaris Corolla Toyota C-HR Camry Hybrid



Gæðaeftirlitið er 
ekki í lagi og það er 

ekki farið eftir uppskrift-
inni.

Ólafur Guð-
mundsson

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

SAMGÖNGUR „Ég held að þetta sé 
vitlaust blandað, það er of mikið 
bik í þessu. Þetta er úti um allt, á 
Reykjanesbrautinni, við Smára-
lindina, á Gullinbrú. Það oft búið 
að kvarta undan þessu,“ segir 
Ólafur Guðmundsson umferðar-
öryggissérfræðingur um malbikið 
á vegarkaf lanum á Kjalarnesi þar 
sem banaslys varð á sunnudag.

Hann segir að um léleg vinnu-
brögð sé að ræða og að margoft 
sé búið að benda á hættuna sem 
skapist við malbikun af þessu tagi. 
„Gæðaeftirlitið er ekki í lagi og það 
er ekki farið eftir uppskriftinni. 
Þetta eru að mínu viti léleg vinnu-
brögð. Þetta verður eins gler,“ segir 
Ólafur.

„Þegar það blotnar þá verður 
þetta glerhált. Þetta verður mjög 
lúmskt. Þetta er gert þegar menn 
búa til hálkusvæði í tengslum við 
ökuskóla erlendis, þá setja menn 
extra mikið bik og úða svo vatni 
og þá verður þetta f lughált,“ bætir 
hann við.

Malbikun á vegarkaf lanum sem 
um ræðir var í höndum Loftorku 
og unnið var með efni frá Mal-
bikunarstöðinni Höfða. Ásberg 
K. Ingólfsson, framkvæmdastjóri 
Malbikunarstöðvarinnar Höfða, 
segir að rétt efni hafi verið afgreitt 
frá stöðinni. „Við uppfylltum þær 
kröfur sem komu frá verkkaupa 
og hann óskaði eftir. Framleiðslu-
niðurstöður okkar sýna það,“ segir 
hann.

Steinefnastærð hafi verið breytt 
frá hinu hefðbundna en það eigi þó 
ekki að hafa teljandi áhrif. „Þetta 
á að vera stöðluð uppskrift,“ segir 
Ásberg. Hvorki náðist í fram-

kvæmdastjóra né forstjóra Loft-
orku við vinnslu þessarar fréttar.

G. Pétur Matthíasson, upp-
lýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, 
segir það nú í rannsókn hvað fór 

úrskeiðis. „Mér skilst að allar mæl-
ingar í malbikunarstöðinni hafi 
verið innan marka. Eigi að síður 
er malbikið of hált þegar það er 
lagt út. Það er ekki hægt að segja á 
þessari stundu hvort eitthvað hafi 
brugðist í framleiðslunni og það er 
eitt af því sem þarf að skoða gaum-
gæfilega,“ segir hann. Ýmsir þættir 
geti spilað inn í, svo sem hvernig 
völtunin var gerð.

„Við erum veghaldarinn og 
endanlega berum við ábyrgðina,“ 
segir G. Pétur. „En verktakinn 
skilar ekki því sem við viljum fá 
samk væmt útboðssk ilmálu m 
þannig að þeir bera ábyrgð á því. 

Við þurfum hins vegar að vita af 
hverju þetta verður svona,“ segir 
hann. Þá segir hann Vegagerðina 
ekki farna að nálgast málið með 
kröfur á hendur Loftorku í huga. 
En Loftorka muni sjá um að leggja 
nýtt malbik yfir kaf lann á Kjalar-
nesi og aðra hála kaf la þar sem 
sama var uppi á teningnum, til 
dæmis við Gullinbrú. „Við vitum 
um þessa kaf la og fylgjumst með 
þeim,“ segir G. Pétur og nefnir til 
dæmis kaf la við Vífilsstaði. Kaf l-
arnir séu merktir og séu ekki jafn 
slæmir og á Kjalarnesi. 
birnadrofn@frettabladid.is 
kristinnhaukur@frettabladid.is

Segir malbiksblönduna vera 
notaða við gerð hálkusvæða
Umferðaröryggissérfræðingur telur malbikið á vegarkaflanum á Kjalarnesi, þar sem banaslys varð á 
sunnudag, ekki hafa verið rétt blandað. Oft hafi verið varað við hættu á vegarkaflanum. Rannsókn er 
hafin á hvað fór úrskeiðis og segir upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar ábyrgðina endanlega liggja þar.

Vegarkaflinn sem um ræðir er á Kjalarnesi, á milli Grundarhverfis og Hvalfjarðarganga. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SJÁVARÚTVEGUR Alls veiddu 315 
strandveiðibátar umfram veiði-
heimildir í maí á þessu ár. Þetta 
kemur fram á vef Fiskistofu. Strand-
bátar hafa heimild til að fara tólf 
veiðiferðir í hverjum mánuði og 
veiða 650 þorskígildiskíló í hverri 
veiðiferð. Þegar veitt er umfram 
heimilaðan afla verður sá afli ólög-
mætur og á sama tíma frádreginn 
heildaraflaheimildum strandveiði-
báta.

Þeir 315 bátar sem veiddu 
umfram heimild veiddu samtals 
rúmlega 37 þúsund tonn umfram 
og munu útgerðir bátanna greiða 
rúmar 8,6 milljónir króna í ríkis-
sjóð. Sá bátur sem veiddi mestan 
ólögmætan afla í maí var Bára BA 
30, 676 umframkíló og því næst 
Hrólfur AK 29, 589 umframkíló.  
– bdj

Hundruð 
báta veiddu 
ólögmætan afla

Alls veiddu 315 bátar rúmlega 37 
þúsund tonn umfram heimildir.

NORÐURLÖND Gengið er út frá 
því að þing Norðurlandaráðs 
verði haldið í Hörpu í lok október. 
Ákvörðun þess efnis var tekin á 
fundi forsætisnefndar ráðsins í síð-
ustu viku. Sá fundur var rafrænn 
eins og aðrir fundir ráðsins undan-
farna þrjá mánuði vegna COVID-19.

„Þó að tæknin hafi oftast virkað 
sem skyldi hefur þessi reynsla stað-
fest hve óumræðilega mikilvægt er 
að við hittumst reglulega í raun-
heimum, augliti til auglitis. Því gleð-
ur það okkur mjög að eins og staðan 
er í dag getum við haldið áfram að 
skipuleggja þingið í Reykjavík,“ 
segir Silja Dögg Gunnarsdóttir, for-
seti Norðurlandaráðs.

Fari svo að önnur bylgja COVID-
19 skelli á Norðurlöndum eða hluta 
svæðisins í haust er hugsanlegt að 
aflýsa verði öllu þinginu,“ segir hún. 
Engin óþarfa áhætta verði tekin.

Á þinginu koma saman 87 þing-
menn sem eiga sæti í Norðurlanda-
ráði en þar að auki taka fjölmargir 
norrænir ráðherrar þátt í ýmsum 
viðburðum. – sar

Þing óbreytt í 
Hörpu í haust

STJÓRNMÁL Þingheimur var í óða-
önn að ljúka afgreiðslu síðustu 
þingmála vorþingsins þegar Frétta-
blaðið fór í prentun í gærkvöldi.

Þótt sjaldan ríki sérstök spenna 
um afgreiðslu þingmála var óvissa í 
loftinu í gær um afdrif þingmanna-
frumvarps Pírata um afnám refsinga 
við vörslu neysluskammta. Ekki var 
ljóst hvernig þingmenn  hygðust 
greiða atkvæði um málið en skiptar 

skoðanir hafa verið um stefnu í 
fíkniefnamálum þvert á flokka. 

Meðal annarra mála sem afgreidd 
voru í gær voru samgönguáætlanir 
og frumvarp um stofnun opinbers 
hlutafélags um samgönguinnviði 
á höfuðborgarsvæðinu. Þingmenn 
Miðf lokksins héldu uppi málþófi 
vegna andstöðu sinnar við málið og 
skiptar skoðanir hafa verið um það 
innan stjórnarmeirihlutans. 

Tveir þingmenn Sjálfstæðis-
f lokksins, Guðlaugur Þór Þórðar-
son utanríkisráðherra og Sigríður Á. 
Andersen, formaður utanríkismála-
nefndar, kölluðu inn varamenn sína 
í atkvæðagreiðslurnar. Aðspurður 
sagðist Guðlaugur Þór vera á löngu 
ákveðnu ferðalagi um Snæfellsnes 
með utanríkisráðherra Færeyja. 
Fyrirspurn blaðsins um forföll Sig-
ríðar var ekki svarað.

Meðal mála sem döguðu uppi við 
þinglok voru mál um skipun sendi-
herra, frumvarp um bætur fyrir 
meiðyrði, margumrætt fjölmiðla-
mál og frumvarp um þjóðarsjóð.

Þing kemur aftur saman á stutt-
um þingstubbi í lok ágúst til að 
ræða fjármálastefnu en ljóst varð 
snemma í COVID-faraldrinum að 
forsendur gildandi stefnu væru 
brostnar. – aá

Spennuþrungnar atkvæðagreiðslur í þinginu í gær
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Það er fernt sem skilgreinir Jimny sem ekta jeppa:

Sterkbyggð grind

Mikil veghæð

Heilar hásingar með gormafjöðrun

Fjórhjóladrif með lágu drifi

VERÐ FRÁ KR.

4.170.000

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Suzuki á Íslandi

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:
Akureyri: Bílaríki, Lónsbakka. 

Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2. 

Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.

Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9. 

Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

 JIMNY
EFTIR LANGAN BIÐLISTA EIGUM VIÐ TIL ÖRFÁA BÍLA Á LAGER

SUZUKI

LOKSINS TIL Á LAGER!
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DÓMSMÁL „Ég verð að standa hérna 
sem málsvari lögmanna í landinu 
við þessar aðstæður og vera dálítið 
grimmur við lögguna,“ sagði Arnar 
Þór Stefánsson hæstaréttarlög-
maður í málf lutningi í máli lög-
mannsins Steinbergs Finnboga-
sonar, í Héraðsdómi Reykjavíkur í 
síðustu viku. Steinbergur fer í mál-
inu fram á 10 milljónir í bætur frá 
ríkinu fyrir frelsissviptingu og aðrar 
íþyngjandi aðgerðir lögreglu vegna 
máls sem skjólstæðingur hans var 
sakborningur í.

Steinbergur var handtekinn á 
skrifstofum héraðssaksóknara í 
febrúar 2016, vegna gruns um að 
vera viðriðinn peningaþvættismál 
skjólstæðings síns, vistaður í Hverf-
issteini eina nótt og sætti einangrun 
í tvo sólarhringa í Hegningarhúsinu 
við Skólavörðustíg. Framkvæmdar 
voru húsleitir bæði á lögmannsstofu 
hans og heimili. Með úrskurði hér-
aðsdóms rúmum þremur mánuðum 
síðar var embætti héraðssaksókn-
ara gert að eyða afritum af öllum 
gögnum sem haldlögð voru í hús-
leit á lögmannsstofunni, með þeim 
rökum að með afritun gagnanna 
hefði trúnaðarskyldu milli lög-
manns og skjólstæðinga hans verið 
með öllu varpað fyrir róða. Meðal 
gagna sem haldlögð voru í húsleit-
inni var mappa merkt nafni skjól-
stæðings Steinbergs í málinu auk 
þess sem tekin voru afrit af rúm-
lega tvö þúsund möppum í tölvum 
hans, merktum ýmsum málum og 
nöfnum skjólstæðinga.

Steinbergur hafði réttarstöðu 
sakbornings í málinu í 19 mánuði 
áður en mál hans var fellt niður hjá 
héraðssaksóknara án þess að ákæra 
væri gefin út gegn honum.

Síðar i hluti aðalmeðferðar 
málsins fór fram í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í síðustu viku en fyrr 
í mánuðinum voru teknar skýrslur 
af nokkrum vitnum fyrir dómi, þar 
á meðal af Birni Þorvaldssyni, sak-
sóknara hjá embætti héraðssak-
sóknara. Við upphaf þinghaldsins 
í síðustu viku lagði ríkislögmaður 
fram bókun þar sem gerðar eru 
alvarlegar athugasemdir við óbil-
gjarna framgöngu lögmanns Stein-
bergs gagnvart Birni er hann gaf 
skýrslu fyrir dómi. Í bókuninni og 
í málf lutningi ríkislögmanns var 
gagnrýnt að lögmaðurinn hefði 
gefið í skyn að opinberir starfs-
menn sem leiddir voru sem vitni í 
málinu, hefðu gerst sekir um brot í 
starfi.

Arnar Þór brást ókvæða við 
bókuninni og sagði lögreglu og sak-

sóknara verða að þola að saumað 
væri að þeim, enda gæfi mál Stein-
bergs mögulega tilefni til áminning-
ar á saksóknarann, og jafnvel rann-
sakendum vegna þess að í beiðnum 
um húsleitir og gæsluvarðhald 
hafi verið að finna staðhæfingar 
sem voru ekki í samræmi við fyrir-
liggjandi gögn úr skýrslutökum á 
þeim tíma. Þá væri ekki útilokað að 
fella mætti háttsemi saksóknarans 

undir ákvæði hegningarlaga um 
rangar sakargiftir. Þess vegna hefði 
hann varað Björn við því í upphafi 
skýrslutökunnar að hann kynni að 
fella á sig refsiábyrgð með skýrslu-
gjöf sinni.

„Ég held að Björn Þorvaldsson, 
sem er búinn að fá ansi marga 
bankamenn dæmda í fangelsi, eftir 
að hafa saumað að þeim, mætti 
nú alveg prófa að vera einu sinni 
spurður spjörunum úr og hafi nú 
bara gott af því,“ sagði Arnar Þór. 
Hann vísaði til skýrslugjafar lög-
reglumanna sem komu að hand-
töku Steinbergs, sögðust aðspurðir 
fyrir dómi óhræddir við að hand-
taka lögmenn og fara í húsleitir á 
lögmannsstofur, enda hefðu þeir 
farið í fjölda slíkra.

„Kannski er þetta vandinn,“ 
sagði Arnar og bætti við: „Kannski 
er embætti héraðssaksóknara sem 
áður hét Sérstakur saksóknari, 

komið það langt frá sakamálalög-
unum og veruleikanum, að það er 
kominn tími núna árið 2020 til að 
segja stopp. Forherðingin er orðin 
of mikil.“

Arnar Þór sagði mál Steinbergs 
kornið sem fyllti mælinn. „Hér 
gengu menn of langt og framganga 
yfirvalda í þessu máli var ámælis-
verð.“

Arnar Þór sagði þeim dómara 

sem úrskurðaði Steinberg í gæslu-
varðhald og heimilaði húsleit á lög-
mannsstofu hans, vorkunn. Vegna 
skamms tíma sem dómarar hafi 
til að úrskurða um rannsóknarað-
gerðir þurfi þeir að geta treyst því 
að staðhæfingar í beiðnum, sem 
renna eigi stoðum undir grun gagn-
vart sökuðum manni, séu réttar.

Nokkur umræða varð í þinghald-
inu um málsmeðferð umræddra 
beiðna og sagði dómarinn í málinu, 
Pétur Dam Leifsson, málsmeðferð 
slíkra beiðna í raun ærið rann-
sóknarefni og tilvalið umræðuefni 
á Lagadegi, árlegum málþingsdegi 
lögfræðinga.

Ríkislögmaður viðurkennir að 
Steinbergur eigi bótarétt vegna 
frelsissviptingar að ósekju en hafn-
ar bótakröfunni sem of hárri.

Dómur verður kveðinn upp í máli 
Steinbergs síðar í sumar. 
adalheidur@frettabladid.is 

Stöðva þurfi forherðingu embættisins
Arnar Þór Stefánsson lögmaður sparaði ekki stóru orðin í málflutningi um kröfu umbjóðanda síns og kollega Steinbergs Finnboga-
sonar í síðustu viku. Arnar Þór sagði framferði saksóknara og rannsakenda geta gefið tilefni til áminningar, jafnvel refsimeðferðar.

Steinbergur Finnbogason gat aðeins fylgst með fyrri hluta aðalmeðferðar máls síns en síðari daginn var hann sjálfur í málflutningi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það er kominn tími 
núna árið 2020 að 

segja stopp. Forherðingin er 
orðin of mikil.

Arnar Þór Stefánsson,  
Hæstaréttarlögmaður

Steinbergur var hand-
tekinn vegna gruns um að 
vera viðriðinn mál skjól-
stæðings síns. Hann hafði 
réttarstöðu sakbornings í 19 
mánuði.
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á aðeins 3.990 kr./mán.á aðeins 3.990 kr./mán.á aðeins 3.990 kr./mán.

Eigðu skemmtilegt sumar með 
Stöð 2 Maraþon, heima eða á ferðinni.
Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is.
Stöð 2 Maraþon, heima eða á ferðinni.

stod2.is.

Úrval afþreyingar fyrir alla í sumar 
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á aðeins 3.990 kr./mán.á aðeins 3.990 kr./mán.á aðeins 3.990 kr./mán.

Úrval afþreyingar 
fyrir alla í sumar 

Eigðu skemmtilegt sumar með 
Stöð 2 Maraþon, heima eða á ferðinni.
Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is.
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PÓLLAND Andrzej Duda, forseti Pól-
lands, leiðir forsetakosningarnar 
eftir fyrstu umferðina á sunnudag. 
Hlaut hann um 44 prósent sem þýðir 
að aðra umferð þarf til, milli hans og 
Rafal Trzakowski, hins frjálslynda 
borgarstjóra Varsjár, sem fékk um 
30 prósent. Mun hún fara fram þann 
12. júlí.

Niðurstöðurnar voru að miklu 
leyti í takt við kannanir, en þar var 
Duda spáð 42 prósenta fylgi og Trza-
kowski 30 prósentum.

Fjölmiðlamaðurinn óf lok ks-
bundni Szymon Holownia hlaut 13,3 
prósent atkvæða og mun ekki taka 
þátt í seinni umferðinni. Kannanir 
benda til að meirihluti stuðnings-
manna Holownia komi til með að 
styðja Trzaskowski í seinni umferð-
inni.

Búist er við því að Duda beri sigur 
úr býtum þó ekki með jafn afgerandi 
hætti og kannanir bentu til í apríl 
þegar kosningarnar áttu að fara 
fram en var frestað vegna COVID-19 
faraldursins. Voru þá líkur á að hann 
myndi vinna með meirihluta í fyrri 
kosningunum.

Duda er fram bjóðandi stjórn ar-
flokks ins íhalds sama Laga og rétt-
læt is. Ef hann tapar má búast við 
talsverðum breytingum í átt að 
frjálslyndi í landinu, en Duda hefur 
meðal annars lýst samkynhneigð 
sem „hug mynda fræði hættu legri en 
komm ún isma“.

Pólverjar á Íslandi eru hins vegar 
ekki jafn hrifnir af honum og landar 
þeirra í heimalandinu. Því hann fékk 

aðeins rúm 400 atkvæði í kosning-
unni sem fór fram í pólska sendiráð-
inu, eða rúmlega 12 prósent atkvæða.

Þetta er mjög í samræmi við 
þingkosningarnar sem fóru fram í 
október síðastliðnum. Lög og rétt-
læti tryggðu sér hreinan meirihluta 
á pólska þinginu með 44 prósentum 
atkvæða. En hér á Íslandi fékk flokk-
urinn aðeins 17 prósent og endaði í 
fjórða sæti.

Frjálslyndir frambjóðendur eiga 
fremur upp á pallborðið hér á Íslandi. 
Hlaut Trzakowski flest atkvæði, eða 
33,5 prósent. Þar á eftir kom sjón-
varpsmaðurinn Szymon Holownia 
með 24 prósent en hann fékk 14 í 
heildarkosningunni. Þá hefur Dagur 
B. Eggertsson borgarstjóri Reykjavík-
ur lýst yfir stuðningi við Trzakowski.

Athygli vekur að Krzysztof Bosak, 

frambjóðandi Þjóðfylkingar öfga-
hægrimanna, hlaut langtum betri 
kosningu hér á landi en í Póllandi, 
rúmlega 21 prósent á móti tæplega 
7. En f lokkur hans vill meðal ann-
ars taka upp dauðarefsingu að nýju, 
banna þungunarrof, leyfa byssueign 
almennings og er á móti réttindum 
innflytjenda og hinsegin fólks.

Þetta er reyndar einnig í samræmi 
við úrslit þingkosninganna árið 2019. 
Þá fengu öfgahægrimenn tæplega 
26 prósent á Íslandi og voru næst-
stærstir en fengu aðeins 7 prósent í 
heimalandinu.

Að lokum ber að nefna að Robert 
Biedron, frambjóðandi Vinstri-
bandalagsins, fékk tæplega 7 pró-
sent hér á Íslandi en aðeins rúm 2 í 
heildarkosningunni á sunnudag.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Forsetinn með lítinn 
stuðning hér á landi
Einvígi verður milli hins íhaldssama Andrzej Duda og hins frjálslynda 
Rafal Trzakowski í seinni umferð pólsku forsetakosninganna. Pólverjar 
sem búa á Íslandi styðja síður Duda en samlandar þeirra í heimalandinu.

Hinn íhaldssami Duda fékk aðeins 12 prósent á Íslandi en verður líklega endurkjörinn forseti Póllands. MYND/EPA

Trza kowski hefur heitið því að bæta samskipti landsins við ESB. MYND/EPA

SAMFÉLAG Meðalævilengd karla á 
Íslandi var 81 ár árið 2019 og meðal-
ævilengd kvenna 84,2 ár. Frá árinu 
1988 hafa karlar bætt við sig rúm-
lega sex árum og konur rúmlega 
fjórum í meðalævilengd. Frá þessu 
er greint á vef Hagstofunnar.

Á tíu ára tímabili, frá 2009 til 
2018, var meðalævi karla lengst í 
Sviss, 80,9 ár, og skipuðu þeir fyrsta 
sætið í Evrópu. Fast á hæla þeim 
komu karlar á Íslandi með 80,8 ár og 
Liechtenstein með 80,4 ár. Sænskir 
og ítalskir karlar urðu að meðaltali 
80,2 ára og Norðmenn 79,9 ára.

Á sama tímabili var meðalævi 
kvenna á Spáni 85,8 ár og í Frakk-
landi 85,6 ár og skipuðu þær fyrsta 
og annað sæti í Evrópu. Næst á eftir 

komu konur í Sviss með 85,2 ár, á 
Ítalíu með 85,1 ár, í Liechtenstein 
með 84,4 ár og Lúxemborg með 
84,2 ár. Íslenskar konur skipuðu 
sjöunda sæti og urðu þá að meðal-
tali 84,1 árs.

Árið 2019 létust 2.275 einstakling-
ar sem búsettir voru á Íslandi, 1.157 
karlar og 1.118 konur. Dánartíðni 
var 6,3 látnir á hverja 1.000 íbúa og 
ungbarnadauði 1,1 barn af hverjum 
1.000 lifandi fæddum árið 2019. – uö

Lífslíkur á Íslandi með þeim mestu í Evrópu

Karlar hafa bætt sex árum við ævina frá 1988. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK





Fáðu fréttablað dagsins í  
tölvupósti kl. 3.00 á morgnana. 
Skráðu þig á póstlista blaðsins á 
www.frettabladid.is#nyskraning 
Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

Þeir vilja eyðileggja 
okkur sem þjóð.

Gulnar Omirzakh, flóttakona

Bolton var þjóðarörygg-
isráðgjafi Trump í rúmt ár.

KÍNA Kínverska stjórnin hefur kerf-
isbundið brotið á múslímskum Úíg-
úr-konum í Xinjiang í vesturhluta 
landsins með það að markmiði að 
reyna að minnka hlutfall þjóðar-
brotsins í landinu. Samkvæmt nýrri 
rannsókn fréttastofunnar AP hafa 
hundruð þúsunda kvenna verið 
neydd til að nota getnaðarvarnir, 
kannað hefur verið hvort þær séu 
þungaðar og þungunarrof verið 
framkvæmt gegn vilja þeirra.

Aftur á móti hafa Han-konur í 
héraðinu verið hvattar til barneigna 
og almennar kínverskar reglur um 
barneignir eiga ekki við fyrir þann 
hóp. En mikill meirihluti Kínverja 
er af Han-þjóðflokknum.

Mannréttindabrot Kínverja á 
Úígúrum, sem eru 25 milljónir, 
eru vel þekkt. Í fyrra var skjölum 
lekið úr gagnagrunnum alþýðu-
lýðveldisins þar sem fram kom að 
meira en einni milljón þeirra er 
haldið í skipulögðum fangabúðum, 
ótímabundið og háð því hversu vel 
fólkið tekur „endurmenntun“. Með-
ferðinni í búðunum hefur verið lýst 
sem hroðalegri og óútskýrð dauðs-
föll eru fjölmörg.

Flestir sem dvelja í fangabúðun-
um eru karlmenn. Síðan 2017 hafa 
kínversk stjórnvöld neytt eigin-
konur þeirra til að taka á móti Han-
karlmönnum, útsendurum Komm-
únistaflokksins, inn á heimili sín á 
meðan þeir eru í búðunum. Kallast 
prógrammið „Pörumst og verðum 
fjölskylda“ og er sagt skipulagt til 
að efla samkennd milli þjóðflokk-
anna. Hlutverk útsendaranna er 
að fræða konurnar um hugmynda-
fræði kommúnismans en þeir sofa 
einnig í sömu rúmum og þær.

„Þeir vilja eyðileggja okkur sem 
þjóð,“ segir Gulnar Omirzakh, Úíg-

úr-kona sem f lúði til Kasakstans. 
Eftir að hún eignaðist sitt þriðja 
barn var hún neydd til að setja upp 
lykkjuna og sektuð um 360 þúsund 
krónur. Bláfátæk og með eiginmann 
í fangabúðum sá hún engan annan 
kost en að f lýja. Annars hefði hún 
sjálf endað í búðunum.

Önnur kona, Tursunay Ziya-
wudun, lýsir því að hafa verið send 

í búðirnar og sprautuð þar til hún 
hætti að fara á blæðingar. Einnig 
að sparkað hafi verið margsinnis 
í neðri hluta kviðar hennar í yfir-
heyrslum og geti hún nú ekki eign-
ast börn.

Rannsókn AP leiðir í ljós að á 
aðeins fimm árum hefur fólksfjölg-
un í Xinjiang fallið um meira en 60 
prósent. Árið 2015 var fjölgunin þar 
mest í öllu landinu en nú er héraðið 
meðal þeirra þar sem mest stöðnun 
ríkir í fólksfjölda. Tugmilljörðum 
króna hefur verið varið í getn-
aðarvarnir og ófrjósemisaðgerðir í 
héraðinu.

Um áratuga skeið var svokölluð 

„eins barns regla“ í gildi í Kína og 
hræðsla við offjölgun mikil. Þetta 
átti hins vegar aðeins við Han-fólk 
en ekki þjóðarbrot víðs vegar um 
landið. Þegar forsetinn Xi Jinping 
komst til valda árið 2013 var stefn-
unni snúið við og Han-fólk má eiga 
allt að þremur börnum. Í Xinjiang er 
ekki fylgst með barneignum Han-
fólks og talið að stefnan sé að koma 
því í meirihluta í héraðinu. Auk þess 
hefur fjöldi Han-fólks verið fluttur 
til svæðisins á undanförnum 20 
árum. Í dag er hlutfall þeirra um 40 
prósent í Xinjiang og ekki langt í að 
það verði komið yfir hlutfall Úígúra. 
kristinnhaukur@frettabladid.is

Hroðaleg brot Kínverja gegn 
múslímskum Úígúr-konum
Ný rannsókn sýnir að hlutfall múslima í Xianjian-héraði í vesturhluta Kína er kerfisbundið minnkað 
með getnaðarvörnum, ófrjósemisaðgerðum og þungunarrofi. Meira en milljón konum hefur verið hald-
ið í fangabúðum. Einnig er reynt að auka hlutfall Han-fólks í héraðinu, sem meirihluti Kínverja tilheyrir. 

Margar Úígúr-konur í vesturhluta Kína hafa lýst hroðalegri meðferð af hálfu kínverskra stjórnvalda. MYND/EPA

Ævintýrið hefst
í Brimborg!

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

Byrjaðu ævintýrið í Brimborg!

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 og 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

COVID -19 Dauðsföll af völdum 
COVID-19 sjúkdómsins eru orðin 
f leiri en hálf milljón á heimsvísu 
samkvæmt Reuters. Sjúkdómurinn 
er sérstaklega hættulegur þeim sem 
eldri eru og þeim sem tilheyra við-
kvæmum hópum en í hópi þeirra 
sem hafa látist eru einnig börn og 
ungt fólk.

Þrátt fyrir að daglegum dauðs-
föllum vegna COVID-19 hafi farið 
fækkandi á síðustu vikum hafa sér-
fræðingar á sviði heilbrigðismála 
áhyggjur af fjölda nýrra tilfella í 
löndum á borð við Bandaríkin, Ind-
land og Brasilíu.

Yfir tíu milljón tilfelli sjúkdóms-
ins hafa greinst í heiminum og á 
hverjum degi á tímabilinu 1. til 27. 
júní létust yfir 4.700 manns af völd-
um hans. Það samsvarar 196 mann-
eskjum á hverjum klukkutíma eða 
einu mannslífi á átján sekúndna 
fresti.

Fjórðungur allra dauðsfalla af 
völdum COVID-19 hefur átt sér 
stað í Bandaríkjunum eða tæplega 
45 þúsund. – bdj

Dauðsföll 
komin yfir 
hálfa milljón

Starfsmaður skimunarmiðstöðvar í 
Dallas skráir niður upplýsingar.

BANDARÍKIN John Bolton, fyrrver-
andi þjóðaröryggisráðgjafi Donalds 
Trump Bandaríkjaforseta, segir tíst 
Trumps um að hafa enga vitneskju 
um að Rússar hefðu reynt að greiða 
talibönum fyrir að drepa banda-
ríska hermenn, sýna fram á að 
Trump leggi ekki áherslu á þjóðar-
öryggi.

„Það að forsetinn hafi tíst um 

frétt sýnir hvar áherslur hans liggja, 
það er, ekki á öryggi þjóðar okkar, 
heldur hvort það líti út fyrir að hann 
hafi verið að fylgjast með. Það sem 
hann er í raun að segja er að þar sem 

enginn hafi upplýst hann, þá geti 
enginn kennt honum um,“ sagði 
Bolton við CNN.

The New York Times greindi 
frá því fyrir helgi að Rússar hefðu 
boðið vígamönnum talibana í 
Afganistan fé fyrir að drepa banda-
ríska hermenn. Þá hefði Trump 
verið kynnt þetta á fundi í mars 
síðastliðnum. Hvíta húsið, rússnesk 

stjórnvöld og talsmaður talibana 
neita þessu.

Bolton, sem var ráðgjafi Ronalds 
Regan og Bush-feðganna í forsetatíð 
þeirra, gaf nýverið út bók þar sem 
hann útlistar ýmis vandamál tengd 
ákvörðunum Trumps. „Vandamálið 
við Trump hvað varðar þjóðar-
öryggismál er að hann er ekki í sam-
bandi við raunveruleikann.“ – ab

Bolton segir áherslur Trumps ekki liggja í þjóðaröryggi

Trump og Bolton í ágúst í fyrra.
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Skráðu þig
í sumarfrí!

Veldu þínar 4 vikur og tankaðu með 26 kr. afslætti á 62 stöðvum, 
vítt og breitt um landið með Orkulyklinum! Þú gætir líka unnið gistinótt 
á Icelandair hóteli eða 50.000 kr. eldsneytisinneign. Dregið vikulega.

Orkan — Ódýrasti hringurinn.

26 kr. afsláttur og glæsilegir vinningar

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

mán. þri. mið. fim. fös. lau. sun.

Gildir með Orkulyklum og -kortum á öllum stöðvum Orkunnar nema á Dalvegi og Reykjavíkurvegi, til 31. ágúst 2020. 
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Ekki reyndist 
eftirspurn 
eftir forseta 
sem væri 
virkur á sviði 
stjórnmál-
anna og tæki 
sér þar 
frumkvæði.

 

Efnahags-
samdráttur-
inn hér á 
landi var 
hafinn fyrir 
COVID-19.

Startaðu ferðasumarið                   
       með

Bíldshöfða 12 • 110 Rvk • 577 1515 • skorri.is

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

Hún er dökk, myndin sem alþjóðastofnanir hafa 
síðustu daga dregið upp af efnahagshorfum í heim-
inum. Þegar kemur að efnahagslegum afleiðingum 

COVID-19 faraldursins situr Ísland á öðrum og mun verri 
stað en við gerum varðandi útbreiðslu veirunnar sjálfrar.

Íslandi er spáð meiri efnahagslegum samdrætti fram 
til loka ársins 2021 en nokkru öðru landi innan Efna-
hags- og framfarastofnunarinnar (OECD), óháð því 
hvort gert er ráð fyrir að faraldurinn taki sig upp að 
nýju eða ekki. Þar skiptir hlutfallslegt umfang ferða-
þjónustunnar mestu máli. Þrátt fyrir þessa miklu 
niðursveiflu er umfang efnahagsaðgerða stjórnvalda 
hér minna en í löndunum í kringum okkur. Staðreyndin 
er sú að opinberar fjárfestingar eru enn lítið meira en í 
meðallagi þegar horft er til síðustu áratuga. Þar að auki 
hefur stærstur hluti þessara aðgerða verið í formi lána 
til fyrirtækja sem hafa ekki enn komist til framkvæmda. 
Þessi staða veldur sérstökum vonbrigðum þar sem smæð 
íslensks samfélags ætti að gera okkur kleift að bregðast 
hraðar við en mun fjölmennari þjóðum.

Blaðamannafundir ríkisstjórnarinnar undanfarna 
mánuði hafa samt verið flottir. Það er það sem gerist, 
eða gerist ekki, utan sviðsljóssins sem er áhyggjuefni. 
Sá vandræðagangur sem verið hefur á viðbrögðum við 
COVID-19 faraldrinum er auðvitað bara framhald af 
almennum vandræðagangi ríkisstjórnarinnar. Mikil-
væg mál hafa orðið bitbein stjórnarflokkanna sjálfra á 
meðan önnur hafa komið óskiljanlega seint fram og því 
ekki fengið nægilega ítarlega meðferð á þingi.

Efnahagssamdrátturinn hér á landi var hafinn fyrir 
COVID-19. Ríkisstjórnarrútan mallaði hins vegar í hlut-
lausum enda hlustuðu bílstjórarnir þrír ekki á háværar 
viðvörunarraddir, ekki síst okkar í Viðreisn. Þegar 
ekki dugði lengur að þykjast hvorki heyra né sjá voru 
viðbrögðin þau að stíga hraustlega á bensíngjöfina en 
gleyma að setja í gír.

Sumarið er tíminn, söng Bubbi hér um árið. Hann var 
að syngja um ást og þrá. En sumarið 2020 er sumarið sem 
ríkisstjórnin verður að hætta að taka undir í viðlaginu 
og söngla „og þér finnst það í góðu lagi“ því þetta er alls 
ekki í lagi.

Sumarið er tíminn

Hanna Katrín 
Friðriksson
þingflokksfor-
maður Við-
reisnar

Fundaæði
Það virðist vera runnið æði á 
stjórnvöld. Nærri hvern dag er 
haldinn blaðamannafundur þó 
tilefnin séu rýr. Í gær var boðað 
til enn eins fundarins. Efnið var 
rafræn ökuskírteini. Ekki dugði 
annað en að þrír ráðherrar 
héldu fundinn. Einhvern tíma 
hefði dugað að senda út litla til-
kynningu. 

Það er misskilningur að 
blaðamannafundir auki lík-
urnar á að fá af sér mynd eða 
tekið viðtal. Þetta fundaæði 
fer illa með tímann, bæði 
þeirra sem halda hann og gesta 
fundarins.

Ráðherra gærdagsins
Einn ráðherra var maður 
gærdagsins. Dómsmálaráð-
herrann efndi nefnilega til 
blaðamannafundar í fang-
elsinu á Hólmsheiði. Efni þess 
fundar var aðgerðir til að stytta 
boðunarlista. Þetta var annar 
blaðamannafundurinn sem 
dómsmálaráðherra kom fram á 
í gær. Hvílík af köst. Þó að tilefni 
fundarins hafi verið þunnt og 
hægt að koma efninu á framfæri 
með tilkynningu, er fundarstað-
urinn sérstakt fagnaðarefni. Það 
er bráðnauðsynlegt að stefna 
fjölda manna út í síðdegisum-
ferðina með tilheyrandi töfum 
og jarðefnaeldsneytisbrennslu. 

Um hvað ætli verði boðað 
til blaðamannafundar í dag 
og hvar ætli sá fundur verði 
haldinn?

Fólkið hefur valið sér forseta. Eins 
og við var að búast var Guðni Th. 
Jóhannesson endurkjörinn til næstu 
fjögurra ára með miklum yfirburðum. 
Hann má vel við niðurstöðuna una en 
hún endurspeglar það mikla traust 

sem hann nýtur meðal þjóðarinnar. Í upphafi árs 
sögðust um 80 prósent ánægð með störf hans í 
könnun sem gerð var fyrir Fréttablaðið. Það var 
því ljóst allan tímann að það þyrfti mjög öf lugan 
mótframbjóðanda til þess að kosningarnar yrðu 
spennandi. Sá mótframbjóðandi steig aldrei 
fram.

Þótt kosningabaráttan hafi kannski ekki snúist 
um einhver ákveðin málefni birtist þar grund-
vallarmunur á hugmyndum frambjóðenda um 
hlutverk forsetans. Ekki reyndist eftirspurn eftir 
forseta sem væri virkur á sviði stjórnmálanna og 
tæki sér þar frumkvæði. Hluti af því ferli sem nú 
stendur yfir um endurskoðun stjórnarskrárinnar 
var könnun á viðhorfi almennings. Þar voru 70 
prósent þeirrar skoðunar að embætti forseta ætti 
að vera svipað og í núgildandi stjórnskipan.

Það er ekki þar með sagt að embætti forseta sé 
eða eigi að vera valdalaust. Þvert á móti. Forset-
inn hefur umtalsverð völd sem hann getur beitt 
og á að beita krefjist aðstæður þess. Embættið 
hefur mótast í gegnum tíðina með þeim ein-
staklingum sem hafa gegnt því. Þá sögu þekkir 
núverandi forseti vel. Fyrri forsetar hafa verið 
mispólitískir í sínum gjörðum og málf lutningi 
enda sumir þeirra haft pólitískan bakgrunn.

Að langmestu leyti hefur tekist að halda 
forsetaembættinu utan við dægurþras stjórn-
málanna og einstaka stjórnmálaf lokka. Í fyrstu 
almennu forsetakosningunum sem fram fóru 
1952 sigraði Ásgeir Ásgeirsson undir kjörorðinu 
„Fólkið velur forsetann“. Þá studdu Sjálfstæðis-
f lokkurinn og Framsóknarf lokkurinn, sem sátu 
í ríkisstjórn, annan frambjóðanda og beittu sér 
töluvert í kosningabaráttunni.

Sú skoðun var lengi ríkjandi á Íslandi að for-
setaembættið væri nánast upp á punt og engin 
raunveruleg völd fælust í því. Konungi hefði 
einungis verið skipt út fyrir forseta í stjórnar-
skránni 1944. Þótt eitthvað sé til í því er þar um 
mikla einföldun að ræða. Fyrstu tveir forsetar 
lýðveldisins, sem báðir komu úr stjórnmálunum, 
beittu sér töluvert á bak við tjöldin og þá aðallega 
í tengslum við stjórnarmyndanir.

Það er ekki heldur hægt að líta fram hjá þeim 
tíðaranda sem stofnað var til lýðveldisins í. Þrjár 
mismunandi ríkisstjórnir sátu hér til dæmis árið 
1942 og þegar lýðveldið var stofnað var utan-
þingsstjórn við völd þar sem Alþingi hafði ekki 
tekist að mynda starf hæfa ríkisstjórn. Forseta-
embættið hefur því gegnt mikilvægu hlutverki 
allt frá upphafi og gerir enn. Fyrir okkur sem 
þjóð eru það ákveðin forréttindi að í embættinu 
sitji einstaklingur sem nýtur almenns trausts og 
vinnur að sameiningu en ekki sundrungu.

Forseti fólksins
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Því hefur verið spáð að á næstu 
40 árum þurfi mannkynið að 
framleiða jafnmikið af mat og 

það hefur gert seinustu 8.000 árin. 
Miðað við núverandi framleiðslu- 
og neysluhætti merkir það að við, 
mannkynið, þurfum að tvöfalda 
álagið á auðlindir jarðarinnar á 
þessum tíma. Á sama tíma er þekkt 
að í dag er matvælavinnsla ábyrg 
fyrir losun um 30% af gróðurhúsa-
lofttegundum (allir einkabílar í 
heiminum losa um 2%). Álagið 
á jörðina er þegar allt of mikið. 
Verkefnið virðist óyfirstíganlegt. 
Íslendingar með sínar ríku auð-
lindir svo sem hreina orku, gnægð 
vatns og þekkingu bera hér ábyrgð. 
Í stöðunni felast tækifæri.

Matarskortur er ein af helstu 
ógnum mannkynsins
Hungursneyð áttunda áratugarins 
gæti orðið hjómið eitt ef þjóðir 
heimsins taka sig ekki taki hvað 
varðar matvælaframleiðslu. John 
Beddington, vísindalegur ráðgjafi 

ríkisstjórnar Bretlands og prófess-
or í hagnýtri líffræðitölfræði, hefur 
gengið svo langt að fullyrða að mat-
vælaöryggi sé stærri og nærtækari 
ógn fyrir mannkynið en hlýnun 
jarðar, þótt vissulega séu þetta 
nátengdar ógnir. Heimurinn er ekki 
sanngjarn staður til að búa á. Fari 
fram sem stefnir mun matarskort-
ur bitna harðast á þeim sem verst 
standa. Helmingur fátækasta hluta 
mannkynsins býr í Suður-Asíu. Þar 
búa líka 5 milljónir barna sem deyja 
úr fæðutengdum sjúkdómum eða 
hungri. Þróunarbanki Asíu spáir því 
að 1,6 milljarðar íbúa í Suður-Asíu 
muni innan skamms búa við veru-
lega skert lífsgæði vegna skorts á 
matvælum. Víða um heim horfir til 
gríðarlegs vanda, takist mannkyn-
inu ekki að framleiða meira af mat.

Við eigum að flytja út,  
en erum að flytja inn
Ísland er matvælaframleiðsluland. 
Hér standa sjávarútvegur og land-
búnaður beint undir hátt í 7% af 
vergri landsframleiðslu. Heims-
meðaltalið er 3,3%. Samt erum við 
eftirbátar annarra Norðurlanda-
þjóða hvað varðar sjálf bærni í mat-
vælaframleiðslu. Þrátt fyrir að búa 
við skilyrði til að framleiða, veiða og 
rækta hágæða matvæli á forsendum 
okkar ríku auðlinda, f lytjum við 
stóran hluta þess sem við neytum 
inn.

Margt er vel gert  
en hægt er að gera betur
Við Íslendingar getum langtum 
betur. Við getum byggt á styrk-
leikum okkar og sótt fram af 
af li svo um um munar. Nýkynnt 
aðgerðaáætlun Kristjáns Þórs 
Júlíussonar, áhersla Þórdísar Kol-
brúnar Reykfjörð Gylfadóttur og 
orðræða Katrínar Jakobsdóttur eru 
meðal þeirra fersku tóna sem geta 
orðið að hljómkviðu sóknarinnar. 
Framganga íslenska sjávarklasans 
er þannig að eftir er tekið og víða 
eigum við fyrirtæki og mannvit 
sem um munar. Við eigum mikið 
inni í fiskeldi, bæði í fulleldi á landi 
og í sjó. Sjávarútvegur er sterkur, 
mjólkurgeirinn hefur verulega sótt 
í sig veðrið og ylrækt vaxið. Víða 
má finna sprotana. Betur má þó ef 
duga skal.

Við kunnum þetta
Það þarf að stíga fastar fram og sú 
sókn verður ekki leidd af neinum 
öðrum en stjórnvöldum í sam-
starfi við fyrirtæki og einkaaðila. 
Samhliða því að skýra ramma og 
kröfur er mikilvægt að skapa svig-
rúm til sóknar. Við þurfum að 
ganga lengra í virkjun jarðvarma 
til matvælaframleiðslu og verðið 
á orkunni þarf að vera ívilnandi. 
Við þurfum að færa framleiðsluna 
í stýrt umhverfi svo sem risavaxin 
gróðurhús og úthafskvíar fyrir 

fiskeldi, stærðin skiptir hér máli og 
skattalegir hvatar eru ákvarðandi 
þáttur. Við þurfum að efla þekkingu 
og halda stöðugt áfram að tækni-
væða framleiðsluna. Við þurfum 
fleiri fyrirtæki í matvælatækni. Við 
þurfum að efla hringrásarhagkerfi 
með áherslu á sjálf bærni og full-
nýtingu náttúruauðlinda. Listinn 
yfir þörf verkefni er endalaus. Það 
þarf ekki að óttast enda þekkingin 
hér mikil. Í raun má segja að við 
kunnum þetta vel enda höfum við 
nýverið gert sambærilega hluti í 
sjávarútvegi með góðum árangri.

Ölfus á óviðjafnanleg tækifæri
Sveitarfélagið Ölfus er í einstakri 
stöðu þegar kemur að matvæla-

framleiðslu. Hvergi á landinu er 
meiri nýtanlegur jarðvarmi, hvergi 
er aðgengið að fersku vatni meira, 
landrýmið er mikið, útf lutnings-
höfnin góð, nálægð við alþjóða-
flugvöllinn og lengi má áfram telja. 
Allt þetta er í miklu nábýli við fjöl-
mennustu svæði landsins, háskóla 
og hvers konar sérfræðiþjónustu. 
Tækifærin eru því óþrjótandi.

Þekkingarsetur  
og auðlindagarður
Í nokkurn tíma hefur Sveitarfélagið 
Ölfus nú unnið með fyrirtækjum og 
einstaklingum að undirbúningi að 
stofnun Þekkingarseturs og rekst-
urs auðlindagarðs með áherslu 
á umhverfisvæna matvælafram-
leiðslu og hringrásarhagkerf i. 
Innan þess klasasamstarfs eru nú 
þegar aðilar sem ýmist eru þegar í 
umsvifamikilli framleiðslu á mat-
vælum eða stefna á slíkt. Stefnan 
er að veita frumkvöðlum svo mikla 
þjónustu sem mögulegt er. Stefnan 
er að vinna með stjórnvöldum, fyr-
irtækjum og einstaklingum að því 
að bregðast við stöðu matvælafram-
leiðslu og leggja lóð á þá vogarskál 
að Ísland verði ekki eingöngu sem 
mest sjálfbært hvað matvæli varðar 
heldur sterk útflutningsþjóð á sviði 
fjölbreyttrar matvælaframleiðslu.

Tími aðgerða er runninn upp. 
Matvælalandið Ísland bíður þess 
að raungerast.

Matvælaskortur er raunveruleg  
ógn fyrir mannkynið

Elliði Vignisson
bæjarstjóri í 
Ölfusi

Víða um heim horfir til 
gríðarlegs vanda, takist 
mannkyninu ekki að fram-
leiða meira af mat. 

Hlíðasmári 6. Sími: 510 7900. lind@fastlind.is

Stefán Jarl
Lögg. fasteignasali
892 9966
stefan@fastlind.is

Nánari upplýsingar veita

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

TIL
LEIGU

TILBOÐ

ÓSKAST

Einstaklega vandað 
og vel staðsett 
skrifstofuhúsnæði.

Eignin er öll mjög 
snyrtileg, 10 rúmgóðar 
skrifstofur allt frá 10 fm 
uppí 40 fm, aðstaða fyrir 
allt að  
30-40 starfsmenn.

Rúmgott fundarherbergi 
ásamt snyrtilegu eldhúsi 
og starfsmannaaðstöðu.

Næg bílastæði.

Hlíðasmári 6, 
201 Kópavogur 

314 m2 atvinnuhúsnæði, 
10 rúmgóðar skrifstofur
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Það sem veldur 
okkur vonbrigðum 

er að farið sé í að laga hluta 
tartansins á vellinum.  

Við erum öll sam-
mála um að það sé 

af hinu góða að hafa fjöl-
breytni í flóru knattspyrnu-
stjóra í deildunum. 
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SPORT
FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Viðgerðir hófust 
í síðustu viku á hlaupabraut Laugar-
dalsvallarins. Þar er verið að lappa 
upp á hlaupabraut sem lögð var 
upphaflega árið 1992 en var úr sér 
gengin vegna slits og ágangs.

Frjálsíþróttasamband Íslands, 
FRÍ, hefur í töluverðan tíma óskað 
eftir framtíðaráformum Reykja-
víkurborgar hvað aðstöðu fyrir 
frjálsar íþróttir utandyra varðar. 
Engin hlaupabraut á höfuðborgar-
svæðinu uppfyllir alþjóðlegar 
kröfur til keppnishalds og ekkert 
íþróttasvæði í Reykjavík uppfyllir 
skilyrði sem þurfa að vera fyrir 
hendi til að halda frjálsíþróttamót.

Freyr Ólafsson, formaður FRÍ, 
segir að þrátt fyrir að ánægjulegt 
sé að framkvæmdir standi yfir á 
Laugardalsvellinum sé aðeins um 
plástur á sárið að ræða.

„Frjálsíþróttasambandið sendi 
borgarráði erindi síðasta haust þar 
sem með fylgdi greinargerð mann-
virkjanefndar FRÍ þar sem fram 
kemur að Laug ar dalsvöll ur sé ekki 
í keppn is hæfu ástandi, þó að keppt 
hafi verið á vell in um síðustu ár. Þau 
frjálsíþrótta mót hafi verið hald in 
með und anþágum,“ segir Freyr.

„Við höfum lengi beðið eftir 
því að Reykjavíkurborg setji fram 
framtíðarskipulag um fullnægjandi 
keppnisaðstöðu fyrir frjálsar íþrótt-
ir í borginni. Því er nú svarað með 
þessum nauðsynlegu viðhaldsbót-
um á Laugardalsvellinum sem voru 
löngu tímabærar. Það er hins vegar 
alveg ljóst að þessar framkvæmdir 
munu ekki leysa stöðuna til fram-
tíðar,“ segir Freyr enn fremur.

„Það sem veldur okkur von-
brigðum er að farið sé í að laga 
hluta tartansins á vellinum þar sem 
skemmdir eru verstar í stað þess að 
taka alla brautina upp og leggja nýja 
hlaupabraut. Það gefur augaleið að 
það er ekki ákjósanlegt fyrir frjáls-
íþróttafólk að hlaupa á tveimur mis-
munandi undirlögum í keppnum. 
Það er líkt og sett væri upp tvenns 
konar gervigras á einn og sama fót-
boltavöllinn,“ segir formaðurinn.

„Frá okkar bæjardyrum séð held-
ur biðin eftir framtíðarskipulagi um 
þjóðarleikvang fyrir frjálsar íþróttir 
áfram. Lilja Dögg [Alfreðsdóttir] 
menntamálaráðherra hefur boðið 
okkur að borðinu þegar kemur að 

starfi nefndar um nýjan þjóðar-
leikvang. Það er hins vegar baga-
legt að okkar mati að ekki liggi fyrir 
áætlun um framtíðar staðsetningu 
á aðstöðu sem sæmir frjálsíþrótta-
fólki,“ segir hann.

„Okkar stærstu mót eru haldin í 

Kaplakrika en þar er fín aðstaða til 
frjálsíþróttaiðkunar. Svæðið þar 
stenst hins vegar ekki alþjóðlegar 
kröfur um mótahald. Að okkar mati 
er líka ekki tækt að félögin í Reykja-
vík sem bjóða upp á frjálsar íþróttir 
þurfi að leita til Hafnarfjarðar til 

þess að halda mót,“ segir Freyr.
„Við vorum að vonast til þess að 

svæðið hjá ÍR yrði klárt í sumar 
en svo varð því miður ekki. Þar er 
hins vegar um að ræða aðstöðu sem 
bætir úr þeim vanda sem við erum 
í hvað aðstöðumál varðar nema 
bara hvað æfingaastöðu fyrir ÍR-
inga varðar. Í þeim framkvæmdum 
sem þar eru í gangi er eingöngu 
um bætta aðstöðu til æfinga að 
ræða. Við biðum því spennt eftir 
næsta útspili hjá borginni í þessum 
málum,“ segir formaðurinn um 
framhaldið. 
hjorvaro@frettabladid.is

Verið að setja plástur á sárið
Freyr Ólafsson, formaður Frjálsíþróttasambands Íslands, segir framkvæmdir á Laugardalsvelli ekki full-
nægja þeim kröfum sem sambandið geri um fullnægjandi aðstöðu fyrir frjálsar íþróttir til frambúðar. 

Verið er að laga hlaupabrautina við Laugardalsvöllinn þessa stundina en hún var orðin ókeppnisfær vegna slits. 
Forkólfar Frjálsíþróttasambands Íslands segja aftur á móti að betur megi ef duga skal. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Freyr Ólafsson, formaður Frjálsíþróttasambands Íslands, segir sambandið 
bíða eftir framtíðarúrlausn á aðstöðumálum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

E N S KI BOLTINN Forsvarsmenn 
ensku úrvalsdeildarinnar og næst-
efstu deildarinnar í knattspyrnu 
karla á Englandi hafa í samstarfi 
við leikmannasamtökin þar í landi 
sett á laggirnar átak sem hefur það 
að leiðarljósi að fjölga þeldökkum 
og asískum knattspyrnustjórum í 
deildunum sem og öðrum stjórum 
úr öðrum minnihlutahópum.

Markmiðið er að fá inn í deildirn-
ar f leiri knattspyrnustjóra úr þeim 
þjóðfélagshópum sem eiga fáa eða 
enga fulltrúa í deildunum. Fyrsta 
skref átaksins er að sex þjálfurum 
úr minnihlutahópum verður veitt 
23 mánaða starfsþjálfun hjá lið-
unum í ensku B-deildinni á næsta 
keppnistímabili.

Þeir þjálfarar sem hafa nægilega 
menntun til þess að sinna þessu 
starfi geta sótt um stöðurnar.

„Það hefur verið erfitt fyrir þel-
dökka, asíska og knattspyrnustjóra 

úr öðrum minnihlutahópum að 
komast að í stjórastörf hjá félögum 
í fremstu röð á Englandi,“ segir Dar-
ren Moore, knattspyrnustjóri Don-
caster Rovers, sem stýrir rýnihóp 
um stöðu þeldökkra knattspyrnu-
stjóra í ensku úrvalsdeildinni.

„Við erum öll sammála um að það 
sé af hinu góða að hafa fjölbreytni í 
f lóru knattspyrnustjóra í deildun-
um og þetta átak verður vonandi til 
þess að færa hlutina til betri vegar,“ 
segir Moore um stöðu mála.

„Það eru fjölmörg störf hjá hverju 

félagi fyrir utan starf knattspyrnu-
stjóra. Það að fjölga þeim sem eru 
úr minnihlutahópum í störfum 
hjá félögunum mun vonandi færa 
þá nær því að taka við sem knatt-
spyrnustjórar í framtíðinni,“ segir 
hann um framhaldið.

Eins og sakir standa eru einungis 
sex knattspyrnustjórar úr minni-
hlutahópum í því 91 félagi sem 
keppir í ensku deildarkeppnunum. 
Þar af er einn í ensku úrvalsdeild-
inni en það er Nuno Espirito Santo 
sem er í brúnni hjá Wolves. – hó

Stefnt að fjölgun stjóra úr minnihlutahópum

Nuno Santo er eini dökki stjórinn í úrvalsdeildinni. FRÉTTBLAÐIÐ/EPA

KÖRFUBOLTI Stjarnan hefur samið 
við Mirza Sarajlija um að leika með 
karlaliði félagsins í körfubolta á 
næsta keppnistímabili. Sarajlija er 
ætlað að fylla það skarð sem Nick 
Tomsick sem skildi eftir sig en 
Tomsick söðlaði um og fór í Skaga-
fjörðinn þar sem hann gekk til liðs 
við Tindastól í byrjun sumars.

Sarajlija er 29 ára gamall skotbak-
vörður sem er fæddur í Slóveníu og 
er 185 sentímetrar á hæð. Hann lék 
á síðustu leiktíð í næstefstu deild í 
Rússlandi.

Fram kom í tilkynningu Stjörn-
unnar um komu Sarajlija að með 
tilkomu hans væri leikmannhópur 
liðsins að taka á sig nokkuð endan-
lega mynd fyrir næsta vetur.

Þeir þrír erlendu leikmenn sem 
léku með liðinu á síðustu leiktíð 
eru allir horfnir á braut og Sarajlija 
er eins og sakir standa eini erlendi 
leikmaðurinn í hópnum. Hins vegar 
verða allir íslensku leikmennirnir 
áfram utan þess að óvíst er hvort 
Ágúst Angantýsson verður áfram í 
herbúðum Garðabæjarliðsins.

Danielle Rodriguez og Ingi Þór 
Steinþórsson bættust við í þjálf-
arateymi Arnars Þórs í vor. Þá fékk 
Stjarnan til liðs við hina ungu og 
efnilegu tvíburabræður Huga og 
Hilmi Hallgrímssyni frá Vestra í 
vor. Stjarnan er ríkjandi deildar- og 
bikarmeistari. – hó

Mynd komin á 
Stjörnuliðið

Arnar Þór Guðjónsson hefur fengið  
nýjan leikstjórnanda til liðs við sig. 

FÓTBOLTI Knattspyrnusamband 
Íslands, KSÍ, tilkynnti í gær að 
næstu tveimur leikjum kvenna-
liðs Fylkis í knattspyrnu á Íslands-
mótinu hefði verið frestað. Er þetta 
gert þar sem smit greindist hjá leik-
manni liðsins um síðustu helgi.

Þar sem leikmenn meistaraflokks 
kvenna hjá Fylki hafa verið settir í 
sóttkví, hefur leikj Fylkisliðsins við 
Þór/KA sem fram átti að fara í kvöld 
verið frestað og það sama á við um 
leik Fylkis við ÍBV sem var á dagskrá 
mánudaginn 6. júlí.

Mótanefnd KSÍ hefur ekki ákveð-
ið nýja dagsetningu á þessa tvo leiki 
en næstu leikjum Breiðabliks og KR 
í mótinu hefur einnig verið frestað 
vegna smits hjá leikmanni Blika 
og sóttkvíar leikmannahópa fyrr-
greindra liða.

Þjálfarar og aðrir í liðsstjórn KR-
liðsins sem og ónotaðir varamenn 
í leik KR og Breiðabliks í þriðju 
umferð Íslandsmótsins eru hins 
vegar komin úr sóttkví. Þeir fjór-
tán leikmenn KR sem spiluðu leik-
inn við Blika eru hins vegar ennþá 
í sóttkví. Þar með hefur hluti KR-
liðsins hafið æfingar á nýjan leik 
undir stjórn þjálfara sinna.

Leikur ÍBV og Vals sem spilaður 
verður í Vestmannaeyjum í kvöld og 
Stjörnunnar og Selfoss sem er á dag-
skrá á Samsung-vellinum í Garða-
bænum annað kvöld eru einu leik-
irnir í fjórðu umferð Íslandsmótsins 
sem leiknir verða í vikunni. – hó

Mótahaldið 
breyttist meira
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Þuríður Ottesen, eigandi Bóel, ásamt Guðrúnu Lilju Guðmundsdóttur, báðar í MOYURU frökkunum fallegu sem fást nú á 40% afslætti. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Allt á suðupunkti hjá Bóel
Það er líf og fjör á sumarútsölunni í Bóel og gefst nú aukinn afsláttur. Þá 
styttist óðum í að verslunin flytji á glænýjan og spennandi stað. ➛2

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!



Þuríður Ottesen, eigandi Bóel, 
segir að nú sé tilvalið tæki-
færi til að næla sér í vandaðar 

og tímalausar flíkur. „Það er stans-
laust fjör á sumarútsölunni hjá 
Bóel og sannarlega hægt að krækja 
sér í f lotta hönnunarflík sem 
kemur sér vel. Við leggjum áherslu 
á að bjóða upp á vel hannaðar 
flíkur sem endast vel og er alltaf 
gaman að fara í.“

Vandaðar yfirhafnir
Meðal þess sem Bóel býður upp 
á eru yfirhafnir þar sem gæði og 
útlit koma saman. „Frakkarnir 
á forsíðunni koma frá japanska 
hönnunarfyrirtækinu MOYURU 
sem er ein mest spennandi flíkin 
hjá Bóel. Frakkinn er vind- og 
regnheldur og myndi ekki blotna 
í gegn nema kannski í suðaustan 
11,“ segir Þuríður og hlær. „Þetta 
er alveg rosalega smart f lík sem er 
hægt að nota sem flottan frakka, 
einnig sem utanyfirflík á veturna 
og þá er maður bara í thermo-flík 
undir eða peysu.“

Nú er því einstakt tækifæri til að 
fjárfesta í vandaðri yfirhöfn á góðu 
verði. „Það eru nokkrir frakkar 
eftir og eru núna á 40% afslætti. 
Þessir frakkar eru töluverð fjár-
festing en þetta er f lík sem er nær 
ódrepandi úr efni sem er sérfram-
leitt fyrir MOYURU á Balí. Við 
höfum fengið þessa frakka með 
nýju sniði á haustin og vorin og 
þeir rjúka alltaf út. Við keyptum 
vel inn núna en svo skall Covid á 
og þá nýtur einhver góðs af því að 
geta keypt þá á frábærum afslætti.“

Töskur, skór og krem
Þá er ýmislegt f leira á boðstólum í 
versluninni en fatnaður. „Útsalan 
fór vel af stað í síðustu viku og 
má nefna að litlu ferðatöskurnar 
seldust upp á svipstundu, alls 11 
stykki. Nú er 50% afsláttur af gull-
fallegum leðurseðlaveskjum frá 
Mandarina Duck og um að gera að 
koma fljótt.“

Þuríður nefnir sérstaklega skóna 
frá danska merkinu LOFINA. „Það 
er gaman er að segja frá dönsku 
skóhönnuninni LOFINA sem er 
stofnuð af hjónunum Lise-Lotte 
og Morten Svenninggaard. Þau 
kynntust 18 ára gömul í skóiðn-
námi, örlögin tóku taumana og 
þau eltu ástríðuna til Ítalíu til að 
læra handverkið til hins ítrasta. 
Þau ákváðu svo að flytja aftur til 
Danmerkur, stofnuðu skófyrir-
tækið LOFINA árið 1996 og eru 
skórnir frá þeim nú fáanlegir í yfir 
20 löndum.“

Skórnir eru einstaklega vand-
aðir. „Um leið og maður stígur í 
skóna finnur maður að þeir eru 
hannaðir með ást og kærleika í 
huga. Þeir fara bæði vel á fæti og 
vel með fæturna og eru því uppá-
haldsskórnir hjá flestum sem kom-
ast í kynni við þá. Nú á að rýma vel 
til í búðinni og er 40% afsláttur af 
LOFINA skóm. Það er farið að vera 
pínu götótt í númerum en pottþétt 
mun einhver finna draumaskóna 
sína,“ segir Þuríður.

„Ég vil líka minna á lífrænu 
snyrtivörurnar frá nýsjálenska 
fyrirtækinu ANTIPODES en þær 
eru nú á 20% afslætti. Svo erum 
við með sértilboð á andlitsraka-
kreminu Immortal sem er með 
náttúrlegri sólarvörn SPF15 en 
kremið kostaði 5.500 kr. og er nú á 
3.850 kr.“

Ný búð á Óðinsgötu 1
Það eru spennandi tímar fram 
undan hjá Bóel en í ágúst mun 

Þuríður Ottesen, 
eigandi Bóel, 
segir afar spenn-
andi tíma fram-
undan. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

Leðurseðlaveskin frá Mandarina Duck eru nú á 50% afslætti eða á 9.500 kr.

Sterk og flott regnhlíf frá Mandarina Duck sem fæst nú á 4.000 kr. Rakadagkremið frá Immortal fæst nú í 60 ml túpu á 3.850 kr. 

Handgerðir sandalar frá LOFINA á 40% afslætti og kosta núna 23.400 kr. 

Má með sanni 
segja að Skóla-

vörðuholtið sé suðu-
punktur hönnunar og 
upplifunar.

Framhald af forsíðu ➛

Bumbutaskan frá Mandarina Duck er á 30% afslætti og kostar nú 11.500 kr.

Handgerðir leðurskór frá LOFINA, á 40% afslætti, eða 29.400 kr. 

verslunin færa sig frá Skólavörðu-
stíg og opna í nýju húsnæði á 
Óðinsgötu 1. Blaðamaður spyr 
hvort það sé áhættusamt að opna á 
nýjum stað. „Alls ekki, það verður 
ekki síðra, ef ekki betra,“ svarar 
Þuríður létt í bragði.

„Það er að myndast svo sterkur 
hringur frá Skólavörðustíg að 
Óðinsgötu, Spítalastíg og Týsgötu, 
allur hringurinn er með hitalögn í 
öllum götum svo það er sumarfæri 
allt árið. Nú þegar á Óðinsgötu 1 er 
hið stórfenglega Heilsuhof og kaffi-

húsið Systrasamlagið. Hringurinn 
eins og ég vil kalla hann saman-
stendur af f lottum fyrirtækjum 
eins og Mengi, Smekkleysu, Geysi, 
Fasteignamarkaðinum, Snaps, 
Fríðu skarti og svo er Magnólía að 
koma inn í þessa fallegu festi.“

Framtíðin sé björt. „Fram-
tíðin er að koma í miðbæinn til að 
upplifa og má með sanni segja að 
Skólavörðuholtið sé suðupunktur 
hönnunar og upplifunar og það er 
alveg sérstaklega gaman hvað það 
er að gerast organískt.“
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Lind fasteignasala kynnir Urriðaholtsstræti 34, 
nýtt, fimm hæða fjölbýlishús með einu stiga- og 
lyftuhúsi. Í húsinu eru 15 íbúðir af fjölbreyttum 

stærðum og gerðum. Aðalinngangur er á 2. hæð frá bíla-
stæðum en einnig er inngangur á jarðhæð.

Á jarðhæð er ein íbúð með sérinngangi og sérafnota-
reit, sérgeymslur, vagna- og hjólageymsla, tæknirými og 
sorpgeymsla, ásamt beinu aðgengi að bílageymslu með 
ellefu merktum bílastæðum. Á 2., 3. og 4. hæð eru fjórar 
íbúðir með inngangi af stórum, björtum stigapalli. Á 5. 
hæð eru tvær þriggja herbergja penthouse-íbúðir með 
stórum þaksvölum.

Urriðaholtsstræti 34 er staðsteypt hús á hefðbundinn 
hátt. Útveggir eru steinaðir að utan með dökku kvarsi. 
Fimmta hæðin, og jafnframt sú efsta, er inndregin, 
byggð úr timbri. Milliveggir innanhúss eru hlaðnir og 
múraðir í kringum votrými: aðrir milliveggir eru reistir 
úr blikkstoðum, klæddir með tvöföldu gipsi.

Íbúðum er skilað fullbúnum án gólfefna en með flísa-
lögðu baðherbergi og flísum á forstofu og þvottahúsi. 
Allar innréttingar eru HTH frá Ormsson, sprautulakk-
aðar í ljósgráum lit. Borðplötur dökkar með undir-
fræstum vaski. AEG-eldhústæki frá Ormsson og Mora-
blöndunartæki, handlaugar og wc-skálar frá Tengi.

Gluggar og svalahurðir úr áli og tré. Útihurðir og 
aðalhurðir úr áli. Allt gler er K-gler eða sambærilegt 
samkvæmt byggingarreglugerð.

Bílastæði og stéttar fyrir framan húsið verða hellu-

lagðar og á veröndum sérafnotareita verða timbur-
pallar. Grasflatir verða þökulagðar.

Bílageymsla er niðurgrafin að hluta. Veggir að 
innanverðu verða slípaðir og málaðir. Gólf er steypt og 
vélslípað með góðum afrennslishalla. Hurð fyrir bíla-
geymslu með sjálfvirkum opnunarbúnaði og einni fjar-
stýringu á hvert stæði. Gert er ráð fyrir að hægt verði að 
koma fyrir hleðslustöðvum fyrir rafbíla við hvert stæði.

Nánari upplýsingar fást hjá Boga Molby Péturssyni, 
löggiltum fasteignasala hjá Lind fasteignasölu, í síma 
699 3444 og á netfanginu: molby@fastlind.is

Nýjar íbúðir í Urriðaholtsstræti

Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignirnar og/eða gera tilboð í búseturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna 
í síma 552-5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is  Tilboðsfrestur er til og með 13. júlí nk, kl.12.00

Búseturéttir til sölu

Hólmvað 8, íbúð 304
Til sölu er búseturéttur að Hólmvaði 
8  í Norðlingaholti.  Eignin er á 3 hæð 
í fjölbýli með fallegu útsýni. Hún er 3 
herbergja, 95,0 fm að stærð með stæði í 
bílakjallara.

Ásett verð búseturéttarins er 
kr.9.300.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.ágúst sl, 
er kr.217.308.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags, 
tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald. 

Hólmvað 6c
Til sölu er búseturéttur að Hólmvaði 6c, í 
Norðlingaholti.  Eignin er í raðhúsi og er 
2 herbergja, 81,0 fm að stærð. Íbúðin er 
nýmáluð og á henni er nýtt parket.

Ásett verð búseturéttarins er 
kr.8.900.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.ágúst sl, er 
kr.220.838.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags, 
tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Stekkjargata 25
Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 
25 í Njarðvík. Eignin er parhús, 
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála. 
Íbúðin er 104,6 fm að stærð og bílskúrinn 
30,1 fm. Samtals 134,7 fm.

Ásett verð búseturéttarins er 
kr.7.500.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.september, 
kr.196.913.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags, 
tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Blásalir 24, íbúð 504 
Til sölu er búseturéttur í Blásölum 24, 
íbúð 504. Eignin er á 5 hæð í fjölbýli, 4 
herbergja, 123,6 fm að stærð með stæði í 
bílageymslu.
Íbúðin er mikið endurnýjuð og er einstök 
útsýnisíbúð með útsýni í fjórar áttir.

Ásett verð búseturéttarins er 
kr.18.500.000- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.september, er 
kr.226.572.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags, 
tryggingar, viðhaldssjóður, 
bílageymslugjald, aukagjald og 
þjónustugjald.

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

Tilboðsfrestur er til 13.september kl.12.00

Búseturéttir til sölu

Hólmvað 8, íbúð 304
Til sölu er búseturéttur að Hólmvaði 
8  í Norðlingaholti.  Eignin er á 3 hæð 
í fjölbýli með fallegu útsýni. Hún er 3 
herbergja, 95,0 fm að stærð með stæði í 
bílakjallara.

Ásett verð búseturéttarins er 
kr.9.300.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.ágúst sl, 
er kr.217.308.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags, 
tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald. 

Hólmvað 6c
Til sölu er búseturéttur að Hólmvaði 6c, í 
Norðlingaholti.  Eignin er í raðhúsi og er 
2 herbergja, 81,0 fm að stærð. Íbúðin er 
nýmáluð og á henni er nýtt parket.

Ásett verð búseturéttarins er 
kr.8.900.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.ágúst sl, er 
kr.220.838.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags, 
tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Stekkjargata 25
Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 
25 í Njarðvík. Eignin er parhús, 
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála. 
Íbúðin er 104,6 fm að stærð og bílskúrinn 
30,1 fm. Samtals 134,7 fm.

Ásett verð búseturéttarins er 
kr.7.500.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.september, 
kr.196.913.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags, 
tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Blásalir 24, íbúð 504 
Til sölu er búseturéttur í Blásölum 24, 
íbúð 504. Eignin er á 5 hæð í fjölbýli, 4 
herbergja, 123,6 fm að stærð með stæði í 
bílageymslu.
Íbúðin er mikið endurnýjuð og er einstök 
útsýnisíbúð með útsýni í fjórar áttir.

Ásett verð búseturéttarins er 
kr.18.500.000- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.september, er 
kr.226.572.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er 
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og 
holræsagjöld, rekstur húsfélags, 
tryggingar, viðhaldssjóður, 
bílageymslugjald, aukagjald og 
þjónustugjald.

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

Tilboðsfrestur er til 13.september kl.12.00

Réttarheiði 26
Til sölu er búseturéttur í parhúsi að Réttarheiði 26, Hveragerði. 
Eignin er 3ja herbergja með sólskála, 90,0 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er kr.13.000.000,- og mánaðar-
legt búsetugjald er, miðað við 1.júlí nk,  kr.156.051.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, 
fasteigna- og brunatrygging, viðhaldssjóður, fasteigna- og hol-
ræsagjald og þjónustugjald.

Stekkjargata 89
Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 89, 260 Reykjanesbæ. 
Um er að ræða einbýlishús með bílskúr, 136,7 fm að stærð, 
íbúðin 105 fm og bílskúrinn 31,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.8.500.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.júlí er kr.203.100.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, 
fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar,  
viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Suðurgata 17-21 
Til sölu er búseturéttur að Suðurgötu 17-21, íb.103 í Sandgerði. 
Eignin erá fyrstu hæð í tveggja hæða fjölbýli. Hún er 2 her-
bergja, 77,1 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er kr.4.200.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.júní, er kr.125.000.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, 
fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, við-
haldssjóður og þjónustugjald. Íbúðin er laus nú þegar.

Stekkjargata 41 
Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 41, 260 Reykjanesbæ. 
Eignin er í parhúsi, 134,7 fm að stærð. Íbúðin er 104,6 fm og 
bílskúr 30,1 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.6.500.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.júlí er kr.201.761.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, 
fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar,  
viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Víðigerði 2
Til sölu er búseturéttur í Víðigerði 2 Grindavík. Eignin er í par-
húsi og er 2 herbergja. Íbúðin er 81 fm að stærð og bílskúrinn 
28,3 fm, samtals 109,3 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.8.000.000,- og mánaðarlegt 
búsetugjald miðað við 1.júli nk, er kr.176.295.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, 
fasteigna- og holræsagjöld, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Kríuland 15
Til sölu er búseturéttur að Kríulandi 15, 250 Garði. Eignin er í 
parhúsi og er 3ja herbergja með bílskúr. Íbúðin er 89,7 fm og 
bílskúrinn 30.6 fm, samtals 120,3 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.000.000,- og mánaðar-
legt búsetugjald miðað við 1.júlí er kr.131.617.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, 
fasteigna- og holræsagjöld, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald

Í Urriðaholtsstræti 34 eru fimmtán misstórar íbúðir.

Reykjavík
Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði

588 4477
Síðumúla 27

www.valholl.is

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

Snorri Snorrason  
Löggiltur Fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

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

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

Úlfar F. Jóhannsson
hdl. Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.  
692 6906

Sturla Pétursson
Löggiltur Fasteignasali. 
899 9083

Rakel Árnadóttir
Lögg. fasteignasali. Mann-
fræðingur/alþjóðatengill. 
895 8497

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur Fasteignasali    
Lista og innanhús Stílisti  
892 8778

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Júlíus Jóhannsson  
Lögg. fast. og eigandi 

Monika Hjálmtýsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Jón Óskar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka
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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.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag  
frá kl. 17.15 – 18.00
• Virkilega fallegt 160,2 fm. 6 herbergja raðhús á 

tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við 
Tröllateig. Stór afgirtr verönd er til suðurs með 
heitum potti. 

• 5 svefnherbergi eru í húsinu. Rúmgóðar og 
bjartar samliggjandi stofur. Eldhús með stórum 
gluggum og hvítum Alno innréttingum og eyju.  
Geymsluris er yfir efri hæð hússins. 

•  Húsið að utan er klætt með marmarasalla. 
Innkeyrsla og stéttir fyrir framan hús eru með 
hitalögnum. 

Staðsetning er miðsvæðis í Mosfellsbæ. Stutt í 
leikskóla, skóla, verslanir, þjónustu og útivistar-
svæði.                                 Verð 73,7 millj.

Tröllateigur 11. Raðhús – 5 svefnherbergi.

 

Eignin verður til sýnis á morgun, 
miðvikudag frá kl. 17.00 – 17.30
• 94,4 fm. nýlega innréttuð og vönduð 4ra her-

bergja íbúð á 1. hæð.
• 41,2 fm. nýlega innréttuð 2ja herbergja íbúð á 

baklóð í sérstæðu húsi. 
• Báðar íbúðirnar eru mikið endurnýjaðar og eru í 

góðu ástandi. Möguleiki á góðum leigutekjum.
•  Íbúðunum fylgir sér innkeyrsla/bílastæði við 

Leifsgötuna sem þinglýst er eingöngu á þessar 
íbúðir. 

• Frábær staðsetning í miðborginni. 

Verð 67,9 millj.

• Naustavör 36-42 eru 3 – 4 hæða fjölbýlishús í 
Bryggjuhverfinu í vesturbæ Kópavogs.

• Íbúðirnar eru frá 88 fm.  upp í 208 fm. , 2ja til 4ra 
herbergja. Til afhendingar okt/nóv 2020.

• Allar innréttingar er sérsmíðar af Brúnás, AEG 
eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi.  Íbúð-
irnar sjálfar verða afhentar án gólfefna, nema á 
baðherbergi og þvottahúsi verða flísar frá Parka.       

• Íbúðirnar eru með góðum svölum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Útsýni til sjávar 
eru úr flestum íbúðum.

Afhendingartími íbúða er á tímabilinu júní – júlí 
2020. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa 
og Gunnars hf., www.bygg.is

• Falleg og vel skipulögð 97,7 fermetra íbúð á efri 
hæð ásamt bílskúr. Íbúðin er með sérinngangi. 
Utanáliggjandi lyfta er á milli hæða sem auð-
veldar alla aðkomu. 

• Fallegt útsýni er af svölum og úr stofum. 
Rúmgóð stofa með stórum gluggum til suðurs. 
Borðstofa opin við stofu. Tvö svefnherbergi með 
gluggum til norðurs.

• Húsið var málað að hluta s.l. sumar, norðurhlið 
og bílskúrar. Íbúðinni fylgir eignarhlutur og af-
notaréttur að samkomusal fyrir allt að 75 manns. 

• Stutt er í alla verslun og þjónustu á Garðatorgi. 
Einnig er heilsugæslan í göngufæri. 

Verð 55,9 millj.

Leifsgata 9. Tvær íbúðir- 3ja – 4ra herbergja íbúð og studióíbúð.

Naustavör nr. 36-42. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi. 

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Glæsileg 178,1 fm.  6 herbergja íbúð á 2. hæð 

með rúmgóðum suðvestur svölum í nýlegu 3ja 
hæða lyftuhúsi við Freyjubrunn. Sér stæði í bíla-
geymslu fylgir íbúðinni. 

• Íbúðin var hönnuð af ítalska arkitektinum Paolo 
Gianfrancesco og eru allar innréttingar sérsmíð-
aðar. Gólfefni eru gegnheil hvíttuð eik frá Kährs 
og flísar. 

• Eldhús með brúnbæsaðri innréttingu. Stórt sjón-
varps- og bókaherbergi er nú skipt í 2 barnaher-
bergi en lítið mál að breyta aftur.

• Sameign er einstaklega glæsileg sameign 
hönnuð af Rut Káradóttur, flísalögð og niðurtekin 
loft.                                   Verð 84,9 millj.

• Glæsileg og mjög mikið endurnýjuð 68,0 fm. íbúð 
á 4. hæð í vönduðu lyftuhúsi við Skólavörðustíg. 
Íbúðinni fylgir mjög stórt sér bílastæði í bíla-
geymslu.

• Skjólsælar og flísalagðar svalir til suðurs með 
útsýni að Reykjanesinu og yfir borgina. Frá stofu 
nýtur mjög fallegs útsýnis að Esjunni.  

• Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð á síðustu árum.  
Sett var ný eldhúsinnrétting og eyja með graníti 
á borðum og nýjum tækjum. Baðherbergi allt 
endurnýjað. Skipt um innihurðir og fataskápa auk 
þess sem gólfefni voru endurnýjuð.  

Frábær staðsetning í hjarta miðborgarinnar.

Verð 62,8 millj.

Freyjubrunnur 25-27. Glæsileg 6 herbergja íbúð.

Skólavörðustígur 16a. Endurnýjuð 3ja herbergja útsýnisíbúð.Garðatorg 17 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð – 60 ára og eldri.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Björt og vel skipulögð 152,7 fm. íbúð á 1. hæð 

að meðt.  sér geymslu og með sérinngangi í 
vönduðu og nýlegu fjölbýlishúsi  við Lund 25 í 
Kópavogi. 

• Stór verönd til suðurs og austurs. Tvö baðher-
bergi eru í íbúðinni, bæði með sturtu. Stofa og 
borðstofa með gólfsíðum gluggum til austurs. 
Fataherbergi innaf hjónaherbergi.

• Íbúðin er öll hin vandaðasta með sérsmíðuðum 
innréttingum frá Brúnás, vönduðum blöndunar-
tækjum frá Tengi, vönduðum gólfefnum og 
hurðum. Gólfihiti er í allri íbúðinni. 

Verð 89,5 millj.

• 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

Lundur 25. 4ra herbergja íbúð – sérinngangur.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

• Klettagarðar 4 er byggt verkstæðishús, söluskrif-
stofa og starfsmannaaðstaða fyrir ferðaþjónustu-
fyrirtækið Allrahanda.  

• Verkstæðishúsnæðið er á einni hæð en starfs-
mannaaðstaða og skrifstofur eru á tveimur 
hæðum í suðvestur enda byggingarinnar.  

• Eignin er samtals 2.048,2 m² að gólffleti og er 
byggt úr forsteyptum einingum og með límtrés-
þaki. Öll milligólf hússins eru steinsteypt og milli-
veggir eru ýmist steyptir og eða léttir gifsklæddir 
grindarveggir.

Eignin stendur á afgirtri, fullfrágenginni og 
malbikaðri 8.604,0 fermetra leigulóð þar sem 
er mjög gott athafnasvæði og mögulegur við-
bótarbyggingarréttur.

Klettagarðar 4
• 442,2 fermetra iðnaðarhúsnæði á jarðhæð að 

Völuteigi 7-11 í Mosfellsbæ. 
• Innkeyrsluhurðir eru fjórar á þessum eignarhluta. 

Ein er stærri, um 4,0 x 4,0 metrar að stærð og 
þrjár eru um 3,0 x 3,0 metrar að stærð. Að auki 
eru inngöngudyr að framan og aftan. 

• Gólfhiti og epoxy á gólfum. Lofthæð undir milliloft 
um 2,8 metrar.

• Góð aðkoma og gott malbikað athafnasvæði er 
umhverfis húsið. 

Verð 64,9 millj.

Völuteigur – Mosfellsbæ. Iðnaðarhúshæði

OPIÐ HÚS
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Kirkjusandur – Nýr borgarhluti við sjávarsíðuna
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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

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

sími

2015
  2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Friðjón Ö. Magnúss.
lögg. fasteignasali
Sími: 692 2704

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

Stórt einbýlishús með mikla 
möguleika

 • Góð eignarlóð á þessum eftirsótta 
stað sunnan megin á Arnarnesinu 

 • Eignin er skráð 313 fm, 

 • Laust fljótlega 

 • Komin er tími á ákveðnar 
endurbætur 

Mávanes 16
210 Garðabær 

6 herb íbúð á 3.hæð með  
4 svefnherb. og 2 stofum

 • Húsið hefur verið töluvert 
endurnýjað undanfarin ár. 

 • Klárað var að steina að utan 
árið 2017 og var skipt um 
þak hússins árið 2009. 

 • Ný malbikað bílaplan og 
hleðslustöðvar í uppsetningu.

 • Eignin er mjög miðsvæðis og í 
göngufæri við helstu þjónustu.

Eskihlíð 10a
105 Reykjavík

Verð:  59,9 millj.

Falleg 4-5 herbergja íbúð  
sem tekur vel á móti þér 

 • Vel skipulög íbúð þar 
sem fm nýtast vel 

 • Sérinngangur í íbúð 
 • Merkt stæði á bílaplani 
 • Þrjú svefnherbergi 
 • Rúmgott sjónvarphol 
 • Fallegar stofur með útgent 
á 9 fm útsýnis svalir 

 • Þvottahús/geymsla innan

Fróðengi 6
112 Reykjavík

Verð:  49,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Verð:  135 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 30. júní 

 milli kl. 17 - 17:30

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 1. júlí 

 milli kl. 17:30 - 18

NÝTT  
Í SÖLU

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is  sími: 775 1515
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Verð frá:  66,4 millj.

Í byggingu 108 - 120 fm 
íbúðir í nýju fjórbýlishúsi 

 • Rúmgóðar og vel skipulagðar 
íbúðir 3ja - 4ra herb 

 • Eftirsóttur staður við 
Álfhólsveg með góðu útsýni 

 • Íbúðirnar skilast 
fullbúnar án gólfefna 

 • Sér inngangur í allar íbúðir 

Álfhólsvegur 73
200 Kópavogur

.       

 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

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:  

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

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

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

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

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

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

Vandaðar nýjar 
íbúðir fyrir 60+
• Útsýnisíbúðir 

• Stærðir frá 52-160 fm, stúdíó, 
2ja og 3ja herbergja íbúðir

• Flestar íbúðirnar ná  
í gegnum húsið

• Vinsælar íbúðir

• Aðgengi að þjónustu  
og félagsmiðstöð hjá  
Reykjavíkurborg  
í Hraunbæ 105

• Vandaðir verktakar

• Afhending október 2020

Verð frá kr. 42,5 millj.

Hraunbær 103 a/b/c
110 Reykjavík

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

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

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

Sérlega fallegt 202 fm einbýlishús á 
einni hæð auk bílskúrs á frábærum 
stað í Garðabæ.

 • Opið rými, eldhús, stofa og borðstofa

 • Þrjú svefnherbergi tvö baðherbergi

 • Vinnurými á svefnherbergisgangi

 • Eldhús er með nýlegri, 

sérsmíðaðari innréttingu

 • Fallegur arinn með Drápuhlíðargrjóti

 • Úr stofum er gengið út á stóra verönd 

 • Mjög mikið endunýjað

 • Bílskúr er rúmgóður með gluggum

Smáraflöt 12
210 Garðabæ

Verð:  139 millj.

.       

Verð:  48  millj.

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

Sérlega falleg 4-5 herbergja 
íbúð á annarri hæð 

 • Stórar bjartar stofur með 
útgengt á suður svalir

 • Fallegt hvítt eldhús með 
borðkrók við gluggann

 • Þrjú góð svefnherbergi
 • Þvottahús innréttað innaf 
eldhúsi og búr innaf  
þvottahúsi

Hraunbær 132
110 Reykjavík

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

LÆKKAÐ 
VERÐ

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

NÝTT  
Í SÖLU

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

.       

Verð:  46,5 millj.

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

Falleg og vönduð 65,8 fm íbúð
á efstu hæð í nýlegu lyftuhúsi

 • Íbúðin er 2ja herbergja
 • Stæði í bílageymslu fylgir
 • Íbúðin skiptist í forstofu, 
baðherbergi með 
þvottaaðstöðu, stofu, 
eldhús og svefnherbergi

 • Rúmgóðar suðursvalir 
eru frá stofu

Skógarvegur 14
103 Reykjavík

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

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

.       

Verð:  46 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 2. júlí kl. 17:30 - 18:00

Falleg 4ra herbergja 
íbúð 106,3 fm

 • Enda íbúð, gluggar snúa 
niður í Laugardal

 • Fyrsta hæð, en samt 
hálf hæð upp 

 • Tvö svefnherbergi og tvær 
samliggjandi stofur 

 • Svalir út úr stofu

Álfheimar 36
104 Reykjavík

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

.       

Verð:  54,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 1. júlí  kl. 18 - 18:30

105,3 fm íbúð með sér-
inn gangi af fyrstu hæð 
sem er í götuhæð.

 • Tvö svefnherbergi
 • Svalir með útgengi bæði 
úr stofu og svefnherbergi

 • Þvottahús/geymsla
 • Sérgeymsla og sameiginleg 
hjóla og vagnageymsla

Straumsalir 9
201 Kópavogur

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

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

• Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja með sér-
inngangi eða sérinngangi af stigapalli í fallegu 
lyftuhúsi í Urriðaholtinu í Garðabæ.

• Frábær staðsetning og miklir útivistarmöguleikar 
í nágrenninu en Mosagatan liggur hátt í 
Urriðaholtinu með glæsilegu útsýni yfir byggðina 
til suðurs og vesturs.

• Vandaðar innréttingar, vönduð tæki frá AEG og 
tengi fyrir uppþvottavél. 

• Allir fataskápar ná upp í loft. 

• Traustur byggigaraðili.

• Stæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð

• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni mosagata.is

Vandaðar íbúðir í Urriðaholti

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:  

Mosagata 9 -11
210 Garðabær

.       

 Verð :   102,9 millj.

Parhús sem er 199,2 fm 
auk 22 fm bílskúrs 

 • Búið er að endurnýja eldhús, 
baðherbergi og sum gólfefni 

 • Sólskáli sem snýr til suðurs

 • Efri hæð: Svefnherbergis-
gangur með litlu holi, 
fjögur svefnherbergi og 
nýlegt baðherbergi. 

 • Stórar suðursvalir. 

 • Laust strax 

Einarsnes 30
102 Reykjavík

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

.       

 Verð :   47,9  millj.

Falleg 3ja herb íbúð 
á efstu hæð 

 • Sólríkar svalir, fallegt útsýni 

 • Gott skipulag, björtu 
og fallegu alrými, 

 • Tvö svefnherb, baðherb 
og sér þvottahús, 

 • Geymsla innan íbúðar 
og í samegin

Rjúpnasalir 2
201 Kópavogur

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

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178PANTIÐ SKOÐUN  

hjá Jason í síma 775 1515

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Ólafi í síma 822 2307
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.       

Verð frá:  66,4 millj.

Í byggingu 108 - 120 fm 
íbúðir í nýju fjórbýlishúsi 

 • Rúmgóðar og vel skipulagðar 
íbúðir 3ja - 4ra herb 

 • Eftirsóttur staður við 
Álfhólsveg með góðu útsýni 

 • Íbúðirnar skilast 
fullbúnar án gólfefna 

 • Sér inngangur í allar íbúðir 

Álfhólsvegur 73
200 Kópavogur

.       

 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

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:  

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

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

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

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

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

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

Vandaðar nýjar 
íbúðir fyrir 60+
• Útsýnisíbúðir 

• Stærðir frá 52-160 fm, stúdíó, 
2ja og 3ja herbergja íbúðir

• Flestar íbúðirnar ná  
í gegnum húsið

• Vinsælar íbúðir

• Aðgengi að þjónustu  
og félagsmiðstöð hjá  
Reykjavíkurborg  
í Hraunbæ 105

• Vandaðir verktakar

• Afhending október 2020

Verð frá kr. 42,5 millj.

Hraunbær 103 a/b/c
110 Reykjavík

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

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

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

Sérlega fallegt 202 fm einbýlishús á 
einni hæð auk bílskúrs á frábærum 
stað í Garðabæ.

 • Opið rými, eldhús, stofa og borðstofa

 • Þrjú svefnherbergi tvö baðherbergi

 • Vinnurými á svefnherbergisgangi

 • Eldhús er með nýlegri, 

sérsmíðaðari innréttingu

 • Fallegur arinn með Drápuhlíðargrjóti

 • Úr stofum er gengið út á stóra verönd 

 • Mjög mikið endunýjað

 • Bílskúr er rúmgóður með gluggum

Smáraflöt 12
210 Garðabæ

Verð:  139 millj.

.       

Verð:  48  millj.

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

Sérlega falleg 4-5 herbergja 
íbúð á annarri hæð 

 • Stórar bjartar stofur með 
útgengt á suður svalir

 • Fallegt hvítt eldhús með 
borðkrók við gluggann

 • Þrjú góð svefnherbergi
 • Þvottahús innréttað innaf 
eldhúsi og búr innaf  
þvottahúsi

Hraunbær 132
110 Reykjavík

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

LÆKKAÐ 
VERÐ

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

NÝTT  
Í SÖLU

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

.       

Verð:  46,5 millj.

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

Falleg og vönduð 65,8 fm íbúð
á efstu hæð í nýlegu lyftuhúsi

 • Íbúðin er 2ja herbergja
 • Stæði í bílageymslu fylgir
 • Íbúðin skiptist í forstofu, 
baðherbergi með 
þvottaaðstöðu, stofu, 
eldhús og svefnherbergi

 • Rúmgóðar suðursvalir 
eru frá stofu

Skógarvegur 14
103 Reykjavík

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

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

.       

Verð:  46 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 2. júlí kl. 17:30 - 18:00

Falleg 4ra herbergja 
íbúð 106,3 fm

 • Enda íbúð, gluggar snúa 
niður í Laugardal

 • Fyrsta hæð, en samt 
hálf hæð upp 

 • Tvö svefnherbergi og tvær 
samliggjandi stofur 

 • Svalir út úr stofu

Álfheimar 36
104 Reykjavík

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

.       

Verð:  54,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 1. júlí  kl. 18 - 18:30

105,3 fm íbúð með sér-
inn gangi af fyrstu hæð 
sem er í götuhæð.

 • Tvö svefnherbergi
 • Svalir með útgengi bæði 
úr stofu og svefnherbergi

 • Þvottahús/geymsla
 • Sérgeymsla og sameiginleg 
hjóla og vagnageymsla

Straumsalir 9
201 Kópavogur

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

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

• Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja með sér-
inngangi eða sérinngangi af stigapalli í fallegu 
lyftuhúsi í Urriðaholtinu í Garðabæ.

• Frábær staðsetning og miklir útivistarmöguleikar 
í nágrenninu en Mosagatan liggur hátt í 
Urriðaholtinu með glæsilegu útsýni yfir byggðina 
til suðurs og vesturs.

• Vandaðar innréttingar, vönduð tæki frá AEG og 
tengi fyrir uppþvottavél. 

• Allir fataskápar ná upp í loft. 

• Traustur byggigaraðili.

• Stæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð

• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni mosagata.is

Vandaðar íbúðir í Urriðaholti

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:  

Mosagata 9 -11
210 Garðabær

.       

 Verð :   102,9 millj.

Parhús sem er 199,2 fm 
auk 22 fm bílskúrs 

 • Búið er að endurnýja eldhús, 
baðherbergi og sum gólfefni 

 • Sólskáli sem snýr til suðurs

 • Efri hæð: Svefnherbergis-
gangur með litlu holi, 
fjögur svefnherbergi og 
nýlegt baðherbergi. 

 • Stórar suðursvalir. 

 • Laust strax 

Einarsnes 30
102 Reykjavík

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

.       

 Verð :   47,9  millj.

Falleg 3ja herb íbúð 
á efstu hæð 

 • Sólríkar svalir, fallegt útsýni 

 • Gott skipulag, björtu 
og fallegu alrými, 

 • Tvö svefnherb, baðherb 
og sér þvottahús, 

 • Geymsla innan íbúðar 
og í samegin

Rjúpnasalir 2
201 Kópavogur

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

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178PANTIÐ SKOÐUN  

hjá Jason í síma 775 1515

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Ólafi í síma 822 2307
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Einstaklega notalegur og hlýr bústaður  
í landi Fitja Skorradal 

 • Húsið stendur á 2000 fm leigulóð
 • Lóðin er skógi vaxinn, einstaklega falleg og veitir gott skjól
 • Kalt vatn, rafmagn og nýlegur hitakútur

Verð :   16,2 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 59

s. 695 5520

311 Skorradalshreppur

2ja herb íbúð með stæði í bílageymslu
 • Góð 2ja herbergja 65,8 fm íbúð  
á 5 hæð í lyftuhúsi 

 • Stæði í bílgeymslu 
 • Sér geymsla 
 • Gott útsýni 

Verð :   34,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Austurströnd 8 (503)

s. 616 1313

170 Seltjarnarnes

NÝTT  
Í SÖLU

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

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

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Gott sumarhús í landi Efsta Dals  
í Bláskógabyggð.

 • Stutt er í Úthlíð, Gullfoss og Geysi 
 • Aðeins 10 mínúta akstur er á Laugarvatn.  
 • Húsið er á læstu svæði og stendur á 4690 fm leigulóð.  
 • Húsið er tengt heitu og köldu vatni ásamt rafmagni.

Verð :   24,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efsti-Dalur lóð 35

s. 695 5520

806 Selfoss

NÝTT  
Í SÖLU

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

Verð :   43,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurströnd 8 (304)

s. 822 2307

170 Seltjarnarnes

87,4 fm rúmgóð 3ja herbergja íbúð
 • 2 svefnherbergi
 • Stór stofa / borðstofa 
 • Eldhús og bað hafa verið endurnýjuð

Verð :   41,5 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Háteigsvegur 14

s. 616 1313

105 Reykjavík

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2 hæð
 • 2 svefnherbergi 
 • Nýtt parket 
 • Endurnýjað eldhús og baðherbergi 
 • Bílastæði í kjallara

Verð :   45,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Berjarimi 8 

s. 616 1313

112 Reykjavík

Glæsilegt sumarhús í Grímsnesi  
109,5 fm á tæplega hektara eignarlandi 

 • Steypt plata með gólfhita 
 • Fjögur svefnherbergi / tvö baðherbergi 
 • Geymsla / þvottahús 
 • Innbú getur fylgt með sé sérstaklega samið um það

Verð :  34,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgarleynir 12

s. 695 5520

801 Grímsnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

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

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

Verð :   34,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kelduland 5

s. 893 9929

108 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 893 9929

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

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 893 9929

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

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 788 7272
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 788 7272

Í byggingu 108 fm íbúð í nýju 
fjórbýlishúsi 

 • Rúmgóð og vel skipulögð 3ja - 4ra herb íbúð 
 • Eftirsóttur staður við Álfhólsveg með góðu útsýni
 • Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna 
 • Sér inngangur

Verð :   66,4 millj.

Atli S. Sigvarðsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Álfhólsvegur 73 (102)

s. 899 1178

200 Kópavogur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 1178
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 822 2307

Björt og falleg 4ra herb. endaíbúð 
 • Stór stofa, glæsilegt eldhús 
 • Svalir með lokun
 • Tvö svefnherbergi en þrjú skv. teikningu

 • Gott baðherbergi og sér þvottahús
 • Stæði í bílageymslu

Verð :   57,9 millj.

Atli S. Sigvarðsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásakór 2

s. 899 1178

203 Kópavogur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 1178

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

– Með þér alla leið

Útsýnisíbúð með tvennum svölum
 • Fjögur rúmgóð svefnherbergi 
 • Alls 138 fm að stærð m bílskúr 
 • Eldhús endurnýjað og wc að hluta 
 • Töluverð endurnýjun á húsi að utan 
 • Björt íbúð með stórum gluggum. Einstakt útsýni

Verð :   54,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bólstaðarhlíð 68

s. 695 5520

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520



OPIÐ HÚS
Fimmtudaginn  
2. júlí 
kl. 16:30 - 17:30

Hafnarbraut 13 - 15 Kársnesi

Nýjar og vandaðar íbúðir

með sjávarútsýni við

Hafnarbraut 13-15

200 Kópavogi

Íbúðirnar eru vandaðar og hannaðar með fjölbreytt fjölskyldumynstur í huga

Stæði í lokaðri bílageymslu með tengli fyrir bílahleðslu

Stór og skjólgóður bakgarður í suðurátt

Fjöldi mismunandi íbúða með stærðir frá 46 fm til 175 fm

Kársnesið er vaxandi svæði með fjölskyldu vænu og fallegu umhverfi

Verð íbúða frá 33,9 mkr.

miklaborg.is

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

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

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



Leifsgata: 4ra herbergja með aukaíbú.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 30.6. KL. 17:15-17:45. 

Falleg mikið endurnýjuð íbúð á annari hæð við Leifsgötu auk 
mjög vandaðrar stúdíóíbuðar i bakhúsi. Í íbúðinni eru 3 svefn-
herbergi, opið eldhús, stofur og baðherbergi. Stúdíóíbíðin er 
einstaklega smekkleg og vel hönnuð. Opið hús þriðjudag 30.6. 
kl. 17:15-17:45. Verið velkomin. Verð 68,9 millj.

Sumarbústaður á Þingvöllum 
Í LANDI HEIÐARBÆJAR.

Tæplega 110 fm sumarbústaður á einni hæð á 1,5 hektara lóð 
með miklu útsýni yfir Þingvallavatnið og til fjalla. 50 ára lóðar-
leigusamningur frá 2012. Vel byggður á sínum tíma en þarfnast 
lagfæringar. Fjögur stór svefnherbergi. Rafmagn tekið í hús 
2012. Notast við gott lindarvatn úr nágrenninu. Steypt rotþró. 
Lóð sem bíður uppá mikla möguleika. Óskað er eftir tilboði.

Kaldárhöfði við Úlfljótsvatn, 
SUMARHÚS.

Fallegur og vel viðhaldinn bústaður ásamt gestahúsi á 1/2 
hektara leigulóð frá ríkinu. Ársleiga 72 þús. Rafmagnskynding 
og hitavatnskútur. Stór verönd við húsið ásamt góðri geymslu 
á lóðinni fyrir ofan bústaðinn. Mikill gróður og fallegt útsýni, 
fánastöng. Sömu eigendur yfir 25 ár. Laus við kaupsamning. 
Verð 16,9 millj.

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

Fálkagata 9, 107 Reykjavík: 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 30.6. KL. 16:30-17:00

Fallega 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum á góðum stað í 
Vesturbæ Reykjavíkur með auka stúdíóíbúð í risi.  Neðri hæð 
skiptist í  tvö svefnherbergi, forstofu, eldhús, baðherbergi, 
stofu/borðstofu. Efri hæð/ris 27 fm. stúdíóíbúð með eldhúsi og 
baðherbergi með sturtu. Opið hús þriðjudag 30.6. kl. 16:30-17:00 
verið velkomin. Verð 54,9  millj.

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

- Sumarhúsin seljast á Fold.

- Áratuga reynsla í sölu sumarhúsa.

- Skoðum fljótt, fagljósmyndun.

- Óskum eftir íbúðum og
 sérbýlum á Árborgarsvæðinu

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Mjög vel staðsett atvinnuhúsnæði  
á áberandi stað á Höfðunum
• Heildarstærð núverandi byggingar er 2.881,8 fm

• Heildarstærð lóðar er 7.284 fm

• Byggingarréttur fyrir um 2.200 fm til viðbótar við núverandi húsnæði

• Húsnæðið samanstendur af tveimur límtrésskemmum með móttöku og starfsmannaaðstöðu

• Mjög gott athafnasvæði við húsið og fjöldi bílastæða á  
malbikaðri lóð

• Mjög auðvelt væri að skipta húsnæðinu upp í nokkrar minni einingar 

• Húsnæðið þarfnast viðhalds að hluta en ef eignin fer í leigu mun leigusali hafa aðkomu  
að endurbótum í samráði við leigutaka

• Eignin er hentugt til breytinga eða uppbyggingar fyrir rétta aðila enda áberandi stað setning 
rétt við Vesturlandsveg og stutt út á stofnbrautir

Með þer alla leið

Viðarhöfði 3 
110 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

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

 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

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

Sláttur og öll almenn garðvinna. 
Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 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.

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Skólar
Námskeið

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskútu, 

námskeið fyrir börn og fullorðna.
Siglingafélag Reykjavíkur -

www.brokey.is -
brokey.felog.is

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

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Húsnæði

 Húsnæði í boði
Reyklaus 2 herb. íbúð, með sér 
inngangi og sér þvottahúsi til leigu á 
Njálsgötu 33. Húsgögn fylgja ef svo 
óskast. Kr 180 þús./mánuði. Símar 
551 2596 + 868 2726.

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

STARFSMAÐUR ÓSKAST.
Óskum eftir starfskrafti til að 

sjá um ræstingar á skrifstofum 
og til framreiðslu í hádegi í litlu 

mötuneyti á Suðurlandsbraut 30, 
Reykjavík.

Til greina kemur að ráða tvo 
samhenta einstaklinga í starfið. 

Gott starfsumhverfi.
Umsóknir berist á netfang: 

starfsumsokn@eignaumsjon.is

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.

Skólastjóri Klettaskóla

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Klettaskóla lausa til umsóknar.
Klettaskóli við Suðurhlíð er einn af grunnskólum Reykjavíkurborgar og sérskóli fyrir nemendur með fötlun í 1.-10.bekk.  
Í skólanum eru um 130 nemendur og þar starfa um 140 starfsmenn.  Námið er einstaklingsmiðað  og byggt á stöðu og for-
sendum hvers nemanda út frá styrkleikum þeirra. Einkunnarorð skólans eru „Menntun fyrir lífið“. Áhersla er lögð á skóla-
þróun í takt við menntastefnu Reykjavíkurborgar, þarfir nemenda og rannsóknir í námi og kennslu nemenda með sérþarfir.  
Undanfarin ár hefur verið unnið að innleiðingu starfshátta  atferlisgreiningar þar sem unnið er eftir gagnreyndum aðferðum 
til að hafa áhrif á nám og félagsfærni nemenda. Áhersla er lögð á að meta og mæla árangur af kennslu með markvissum 
skráningum og mati. Skólinn hefur ráðgjafarhlutverk gagnvart öðrum grunnskólum í landinu varðandi menntun og skólastarf 
fatlaðra nemenda. Við skólann starfar öflugur hópur starfsmanna og mikil áhersla er lögð á þverfaglegt samstarf og teymis-
vinnu. Mikið og gott samstarf er við foreldra, frístundaheimilið Guluhlíð, félagsmiðstöðina Öskju og stofnanir sem fara með 
málefni fatlaðra barna.  
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og áhuga á að leiða metn-
aðarfullt skólastarf fyrir nemendur með fjölbreyttar námsþarfir.

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi 
skólans.

• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum,  
vinnutilhögun og starfsþróun.

• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins  
í Reykjavík.

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

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið kennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á  

grunnskólastigi.
• Viðbótarmenntun í sérkennslu og/eða reynsla af  

sérkennslu og skólagöngu fatlaðra barna.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í 

skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða  

framsækna skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til 
að nota starfsheitið kennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2020. Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí 2020.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands.  
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir, 
mannauðsstjóri, sími 411 1111.  Netföng: soffia.vagnsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

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

Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Við ætlum að reyna að fá 
fólk um borð í skemmti-
sigling u að hlusta á 
mig segja því skemmti-
legar sögur,“ segir leik- og 
bóndakonan Guðlaug 

Elísabet Ólafsdóttir, eða Gulla eins og 
hún er iðulega kölluð.

Gulla mun stýra svokallaðri lyga-
sögusiglingu á vegum Eldingar fimmtu-
dagskvöldið 2. júlí þar sem hún segir 
farþegum missannar sögur af ýmsum 
kennileitum í kringum Kollafjörðinn 
og höfnina. „Eyjarnar þarna í kring eru 
hafsjór af sögu sem flestir þekkja eitt-
hvað til,“ segir Gulla sem mun meðal 
annars „fræða“ fólk um sögu Engeyjar, 
Viðeyjar og Geldinganessins. „Það er 
alveg óendanlega mikið hægt að snúa út 
úr sögunni í kringum þessi kennileiti.“

En hvernig verður maður leiðsögu-
maður í svona ferð? 

„Ég er náttúrulega lærður leikari og 
þess vegna eiginlega með meiraprófið í 
lygum,“ segir Gulla og hlær. „Það er frá-

bært að fara í alvöru leiðsögn, en það 
getur líka verið fínt að fara bara til að 
hafa gaman. Fíflagangur er stórkostlega 
vanmetinn og virkilega skemmtilegur.“

Ferðin er fyrir alla aldurshópa sem 
skilja íslensku, sem Gulla segir að gæti 
þó breyst. „Það fer bara eftir því hvernig 

farþegahópurinn verður samsettur, hver 
veit nema ég taki upp á því að ljúga bara 
á ensku!“

Ef eitthvað er að marka hvað Gulla 
segir verður lagt af stað frá gömlu höfn-
inni klukkan 20 á fimmtudaginn. 
arnartomas@frettabladid.is

Með meiraprófið í lygum
Lygalaupurinn Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir stýrir svokallaðri lygasögusiglingu um 
Kollafjörð næsta fimmtudag. Hún segir að fíflagangur sé stórkostlega vanmetinn.

Nefið á Gullu mun eflaust lengjast til muna þegar hún fræðir farþega um sögu Engeyjar.

Ástkær og elskulegur sonur okkar, 
bróðir, mágur og frændi,

Sigurbjörn M. Theodórsson
vélstjóri, 

Heimagötu 37, 
Vestmannaeyjum,

lést á heimili sínu þann 22. júní sl. 
Útför mun fara fram í Landakirkju  

miðvikudaginn 8. júlí kl. 14.00.

Theodór S. Ólafsson Margrét Sigurbjörnsdóttir
Þorbjörg Theodórsdóttir Haukur Logi Michelsen
Hafþór Theodórsson Hanna R. Björnsdóttir
Júlíanna Theodórsdóttir Ingólfur Ingólfsson
Bára Theodórsdóttir Tommy Westman
Björk Theodórsdóttir 
Harpa Theodórsdóttir Örvar G. Arnarson

og fjölskyldur.

Móðir okkar, amma og langamma, 
Jónína Þórðardóttir 

húsfreyja á Bjargi, Eyjafjarðarsveit, 
lést á Dvalarheimilinu Hlíð  

23. júní sl. Hún verður jarðsungin  
frá Munkaþverárkirkju fimmtudaginn  

2. júlí nk. kl. 14.00.

Ævar Ragnarsson Ragna Pálsdóttir
Katrín Ragnarsdóttir

Bolli Ragnarsson Laugheiður Gunnarsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

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

Sigurður Hilmar Guðjónsson
húsasmíðameistari, 

Bárugerði, Sandgerði,
sem lést á sjúkrahúsi á Torrevieja á 

Spáni, þann 26. maí, verður jarðsunginn frá 
Sandgerðiskirkju (safnaðarheimilið) mánudaginn 6. júlí  

kl. 13. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Minningarsjóð Örvars Arnarsonar,  

banki 526-14-403800, kt. 660614-0360.

Sæunn Guðmundsdóttir
Guðjón Ingi
Gunnhildur Ása Geir Sigurðsson
Sævar  Erla Sigurjónsdóttir
Sigurður Jóna Pálsdóttir

afabörn og langafabörn.

Elsku faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Sturla Snæbjörnsson
kennari, 

frá Grund í Eyjafirði,
verður jarðsunginn frá Háteigskirkju, 

 2. júlí klukkan 13.00. Hann verður jarðsettur 
3. júlí að Grund í Eyjafirði klukkan 14.00.

Þórður Sturluson
Svandís Sturludóttir  Hannes Frímann Sigurðsson
Guðríður Sturludóttir  Sævar Örn Sævarsson
Yngveldur Myrra Sturludóttir

afa- og langafabörn.

Elsku besta mamma okkar, 
tengdamamma, amma og langamma,

Sigrún Guðmundsdóttir
frá Þórisdal í Lóni,  

  Kópavogsbraut 1a,
lést sunnudaginn 14. júní.  

Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju 
                                        föstudaginn 3. júlí kl. 13.

Guðmundur Knútsson
Signý Knútsdóttir Hannes Ingi Jónsson
Kristín Knútsdóttir Atli Guðmundsson

Hildur, Atli, Sigrún, Sævar Knútur, Egill Jón,  
Björgvin Bergur, Guðmundur Hrafn, Sunna Kristín,  

Björn Kári, Ylfa Hólm, Hilmar Örn

Okkar elskulegi
Sigþór Reynir Steingrímsson

fv. bifreiðaeftirlitsmaður  
og leigubílstjóri, 

áður að Þverbrekku 2, Kópavogi,
lést þriðjudaginn 23. júní sl. á 

hjúkrunarheimilinu Skógarbæ. 
Útför fer fram frá Seljakirkju mánudaginn 6. júlí kl. 11. 

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Skógarbæjar fyrir 
góða umönnun og hlýju í hans garð.

Fyrir hönd aðstandenda,
Nína V. Magnúsdóttir Tómas Bergsson
Sigurgeir Steingrímsson Svanlaug Sigurðardóttir
Hólmsteinn Steingrímsson
Haukur Steingrímsson

Ástkær faðir minn, tengdafaðir,  
sonur, bróðir og frændi,

Gísli Agnar Bogason  
Vatnsnesvegi 20, Keflavík, 
lést sunnudaginn 21. júní.  

Útförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju, 
                         fimmtudaginn 2. júlí kl. 13. 

Helga Eden Gísladóttir Kristinn Örn Kristinsson 
Helga Guðrún Gísladóttir Ágúst Skarphéðinsson 
Bogi Agnarsson Þorgerður Jónsdóttir 
Jóhanna Bogadóttir
Davíð Þór og  Alex Nói

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

Jón G. Bjarnason,
umsjón útfara

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

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

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

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

1874 Skólapiltar Lærða skólans mótmæla latneskum 
stílum með því að halda brennu vestur á Melum. 

1908 Gífurleg sprenging nærri Tunguskafljóti í Síberíu. 
Talið er að loftsteinn hafi hrapað þar til jarðar.

1934 Nótt hinna löngu hnífa í Þýskalandi. Blóðugar 
hreinsanir innan Nasistaflokksins.

1954 Almyrkvi verður á sólu og sést best við suður-
ströndina. Verður þar myrkur í nokkrar mínútur og skína 
stjörnur á himni sem um nótt. Næst mun almyrkvi sjást á 
Íslandi við vesturströndina þann 12. ágúst 2026.

1964 Norðurlandameistaramóti í handknattleik kvenna, 
sem haldið er í Reykjavík, lýkur með sigri íslenska liðsins.

1968 Kristján Eldjárn er kjörinn forseti Íslands.

1990 Efnahagskerfi Austur- og Vestur-Þýskalands eru 
sameinuð.

Merkisatburðir

3 0 .  J Ú N Í  2 0 2 0   Þ R I Ð J U D A G U R16 T Í M A M Ó T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 3 0 .  J Ú N Í  2 0 2 0   Þ R I Ð J U D A G U R

TÍMAMÓT

mailto:arnartomas@frettabladid.is


Glæsilegt 236.3 fm 8 herbergja parhús á 3 pöllum með bílskúr og fallegum garði til suðurs. Húsið hefur fengið gott og jafnt viðhald í gegnum tíðina. Eignin skiptist í 
Forstofu, 6 svefnherbergi, 2 opnar og bjartar stofur, eldhús með búri, baðherbergi, gestabaðherbergi, geymslu, þvottahús og bílskúr. Glæsileg eign á vinsælum stað 
við Háleitisbraut. Mikil og fjölbreytt þjónusta í göngufjarlægð. Leik-, grunn- og framhaldsskólar í göngufjarlægð ásamt Íþróttasvæði Fram við Safamýrina. Frábær 
staðsetning, fallegt vel hannað og skipulagt fjölskylduhús. 

Falleg 123,3, 5 herbergja íbúð, þar af 4 rúmgóð svefnherbergi á tveimur hæðum við 
sjávarsíðuna í Vesturbænum með sérbílastæði í bílakjallara. Gott skipulag og stórglæsilegt 
sjávarútsýni. Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, 4 svefnherbergi, rúmgóða stofu, eldhús, 
salerni og sérgeymslu.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. júní kl. 17:15 - 17:45

 SEILUGRANDI 1, 123,5 m2

107 REYKJAVÍK, 61,9 mkr.

Góð 2 herbergja íbúð á 4 hæð á vinsælum stað við Bólstaðarhlíð. Eignin skiptist í forstofu 
með fatahengi, eldhús með neðri skápum og opnum hillum. Baðherbergi með baði, sturta í 
baði. Rúmgóð stofa með útgengi út á vestursvalir. Rúmgott svefnherbergi með skápum.

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 1. júlí kl. 17:00 - 17:30

 BÓLSTAÐARHLÍÐ 40, 56,9 m2

105 REYKJAVÍK, 33,9 mkr.

Stórkostlegt útsýni! Afar skemmtileg 3ja-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýviðgerðu 
fjölbýli neðst á Vesturgötu, við Ánanaust. Örstutt göngufæri í líf og menningu við 
Grandagarð og Vesturhöfnina. Einstakt útsýni úr eldhúsi og stofu yfir sólarlagið og 
Snæfellsjökul. Tvennar svalir. 

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

 VESTURGATA 73, 120,7 m2

101 REYKJAVÍK, 58,9 mkr.

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

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

 UNNARBRAUT 28A, 100,3 m2

170 SELTJ.NES, 49,9 mkr.

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

 GAUTLAND 15, 49,2 m2

108 REYKJAVÍK, 31,4 mkr.

Hvassaleiti 56 - 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.

 HVASSALEITI 56, 77,3 m2

103 REYKJAVÍK, 46,9 mkr.

 HÁALEITISBRAUT 91, 236 m2

108 REYKJAVÍK, 104,9 mkr.

Búðagerði 3, einstaklega vel skipulögð og talsvert endurnýjuð 85.4 fm 4 herb. íbúð 
á 2.hæð til vinstri í góðu vel staðsettu fjölbýli. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. 3 
svefnherbergi. Suðursvalir. Góður garður og lystigarður í næsta nágrenni. Mjög góð 
íbúð miðsvæðis í borginni. 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. júní kl. 17:15 – 17:45

 BÚÐAGERÐI 3, 85,4 m2

108 REYKJAVÍK, 45,9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.isEinstök eign á 6. og 7. hæð í lyftuhúsi. Stórkostlegt útsýni af báðum hæðum. Í kjallara er 
geymsla og bílastæði í lokaðri bílageymslu. Stórir gluggar, mikil lofthæð og mikið útsýni til 
allra átta einkennir eignina, en þar á meðal má horfa yfir mestallan golfvöllinn við Korpu.

 BARÐASTAÐIR 11-ÍB. 601, 269,2 m2

112 REYKJAVÍK, 99,5 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Glæsileg íbúð á efstu hæð iðnaðarhúsnæðis, sérlega smekklega innréttuð og 
frágengin með vönduðum tækjum og fallegum innréttingum. Glæsilegt útsýni yfir 
Geirsnef, Elliðavog og til Esjunnar. Sérstök og smekkleg eign sem vert er að skoða.

 SÚÐARVOGUR 36, 138,4 m2

104 REYKJAVÍK, 72,9 mkr..

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

2ja herbergja íbúð, merkt 207, á annarri ásamt sér stæði í bílageymslu og 8,4 fermetra 
geymslu í kjallara. Góðar svalir eru við íbúðina. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, 
eitt svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi. Frábær staðsetning.

 MÁNATÚN 5-íbúð 207, 90 m2

105 REYKJAVÍK, 51,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
BÓKIÐ SKOÐUN

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090

www.eignamidlun.is



LÁRÉTT
1. reist
5. vafi
6. auk
8. rugla
10. íþróttafélag
11. krap
12. málmur
13. krafti
15. rennilás
17. matjurt

LÓÐRÉTT
1. sjúkdómur
2. umfram
3. drykkur
4. haldast
7. nýtast
9. örvera
12. rándýra
14. loftfar
16. skyldir

LÁRÉTT: 1. byggt, 5. efi, 6. og, 8. ringla, 10. kr, 11. 
elg, 12. úran, 13. afli, 15. riflás, 17. salat.
LÓÐRÉTT: 1. berklar, 2. yfir, 3. gin, 4. tolla, 7. 
gagnast, 9. gerill, 12. úlfa, 14. fis, 16. áa.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Ian Nepomiachtchi (2.778) átti 
leik gegn Vladislav Artemiev 
(2.729) á Chessabel Masters 
mótinu á Chess24.   

20...Bb1!! Hótar 21...Dd3+ 
22. Kg1 He1+ 23. Rf1 Dd3 24. 
Dg4+ Kh8 25. Be2 Hxe2 26. 
Hxb1 Bc5!  og svartur vann 
nokkru síðar. Nepo er kominn 
í undanúrslit sem hefjast í 
dag ásamt Carlsen og Giri. Það 
réðist í gær hver yrði fjórði 
maðurinn. 

www.skak.is:  Þriðjudagsmót 
TR í kvöld.  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Fremur hæg breytileg 
átt í dag. Skýjað og lítils-
háttar skúrir suðvestan-
lands, en bjart að mestu 
norðan til. Hiti 10 til 15 
stig, hlýjast fyrir norðan.

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 565 4100  |  nyform.is

Komið og skoðið úrvalið

KEBE 
Hvíldarstólar 
Tegundir: Rest og Fox

Opið virka daga
  

11-18
laugardaga 

11-15

1 5 6 8 2 7 9 4 3

3 2 9 4 6 1 5 7 8

7 8 4 5 9 3 6 1 2

9 7 5 1 3 8 4 2 6

2 4 1 9 5 6 3 8 7

6 3 8 7 4 2 1 5 9

4 9 2 3 8 5 7 6 1

5 6 7 2 1 9 8 3 4

8 1 3 6 7 4 2 9 5

2 7 8 9 1 4 6 3 5

9 1 3 6 5 2 7 8 4

4 6 5 3 7 8 9 2 1

5 9 2 8 6 7 1 4 3

3 4 7 1 9 5 8 6 2

1 8 6 2 4 3 5 7 9

6 3 9 4 8 1 2 5 7

7 2 1 5 3 6 4 9 8

8 5 4 7 2 9 3 1 6

3 7 9 2 6 1 5 8 4

4 8 6 5 9 7 1 3 2

2 5 1 8 3 4 6 9 7

5 4 3 7 1 9 8 2 6

6 1 7 3 2 8 9 4 5

8 9 2 6 4 5 3 7 1

9 3 4 1 7 6 2 5 8

7 6 8 9 5 2 4 1 3

1 2 5 4 8 3 7 6 9

8 3 2 6 4 7 5 1 9

9 4 5 1 2 3 8 6 7

1 6 7 8 5 9 2 3 4

2 5 8 9 6 4 1 7 3

3 7 9 2 8 1 6 4 5

6 1 4 3 7 5 9 8 2

4 2 6 5 3 8 7 9 1

5 9 3 7 1 6 4 2 8

7 8 1 4 9 2 3 5 6

8 9 5 1 3 6 2 4 7

4 1 6 8 2 7 3 5 9

2 3 7 4 9 5 8 6 1

5 4 8 2 7 1 6 9 3

3 6 9 5 8 4 1 7 2

7 2 1 9 6 3 4 8 5

6 8 3 7 5 2 9 1 4

9 7 4 3 1 8 5 2 6

1 5 2 6 4 9 7 3 8

9 2 1 5 7 3 6 8 4

6 4 7 2 8 9 5 1 3

8 3 5 1 4 6 7 2 9

2 5 6 3 9 7 8 4 1

4 1 3 8 5 2 9 7 6

7 8 9 4 6 1 2 3 5

1 6 8 9 2 4 3 5 7

5 7 4 6 3 8 1 9 2

3 9 2 7 1 5 4 6 8

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Þetta 
verður 

strembið, 
strákar!

Engin 
ástæða til 
að leyna 

því!

Við verðum þess 
vegna að hugsa 
taktískt! Nota 

höfuðið!

Reynið að sannfæra 
foreldra ykkar um að 
kaupa stóra stílabók!

Pabbi?

Ekki 
þú!

Hvað?

Mamma, 
hefurðu séð...

 öh...

Nei, 
þú hefðir ekki 

séð það.
Ha? Það er 

kannski gott 
að þú sást 
það ekki.

Hvað? 
Hvað ertu 

að tala 
um?

Skiptir 
engu.

Ekki 
pynta 
mig!

Þú ert svo svöl, 
Lóa! Mamma og pabbi gerðu 

virkilega vel í þetta skipti.

Gott að þau gátu 
notað Sollu sem 
gróft uppkast.

MAMMA!

FÓTBOLTA-
FÉLAGIÐ 

ÁLAG

DAG HVERN LESA
93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 

ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019
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Mat á umhverfisáhrifum  
Athugun Skipulagsstofnunar 

7.000 tonna framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði, 
Fjarðabyggð 

Fiskeldi Austfjarða hf. hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar 
frummatsskýrslu um fyrirhugaða 7.000 t framleiðslu á laxi í Stöðvarfirði. 

Kynning á frummatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd og 
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar 
frá 30. júní - 18. ágúst 2020 á eftirtöldum stöðum: Á bæjarskrifstofu 
Fjarðabyggða, Þjóðarbókhlöðunni og Skipulagsstofnun. Einnig á skrif-
stofu Fiskeldis Austfjarða hf. Borgartúni 24, Reykjavík og starfsstöðvum 
félagsins að Brekku 4, Djúpavogi og Hafnargötu 29, Fáskrúðsfirði. 
Frummatsskýrslan er aðgengileg á vef Skipulagsstofnunar 
www.skipulag.is 

Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og lagt 
fram athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi 
síðar en 18. ágúst 2020 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 
Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is 

Hólasandslína 3 – útgáfa  
framkvæmdaleyfis vegna  

matsskyldrar framkvæmdar
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum 
þann 19. júní 2020 að gefa út framvæmdaleyfi vegna bygg-
ingar Hólasandslínu 3. Um er að ræða 220 kV háspennulínu 
sem lögð verður í jörðu frá sveitarfélagsmörkum Akureyrar-
bæjar við óshólma Eyjafjarðarár að fyrirhuguðu strengenda-
virki í landi Kaupangs neðan Bíldsárskarðs, en sem loftlína 
frá strengendavirki að sveitarfélagsmörkum Þingeyjarsveitar 
á Bíldsárskarði. Framkvæmdin er matsskyld skv. lögum um 
mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og er matsskýrsla fram-
kvæmdaraðila samþykkt af Skipulagsstofnun 19. september 
2019. Framkvæmdaleyfið er gefið út á grundvelli reglugerðar 
um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Framkvæmdaleyfið tekur 
gildi 22. júní 2020 og gildir út 21. júní 2025. Frekari skilmálar 
framkvæmdarinnar koma fram í leyfisbréfi. 

Nánari upplýsingar um ákvörðun sveitarstjórnar má finna í 
fundargerð 552. fundar sveitarstjórnar sem aðgengileg er 
á heimasíðu sveitarfélagsins, esveit.is. Ákvörðun sveitar-
stjórnar má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auð-
lindamála og er kærufrestur til 30. júlí 2020.

Skipulags- og byggingarfulltrúi

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Álit Skipulagsstofnunar 

Breikkun Vesturlandsvegar á Kjalarnesi  
Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum sam-
kvæmt lögum nr. 106/2000.  Álitið liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, 
Borgartúni 7b, Reykjavík. Álitið og matsskýrslu Vegagerðarinnar er 
einnig að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.  

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

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



Sumartónleikar í Skálholti 
verða haldnir 2. til 12. júlí. 
Í kirkjunni verða níu tón-
leikar, tvennir fjölskyldu-
tónleikar og tónleikaspjall 
á undan þrennum tón-

leikum.
„Þessi hátíð er í anda fyrri hátíða, 

áherslan er á tónlist fyrri alda og 
á nýja tónlist,“ segja Ásbjörg Jóns-
dóttir og Birgit Djupedal sem eru 
listrænir stjórnendur og fram-
kvæmdastjórar tónleikanna.

Unnið með hljóðfæraleikurum
Von var á erlendum barokkhljóm-
sveitum til landsins en vegna 
COVID-19 varð ekki af því en þær 

mæta væntanlega á Sumartónleika 
að ári. „Við vildum alls ekki aflýsa 
Sumartónleikum en brugðum á 
það ráð að fresta stærstu viðburð-
unum um ár. Þetta árið eru einungis 
innlendir f lytjendur auk þess sem 
við vorum búnar undir að allt gæti 
breyst með stuttum fyrirvara og að 
mögulega þyrftum við að miðla við-
burðunum með öðrum hætti,“ segir 
Birgit.

St aða r tón sk á ld Su ma r tón-
leikanna í ár eru Þóranna Björns-
dóttir og Gunnar Karel Másson og 
á lokatónleikunum mun KIMI-tríó 
frumflytja verk eftir þau sem samin 
voru sérstaklega fyrir Sumartón-
leika. „Staðartónskáldin vinna með 
hljóðfæraleikurunum í Skálholti í 
tvær vikur. Við reynum að leggja 
áherslu á að tónlistarfólkið komi og 
njóti þess að vera sem mest í Skál-
holti, upplifi staðinn og kirkjuna og 
vinni í rýminu,“ segir Ásbjörg.

Fleiri verk verða frumflutt á Sum-

artónleikum, þar á meðal frum-
f lytur Aulos Ensemble verk eftir 
Kolbein Bjarnason og Elínu Gunn-
laugsdóttur. Cantoque Ensemble 
f lytur Aldasöng eftir Jón Nordal. 
„Verkið samdi Jón í Skálholti árið 
1986 en hann var fyrsta staðartón-
skáldið þar og Hljómeyki frumflutti 
verkið. Núna pantaði Cantoque tvö 
ný verk eftir Steinar Loga Helgason 
og Hafstein Þórólfsson við önnur 
erindi úr Aldasöng,“ segir Birgit.

Fjölskyldur koma saman
Cauda Collective f lytur Þorláks-
tíðir í eigin strengjaútsetningu en 
á undan tónleikunum mun Sig-
urður Halldórsson, ásamt Cauda 
Collective, ræða um Þorlákstíðir. 
Tónleikaspjall verður einnig með 
Cantoque Ensemble og Steinari 
Loga og sömuleiðis verður rætt við 
staðarskáldin á undan lokatónleik-
unum þar sem verk þeirra verða 
frumflutt.

Fjölskyldutónleikar verða á 
sunnudögum. „Okkur langar til 
að bjóða fjölskyldum að koma 
saman og dagskráin verður sniðin 
að þeim. Börnin fá kynningu um 
orgelið og fiðludúett mun segja 
sögur af Jóhanni Sebastian Bach 
og Önnu Magdalenu Bach og 
spila verk eftir þau á milli,“ segir 
Ásbjörg og bætir við: „Það verður 
fjölbreytt og spennandi dagskrá 
á Sumartónleikunum fyrir fólk á 
öllum aldri.“

Fjölbreytt og spennandi dagskrá
Sumartónleikar í Skálholti hefjast 2. júlí. Ásbjörg Jónsdóttir og Birgit Djupedal eru 
listrænir stjórnendur. Áhersla á hátíðinni verður á tónlist fyrri alda og nýja tónlist.

Guðný Sara Birgisdóttir, myndlist-
arkona og meistaranemi í hönnun 
við Listaháskólann, Ýr Jóhanns-
dóttir, textíllistakona og nemi í 
listkennsludeild Listaháskólans, 
Jóhanna Malen Skúladóttir, jarð-
vísindanemi í HÍ og teiknari, og 
Þórhildur Magnúsdóttir, víólunemi 
í Tónlistarháskólanum í Kaup-
mannahöfn, eru sumarstarfsmenn 
Menningarhúsanna í Kópavogi í 
sumar.

Þær sjá um smiðjur sem miða 
við aldurinn 10-14 ára, en verða 
opnar fyrir alla með áhuga á list-
rænni sköpun. Leikið verður með 
bókmenntir, náttúru, sögu, tónlist 
og myndlist. Smiðjurnar hefjast í 
dag, 30. júní, eru ókeypis og verða 
alla þriðjudaga, miðvikudaga og 
fimmtudaga klukkan 13-15.

Þriðjudagur 30. júní  
á Náttúrufræðistofunni:
Tetris þrautasmiðja með Malen. 
Í smiðjunni er föndrað með 
Soma-kubb úr afgangspappír 
frá Svansprenti og við litum og 
skreytum kubbana að vild. Allir fá 
svo að taka sinn kubb með heim, 
og geta þá leyft foreldrum sínum 
og fleirum að spreyta sig á lausn 
gestaþrautarinnar.

Miðvikudagur 1. júlí  
á Gerðarsafni:
Klippimyndasmiðja með Guðnýju. 
Fallegir litir, form, möguleikar og 
uppröðun verða í fyrirrúmi í þess-
ari smiðju. Skoðaðar klippimyndir 
Gerðar Helgadóttur myndhöggv-
ara, sem safnið er kennt við.

Fimmtudagur 2. júli  
á Gerðarsafni:
Skapandi útsaumur og endur-
vinnsla með Ýri. Í smiðjunni er 
unnið með strigaefni úr kaffi-
pokum en  efnin henta vel til 
útsaums en einnig verður unnið 
með efnivið frá fatasöfnun Rauða 
krossins á Íslandi. Form smiðj-
unnar er frjálst þar sem efni, litir 
og áferð leiða för. 

Sumarspírur 
Menningarhúsanna

Birgit og Ásbjörg eru listrænir stjórnendur og framkvæmdastjórar tónleikanna. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

VIÐ REYNUM AÐ 
LEGGJA ÁHERSLU Á AÐ 

TÓNLISTARFÓLKIÐ KOMI OG 
NJÓTI ÞESS AÐ VERA SEM MEST 
Í SKÁLHOLTI, UPPLIFI STAÐINN 
OG KIRKJUNA OG VINNI Í 
RÝMINU.

Sumarspírurnar eru starfsmenn 
menningarhúsanna  í Kópavogí.

Atvinnubílar
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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

BL ehf Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík 525 8000 / www.bl.is*U
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21240 MARKAÐSKÖNNUN FYRIR FRAMKVÆMDASÝSLUNA

FRAMKVÆMDASÝSLAN ÓSKAR EFTIR UPPLÝSINGUM UM  
MÖGULEGAR LÓÐIR, STAÐSETNINGAR, HÚSNÆÐI OG  

TÆKIFÆRUM Á SAMSTARFI Á MARKAÐI

Áform eru um að leita eftir eða útvega sérhæft húsnæði fyrir löggæslu og viðbragðsaðila á höfuðborgasvæðinu. 
Löggæslu og viðbragðsaðilar: Ríkislögreglustjóri, Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu (öll starfsemin á Hverfisgötu og hluti af Vínlandsleið), 
Tollgæslan, Landhelgisgæsla (ekki flugdeildin á RVK flugvelli), Neyðarlínan, Slysavarnafélagið Landsbjörg, Slökkvilið höfuðborgasvæðisins 
(annað en slökkvistöðvar).

Stefnt er að því að staðsetja löggæslu og viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu á einum stað til að auka samstarf þeirra á milli með samnýt-
ingu og hagræðingu í húsnæðismálum. Samkvæmt þarfagreiningu á sameiginlegu húsnæði er áætluð þörf um 26.000 m². Áætlað er að þurfi 
um 30.000 m² lóð undir mannvirki, bílastæði og útisvæði.

Markmiðið er að kanna framboð á lóðum sem uppfyllt geta þarfir verkefnisins. Upplýsingarnar verða m.a. notaðar vegna frekari undirbún-
ings á uppbyggingu fyrir starfsemina á hentugri lóð. Áætlað er að fara í útboð síðar á árinu 2020.

Kröfur til viðkomandi lóðar:

 1) Lóðin verður að liggja miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

 2) Staðsetning gefi sem stystan viðbragðstíma frá Alþingisreit.

 3) Útakstur af lóð sé aðgengilegur inn á stofnbrautir og nokkrar leiðir séu af lóðinni.

 4) Nálægð við almenningssamgöngur (borgarlínu), göngu- og hjólaleiðir.

Um þessa markaðskönnun gilda lög um opinber innkaup 120/2016 nánar tiltekið 45 gr.

Auglýst er eftir þátttöku frá aðilum sem hafa áhuga á að koma á framfæri mögulegum lóðum/húsnæði/samstarfi.

Upplýsingar sem óskað er eftir:

 a) Nafn fyrirtækisins/aðila og kennitala.

 b) Staðsetning og stærð lóðar, og ef við á byggingar.

 c) Lóðarblað, er sýni aðkomu að lóð og ef við á byggingu.

 d) Gildandi deiliskipulag lóðar svæðis, þ.e. lóðar og aðlægra lóða.

 e) Þarf að fara í breytingar á núverandi deiliskipulagi/aðalskipulagi til að uppfylla notkun lóðar?

 f) Mögulegur afhendingartími lóðar.

 g) Er nýtingarhæft húsnæði á viðkomandi lóð og hver er stærð þess?

 h) Vill aðili koma með tillögur að útfærslu á lóð, uppbyggingu og nýtingu?

 i) Vill aðili koma einhverjum ráðum eða athugasemdum á framfæri, sem kynnu að nýtast við undirbúning?

Nánari upplýsingar eru aðgengilegar í rafræna kerfinu TendSign á vefslóðinni http://utbodsvefur.is/markadskonnun-fyrir-fsr/.

Þess er óskað að svör berist Ríkiskaupum 
eigi síðar en 14.08.2020 í gegnum TendSign.

Kynningarfundur verður haldin fimmtudaginn 2. júlí í fundarsal 
við Skúlagötu 4 (Sjávarútvegshúsið) kl. 14:00 og einnig í gegnum 
fjarfundarkerfi Microsoft TEAMS, sem jafnfram verður tekinn upp 

og gerður aðgengilegur sem viðhengi.  Skráning þátttakenda er í gegnum 
netfangið fsr@fsr.is.

Fyrirspurnarfrestur er til 05.08.2020

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



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

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn
08.15 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 The Village
10.45 First Dates
11.35 NCIS
12.35 Nágrannar
12.55 The X-Factor
13.50 The X-Factor
14.35 The X-Factor
15.30 Grand Designs
16.15 Ísskápastríð
16.45 Stelpurnar
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.48 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Einkalífið
19.40 The Goldbergs
20.00 God Friended Me
20.45 Blindspot
21.30 Strike Back
22.25 Pressa
23.15 Last Week Tonight with 
John Oliver
23.50 The Bold Type
00.35 Insecure
01.05 Mr. Mercedes
01.55 Mr. Mercedes
02.40 Mr. Mercedes
03.35 Mr. Mercedes

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Mom
21.05 Supernatural
21.45 It’s Always Sunny In Phila-
delpia
22.05 The Deuce
23.05 Krypton
23.45 Friends
00.10 Friends
00.30 Mom

11.00 The Upside
13.00 Teen Titans Go! To the 
Movies
14.25 Mr. Deeds
16.00 The Upside
18.00 Teen Titans Go! To the 
Movies
19.25 Mr. Deeds
21.00 Serialized
22.30Lady Bird
00.05 Unlocked
01.40 Serialized

08.00 PGA Tour 2020  Útsending 
frá Travelers Championship.
11.00 PGA. In This Together  Sér-
stakur þáttur um áhrif kórónuvei-
rufaraldursins á PGA-mótaröðina. 
11.20 PGA Tour 2020  Útsending 
frá Travelers Championship.
14.20 PGA Highlights 2020
15.20 PGA Tour 2020  Útsending 
frá Travelers Championship.
20.20 PGA Championship 2018

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Spaugstofan 2002-2003 
09.35 Gleðin í garðinum 
10.05 Íslendingar Guðrún Jóns-
dóttir
11.00 Úr Gullkistu RÚV. Brautryðj-
endur Sigrún Svavarsdóttir
11.30 Matur með Kiru 
12.00 Úr Gullkistu RÚV. Þú ert hér 
Magga Stína
12.25 Tíundi áratugurinn 
13.10 Humarsúpa innifalin
14.00 Manstu gamla daga? Árin 
milli stríða
14.40 Gettu betur 2005 Verzl-
unarskóli Íslands - Menntaskólinn 
á Akureyri
15.35 Poppkorn 1986 
16.05 Úr Gullkistu RÚV. Fólk og 
firnindi Á slóð Náttfara
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  Matreiðslu-
þátturinn Soð tekur áhorfendur 
aftur til framtíðar þar sem Kristinn 
eldar dýrindis mömmumat á sinn 
einstaka hátt.
19.55 Kanarí
20.10 Ferðir víkinga Vikings 
Uncovered  Heimildarmynd frá 
BBC um rannsóknir fornleifafræð-
ingsins Söruh Parcak og sagnfræð-
ingsins Dans Snow sem könnuðu 
ferðir og sögu víkinga með hjálp 
gervitungla. Þau fundu minjar á 
stað sem nefnist Point Rosee sem 
gáfu vísbendingar um að víkingar 
hafi farið til Nýfundnalands mikið 
fyrr en áður var talið.
21.05 Síðustu dagar heimsveldis-
ins The Last Post 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Glæpasveitin The Team II 
23.20 Vegir Drottins Herrens veje 
00.15 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil 
12.15 The Late Late Show 
13.00 The Bachelorette 
14.25 Will and Grace 
14.50 The Block 
16.05 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  Vinsælasta sjón-
varpssería Ástralíu er komin aftur 
til Íslands. The Block er frábær 
þáttaröð þar sem fimm pör kepp-
ast við að endurbyggja ónýtar 
íbúðir og búa til glæsileg híbýli. 
Stjórnandi þáttarins er Scott Cam.
21.00 Reef Break 
21.50 The InBetween
22.35 Blood and Treasure 
23.20 The Late Late Show 
00.05 Love Island 
01.00 Hawaii Five-0 
01.45 New Amsterdam 
02.30 Stumptown
03.15 Beyond 
04.00 Síminn + Spotify

06.10 Lazio - Fiorentina
07.50 Leeds - Fulham
07.50 Atletico Madrid - Alavés
09.35 Preston - Cardiff City
11.15 Leicester - Chelsea
12.55 Sheffield United - Arsenal
14.40 Newcastle - Manch. City
16.20 La Liga Show 2019/2020
16.50 Inside Serie A
17.20 Torino - Lazio  Bein út-
sending.
19.35 Genoa - Juventus
21.40 Football League Show 
2019/2020
22.10 Espanyol - Real Madrid
23.50 Parma - Inter

07.40 Arsenal - Liverpool 00/01
08.10 Brentford - West Brom
09.50 AC Milan - Roma
11.35 Osasuna - Leganes
13.15 Villarreal - Valencia
14.55 KA - Leiknir
16.40 Stjarnan - Leiknir F.
18.20 Mjólkurbikarmörkin 2020
19.30 Víkingur R. - FH
21.15 Pepsi Max Stúkan  Guð-
mundur Benediktsson fer yfir 
síðustu umferð Pepsi Max-deildar 
karla ásamt sérfræðingum Stöðv-
ar 2 Sports. Öll helstu málefni 
deildarinnar eru krufin til mergjar, 
umdeildustu atvikin skoðuð sem 
og glæsilegustu tilþrifin.
22.30 Steve Dagskrá
22.45 Arsenal - Newcastle 97/98
23.10 OK búðarmótið
23.40 Icelandic Fitness and Health 
Expó

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? 
Eyjar í kring um Ísland
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar
20.30 Á reki með KK
21.28 Kvöldsagan. Njáls saga 
 (10 af 25) 
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
20.00 Verkalýðsbaráttan á Íslandi, 
sagan og lærdómurinn  Heimilda-
þættir um sögu verkalýðsbarátt-
unnar á Íslandi í umsjá Sigmundar 
Ernis Rúnarsson. 
20.30 Lífið er lag  Þáttur um mál-
efni fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri áranna. 
Umsjón: Sigurður K. Kolbeins-
son. 
21.00 Eldhugar: Sería 1  Í þætt-
inum fara Pétur Einarsson og 
viðmælendur hans út á jaðar 
hreysti, hreyfingar og áskorana 
lífsins. 
21.30 Bærinn minn  Sagt er 
frá sjarma og sérstöðu bæjar-
félaganna hringinn í kringum 
Ísland. 

EGILS
LÍMONAÐI

BLEIKT - 500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L

RIPPED
330 ML

 249
KR/STK

755 KR/L

MARCO
POLO - 34 G

 

99
KR/STK

2912 KR/KG

LION
MILK DUO

60 G  

149
KR/STK

2483 KR/KG

CLEAN
BCAA

330 ML 

199
KR/STK

603 KR/L

COKE
ÁN SYKURS

500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L

PRINCE
POLO
35 G  

99
KR/STK

2929 KR/KG
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KVIKMYNDIR

Eurovision Song Contest:  
The Story of Fire Saga

Netflix

Leikstjórn: David Dobkin
Aðalhlutverk: Will Ferrell, Rachel 
McAdams, Dan Stevens, Pierce 
Brosnan

Netf lix skrúfaði á föstudaginn 
loksins frá streymi margumtalaðs 
og langþráðs Eurovision-gríns 
gamanleikarans Will Ferrell, Euro-
vision Song Contest: The Story of 
Fire Saga, og myndin skaust beint í 
fyrsta sæti yfir vinsælasta Netflix-
efnið á Íslandi.

Eðlilega, þar sem my ndin 
fjallar um stórfenglegar hrakfarir 
íslenskra Eurovision-fara og er að 
hluta tekin upp hérna, með Húsa-
vík sem miðju hallærislegrar sögu-
heimsmyndarinnar. Þá fer hala-
rófa íslenskra leikara með misstór 
aukahlutverk þannig að land og 
þjóð setja vægast sagt sterkan svip 
á myndina.

The Story of Fire Saga er eitthvað 
svo undarlega „íslensk“ að maður 
þarf af og til að minna sig á að hér 
er um fokdýra ameríska framleiðslu 
að ræða en ekki fjórðu myndina í 
Lífs-flokki Þráins Bertelssonar þar 
sem Vestmannaeyjar hafa breyst í 
Húsavík og Þór og Danni vikið fyrir 
þeim Lars og Sigrit í Júróvisjónlífi.

Hallærismet
Myndin hefst í Húsavík 1974 þar 
sem Lars Erickssong litli sér Abba 
sigra í Eurovision í beinni útsend-
ingu í lit í krafti djarfrar söguföls-
unar. Draumur drengsins um að 
syngja sig til sigurs í Söngvakeppni 
evrópskra sjónvarpsstöðva vaknar 
um leið og örlög hans ráðast og allt 
sem hann og æskuvinkona hans, 
Sigrit, gera í framtíðinni miðast við 
þetta eina takmark.

Þegar Pierce Brosnan hefur for-
dæmt Abba-bröltið á skemmtilega 
bjagaðri íslensku, í hlutverki föður 
Eriks, víkur sögunni til vorra daga 
þar sem Lars og Sigrit hafa full-
orðnast sem Will Ferrell og Rachel 
McAdams.

Allt annað virðist frosið í tíma 
og Ísland í dag er enn skrumskæld 
Húsavík 1974 og því þarf engan að 
undra að þegar æskuvinirnir fá 
tækifæri til þess að keppa í Euro-

vision fyrir Íslands hönd þá þurfa 
þau ekkert að hafa fyrir því að setja 
alveg ný viðmið í hallærislegheitum 
í margrómaðri Evrópumeistara-
keppninni í hallærislegheitum og 
lélegum tónsmíðum.

Einhverjir hafa tekið að sér að 
móðgast fyrir hönd Íslendinga 
vegna þess hvernig mörlandinn 
birtist í myndinni en það er vita-
skuld fullkominn óþarfi. Íslend-
ingar vita þjóða best að öll athygli 
er betri en engin og þjóðin er vita-
skuld löngu orðin svo hipp og kúl á 
vettvangi alþjóða að geta vel staðið 
hlæjandi undir þessu góðlátlega 
skensi.

Þá þurfum við hvorki að skamm-
ast okkar fyrir álfana okkar né 
leikarana sem koma sveitó stemn-
ingunni fullkomlega til skila með 
Hannes Óla Ágústsson fremstan 
meðal senuþjófa í hlutverki digur-
barkans Olaf Yohansson sem heldur 
til streitu þeirri fullkomlega eðli-
legu kröfu að við fáum að heyra Jaja 
Ding Dong sem oftast.

Kunnuglegt stef
The Story of Fire Saga sver sig full-
komlega í ætt við allar aðrar gaman-
myndir sem hverfast um Will Fer-
rell og þroskasögu einhvers konar 
lúða eða hrokagikks sem þarf að 
hlaupa á nokkra múrveggi til þess 
að sjá villur síns vegar og rísa upp 
sem góðmennið sem hann er í raun 
og veru er.

Ferrell reynir þarna ekki einu 
sinni að finna upp hjólið, þótt 
hann fari mikinn í hamsturshjóli 
þegar myndin tekur almennilega 
f lugið. Hann er bara Will Ferrell 
og lætur sér, að því er virðist, bara 
lynda ágætlega að standa sem slíkur 
í skugga Rachel McAdams sem setur 
miklu meiri dýpt og tilfinninga-
trukk í túlkun sína á Sigrit.

Handrit Ferrells og Andrews 
Steele er hriplek hrákasmíð þar 
sem þeir hirða varla um að hnýta 
nokkra enda saman og teygja jafn-
vel lopann með samsöng þekktra 
Eurovision-keppenda í senu sem 
gæti verið beint úr Baywatch-þætti.

Höfundarnir hafa ekki einu sinni 
fyrir því að magna upp almenni-
lega ógn í glysgjörnum höfuðand-
stæðingnum, fulltrúa Rússlands. 
Það kemur þó vart að sök þar sem 
hann er, í meðförum Dans Stevens, 
bara svo fullkomlega dásamlegur 
og yfirkeyrður í glamúrnum og 
glimmerinu.

Kostuleg þvæla
Í raun má segja það sama um mynd-
ina alla. Hún er hálfgert drasl. Laus-
beisluð og þvæla þar sem runu af 
kostulegum uppákomum og vissu-
lega vænum slatta af góðum og 
fyndnum bröndurum er klastrað 
saman með ómótstæðilega grípandi 
„júróvisjón-lögum“ með tilheyrandi 
sviðsetningum og diskóglimmeri.

Kannski er sú staðreynd að það 
er ómögulegt að paródera paródíu 
stærsti galli og um leið helsti kostur 
myndarinnar. Vissulega er gert góð-
látlegt grín að Eurovision en, að því 
er virðist, af talsverðri væntum-
þykju og virðingu fyrir fyrirbærinu 
þannig að Will Ferrell og hans lið 
hlær hér með Eurovision miklu frek-
ar en að henni. Mögulega eina vitið í 
þessari vitleysu þar sem Eurovision 
er svo mikill skrípaleikur í eðli sínu 
að það er varla hægt að gera sann-
færandi grín að henni. Í það minnsta 
ekki ljótt grín. Það yrði alltaf glatað.

Betra Eurovision en Eurovision
Köf lótt og losaraleg sagan gerir 
það að verkum að framan af þarf 
að beita sig dálitlum aga til þess 
að halda athyglinni sem er að vísu 
alveg í anda Eurovision sem hefur 
allt of langan aðdraganda að flug-
eldasýningu í söng og dansi sem 
þyrfti í raun ekki að taka mikið 
meira en klukkustund.

Þegar The Story of Fire Saga tekur 
loks flugið á stóra sviðinu neglir hún 
þetta fullkomlega og verður betra 
Eurovision en Eurovision. Lögin 
sem samin eru fyrir myndina eru öll 
þvottekta og grípandi „júróvisjón-
lög“ og jafnvel mun betri en gengur 
og gerist. Sama má segja um svið-
setninguna. Allt 100% Eurovision. 
Bara aðeins betra.

Ekkert toppar samt vinsælasta lag 
Sigritar og Lars á barnum í Húsavík, 
Jaja Ding Dong, sem kjarnar í raun 
myndina og boðskap hennar. Þetta 
er einföld og innantóm þvæla, ómót-
stæðilega grípandi og yndisleg í ein-
lægum hallærislegheitum sínum. 
Alveg eins og þessi mynd og alveg 
eins og Eurovision. 
Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Eurovision-myndin 
hans Wills Ferrell er undarlegt furðu-
verk sem er í grunninn illa skrifað drasl 
en fangar um leið fyrir grunnrista galdra 
anda viðfangsefnisins svo fullkomlega 
að um einhvers konar meistaraverk 
hlýtur að vera að ræða.

Jaja Ding Dong!
Will Ferrell og Rachel McAdams syngja sig í gegnum ósköp einfalda og hugljúfa sögu sem er pakkað saman í 
leiftrandi Eurovision-umgjörð þar sem kjarni málsins er ekki flóknari en jaja ding dong. MYND/NETFLIX
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Þú kaupir Oakley eða  

Everly heilsudýnu eða

heilsurúm sem afhent 

er í boxi á hjólum og

færð innifalið glæsilegt 

Aspen fjallahjól*

RENNDU ÞÉR  INN Í SUMARIÐ!

* á meðan birgðir endast 
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– MEÐ ÞÉR Í SUMAR

Þú getur lesið blað dagsins á 
frettabladid.is og í Fréttablaðsappinu, 

hvar sem þú ert í sumar

FRÉTTABLAÐIÐ MEÐ 
Í FERÐALAGIÐ!
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EF BÓK FÆR UM-
FJÖLLUN Í KILJUNNI 

ÞÁ LÁNAST HÚN ÚT. HÚN SELST.Svanur Már Snorrason 
komst að því eftir nokkra 
eftirgrennslan að lítið sem 
ekkert fræðilegt efni hefur 
verið skrifað um Kilju 
Egils Helgasonar, einhvern 

vinsælasta og langlífasta menning-
arþátt íslenskrar sjónvarpssögu.

Hann ákvað þá að bregðast við 
þessum skorti með BA-ritgerð 
sinni í almennri bókmenntafræði 
við Háskóla Íslands og hefur nú, af 
sömu ástæðu, gefið hana út í litlu 
kveri, kiljunni Egils saga og Kilj-
unnar.

„Ég var bara búinn að vera að 
velta fyrir mér hinu og þessu til að 
fjalla um og fór eitthvað að pæla í 
Agli og Kiljunni og fann enga rit-
gerð eða neitt mikið um þáttinn 
og Egil,“ segir Svanur sem ákvað að 
„rýna aðeins í þáttinn og kallinn“.

Bækur á biðlista
Rannsóknarspurningin sem Svanur 
leitast við að svara er hvort bók-
menntaþátturinn Kiljan í umsjón 
Egils Helgasonar sé áhrifamikill 
þáttur varðandi bókmenntalíf 
Íslendinga.

„Jahá, ég get svo sannarlega 
staðfest það,“ segir hann og hlær. 
„Ég vann á bókasafni í níu ár og 
þar tókum við öll eftir því að á 
fimmtudögum, daginn eftir þátt-
inn, streymdi fólk inn á bókasafnið 
bara til þess að leita að bókum sem 
höfðu verið til umfjöllunar í Kilj-
unni kvöldið áður,“ segir Svanur og 
heldur áfram:

„Og eiginlega bara allt, sem Egill 

eða gagnrýnendur þáttarins fjöll-
uðu um, var lánað út og oftast komu 
biðlistar þannig að maður renndi 
svo sem í grun að þessi þáttur væri 
mjög áhrifamikill.“

Yfirgnæfandi áhrif
Svanur ræðir í ritgerðinni meðal 
annars við bókaútgefendur og 
verslunarstjóra hjá Eymundsson 
og þar ber allt að sama brunni og í 
bókasafninu. „Ef bók fær umfjöllun 
í Kiljunni þá lánast hún út. Hún 
selst. Og ef hún fær góða gagnrýni 
þá er þetta bara smellur. Bara topp 
tíu,“ segir Svanur og bætir við að 
þátturinn gnæfi þannig algerlega 
yfir bókmenntalífinu á Íslandi í dag 
hvað áhrif og völd varðar.

Þannig að tilfinningin á bókasafn-
inu var ekki alveg út í bláinn?

„Alls ekki. Hún er alveg staðfest.“

Alþýðuhetja í menningunni
Svanur bendir á að Kiljan byrjaði 
í Sjónvarpinu 2007. „Ég held það 
sé þrettánda árið núna og þetta er 
sem sagt sá menningarþáttur sem 
hefur verið samfellt lengst á dag-
skrá RÚV,“ segir Svanur og bendir á 
að þetta sýni greinilega að Egill nái 
til almennings.

„Það er einmitt það sem Egill 
hefur. Hann er svona einhvers 
konar venjulegur alþýðumaður. 
Hann talar ekkert eins og einhver 
fræðingur. Hann talar mannamál 
og almenningur hrífst af honum. 
Hann er ekki fjarlægur fræðimaður. 
Hann er nálægur alþýðumaður,“ 
segir Svanur sem í ritgerðinni talar 
um Egil sem „ómenntuðu“ sjón-
varpsstjörnuna.

„Hann er vinsæll og svona í það 
heila er voðalega lítið hægt að finna 
einhverja mikla gagnrýni á hann 
eða eitthvað svoleiðis. Flestum 
þykir hann fara vel með völdin sem 
hann hefur og það er vel af kallinum 
látið.“

Toppurinn að komast í Kiljuna
Svanur skrifaði ritgerðina um Egil 
og Kiljuna með Úlfhildi Dagsdóttur 
sem leiðbeinanda en gefur hana nú 
út í vasabroti. „Mig langaði bara 
mjög mikið til þess af því að það er 
einmitt ekkert svona efni, eins og 
þessi ritgerð, til um þennan vinsæla 
þátt og um þennan vinsæla þáttar-
stjórnanda.

Ég er að vonast til þess að fólk hafi 
áhuga á sögu Kiljunnar og Egils og 
þess vegna langaði mig að prófa að 
gefa þetta út.“

Og væri þetta þá ekki fullkomnað 
ef ritgerðin yrði tekin til umfjöllunar 
í Kiljunni?

„Jú, það væri dálítið sniðugt að 
einhver skoðaði eða gagnrýndi bók 
um Kiljuna í Kiljunni,“ segir Svanur 
og hlær. „Það væri ekkert leiðin-
legt.“ toti@frettabladid.is

Egils saga og Kiljunnar 
sýnir mátt þáttarins 
Svanur Már Snorrason vann á bókasafni þegar hann varð sterkt 
var við áhrif Egils Helgasonar og Kiljunnar sem hann rannsakaði 
frekar í BA-ritgerð um áhrif Egils á bókmenntalíf þjóðarinnar.

Svanur Már Snorrason og Áróra Rún, sex ára dóttir hans, njóta lífsins þegar litla kiljan hans um Egil Helgason og 
Kiljuna er komin úr prentsmiðjunni og bíður þess að rata til áhugasamra lesenda. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar
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AHLGRENS
BÍLAR - 2 TEG 

349
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Einn sólríkan sumardag beið 
ég ásamt fjölmenni fyrir 
utan ameríska sendiráðið 

þegar ég heyrði kunnuglega rödd 
óma um strætið. Allt í einu stóðu 
aðdáunaraugu allra á stilkum 
meðan Björgólfur Guðmundsson 
labbaði niður Laufásveginn í fín-
asta taui og líklegast að tala við 
Beckham í gemsanum. Sem betur 
fer er burðarþol gott á Laufás-
veginum því sjálfsöryggið var 
í tonnavís. Minn innri ritstjóri 
fór strax að kalla eftir skoðunun 
hinna ýmsu hvata. Svo fór að 
heyrast innra með mér: heyrðu, 
er þetta ekki maðurinn sem setti 
landið á hausinn og svo vappar 
hann bara hérna, gjammandi í 
gemsann og með óhneppt niður 
að bringu. Einsog það hefði ekki 
bætt efnahaginn eitthvað hefði 
hann komið skríðandi í Dress-
mann-klæðum.

Það var ekki fyrr en ég heyrði 
Jakob Ármannsson tala um 
Njálu að ég áttaði mig á því hvað 
hafði gerst. Þarna kom Gunnar á 
Hlíðarenda í fullum herklæðum 
og hoppaði hæð sína afturá bak 
og áfram og ég var strax farinn að 
máta skóna hans Skamkels. Það 
heitir smásálarskapur og hann 
getur gert vart við sig þegar auð-
sjáanlega er dáðst að einhverjum 
eða þegar ber á yfirmáta 
gáfuðu eða hæfileikaríku fólki. 
Stundum grunar mig að skoðanir 
okkar litist helst af því hversu 
illa við þolum að sumum vegni 
vel eða njóti hylli. Það ögrar. 
En hvað er þá til ráða? Kannski 
bara að viðurkenna snilld ungrar 
konu sem er óþolandi greind og 
frambærileg og segja: ég er nóg. 
Ég veit ekki hvort það dugi við 
þunglyndi en það slær á smá-
sálarskapinn.

Njála fyrir 
nútímafólk

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

Ve
rð

 b
irt

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 in
ns

lá
tta

rv
ill

ur
 o

g/
eð

a 
br

ey
tin

ga
r.

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.


