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Nýr Volkswagen e-up!
Rafmagnið er á up!leið

Risasmár & knár

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

100%
rafmagnsbíll

SKIPUL AGSMÁL Bjarni Pálsson, 
eigandi jarðarinnar Brautarholts á 
Kjalarnesi, mótmælir því harðlega 
að gert sé ráð fyrir því að vegur að 
fyrirhuguðu hóteli og heilsulind í 
Nesvík liggi í gegnum land hans.

Í bréfi Ólafs Hvanndals Ólafs-
sonar, lögmanns Bjarna, til Reykja-
víkurborgar segir að vegurinn eigi 
að liggja um land Bjarna á um eins 
kílómetra kaf la. Hann mótmæli 
því harðlega að lögð sé fram tillaga 
að slíku deiliskipulagi án nokkurs 
samráðs eða heimildar frá honum.

„Að mati umbjóðanda míns 
brestur Reykjavíkurborg heimild 
til þess að gera í deiliskipulagi ráð 
fyrir slíkum vegi innan einkalands 
hans án samþykkis hans“, segir í 
bréfi lögmannsins. Finna þurfi nýtt 
vegstæði.

Rakið er að á sínum tíma hafi 
eigendur Brautarholts samþykkt 
umferðarrétt að tveimur húsum 
sem voru byggð á landi sem starfs-
mannafélag Loftleiða eignaðist árið 
1967. Þessa heimild geti eigandi 
Nesvíkur hins vegar ekki nýtt vegna 
hótelsins.

„Eitt er að heimila umferð fyrir 
tvo lítt sótta bústaði, eins og gert 
hefur verið í meira en fimmtíu ár, 
en annað að heimila umferð sem 
kemur til vegna uppbyggingar og 
starfsemi allt að eitt hundrað her-
bergja hótels auk heilsulindar og 
veitingastaðar,“ segir lögmaður 
Bjarna. „Slík gjörbreyting á umferð 
í gegnum land umbjóðanda míns 
mun bersýnilega fela í sér verulega 

skerðingu á nýtingarmöguleikum 
landsins og jafnframt hafa í för 
með sér umtalsvert ónæði og rask 
á svæði þar sem jafnan ríkir mikil 
kyrrð.“

Þá gerir lögmaðurinn athuga-
semd við að áðurnefnd tólf gisti-
hús eigi að vera við mörk Nesvíkur 
og Brautarholts. „Slíkt mun óhjá-
kvæmilega valda umbjóðanda 
mínum miklum óþægindum og 
rýra aukin heldur nýtingu hans á 
lóð sinni.“

Er málið var tekið fyrir á fundi 
skipulagsfulltrúa síðastliðinn 
föstudag var, auk mótmæla lög-
manns Bjarna, lögð fram umsögn 
íbúaráðs Kjalarness, sem kveðst 
fagna atvinnuuppbyggingu af slíku 
tagi. Á fundinum var ákveðið að 
vísa málinu til umsagnar verkefnis-
stjóra hjá borginni.  – gar

Landeigandi 
mótmælir vegi 
að heilsuhóteli
Ekkert samráð var við eiganda jarðarinnar Braut-
arholts við skipulagningu vegar um einkaland 
hans að Nesvík þar sem reisa á hundrað herbergja 
hótel og tólf gistihús. Hann mótmælir harðlega.

Að mati umbjóð-
anda míns brestur 

Reykjavíkurborg heimild til 
þess að gera í deiliskipulagi 
ráð fyrir slíkum vegi innan 
einkalands hans án sam-
þykkis hans.

Ólafur Hvanndal 
Ólafsson lög-
maður

Þeir voru hvergi bangnir gluggaþvottamennirnir sem unnu hörðum höndum við að þrífa glerturninn við 
Höfðatorg í gær. Veðurskilyrði voru með besta móti og gekk verkið því hratt. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ÍÞRÓTTIR „Það var erfitt að fara með 
miklar væntingar inn í þetta fyrsta 
keppnishlaup á keppnistímabil-
inu,“ segir langhlauparinn Hlynur 
Andrés son sem sló 37 ára gamalt 
Íslandsmet í 3.000 metra hlaupi um 
síðustu helgi.

Hlynur á nú að auki Íslandsmet-
in í 5.000 og 10.000 metra hlaupi 
utanhúss auk 3.000 metra hindr-
unarhlaups innanhúss og stefnir á 
Ólympíuleikana. – hó / sjá síðu 10

Var ekki með 
metið í huga

COVID-19 Íslenskir ríkisborgarar 
og erlendir ríkisborgarar búsettir 
hérlendis, þurfa nú að fara í fimm 
daga heimkomusmitgát velji þeir 
að fara í skimun á Keflavíkurflug-
velli við komuna til landsins í stað 
þess að fara í tveggja vikna sóttkví. 
Við komuna til landsins er tekið 
sýni á f lugstöðinni og að fimm 
daga sóttkví lokinni fer fram önnur 
sýnataka þar sem skimað er fyrir 
COVID-19. – bdj / sjá síðu 4

Fimm dagar 
heima í smitgát

mailto:gar@frettabladid.is


„Eitraðasti hluti plöntunnar eru 
fræin,“ segir Guðríður. „Plantan 
reynir að tryggja með öllum til-
tækum ráðum sem hún hefur að 
næsta kynslóð lifi af og þá hefur 
hún ákveðið að stór hluti þeirra 
eitruðu efna sem hún framleiðir 
séu sett í fræin, því þannig eigi þau 
mesta möguleika á að lifa af. Þá 
láta einhver kvikindi, sem annars 

myndu éta fræin, þau eiga sig.“ Hún 
segist hins vegar ekki hafa heyrt 
nein dæmi um að börn eða aðrir 
hafi farið sér að voða með því að 
leggja sér fræin til munns.

„Þau eru heldur ekki girnileg því 
þau eru inni í hálf loðnum bauna-
belgjum og ef ég miða við börnin 
sem eru á mínu heimili þá myndu 
þau aldrei nokkurn tíma leggja sér 
eitthvað loðið til munns.“

Guðríður segir fólk ekki þurfa að 
óttast þetta.

„Það gullregn sem er algengast í 
görðum er blendingsgullregn sem 
er ræktað yrki og eiginleg hálfgelt 
þannig að það framleiðir lítið af 
fræjum hvort eð er. Það er sjálfsagt 
að vita af þessu en fólk þarf ekki að 
missa svefn yfir því að eitruð planta 
sé í garðinum.“ jon@frettabladid.is

Þau eru heldur ekki 
girnileg því þau eru 

inni í hálf-
loðnum 
baunabelgj-
um.

Veður

Hæg breytileg átt, en suðaustan 
5-10 m/s við vestanverða suður-
ströndina í dag. Skýjað að mestu 
og dálítil væta á stöku stað. Líkur á 
þoku og súld við austurströndina. 
Hiti 8 til 17 stig yfir daginn, svalast 
á Austfjörðum.  SJÁ SÍÐU 14

Stærsta skipinu fagnað

Dettifoss, sem er stærsta gámaskip í sögu íslenska kaupskipaf lotans, lagðist að höfn í Sundahöfn í Reykjavík í gær eftir rúmlega tveggja mánaða 
jómfrúarsiglingu frá Guangzhou í Kína þar sem meðal annars var siglt um Súez-skurðinn. Skipið er 180 metra langt og 31 metri að breidd og getur 
borið rúmlega tvö þúsund gámaeiningar. Eimskip fær svo Brúarfoss, sem er sams konar skip, af hent frá Kína síðar á árinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GARÐYRKJA „Þetta eru plöntur sem 
undirbúa blómgun árið áður og 
seinni hluti sumarsins í fyrra var 
mjög mildur og góður,“ segir Guð-
ríður Helgadóttir garðyrkjufræð-
ingur í samtali við Fréttablaðið. 
Margir hafa veitt því athygli að 
gullregn og sírenur standa í miklum 
blóma í görðum landsmanna.

„Þannig að þessar plöntur komu 
hlaðnar af alls konar næringar-
efnum og þykkum og góðum blóm-
brumum inn í veturinn.“ Guðríður 
segir að þegar kemur svona hlýtt og 
gott sumar eins og nú þá blómgist 
þær kröftuglega. „Það eru ekki bara 
sírenur og gullregn, öll ávaxtatré eru 
að missa sig í blómgun. Grenitré, það 
var alveg sérstaklega mikil blómgun í 
þeim nú í vor, þau litu út fyrir að vera 
öll brún en það voru bæði kven- og 
karlkönglarnir sem voru svona sér-
staklega fallegir eftir þetta hlýja 
haust og seinni hluta sumars í fyrra. 
Þannig að plönturnar eru svo sannar-
lega að skila glæsilegri blómgun.“

En skyldi þetta vera óvenjumikil 
blómgun þetta sumarið?

„Já, þetta er óvenju mikið. Sírenur 
eru oft ekki svona mikið blómstr-
andi. Bogsírenur, sem eru með mjóa, 
svolítið sveigða blómskúfa, eru oft 
ekki svona mikið blómstrandi eins 
og núna. Nú er þetta bara eins og 
allar sírenur og allt gullregn, sem 
blómstra fyrri hluta sumars, séu 
alveg að missa sig.“

En hefur það áhrif að ekki kom 
kuldakast í vor, eins og stundum er?

„Þetta er samspil margs, ef við 
hefðum fengið kuldakast seint í 
vor þá hefði það sjálfsagt sett strik 
í reikninginn.“

Bent hefur verið á að gullregn sé 
eitruð planta, ekki síst fræin.

Veðrið í fyrra tryggir 
glæsilega blómgun í ár
Blómstrandi plöntur standa nú í fullum skrúða í görðum landsmanna. Gott 
sumar í fyrra ræður mestu um hvernig til tekst í ár. Blómgun gullregns og sír-
ena er óvenju áberandi og fleiri plöntur eru upp á sitt besta og von á meiru.  

KJARAMÁL „Þeirra kröfur eru alger-
lega óaðgengilegar,“ segir Guðbjart-
ur Ellert Jónsson, framkvæmda-
stjóri Vestmannaeyjaferjunnar 
Herjólfs, um kröfur Sjómannafélags 
Íslands í kjaradeilu aðilanna.

Á miðnætti í gærkvöldi hófst 
önnur vinnustöðvun af þremur sem 
Sjómannafélagið hafði boðað vegna 
kjaradeilu félagsins við rekstrar-
félag Herjólfs. Hluti áhafnarinnar er 
í Sjómannafélaginu sem krefst þess 
að bætt verði við einni tólf manna 
áhöfn þannig að þær verði fjórar 
og vinnuálagið þar með minna en 
launin óbreytt. Guðbjartur segir 
þetta jafngilda um 30 prósent 
launahækkun.

„Það sem manni er mest brugðið 
yfir er það að jafn ábyrgir aðilar 
og stéttarfélög eru skuli á þessum 
tíma  koma til hugar að fara fram 
á 30 prósent launahækkanir ofan 
á lífskjarasamninga sem búið er 
að gera,“ segir Guðbjartur. Hann 
kveður þernur og þjóna á Herjólfi 
hafa um 816 þúsund krónur í mán-
aðarlaun og hásetar fái yfir milljón.

„Þetta er hátekjufólk um borð 
í Herjólfi. Ef við lítum á þjóna og 
þernur þá eru sambærileg störf 
unnin víða í landinu og mér er það 
til efs að þessi laun þekkist annars 
staðar. Það er þá eingöngu vegna 
þess að þessi vinnustaður er f ljót-
andi en ekki í steyptu húsi,“ segir 
Guðbjartur.

Ekki náðist í gær í Jónas Garðars-
son sem fer fyrir samninganefnd 
Sjómannafélags Íslands. – gar

Vinnustöðvun 
frá miðnætti

Herjólfur í höfn. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Sírenur og gullregn blómstra víða í görðum landsmanna eins og þessar 
plöntur á Bjarkargötunni í Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

COVID-19 Frá og með morgundeg-
inum verður íbúum fjórtán ríkja 
utan EES og Schengen heimilt að 
heimsækja Ísland. Er það í sam-
ræmi við ákvörðun ESB um afnám 
á ferðatakmörkunum.

Umrædd ríki eru Alsír, Ástralía, 
Kanada, Georgía, Japan, Marokkó, 
Nýja-Sjáland, Rúanda, Serbía, Suð-
ur-Kórea, Svartfjallaland, Túnis, 
Taíland og Úrúgvæ. Fram kemur 
í tilkynningu frá dómsmálaráðu-
neytinu að listinn verði endurskoð-
aður reglulega. – sar

Fjórtán ríkjum 
bætt á listann 

Skimun á Keflavíkurflugvelli.
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i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga lokað
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Walk-in N
Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í 
mörgun stærðum og litum. 
Sturtuveggur með væng, 
8mm hert öryggisgler.



Lögreglufélög á Norður-
landi eystra lýsa yfir furðu 
með ákvörðun um lokun 
Fangelsisins á Akureyri.

Íslenskir ríkisborgarar 
og allir sem eru búsettir á 
Íslandi þurfa að fara í fimm 
daga heimkomusmitgá vilji 
þeir sleppa við sóttkví.

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

Þekkirðu ly�n þín?

LYFSALINN  GLÆSIBÆ
Álfheimum 74   104 Reykjavík

Sími 517 5500
www.lyfsalinn.is

lyfsalinn@lyfsalinn.is

OPNUNARTÍMI
Mán.- fös. 

kl. 08:30-18:00

GLÆSIBÆ

COVID-19 Íslenskir ríkisborgarar  
og erlendir ríkisborgarar búsettir 
hérlendis, sem koma frá útlönd-
um, þurfa nú að fara í fimm daga 
heimkomusmitgát velji þeir að fara 
í skimun á Keflavíkurflugvelli við 
komuna til landsins í stað þess að 
fara í tveggja vikna sóttkví. Við 
komuna til landsins er tekið sýni 
á f lugstöðinni og að fimm daga 
sóttkví lokinni fer fram önnur 
sýnataka þar sem skimað er fyrir 
COVID-19.

Í minnisblaði landlæknis sem 
dagsett er 8. júlí kemur fram að 
reynsla af skimun á landamærum 
hafi leitt í ljós að smit meðal ferða-
manna sé fátítt en að hætt sé við 
að einstaklingar sem nýlega hafi 
smitast af COVID-19 greinist ekki 
í skimun og geti því smitað frá 
sér. Íslenskir ríkisborgarar séu í 
samneyti við f leiri og hafi stærra 
tengsla net hérlendis en ferðamenn 
og því sé mikilvægt að skima aftur 
fyrir veirunni fjórum til f imm 
dögum eftir heimkomu.

Meðan á heimkomusmitgátinni 
stendur er fólki óheimilt að fara 
á mannamót þar sem fleiri en tíu 
eru saman komnir, að vera í sam-
neyti við fólk sem tilheyrir við-
kvæmum hópum og að heilsa með 
handabandi eða faðmlagi. Þá skal 
fólk gæta að sóttvörnum og tveggja 
metra reglunni. Heimilt er að fara í 
búðarferðir, bíltúra, nota almenn-
ingssamgöngur og hitta vini með 
þeim takmörkunum sem greint 
hefur verið frá hér að framan.

Allir þeir sem koma til landsins 
þurfa annaðhvort að fara í tveggja 
vikna sóttkví eða sýnatöku á Kefla-
víkurflugvelli en afkastageta sýna-
tökuteymisins takmarkast við tvö 

þúsund sýni á dag. Hingað til hafa 
farþegar sem fara í gegnum flugvöll-
inn ekki verið fleiri en tvö þúsund 
en með auknum fjölda ferðamanna 
hingað til lands stefnir í að fella 
þurfi niður f lug til landsins til að 
hægt sé að skima alla og halda far-
þegafjölda undir þeirri tölu.

Landspítalinn tekur við skim-

unum á Keflavíkurflugvelli í dag en 
til þessa hefur Íslensk erfðagreining 
(ÍE) séð um að greina öll sýni sem 
tekin eru á landamærunum. Kári 
Stefánsson, forstjóri ÍE, greindi frá 
því í gær að Íslensk erfðagreining 
verði spítalanum innan handar 
fyrst um sinn og muni halda áfram 
skimun á landamærunum í eina 
viku. Þegar Fréttablaðið fór í prent-
un höfðu verið tekin tæplega 35 
þúsund sýni við landamærin.

Frá því að fyrsta smit greindist 
hér á landi þann 28. febrúar, hafa 
verið tekin nærri 68 þúsund sýni og 
staðfest tilfelli smits eru 1.900 tals-
ins. Tæplega 23 þúsund manns hafa 

lokið sóttkví, rúmlega 1.800 manns 
er batnað af COVID-19 og tíu hafa 
látist af völdum sjúkdómsins. Í gær 
voru fimmtán manns í einangrun 
og 77 í sóttkví. Ekkert smit hefur 
greinst innanlands síðan 3. júlí.

Enn eru í gildi takmarkanir á 
samkomum og ekki er heimilt að 
fleiri en 500 manns komi saman. Á 
veitingastöðum, í bíóhúsum, leik-
húsum og öðrum stöðum þar sem 
veitt er þjónusta skal tryggja að þeir 
sem það kjósi geti haldið tveggja 
metra fjarlægð frá öðrum.  Veitinga- 
og skemmtistaðir, krár og spilasalir 
mega vera opnir til ellefu á kvöldin.
birnadrofn@frettabladid.is

Skimun á landamærum nú 
komin í hendur Landspítala
Íslenskir ríkisborgarar sem koma til landsins frá útlöndum þurfa að fara í fimm daga heimkomusmitgát 
kjósi þeir að fara í skimun við landamærin í stað tveggja vikna sóttkvíar. Landspítalinn tekur við skim-
unum á Keflavíkurflugvelli í dag en Íslensk erfðagreining verður spítalanum innan handar um sinn. 

Um 35 þúsund sýni hafa verið tekin við landamærin á Keflavíkurflugvelli. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FANGELSISMÁL Stjórnir Lögreglu-
félags Eyjafjarðar og Lögreglufélags 
Þingeyinga mótmæla harðlega 
fyrirhugaðri lokun Fangelsisins á 
Akureyri og lýsa furðu sinni á að 
til standi að loka fangelsinu í yfir-
lýsingu sem send var í gær. Þar segja 
félögin að lokunin muni hafa mjög 
neikvæð áhrif fyrir Lögregluna á 
Norðurlandi eystra.

Félögin benda á að þeir útreikn-

ingar sem liggja að baki ákvörðun-
inni hafi ekki verið birtir, en að 
Áslaug Arna dómsmálaráðherra 
hafi einmitt sagt að það kosti 100 
milljónir að halda Fangelsinu á 
Akureyri opnu. Félögin reikna þetta 
dæmi til enda og benda á að sam-
kvæmt fjárlögum fái Fangelsismála-
stofnun 2,2 milljarða á árinu. Af 
þeirri upphæð fara því 4,5 prósent í 
Fangelsið á Akureyri. Benda félögin 

á að í skýrslu Ríkisendurskoðunar 
frá árinu 2010 komi fram að hvert 
pláss væri ódýrara í Fangelsinu 
á Akureyri en í öðrum lokuðum 
fangelsum sem þá voru starfrækt 

og fangelsið væri einmitt hagkvæm 
rekstrareining vegna samstarfsins 
við lögreglu.

Áslaug Arna benti einnig á í rök-
stuðningi sínum fyrir lokuninni að 
nýtingin í Fangelsinu á Akureyri 
hafi verið undir 80 prósent. 

„Þetta er eitthvað sem lögreglu-
menn á svæðinu hafa einmitt 
undrast síðustu misseri,“ segir í 
yfirlýsingunni. Nokkur pláss hafi 

verið laus í fangelsinu svo vikum 
eða mánuðum skiptir á meðan boð-
unarlistar FMS hafa lengst. 

„Það er ljóst að það fyrirkomulag 
sem er í dag með Fangelsið á Akur-
eyri áfram opið og í samstarfi við 
lögreglu telst áfram hagkvæmur 
kostur fyrir Lögregluna á Norður-
landi eystra, fyrir Fangelsismála-
stofnun og þá um leið fyrir ríkið,“ 
segir í yfirlýsingunni. – bb

Norðanmenn ósáttir við ráðherra vegna fangelsislokunar 

ALÞJÓÐAMÁL Ljóst er að Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi 
utanríkisráðherra, mun ekki starfa 
áfram sem forstjóri ODHIR – Lýð-
ræðis- og mannréttindastofnunar 
ÖSE. Ingibjörg hefur gegnt embætt-
inu undanfarin þrjú ár og í viðtali 
við Fréttablaðið í maílok kom fram 
að nýr þriggja ára samningur væri 
nánast formsatriði.

Embættið sem Ingibjörg hefur 
gegnt er eitt af fjórum mikilvægum 
embættum innan ÖSE. Miklar 
deilur ríktu fyrir þremur árum um 
skiptingu þessara embætta milli 
fjögurra valdablokka aðildarríkja 
en að endingu náðist sátt um fjóra 
fulltrúa, þar á meðal Ingibjörgu.

Í frétt RÚV um málið kom fram 
að fulltrúar Aserbaísjan og Tadsí-
kistan mótmæltu áframhaldandi 
veru Frakkans Harlem Désir sem 
forstjóra ÖSE. Þá mótmælti fulltrúi 
Tadsíkistan einnig áframhaldandi 
setu Ingibjargar og undir það tók 
fulltrúi Tyrkja. Ástæðan fyrir því 
er sögð vera ósætti við að Ingibjörg 
hefði ekki beitt sér fyrir því að úti-
loka frjáls félagasamtök frá fundum 
stofnunarinnar.

Svissneski f jölmiðillinn CH 
Media heldur því fram að þegar 
mótmæli við áframhaldandi skipun 
Ingibjargar hafi komið fram hafi 
Frakkar, Kanadabúar, Norðmenn 
og Íslendingar ákveðið að styðja 
ekki áframhaldandi setu Sviss-
lendingsins Thomas Greminger sem 
framkvæmdastjóra ÖSE.

Í kjölfarið hafi verið ákveðið að 
auglýsa embættin fjögur opin til 
umsóknar. – bþ

Ingibjörg Sólrún 
hættir sem 
forstjóri hjá ÖSE

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.
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Barr tilkynnti fyrir ári 
síðan að Bandaríkjastjórn 
hygðist hefja fullnustu 
dauðadóma að nýju eftir 16 
ára hlé.
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COVID-19 Íbúar í ferðamannabæn-
um Urueña á Spáni eru hræddir við 
fjölgun heimsókna ferðamanna í 
bæinn eftir COVID-19 faraldurinn. 
Ekkert tilfelli sjúkdómsins hefur 
greinst í bænum, sem er staðsettur 
50 kílómetra frá borginni Vallad-
olid, en ráðstafanir vegna COVID-
19 voru gerðar í bænum viku áður 
en tilskipanir bárust frá spænskum 
yfirvöldum um lokanir vegna sjúk-
dómsins.

Alls 200 manns búa í bænum 
en yfir sumartímann margfaldast 
fólksfjöldi þar með ferðamönnum 
og segja bæjarbúar einungis tíma-
spursmál hvenær tilfelli COVID-
19 greinist í bænum. Franscisco 
Rodriguez, bæjarstjóri Urueña, 
segir bæinn lifa á ferðamönnum 
en að hann telji ekki skynsam-
legt að taka við fjölda ferðamanna 
nú, heldur væri eðlilegra að taka 
við smærri hópum og barnafjöl-
skyldum.

Um 60 prósent íbúa í Urueña eru 
sjötíu ára og eldri svo stór hópur 
bæjarbúa er í svokölluðum áhættu-
hópi vegna COVID-19. Luis Enrique 
Valdés, íbúi í bænum, segir valið 
því afar erfitt, að passa upp á smit-
varnir eða að ná upp efnahagnum 
með heimsóknum ferðamanna í 
bæinn. – bdj

Íbúar bæjarins 
hræðast komur 
ferðamanna 

Sorg í Suður-Kóreu

Fjölmargir íbúar Seúl í Suður-Kóreu syrgðu Park Won-soon borgarstjóra Seoul-borgar sem borinn var til grafar í borginni í gær. Borgarstjórinn 
fannst látinn í fjalllendi nálægt heimili sínu, nokkrum klukkutímum eftir að fjölskylda hans tilkynnti um hvarf hans fyrir helgina. Talið er að 
hann hafi fyrirfarið sér en degi fyrir hvarf hans hafði einn ritara hans leitað til lögreglu og kært hann fyrir kynferðislega áreitni. MYND/EPA

Kirkja bæjarins, frá 14. öld, hefur 
aðdráttarafl. MYND/GETTY IMAGES

BANDARÍKIN „Hagsmunum almenn-
ings er ekki þjónað með því að taka 
einstaklinga af lífi án þess að þeir 
hafi fengið tækifæri til að láta reyna 
á lögmæti aftökunnar fyrst,“ sagði 
Tanya S. Chutkan, dómari í undir-
rétti í Columbia í gær, en hún frest-
aði nokkrum aftökum á síðustu 
stundu með dómsúrskurði í gær.

Um er að ræða dauðarefsingar á 
vegum alríkisstjórnarinnar en rík-
isstjórn Donalds Trump hefur stefnt 
að því að koma þeim aftur til fram-
kvæmda eftir tæplega tveggja ára-
tuga hlé. Fyrirætlanir stjórnarinnar 
hafa leitt til fjölda ágreiningsmála 
fyrir dómstólum í Bandaríkjunum 
þar sem mannréttindasamtök og 
verjendur hinna dæmdu leitast 

Aftöku frestað á elleftu stundu
Dómari í Bandaríkjunum lagði stein í götu fyrirætlana dómsmálaráðherra Bandaríkjanna í gær er hún 
féllst á mikilvægi þess að hinir dæmdu geti borið lögmæti dauðarefsinga í alríkislögum undir dómstóla.

William Barr, 
dómsmála- 
ráðherra  
Bandaríkjanna

við að koma í veg fyrir aftökurnar 
með vísan til þess að þær standist 
ekki ákvæði stjórnarskrárinnar um 
bann við pyndingum og ómannúð-
legum refsingum.

Úrskurður Chutkan var kveðinn 
upp aðeins örfáum klukkustundum 
fyrir aftöku Daniels Lewis Lee, 
sem taka átti af lífi í Indiana-ríki 
klukkan fjögur að staðartíma í gær. 
Lee var dæmdur til dauða árið 1996 

fyrir aðild að morði þriggja manna 
fjölskyldu. Lee var meðlimur í sam-
tökum hvítra kynþáttahatara og 
þar sem um hatursglæp var að ræða 
var mál hans dæmt á grundvelli 
alríkislaga en ekki laga þess ríkis 
sem morðið var framið í.

Dómsmálaráðuney tið hef ur 
þegar kært úrskurðinn til áfrýj-
unardómstóls og gert er ráð fyrir 
að málið fari fyrir Hæstarétt Banda-

ríkjanna á allra næstu dögum.
Standi niðurstaðan óhögguð 

verður ágreiningurinn um lög-
mæti af tök u með banvænni 
sprautu útkljáður fyrir dómstólum 
sem ákveða örlög dauðarefsinga 
alríkisins.

Síðast var maður tekinn af lífi á 
grundvelli alríkislaga í Bandaríkj-
unum árið 2003 en fyrir ári síðan 
tilkynnti Bandaríkjastjórn fyrir-
ætlanir sínar um að fara aftur af 
stað með fullnustu dauðarefsinga. 
Alls bíða 62 fangar, sem dæmdir 
hafa verið á grundvelli alríkis-
laga, dauðarefsingar og af þeim var 
áætlað að fjórir yrðu teknir af lífi í 
þessum og næsta mánuði. 
adalheidur@frettabladid.is 

PÓLLAND Niðurstöður forseta-
kosninganna í Póllandi munu án efa 
dýpka erfiðleika í samskiptum við 
Evrópusambandið sem ríkið hefur 
átt aðild að frá árinu 2004.

ESB hefur lýst miklum áhyggjum 
af þeim breytingum á dómskerfinu 
sem ríkisstjórn landsins hefur hrint 
í framkvæmd og kallað þær aðför að 
þrígreiningu ríkisvaldsins.

Með sigri sitjandi forseta, And-
rzej Duda, má búast við áfram-
haldandi pólitískum afskiptum af 
dómsvaldinu en Duda hefur meðal 
annars boðað agaviðurlög gegn 
þeim dómurum sem gagnrýnt hafa 
hinar umdeildu breytingar. – aá

Erfið samskipti 
ESB við Pólland 
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Nýjasta skip Eimskips, Dettifoss, hefur haft sína fyrstu viðkomu í Reykjavík en skipið er stærsta gámaskip í 
sögu íslenska kaupskipaflotans. Siglingin frá Kína tók 68 daga með viðkomu í Singapúr, Sri Lanka, Suez,     
Rússlandi og loks Danmörku, þar sem skipið var formlega tekið inn í siglingaáætlun Eimskips.

Dettifoss hefur einstaka stjórnhæfni og er sérstaklega hannaður til siglinga á Norður-Atlantshafi, útbúinn 
ísklassa og uppfyllir skipið svokallaðar Polar Code reglur sem eru nauðsynlegar til siglinga við Grænland.

Skipið er umhverfisvænasta skip íslenskra kaupskipa miðað við flutta gámaeiningu og er sérstaklega útbúið til 
að minnka losun köfnunarefnisoxíðs (NOx) og brennisteins (SOx) út í andrúmsloftið. 

Smíði Dettifoss er liður í endurnýjun skipaflota Eimskips og samstarfi félagsins við grænlenska skipafélagið 
Royal Arctic Line. Nú opnast spennandi tækifæri þegar Grænland tengist alþjóðlegu siglingakerfi Eimskips. 

Við hlökkum til að bjóða viðskiptavinum áfram góða þjónustu með þessu öfluga og áreiðanlega skipi. 

Við komum góðu til leiðar

Vertu velkominn
Dettifoss

VIÐ BJÓÐUM DETTIFOSS VELKOMINN TIL ÍSLANDS Í FYRSTA SINN
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Þannig geta 
Norður-
löndin og 
eiga í meira 
mæli að beita 
sér fyrir 
mannrétt-
indum og 
jafnrétti á 
víðum 
grundvelli í 
alþjóðlegu 
samstarfi.

 

Málaflokkur 
barna sem 
þarfnast 
sérfræðiþjón-
ustu á vegum 
skóla er ekki 
forgangs-
flokkur hjá 
meirihlut-
anum í 
borgarstjórn.

Þann 26. mars sl. var samþykkt tillaga sem laut 
að því að koma á fót „Borgarvakt“ til að vakta 
afleiðingar COVID-19 faraldursins m.a. á 

aðstæður borgarbúa. Hópurinn vann drög að bráða-
vísum, sem ætlað er að horfa á áhrif faraldursins til 
skemmri tíma og á bráðavandann sem hann skapar 
til lengri tíma. Fram hefur komið hjá Borgarvaktinni 
að ef horft er til einstakra félagsvísa má ætla að í 
haust verði snörp fjölgun á tilvísunum til sérfræðinga 
skóla- og frístundasviðs. Vegna röskunar á skólastarfi 
frá febrúar til apríl fækkaði tilvísunum. Þess vegna 
má gera ráð fyrir fjölgun tilfella, bæði vegna áhrifa 
heimsfaraldursins og vegna uppsafnaðra mála.

Á biðlista eftir fyrstu og frekari þjónustu voru í 
febrúar sl. 674 börn, 429 biðu eftir fyrstu þjónustu og 
245 eftir frekari þjónustu. Málaflokkur barna sem 
þarfnast sérfræðiþjónustu á vegum skóla er ekki for-
gangsflokkur hjá meirihlutanum í borgarstjórn.

Ein af mörgum tillögum Flokks fólksins sem lúta 
að því að stytta biðlista barna er að fjölga skólasál-
fræðingum til að lækka kúfinn. Ekki stendur til að 
samþykkja viðbótarfjármagn til skóla- og velferðar-
mála til að auka þjónustu af þessu tagi við börn og for-
eldra þeirra. Vandi barna sem bíða er af ýmsum toga, 
félags-, náms- og tilfinningalegur vandi, grunur um 
ADHD-röskun eða aðrar raskanir.

Á fundi borgarstjórnar 21. apríl lagði borgarfull-
trúi Flokks fólksins fram tillögu um að borgarstjórn 
samþykkti að skóla- og velferðaryfirvöld leiti eftir 
formlegu samstarfi við Þroska- og hegðunarstöð 
(ÞHS). Tilgangurinn er að vinna saman að málum 
barna þar sem t.d. aðkoma barnalæknis er nauðsyn-
leg. Með samstarfinu yrði börnum hlíft við langri bið 
eftir sérfræðiþjónustu. Samstarfið myndi t.d. snúa 
að málum þar sem skimun hefur leitt í ljós sterkar 
vísbendingar um ADHD. Í samstarfinu fælist að sál-
fræðingur skóla og sérfræðingar ÞHS færu saman yfir 
málin og afgreiddu þau með viðeigandi hætti. Þessi 
hópur barna fengi þar með greiningu og viðeigandi 
meðferðarúrlausn fyrr en ella. Tillögunni var vísað til 
starfshóps þar sem ekkert frekar hefur frést af henni.

Börnin bíða og bíða

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

Kolbrún 
Baldursdóttir
borgarfulltrúi 
Flokks fólksins

Peningahljóð
Það er ýmislegt á tímum COVID 
sem menn sakna þótt þeir hafi 
bölvað því áður. Eitt af því er 
tösku glamur erlendra ferða-
manna á leið í eða úr rútunum á 
öllum tímum sólarhringsins við 
litlar vinsældir. Svo hljóðnaði 
töskuglamrið. Þegar fiskimjöls-
bræðslur voru í gangi um landið 
var vitað að verðmætasköpun 
væri í gangi. Misgóð lyktin 
sem lagðist yfir var þess vegna 
í daglegu tali kölluð peninga-
lykt. Jafna má töskuglamrinu 
við lyktina því af leiðingarnar 
eru svipaðar. Þá vitum við að 
blessaðir ferðamennirnir eru 
komnir á kreik á ný með fullar 
hendur fjár. Töskuglamrið er því 
hin nýja peningalykt.

Gróska í illdeilum
Fyrr á árinu f lutti tölvuleikja-
framleiðandinn CCP í glæsilegar 
og sérhannaðar höfuðstöðvar 
í Vatnsmýrinni. Húsið, sem 
nefnist Gróska, er afar rúmgott 
enda er ráðgert að þar geti önnur 
fyrirtæki leigt sér aðstöðu. Þann-
ig vill til að í næsta nágrenni eru 
höfuðstöðvar  Alvotech. Starf-
semin þar er að sprengja hús-
næðið utan af sér. Sú lausn blasti 
því við hjá Alvotech að falast 
eftir því að leigja skrifstofurými 
í Grósku og láta þar viðskipta-
hagsmuni ofar persónulegum 
deilum milli stórra eigenda fyrir-
tækjanna, Róberts Wessmann og 
Björgólfs Thors. Skemmst er frá 
því að segja að þær hugmyndir 
voru kæfðar í fæðingu.

Utanríkisráðherrar Norðurlandanna fengu 
í síðustu viku afhenta skýrslu Björns 
Bjarnasonar um norrænt samstarf á sviði 
utanríkis- og öryggismála. Björn skrifaði 
skýrslu sína í anda Stoltenberg-skýrslunn-

ar svokölluðu, sem kom út fyrir rúmum áratug.
Skýrsla Thorvalds Stoltenberg markaði ákveðin 

tímamót í norrænu samstarfi. Með henni hófst 
loksins alvöru umræða um utanríkis- og öryggismál 
á þessum mikilvæga vettvangi. Einn af helstu kostum 
skýrslunnar var að þar voru settar fram áþreifanlegar 
tillögur um norrænt samstarf, sem margar hverjar 
hafa náð fram að ganga. Björn fetar í þau fótspor og 
leggur fram fjórtán áhugaverðar tillögur sem á að vera 
hægt að koma í framkvæmd sé vilji til þess.

Það verður fróðlegt að fylgjast með afdrifum þeirra 
tillagna sem nú er lagðar fram en norrænu utanríkis-
ráðherrarnir munu ræða skýrsluna á fundi sínum 
í september. Þá má fastlega gera ráð fyrir því að 
umræða um utanríkis- og öryggismál verði fyrir-
ferðarmikil á Norðurlandaráðsþingi sem að óbreyttu 
fer fram í Reykjavík í haust.

Þær áskoranir sem Norðurlöndin standa frammi 
fyrir í dag eru ekki þær sömu og fyrir áratug síðan. 
Þannig var Birni falið að leggja áherslu á loftslags-
breytingar, fjölþáttaógnir og netöryggi, auk leiða til 
að efla fjölþjóðasamstarf og virðingu fyrir alþjóða-
reglum.

Stuðningur við norrænt samstarf mælist ítrekað 
yfirgnæfandi meðal almennings á Íslandi. Ástæðan 
fyrir því er einföld. Á Norðurlöndunum hafa verið 
byggð upp samfélög sem skara fram úr hvað lífsgæði 
varðar þótt þau séu auðvitað ekki fullkomin. Gildi á 
borð við lýðræði, gagnsæi, jöfnuð og sjálfbærni eru 
þar leiðarljósið.

Saman hefur rödd Norðurlandanna mikið vægi á 
alþjóðavettvangi. Tillögur Björns ganga meðal annars 
út á að nýta þá rödd og þau tækifæri sem í þessu felast. 
Þannig geta Norðurlöndin og eiga í meira mæli að 
beita sér fyrir mannréttindum og jafnrétti á víðum 
grundvelli í alþjóðlegu samstarfi.

Ein af tillögunum fjallar um viðbrögð vegna 
heimsfaraldra. Það má segja að norræn samstaða hafi 
brostið að nokkru leyti þegar kom að viðbrögðum við 
COVID-19. Þess vegna er það ánægjuefni að tekið sé 
á þessu í skýrslunni og mikilvægt að lærdómur verði 
dreginn af faraldrinum.

Í inngangsorðum skýrslunnar segir Björn að ef 
þessar tillögur verði til þess að auka norrænt samstarf 
í utanríkis- og öryggismálum yrði það skref til bjartari 
framtíðar. Það er óhætt að taka undir þau orð. Sjálfur 
segist Björn hafa fundið fyrir miklum samhljómi í 
norrænu höfuðborgunum um mörg meginatriði. Það 
er því ljóst að til staðar er grundvöllur fyrir enn dýpra 
samstarfi Norðurlandanna í utanríkis- og öryggis-
málum.

Áhugaverðar 
tillögur
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Greiðum fyrir förgun mengandi bíla

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

Jökull Sólberg 
Auðunsson
stofnandi 
Planitor

Ísland er ásamt Noregi með 
rausnarlegasta ívilnunarkerfi í 
heimi fyrir öflun hrein orkubíla. 

Með öf lun er átt við kaup á nýju 
tæki. Um áramótin var kerfinu 
breytt þannig að raftengiltvinn
bílar eru nú ekki lengur undan
skildir hefðbundnum virðisauka
skatti. Raf hjól bættust einnig við 
og fá sambærilega meðferð, þ.e.a.s. 
niðurfellingu á VSK upp að ákveðnu 
kostnaðarþaki sem fer eftir gerð 
tækisins.

Milljarðar hafa verið felldir niður 
á þessum skattstofni til að hraða 
endurnýjun bílaflotans. Því miður er 
það ekki svo að þó hátekjuheimili fái 
sér Teslu, sem er mest seldi bíll lands
ins, þá sé honum skipt út fyrir annan 
bíl í bílaflota landsins. Þvert á móti 
eykst framboð á notuðum bílum sem 
menga og þar er einn helsti keppi
nautur virkra fararmáta og almenn
ingssamganga; ódýrir notaðir bílar.

Ef við viljum sjá bílaflotann drag
ast saman og eknum kílómetrum á 
púströrstækjum fækka þarf annað 
kerfi. Á öðrum endanum, við öflun 
nýrra tækja, er sjálfsagt að draga 
hóf lega úr kostnaði á hreinorku
bílum til að gera þá meira aðlað
andi. En á hinum endanum ætti 

að vera sambærileg fjárhæð í boði, 
upp undir 700.000 krónur fyrir 
fólksbifreiðir sem hafa hæstu CO2 
ígildin á hvern kílómetra, þar sem 
bifreiðum er annaðhvort fargað eða 
komið úr landi. Þessa fjárhæð ætti 
að vera hægt að nýta í öf lun létts 
samgöngutækis ásamt því að veita 
aðgang að almenningssamgöngum.

Skilagjald á bifreið er í dag 20.000 
krónur. Víðs vegar um borgina má 
hins vegar sjá bíla í lélegu ástandi, 
jafnvel bílhræ í eftirsóttum og/eða 
gjaldfríum bílastæðum. Samkvæmt 
forstjóra Skráningarstofunnar hf. 

er hlutfall bílaf lotans sem trassar 
skoðunarskyldu um 6–13%. Létta 
má verulega á borgarlandi og eftir
liti lögreglunnar ef skilagjald á bif
reiðum hækkar með ofangreindum 
hætti með tilheyrandi fækkun í 
heildarfjölda bílaflotans.

Rafhjólin eru vinsæl
Á fyrstu fjórum mánuðum ársins 
voru nýskráðir um 1.000 hreinir 
raf bílar og um 500 raftengiltvinn
bílar til viðbótar. Á sama tímabili 
voru hins vegar 5.700 raf hlaupa
hjól f lutt til landsins og um 2.000 

raf hjól. Það eru því 5 létt raftæki 
flutt inn fyrir hvern skráðan hrein
orkubíl.

Það sem heldur aftur af notkun 

✿   Hlutdeild í hreinorku
 Janúar-maí 2020

✿   Skráning hreinorkubíla og innflutningur minni rafknúinna farartækja
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n Rafhlaupahjól   59,1% 
n Rafhjól   18,1% 
n Tengiltvinnbílar (PHEV)   5,1% 
n Rafbílar(BEV) 17,7%

Janúar 
2020
n 1298
n 31
n 133
n 131

Febrúar 
2020
n 798
n 174
n 107
n 144

Mars 
2020
n 122
n 575
n 128
n 526

Apríl 
2020
n 1133
n 405
n 91
n 104

Maí  
2020
n 2359
n 771
n 109
n 79

Janúar 2020 Febrúar 2020 Mars 2020 Apríl 2020 Maí 2020

raf hjóla er skortur á öruggum 
geymslum og öflugra stíganet þar 
sem öllum vegfarendum líður vel og 
upplifa sig örugga. Sveitarfélög þurfa 
að sinna mokstri og viðhaldi stíga 
af sama metnaði og hefðbundnum 
mokstri og viðhaldi gatnakerfisins. 
Bifreiðir fá ótal bílastæði víðs vegar 
um borgina, á vinnustöðum og við 
verslanir. Á þessu sviði geta sveitar
félög, eigendur húsnæðis og versl
unarfólk jafnað leikinn með tilliti til 
léttari farartækja með ýmiss konar 
hjólageymslum og bættu skipulagi.

Ef allir leggjast á eitt getum við stað
ist loftslagsskuldbindingar Íslands og 
slegið tvær f lugur í einu höggi með 
ákjósanlegra borgarlífi. Að greiða 
fyrir förgun á mengandi bifreiðum er 
snjallt og rökrétt skref í þá átt.

Víðs vegar um borgina má 
hins vegar sjá bíla í lélegu 
ástandi, jafnvel bílhræ í 
eftirsóttum og/eða gjald-
fríum bílastæðum.
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Ég er áfram með 
meginfókusinn á 

það að koma mér inn á 
Ólympíuleikana í 3.000 
metra hindrunarhlaupi. 

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Hlyn ur kom 
í mark á tímanum 8:04,54 mín út
um  en hann  bætti Íslands metið 
um rúma sek úndu. Fyrra metið var 
8:05,63 mín út ur en  Jón Diðriks
son setti það  árið 1983.  Hlynur á 
nú þegar Íslandsmet in í 5.000 og 
10.000 metr um ut an húss og 3.000 
metra hindr un innanhúss. Þetta er 
hans átt unda Íslands met. Hlyn ur á 
einnig Íslands metið í grein inni inn
an húss þar sem hann hef ur hlaupið 
und ir átta mín út um.

„Ég var fyrst og fremst að velta 
því fyrir mér hvar ég stæði á þessum 
tímapunkti eftir langa pásu frá 
keppnum vegna kórónaveirunnar. 
Það var erfitt að fara með miklar 
væntingar inn í þetta fyrsta keppnis
hlaup á keppnistímabilinu. Ég vissi 
samt að ég væri í góðu formi þó að 
ég  sé ekki  í keppnisformi eins og 
sakir standa. Það var frábær tilfinn

ing að keppa á nýjan leik. Þó ég njóti 
þess að æfa þá er maður í þessu til 
þess að keppa. Það gefur mér lífsfyll
ingu að keppa við aðra.

Ég var ekki með þetta Íslandsmet í 
huga þegar ég hljóp af stað og raunar 
er ég fremur að líta til þess að koma 
mér inn á stórmót eins og Ólympíu

leika, Evrópumót  og heimsmeist
aramót hvað tíma varðar. Það var 
hins vegar ánægjulegur bónus við 
það að finna hvað ég er í góðu formi 
og vinna þetta mót, að setja þetta 
Íslandsmet,“ segir Hlynur í samtali 
við Fréttablaðið.  

Þetta mót sem var tiltölulega lítið 
mót, sem haldið var í Hollandi þar 
sem Hlynur býr og æfir, var fyrsta 
mót Hlyns í sum ar en hann hef ur 
mikið þurft að æfa einn síðustu vik
ur vegna af  leiðinga kór ónu veirunn
ar. Hann flutti sig nýverið frá Arn
heim til Leiden í Hollandi en í Leiden 
æfir hann með nýjum æfingahópi.

„Ég er áfram með meginfókusinn 
á það að koma mér inn á Ólympíu
leikana í 3.000 metra hindrunar
hlaupi. Það var ákveðinn skellur 
að árinu hafi verið snúið á hvolf 
vegna veirunnar og Ólympíuleik
unum hafi verið frestað. Það er hins 

vegar lítið við því að gera, nú er bara 
að setja hausinn á leikana næsta 
sumar. Það eru mjög fáir sem kom
ast inn á leikana með því að ná lág
markinu sem hefur verið sett til þess 
að komast inn á leikana, en það er 
líklegra að ég komist inn í gegnum 
heimslistann,“ segir hlauparinn 
öflugi.  

„Það er geggjað að vera kominn 
aftur í rútínu og að keppa reglulega. 
Auk þess að stefna að því að bæta 
mig og koma mér inn á komandi 
stórmót er ég líka að keppa að því að 
hlaupa mig inn í styrktarsamninga 
hjá íþróttavörumerkjum á borð við 
Adidas og Nike. Næsta  hlaup hjá 
mér er um næstu helgi hér í Hollandi 
en það er  5.000 metra götuhlaup, 
en svo hleyp ég aftur 3.000 metra 
hlaup í Belg íu eft ir tæp ar þrjár vik
ur,“ seg ir hann um framhaldið. 
hjorvaro@frettabladid.is

Er með hugann við Tókíó
Langhlauparinn Hlyn ur Andrés son sló um síðustu helgi 37 ára gam alt Íslands met í 3.000 metra hlaupi á 
móti sem fram fór í Hollandi. Hlynur segist ekki hafa verið með metið í huga þegar hann hljóp af stað. 

ENSKI BOLTINN Tvenns konar tilvik 
um kynþáttafordóma komu upp á 
yfirborðið gagnvart leikmönnum 
ensku úrvalsdeildarinnar í knatt
spyrnu karla um síðustu helgi. Fyrst 
var tilkynnt um að 12 ára drengur 
hefði verið handtekinn fyrir að 
senda Wilfried Zaha rasísk skilaboð. 

Sheffield United sendi svo frá sér 
yfirlýsingu í gærmorgun þar sem 
segir að David McGoldrick, fram
herji karlaliðs félagsins, hafi fengið 
send rasísk skilaboð. 

Zaha tjáði sig um málið á sam
félagsmiðlum sínum í gær þar sem 
hann þakkar lögreglunni fyrir 
skjót og fagmannleg vinnubrögð 
sín í málinu. Þá segir þessi 27 ára 
gamli leikmaður að þörf sé á alvöru 
aðgerðum, aukinni fræðslu og raun
verulegum breytingum í baráttunni 
gegn kynþáttafordómum. – hó

Tvö rasísk atvik 
voru tilkynnt 

ENSKI BOLTINN Liverpool hyggst 
virkja klásúlu í samningi króatíska 
varnarmannsins Dejan Lovren og 
framlengja samning hans við félag
ið til sumarsins árið 2022. Lovren 
á ár eftir af núverandi samningi 
sínum en ákvæði er í honum um að 
Liverpool geti framlengt samning 
Lovren verði hann ekki seldur frá 
félaginu í sumar.

Króatíski landsliðsmaðurinn 
hefur leikið 185 leiki fyrir Liver
pool en hann hefur fallið aftar í 
goggunarröðinni hjá Jürgen Klopp 
á yfirstandandi leiktíð. Virgil van 
Dijk, Joe Gomez og Joël Matip hafa 
verið á undan honum í liðsvalinu.

Fregnir herma að Zenit hafi áhuga 
á hinum 31 árs gamla varnarmanni 
sem segist ætla að vera þolinmóður 
áfram í herbúðum Liverpool og 
framhaldið komi svo í ljós. – hó

Hefja viðræður 
við Lovren

Wilfried Zaha varð fyrir kynþátta-
fordómum um nýliðna helgi. 

Ævintýrið hefst
í Brimborg!

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

Byrjaðu ævintýrið í Brimborg!

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 og 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050
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Hlynur Andrésson er nú handhafi Íslandsmeta í 3.000, 5.000 og 10.000 metra hlaupi utanhúss sem og í 3.000 metra hindrunarhlaupi. MYND/FRÍ
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Orkan býður lítrann á lægsta verðinu í öllum landshlutum — án allra skilyrða. 

LÆGSTA
VERÐIÐ
Í ÖLLUM
LANDS
HLUTUM



Til að birta andláts-, útfarar- eða þakkartilkynningar  
í Fréttablaðinu þarf að senda tölvupóst á   

timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, bróðir og mágur,
Hólmgrímur Kristján 

Heiðreksson
Skúlagötu 20, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi, þann 26. júní.  

Útför hans fór fram í kyrrþey föstudaginn 3. júlí.

Liudmyla Tyshko
Atli Hólmgrímsson Alexandra Cîmpan
Kristín Ylfa Hólmgrímsdóttir Einar Þór Kristjánsson
Ragnheiður Heiðreksdóttir Kristján Stephensen
Guðmundur Heiðreksson Magga Alda Magnúsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Aðalbjörg Guðmundsdóttir
kennari frá Harðbak á 

Melrakkasléttu,
lést á heimili sínu að Lindarseli 7, 

Reykjavík, að morgni 10. júlí. Útför hennar 
fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn 27. júlí, kl. 13.00.

Sæmundur Rögnvaldsson Ingibjörg Axelsdóttir
Elín Rögnvaldsdóttir Björgvin Guðmundsson
Margrét Rögnvaldsdóttir Magnús H. Ingþórsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,

Sveinbjörn Jóhannsson
Snorrastöðum, Laugardal, 

Bláskógabyggð,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 

Selfossi, miðvikudaginn 8. júlí sl. 
Útför hans fer fram frá Skálholtsdómkirkju  

fimmtudaginn 16. júlí nk., kl. 14.00.

Guðfinna M. Sigurðardóttir
Sólveig Björk Sveinbjörnsdóttir
Davíð Örn Theodórsson Elísa Björk Jóhannsdóttir
Jóhann Reynir Sveinbjörnsson Guðlaug Þóra Jónsdóttir
Unnur Kristín Sveinbjarnardóttir Nikhilesh R. Mohanty

og barnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar 
og tengdamóðir,

Geirrún (Rúna) 
Marsveinsdóttir

Nesbala 46, Seltjarnarnesi,
lést á líknardeild Landspítala, Kópavogi,  

 5. júlí, í faðmi fjölskyldunnar. Útförin fer 
fram frá Fríkirkjunni Hafnarfirði, föstudaginn 17. júlí, kl. 13.

Gunnar Kr. Gunnarsson
Gunnar Grétar Gunnarsson Hrafnhildur Kristjánsdóttir
Baldur Þór Gunnarsson Sigrún Hauksdóttir
Rúnar Geir Gunnarsson

og barnabörn.

Kær móðir okkar og tengdamóðir,
Bryndís Þorsteinsdóttir 

sem lengst af bjó að  
Laugarásvegi 63 í Reykjavík, 

lést á hjúkrunarheimilinu Grund,  
 9. júlí. Hún verður jarðsungin frá Áskirkju, 

föstudaginn 17. júlí, kl. 15.

Dagný Helgadóttir Gunnar H. Egilson
Árni B. Helgason Rósa Guðný Jónsdóttir
Guðrún Helgadóttir Atli Rúnar Halldórsson
Þorsteinn Helgason Jónína Á. Steingrímsdóttir

og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
systir, dóttir og tengdadóttir,

Erla Dís Arnardóttir 
textílkennari og textílhönnuður,

varð bráðkvödd mánudaginn 6. júlí. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Reynar Kári Bjarnason
Ísafold Eva Reynarsdóttir

Halldóra Móey Reynarsdóttir
Bjarney Ósk Reynarsdóttir

Lovísa Arnardóttir
Hafdís Arnardóttir

Ólafur Snær Ólafsson
Örn Geir Arnarson

Eygerður Sunna Arnardóttir
Sigríður Ósk Jónsdóttir Ólafur S. Björnsson
Örn Geirsson Steinunn Hreinsdóttir
Bjarni Reynarsson Jóhanna Einarsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
systir, dóttir og tengdadóttir,

Erla Dís Arnardóttir
textílkennari og textílhönnuður,

varð bráðkvödd mánudaginn 6. júlí. 
   

Hún verður jarðsungin frá Háteigs kirkju,  
fimmtudaginn 16. júlí, kl. 13.00.

Reynar Kári Bjarnason
Ísafold Eva Reynarsdóttir

Halldóra Móey Reynarsdóttir
Bjarney Ósk Reynarsdóttir

Sigríður Ósk Jónsdóttir Ólafur S. Björnsson
Lovísa Arnardóttir, Hafdís Arnardóttir 

Ólafur Snær Ólafsson
Örn Geirsson Steinunn Hreinsdóttir

Örn Geir Arnarson, Eygerður Sunna Arnardóttir, 
Birgitta Strange, Egill Ólafur Strange

Bjarni Reynarsson Jóhanna Einarsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,
Ólöf Elíasdóttir 

Strikinu 8, Garðabæ,
lést á Hjúkrunarheimilinu Sólvangi, 

þann 10. júlí 2020. Útför auglýst síðar.

Eyþór Árnason Sigurbjörg Einarsdóttir
Hafþór Árnason

ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær sonur minn, faðir okkar,  
afi, bróðir og mágur,
Steinar Valberg

Reykjabraut 20, 
Þorlákshöfn,

lést á líknardeild Landspítalans 
miðvikudaginn 8. júlí. 

Útför mun fara fram í kyrrþey.

Eygló Reynisdóttir 
Eyrún Eva Steinarsdóttir
Eyþór Örn Steinarsson
Íris Ósk Halldórsdóttir 

Ingigerður Eyglóardóttir Guðni Birgisson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Héðinn Jónasson
málarameistari, 

Hamratúni 3, Akureyri,
lést á lyflækningadeild Sjúkrahússins á 

Akureyri, þann 8. júlí.  
Jarðarförin fer fram frá Akureyrarkirkju,  

föstudaginn 17. júlí, kl 13.30.  
Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð, en þeim sem 

vilja minnast hans er bent á Hollvinasamtök  
Sjúkrahússins á Akureyri.

Jóhanna Ósk Gunnarsdóttir
Hanna Björg Héðinsdóttir Jónas Valdimarsson
Þórunn Sif Héðinsdóttir Símon H.Z. Valdimarsson 

og barnabörn.

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

Edda Óskarsdóttir
Gunnarssundi 10, 

Hafnarfirði,
lést föstudaginn 10. júlí.  

Útför hennar verður fimmtudaginn  
16. júlí, kl. 13, frá Hafnarfjarðarkirkju.  

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþökkuð, en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á að láta FSMA á Íslandi njóta 

þess. Bankareikningur 3150130300588,  
kt. 650902-2380.

Halldór Hannesson
Gunnþóra Halldórsdóttir Kjartan Guðmundsson
Arnar Hannes Halldórsson Helga Lúðvíksdóttir
Jósef Halldórsson Sólveig Arnarsdóttir
Katrín Halldórsdóttir Einar Árnason
Guðlaug Halldórsdóttir Forant Mark Forant
Jóna Björg Halldórsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Yndisleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Bryndís Ottósdóttir
Kópavogstúni 12,

varð bráðkvödd fimmtudaginn 2. júlí.  
Hún verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju 

miðvikudaginn 15. júlí, kl. 15.00.

Kristján Árni Baldvinsson
Ingigerður Guðmundsdóttir Haraldur Eiríksson
Edda Guðmundsdóttir Angus Brown
Rannveig Ása Guðmundsdóttir Ármann Davíð Sigurðsson
Magnús Ari Guðmundsson

Jake Alexander, Goði, Kári, Bryndís Aría og Viktor Breki

Móðir okkar,
Lára Hafliðadóttir

frá Ögri,  
Aflagranda 40,

lést á Droplaugarstöðum, 7. júlí sl. 
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju, 

mánudaginn 20. júlí, kl. 13.00.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Kolbrún Sveinsdóttir
Svanhvít Sveinsdóttir

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma, langamma  

og fyrrverandi eiginkona, 
Sigurósk Eyland Jónsdóttir

Nanný  
frá Patreksfirði,

 lést á heimili sínu í Reykjavík þann 6. júlí sl. 
 Útförin fer fram frá Áskirkju fimmtudaginn  

16. júlí kl. 13.00.

Eygló Bergh Olle Bergh
Kristín Gísladóttir
Gerður Gísladóttir Sigurður B. Guðmundsson
Victor Kr. Gíslason Júlía Karen Kubowicz
Jóhanna Gísladóttir Geir Gestsson
Gísli Þ. Victorsson

Börn, barnabörn og langömmubörn.

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.     

Magnús Sævar Magnússon,
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
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Bjarni Snæbjörnsson er vinstra megin, Ára í miðjunni og Bjarmi Fannar Irmuson til hægri. Bjarni er ekki mikill búðarkarl svo Bjarmi sinnir því hlutverki.  

Grænir fingur og 
grænkeri í eina sæng
Bjarmi Fannar Irmuson og Bjarni Snæbjörnsson fluttu saman í fallega íbúð í 
Efstasundinu í maí, í miðju COVID-ástandi, ásamt gleðigjafanum Áru, sem er 
ástralskur fjárhundur. Bjarmi segir það ganga vel að slípa saman stílana.  ➛2



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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

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

COVID-faraldurinn kom sér 
ágætlega því við náðum að 
nýta tímann í að gera og 

græja. Og með ómetanlegri hjálp 
vina og ættingja gátum við flutt 
inn á viku. Við erum samt langt í 
frá búnir. Nú erum við að smíða 
girðingu fyrir Áru. Hún fær svo 
pall næsta sumar. Við ætlum líka 
að mála hurðirnar í íbúðinni og 
gluggakarmana. Svo á eftir að taka 
risið í gegn. Þetta verður örugglega 
aldrei búið, en er maður ekki alla 
ævi að bæta og framkvæma? Þegar 
maður klárar eitt lítið atriði þá 
poppar annað upp,“ segir Bjarmi 
vöruhönnuður, sem hannar meðal 
annars undir merkinu Stundum 
stúdíó með Kristínu Soffíu Þor-
steinsdóttur.

Íbúðin er um 71,2 fermetrar 
á efri hæð, með 33 fermetra risi 
undir súð og um sjö fermetra garð-
skúr. „Við erum því að leika okkur 
með 111 fermetra ef garðurinn 
er frá talinn.“ Bjarma og Bjarna 
gengur vel að nýta plássið. „Enn 
á eftir að fullnýta risið, en ég hef 
engar áhyggjur. Reynslan sýnir að 
maður fyllir upp í alla þá fermetra 
sem manni bjóðast. Hugmyndin 
er að hafa gestaherbergi og skrif-
stofu í austurendanum og hug-
leiðslu/jóga/púðahorn í vestur-
endanum.“

Duglegir að endurnýta
Bjarmi segir Bjarna ekki vera mik-
inn búðarkarl svo að hann tekur 
verslunarhlutverkið vasklega í 
sínar hendur. „Ikea er í uppáhaldi 
núna enda góður byrjunarreitur. 
Annars hef ég gaman af blóma-
búðum, Fakó, Ilvu og Søstrene 
Grene hér heima. Hugmyndafræð-
in og vörurnar frá MUJI eru líka í 
uppáhaldi og svo er gaman að líta 
inn í Target, Bath and Beyond og 
Home Sense í Bandaríkjunum og 
Kanada. Annars erum við báðir á 
því að nýta og endurgera það sem 
hægt er, frekar en að kaupa allt 
nýtt.“

Bjarmi segir stílinn vera í 
sífelldri mótun. „Ég er viss um 
að vöruhönnunarnámið hefur 
haft áhrif á minn stíl, sérstaklega 
þegar kemur að hugsunarhætt-
inum hvað varðar endurnýtingu 
og mikilvægi sjálf bærni. Maður 
hugsar meira út fyrir rammann 
og fram í tímann. Ég sá til dæmis 
alltaf fyrir mér að innstungurnar 
í íbúðinni yrðu að vera svartar, 
því það rímar betur við litapall-
ettuna sem við erum að vinna 
með. En mér fannst blóðugt að 
skipta út nothæfum innstungum 
svo ég athugaði hvort þeir í Slipp-
félaginu ættu matta málningu eða 
sprey. Mér var ráðlagt að spreyja 
fyrst með glærum primer og svo 
yfir með svörtu, möttu Montana-
spreyi. Þetta kom það vel út að ég 
hef verið að spreyja hina ýmsu 
hluti á heimilinu eftir þetta, þar 
á meðal rofa, klósettkassann og 
sturtulista.“

Í stað þess að skipta út eld-
húsinnréttingunni skiptu þeir um 
höldur á skápum og skúffum sem 
gerði gæfumuninn. „Þá tókum 
við niður hluta af innréttingunni, 
keyptum nýjar hurðir á tvo efri 
skápa og breyttum þeim í bað-
skápa fyrir handklæði og snyrti-
vörur. Þetta var virkilega ódýr og 
skemmtileg lausn á baðherbergið. 
Það stendur til að taka salernið 
alveg í gegn, en við vildum gefa 
því smá upplyftingu áður en við 
réðumst almennilega í það verk-
efni. Við þurftum því að hugsa 
í lausnum með fagurfræðilegu 
ívafi. Við lökkuðum baðflísarnar 
á gólfinu, máluðum loft og veggi 
fyrir ofan f lísarnar, keyptum 

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Plöntur, blóm og framandi kaffihúsastemning í Efstasundinu. Risið er tilvalið fyrir hugleiðslu, jóga og notalegt púðahorn.

Stílarnir þeirra Bjarma og Bjarna blandast vel saman. Veggljósið ÆR hefur 
fengið töluverða athygli innan geirans og má sjá í horni svefnherbergisins.

Litagleðin er allsráðandi hjá þessu 
skemmtilega pari sem hefur 
hreiðrað um sig í Efstasundinu.

Bjarmi og Bjarni eru greinilega 
miklir fagurkerar sem kunna að 
nota liti til að poppa upp rýmið.

Ára er mikill 
gleðigjafi og er 
að sjálfsögðu 
með sína eigin 
Instagram-síðu.  
FRÉTTABLAÐIÐ/SIG-
TRYGGUR ARI

nýjan baðvask og skiptum út kló-
settsetunni. Þannig tókst að gefa 
baðherberginu nýtt útlit á ein-
faldan og hagkvæman hátt.“

Góð blanda af ólíkum stílum
„Þegar maður hefur sambúð þarf 
jú að slípa stílana saman og ég 
held að okkur hafi tekist það ágæt-
lega. Bjarni er með litríkan Pop 
art-stíl með hefðbundum skand-
inavískum blæ. Sjálfur er ég með 
jarðtengdan Rustic-Bohemian stíl. 
Ég hallast sífellt meira í átt að mín-
ímalisma í húsgögnum, en þegar 
kemur að plöntum og blómum 
tekur við einhvers konar áráttu-
kenndur söfnunarstíll.“

Báðir eru þeir Bjarmi og Bjarni 
mikil blómabörn og iðar íbúðin 

af líf legum og fallegum plöntum. 
„Þegar ég kynntist Bjarna átti 
hann eitt stofublóm, drekatré 
að nafni Lúkas. Plöntusafnið 
stækkaði ört eftir að við f luttum 
inn saman og er nú komið upp 
í 82 plöntur. Og enn fjölgar. Ég 
er klárlega með grænu puttana í 
sambandinu, þótt Bjarni sé græn-
kerinn.“

Töfrar hreiðra um  
sig í Efstasundinu
Bjarmi segist fá mikinn inn-
blástur af ferðalögum og öðrum 
upplifunum. „Við Bjarni erum 
orðnir hálfgerðir fastagestir á 
Balí enda er þetta guðdómleg 
paradís, og við fáum óneitanlega 
mikinn innblástur þaðan sem og 

úr heimspeki hindúisma. Þarna 
eru einhverjir töfrar sem erfitt er 
að koma í orð og heimilið er mjög 
smitað af þessum blæ. Hér eru 
jarðlitir í brúnum og sandlituðum 
tónum, tugir plantna og blóma og 
hugleiðsluhorn. Birtan, ilmurinn 
og tónlistin minnir einnig á Balí. 
Svo útbjó ég kaffibarborð í aðal-
rýminu undir áhrifum kaffi-
húsamenningarinnar frá Ubud 
á Balí. Þá erum við báðir mikið í 
hreinu mataræði. Þetta hefur allt 
hreiðrað um sig hérna í Efsta-
sundinu.“

ÆR lýsir upp heimilið
Uppáhaldshlutur Bjarma á 
heimilinu er Sage-espressovélin. 
„Ekkert er betra en nýmalaður 

kaffibolli í morgunsárið. Svo 
er veggljósið ÆR að sjálfsögðu í 
uppáhaldi.“ Bjarmi frumsýndi ÆR 
ásamt Kristínu á Hönnunarmars 
í júní síðastliðinn, en undanfarin 
tvö ár hafa þau unnið saman við 
að opna augu almennings fyrir 
möguleikum og verðmætum 
íslensku ullarinnar og sett hana í 
nýtt samhengi og búning. „ÆR er 
gerð úr ullarkembu og íblöndun-
arefni sem minnir á gler þegar það 
harðnar. Ullin gegnir hlutverki 
trefja og gefur ljósinu lit. Svo er 
ullarplattinn festur á ljósið með 
sterkum seglum svo auðvelt er að 
leika sér með stemningu og aðlaga 
ljósið að umhverfinu.“ Bjarmi 
hefur hannað f leiri skemmti-
legar vörur, svo sem veggmyndir 
með orðunum Kaffi og Köff sem 
hafa hlotið töluverða athygli. 
„Að sjálfsögðu er ég með þau í 
eldhúsinu hjá espresso vélinni. 
Vonandi get ég farið að selja þessi 
plaköt bráðum.“ Verk Bjarma má 
nálgast á vefsíðunum bjarmii.com 
og stundumstudio.com, sem og á 
Instagram undir @stundumstudio 
og @bjarmii.
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Fasteignamarkaðurinn ehf. 
sími 570-4500 kynnir afar 
fall egt 328,8 fermetra ein-

býlishús á tveimur hæðum, þar af 
er innbyggður 51 fermetra bílskúr 
og 51 fermetra 2 herbergja íbúð á 
neðri hæð, með sérinngangi. Í dag 
eru fjögur svefnherbergi á aðal-
hæð hússins en gætu verið fimm 
þar sem eitt svefnherbergið var 
stækkað á kostnað annars. Auk 
þess er möguleiki á að bæta við 
þremur svefnherbergjum í kjallara 
hússins með því að lækka lóðina 
og koma fyrir gluggum á vestur-
hlið hússins (ofan húss).

Húsið stendur innst í götu á 
glæsilegum útsýnisstað með 
útsýni til fjalla og yfir íþróttasvæði 
Fáks. Stórar svalir til suðurs og 
austurs. Mikil lofthæð er yfir hluta 
efri hæðar. Húsið hefur fengið 
gott viðhald í gegnum árin. Meðal 
annars var eldhúsið endurnýjað 
árið 2016. Parket er á gólfi og falleg 
sprautulökkuð innrétting. Stál 
AEG bakaraofn, AEG spansuðu-
helluborð, innbyggð AEG upp-
þvottavél og stálháfur. Steinn á 
borðum, innfelld ljós í loftum og 
gluggar til austurs. Þvottaherbergi 
er staðsett inn af eldhúsi. Aðalbað-
herbergi var endurnýjað árið 2015 

og þakið var málað árið 2018.
Lóðin, sem er 994 fermetrar að 

stærð, er vel hirt og falleg. Steypt 
plan er fyrir framan hús við bíl-
skúr. Hellulögð stétt að aðalinn-
gangi með snjóbræðslu. Rúmgóð 
afgirt viðarverönd og fallegar 
hellulagðar verandir til suðurs. 
Tyrfðar flatir fyrir ofan og neðan 
hús. Lóðin er mikið gróin með fal-

legum trjám og hekki. Lagnir fyrir 
heitum potti og falleg kvöldlýsing.

Allar nánari upplýsingar veittar á 
skrifstofu Fasteignamarkaðarins 
ehf. í síma 570-4500 eða á net-
fanginu fastmark@fastmark.is. 
Bókið skoðun - heimir@fastmark.
is eða í síma 570-4500.

Einbýlishús með aukaíbúð
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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

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi

Sími: 512 4900
www.landmark.is

landmark@landmark.is

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

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Fallegt einbýli er til sölu við Trönuhóla. Aukaíbúð er í kjallara.



URRIÐAHOLTSSTRÆTI 
14-20

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 14. JÚLÍ KL. 17-17.30

VERÐ FRÁ 49,9 MILLJ.

FREKARI UPPLÝSINGAR

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur 
fasteignasali. Sími 895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrar.hagfr./ löggiltur 
fasteignasali. Sími 663 2508

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 1110

Afhending íbúða í ágúst 2020
Stærðir frá 86,2-241 fm
Verð frá 49,9-135 mkr.

 Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í tveimur 
húsum með sameiginlegum bílakjallara. 

 Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.  

GERPLUSTRÆTI 21-23
270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 14. JÚLÍ KL. 17-17.30

VERÐ FRÁ 40,9 MILLJ.

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

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

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096

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

FREKARI UPPLÝSINGAR

NÝTT Í SÖLU – LOKAÁFANGI

FALLEGT ÚTSÝNI 21
23

SELT17

SELT19

INNGANGUR

Falleg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í góðu lyftuhúsi miðsvæðis í borginni. Yfirbyggðar 
svalir. Stæði í bílageymslu - búið að leggja grunnlögn fyrir rafbíla í bílakjallara.
Góðar innréttingar. Sérþvottahús innan íbúðarinnar.  Vel loftræst geymsla innan íbúðar, 
sem nýta má sem vinnuherbergi o.fl. þar sem önnur geymsla er í kjallara.

 þriðjudaginn 14. júlí kl. 18:30-19:00OPIÐ HÚS

 SÓLTÚN 9, 102,6 m2

105 REYKJAVÍK, 56,5 mkr.

Góð 2ja herbergja 81,9 fm íbúð á 3. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi við Miðleiti 7 í Reykjavík 
(Gimli). Íbúðinni fylgir merkt stæði í bílageymslu. Björt stofa með útgengi á rúmgóðar 
suðursvalir. Svefnherbergi með skápum. Baðherbergi með sturtuklefa og baðkari. 
Eldhús með U-laga beyki innréttingu.

 MIÐLEITI 7, 81,9 m2

103 REYKJAVÍK, 45,9 mkr.

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í Þingholtunum. Íbúðin er með mikilli lofthæð og  
skiptist í góða forstofu með þvottaaðstöðu. Eldhús með I laga innréttingu. Eldhús nýtist 
einnig sem borðstofa. Stofa með stórum gluggum. Tvö svefnherbergi með skápum og 
endurnýjað baðherbergi með sturtu. Fallegur sameiginlegur garður.

 GRUNDARSTÍGUR 8, 91,6 m2

101 REYKJAVÍK, 51 mkr.

Laus til afhendingar fljótlega! 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

 miðvikudaginn 15. júlí kl. 18:30-19:00OPIÐ HÚS

 UNNARBRAUT 28, 100,3 m2

170 SELTJ.NES, 49,9 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. Frábærar gönguleiðir við sjávarsíðuna út í Gróttu í aðra 
áttina og út á Grandagarð í hina. 

 miðvikudaginn 15. júlí kl. 17:30-18:00OPIÐ HÚS

 VESTURGATA 73, 120,7 m2

101 REYKJAVÍK, 57,5 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Glæsileg, rúmgóð og björt 4 herbergja, 122 fm, endaíbúð á 4. hæð með tvennum svölum, 
til suðurs og vesturs í nýlegu lyftuhúsi, byggt árið 2017 við Holtsveg 14 í Urriðaholti. 
Fallegt óskert útsýni út á Urriðavatn, náttúruna til vesturs og til sjós í suður úr alrými

 fimmtudaginn 16. júlí kl. 17:15 - 17:45OPIÐ HÚS

 HOLTSVEGUR 14, 122 m2

210 GARÐABÆR, 64,9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

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

 SEILUGRANDI 1, 123,5 m2

107 REYKJAVÍK, 61,9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Virkilega björt og falleg tveggja herbergja útsýnisíbúð í eftirsóttu húsi í Skugganum. 
Íbúðin er sérlega rúmgóð og vel skipulögð.  Eldhús með vandaðri innréttingu og 
steinborðplötu. Svefnherbergi með góðum skápum. Björt stofa með gólfsíðum 
gluggum og sjávarútsýni, útgengi á svalir. Baðherbergi með sturtu og baðkari.

 þriðjudaginn 14. júlí kl. 18:00-18:30.OPIÐ HÚS

 VATNSSTÍGUR 20-22, 95,4 m2

101 REYKJAVÍK, 66,5 mkr.

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

Vel skipulagt 108 fm, 3-4 herbergja endaraðhús með góðum suður garði með palli við 
Krókabyggð 22, 270 Mosfellsbær. Eignin skiptist í forstofu með fataskáp, opið og bjart 
alrými með samliggjandi stofu og eldhúsi með mikilli lofthæð. Góð tenging úr alrými í öll 
rými eignarinnar og útgengt út á afgirtan garð með verönd til suðurs.

 miðvikudaginn 15. júlí kl.17:00-17:30OPIÐ HÚS

 KRÓKABYGGÐ 22, 108 m2

270 MOSFELLSBÆR, 50,9 mkr.

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

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

 þriðjudaginn 14. júlí kl. 17:00 og 17:30OPIÐ HÚS

 BÚÐAGERÐI 3, 85,4 m2

108 REYKJAVÍK, 45,9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

 BRAUTARHOLT 26-28, 43-57 m2

105 REYKJAVÍK, 29,9 mkr.

Nýjar tveggja herbergja og stúdío íbúðir í nýlega uppgerðu lyftuhúsi við Brautarholt. Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum. Eldhús með eikar innréttingu frá 
Parka og raftæki frá Electrolux. Baðherbergi flísaslagt í hólf og gólf með aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara. Sturta með glerlokun og upphengdu salerni. Vínylparketi 
á gólfum fyrir utan baðherbergi.. Sérgeymsla fylgir íbúðumi. Góðar íbúðir á vinsælum stað í borginni með alla helstu þjónustu, verslun, veitingastaði og mannlíf 
miðborgarinnar í göngufjarlægð. Tengipunkt ur al menn ings sam gangna við Hlemm einnig í göngufjarlægð.

fimmtudaginn 16. júlí 
kl.18:00-18:30OPIÐ HÚS

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

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

 HRÓLFSSKÁLAMELUR 8, 155 m2

170 SELTJ.NES, 84,5 mkr.

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN
Björt og falleg 3ja-4ra herbergja sérhæð með sérinngangi og útgengi út í fallegan 
garð af svölum. Stórt eldhús, rúmgóðar og bjartar stofur með svölum, tvö rúmgóð 
svefnherbergi og baðherbergi á sér gangi. Miklir möguleikar á breytingum sem auka 
nýtingu eignarinnar.

 BARMAHLÍÐ 12-íbúð 101, 111,2 m2

105 REYKJAVÍK, 57,5 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Fjölskylduíbúð, öll endurnýjuð með smekklegum hætti og breytt þannig að í henni eru 
fjögur svefnherbergi í stað þriggja, tvö baðherbergi og þvottahús ásamt rúmgóðu holi 
og góðri stofu og eldhúsi í alrými. Vel um gengin og vönduð eign í sérflokki.

 HRAFNHÓLAR 4-íbúð 303, 106,8 m2

111 REYKJAVÍK, 42.9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Fjársterkur aðili óskar eftir að kaupa veglegt 
einbýlishús í Garðabæ. Akrahverfi og Urriðaholt 
helst.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

Sími: 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

ÓSKA EFTIR 
EINBÝLISHÚSI 
Í GARÐABÆ!

NÁNARI
UPPLÝSINGAR 
VEITIR

Sérlega björt og notaleg þriggja herbergja íbúð á 5.hæð með suður svölum og góðu 
útsýni. Stofa, eldhús, tvö herbergi, bað og geymsla innan íbúðar auk svala. Húsið er 
tengt Bólstaðarhlíð 43 sem er þjónustusel á vegum Reykjavíkurborgar. Kvaðir Samtaka 
aldraðra gilda um íbúðina.

Mjög snotur tveggja herbergja 69,6 fermetra íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi, merkt 
203. Björt stofa með útsýni, stórt svefnherbergi með góðum skápum, eldhúskrókur 
með rúmgóðri innréttingu, flísalagt baðherbergi með sturtuklefa. Vönduð sameiginleg 
aðstaða er í húsinu. Húsvörður.

 BÓLSTAÐAHLÍÐ 41-ÍBÚÐ 0504 
105 REYKJAVÍK, 85,4 m2  - 40,2 mkr.

 SLÉTTUVEGUR 11- íbúð 0203
103 REYKJAVÍK, 69,6 m2  - 33.2 mkr.

FYRIR 67 ÁRA OG ELDRI

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN þriðjudaginn 14. júlí kl. 13:00 - 14:00OPIÐ HÚS

www.eignamidlun.is www.eignamidlun.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

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

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

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

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 862 1110

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Guðbjörg 
Matthíasdóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 588 9090

Bjarni T. 
Jónsson
Viðskiptafræðinugr 
og löggiltur
fasteignasali
Sími 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Ólafur H. 
Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur  
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Unnar 
Kjartansson
Sölufulltrúi
Sími. 867 0968



URRIÐAHOLTSSTRÆTI 
14-20

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 14. JÚLÍ KL. 17-17.30

VERÐ FRÁ 49,9 MILLJ.

FREKARI UPPLÝSINGAR

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur 
fasteignasali. Sími 895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrar.hagfr./ löggiltur 
fasteignasali. Sími 663 2508

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 1110

Afhending íbúða í ágúst 2020
Stærðir frá 86,2-241 fm
Verð frá 49,9-135 mkr.

 Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í tveimur 
húsum með sameiginlegum bílakjallara. 

 Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.  

GERPLUSTRÆTI 21-23
270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 14. JÚLÍ KL. 17-17.30

VERÐ FRÁ 40,9 MILLJ.

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

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

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096

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

FREKARI UPPLÝSINGAR

NÝTT Í SÖLU – LOKAÁFANGI

FALLEGT ÚTSÝNI 21
23

SELT17

SELT19

INNGANGUR

Falleg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í góðu lyftuhúsi miðsvæðis í borginni. Yfirbyggðar 
svalir. Stæði í bílageymslu - búið að leggja grunnlögn fyrir rafbíla í bílakjallara.
Góðar innréttingar. Sérþvottahús innan íbúðarinnar.  Vel loftræst geymsla innan íbúðar, 
sem nýta má sem vinnuherbergi o.fl. þar sem önnur geymsla er í kjallara.

 þriðjudaginn 14. júlí kl. 18:30-19:00OPIÐ HÚS

 SÓLTÚN 9, 102,6 m2

105 REYKJAVÍK, 56,5 mkr.

Góð 2ja herbergja 81,9 fm íbúð á 3. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi við Miðleiti 7 í Reykjavík 
(Gimli). Íbúðinni fylgir merkt stæði í bílageymslu. Björt stofa með útgengi á rúmgóðar 
suðursvalir. Svefnherbergi með skápum. Baðherbergi með sturtuklefa og baðkari. 
Eldhús með U-laga beyki innréttingu.

 MIÐLEITI 7, 81,9 m2

103 REYKJAVÍK, 45,9 mkr.

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í Þingholtunum. Íbúðin er með mikilli lofthæð og  
skiptist í góða forstofu með þvottaaðstöðu. Eldhús með I laga innréttingu. Eldhús nýtist 
einnig sem borðstofa. Stofa með stórum gluggum. Tvö svefnherbergi með skápum og 
endurnýjað baðherbergi með sturtu. Fallegur sameiginlegur garður.

 GRUNDARSTÍGUR 8, 91,6 m2

101 REYKJAVÍK, 51 mkr.

Laus til afhendingar fljótlega! 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

 miðvikudaginn 15. júlí kl. 18:30-19:00OPIÐ HÚS

 UNNARBRAUT 28, 100,3 m2

170 SELTJ.NES, 49,9 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. Frábærar gönguleiðir við sjávarsíðuna út í Gróttu í aðra 
áttina og út á Grandagarð í hina. 

 miðvikudaginn 15. júlí kl. 17:30-18:00OPIÐ HÚS

 VESTURGATA 73, 120,7 m2

101 REYKJAVÍK, 57,5 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Glæsileg, rúmgóð og björt 4 herbergja, 122 fm, endaíbúð á 4. hæð með tvennum svölum, 
til suðurs og vesturs í nýlegu lyftuhúsi, byggt árið 2017 við Holtsveg 14 í Urriðaholti. 
Fallegt óskert útsýni út á Urriðavatn, náttúruna til vesturs og til sjós í suður úr alrými

 fimmtudaginn 16. júlí kl. 17:15 - 17:45OPIÐ HÚS

 HOLTSVEGUR 14, 122 m2

210 GARÐABÆR, 64,9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

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

 SEILUGRANDI 1, 123,5 m2

107 REYKJAVÍK, 61,9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Virkilega björt og falleg tveggja herbergja útsýnisíbúð í eftirsóttu húsi í Skugganum. 
Íbúðin er sérlega rúmgóð og vel skipulögð.  Eldhús með vandaðri innréttingu og 
steinborðplötu. Svefnherbergi með góðum skápum. Björt stofa með gólfsíðum 
gluggum og sjávarútsýni, útgengi á svalir. Baðherbergi með sturtu og baðkari.

 þriðjudaginn 14. júlí kl. 18:00-18:30.OPIÐ HÚS

 VATNSSTÍGUR 20-22, 95,4 m2

101 REYKJAVÍK, 66,5 mkr.

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

Vel skipulagt 108 fm, 3-4 herbergja endaraðhús með góðum suður garði með palli við 
Krókabyggð 22, 270 Mosfellsbær. Eignin skiptist í forstofu með fataskáp, opið og bjart 
alrými með samliggjandi stofu og eldhúsi með mikilli lofthæð. Góð tenging úr alrými í öll 
rými eignarinnar og útgengt út á afgirtan garð með verönd til suðurs.

 miðvikudaginn 15. júlí kl.17:00-17:30OPIÐ HÚS

 KRÓKABYGGÐ 22, 108 m2

270 MOSFELLSBÆR, 50,9 mkr.

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

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

 þriðjudaginn 14. júlí kl. 17:00 og 17:30OPIÐ HÚS

 BÚÐAGERÐI 3, 85,4 m2

108 REYKJAVÍK, 45,9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

 BRAUTARHOLT 26-28, 43-57 m2

105 REYKJAVÍK, 29,9 mkr.

Nýjar tveggja herbergja og stúdío íbúðir í nýlega uppgerðu lyftuhúsi við Brautarholt. Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum. Eldhús með eikar innréttingu frá 
Parka og raftæki frá Electrolux. Baðherbergi flísaslagt í hólf og gólf með aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara. Sturta með glerlokun og upphengdu salerni. Vínylparketi 
á gólfum fyrir utan baðherbergi.. Sérgeymsla fylgir íbúðumi. Góðar íbúðir á vinsælum stað í borginni með alla helstu þjónustu, verslun, veitingastaði og mannlíf 
miðborgarinnar í göngufjarlægð. Tengipunkt ur al menn ings sam gangna við Hlemm einnig í göngufjarlægð.

fimmtudaginn 16. júlí 
kl.18:00-18:30OPIÐ HÚS

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

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

 HRÓLFSSKÁLAMELUR 8, 155 m2

170 SELTJ.NES, 84,5 mkr.

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN
Björt og falleg 3ja-4ra herbergja sérhæð með sérinngangi og útgengi út í fallegan 
garð af svölum. Stórt eldhús, rúmgóðar og bjartar stofur með svölum, tvö rúmgóð 
svefnherbergi og baðherbergi á sér gangi. Miklir möguleikar á breytingum sem auka 
nýtingu eignarinnar.

 BARMAHLÍÐ 12-íbúð 101, 111,2 m2

105 REYKJAVÍK, 57,5 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Fjölskylduíbúð, öll endurnýjuð með smekklegum hætti og breytt þannig að í henni eru 
fjögur svefnherbergi í stað þriggja, tvö baðherbergi og þvottahús ásamt rúmgóðu holi 
og góðri stofu og eldhúsi í alrými. Vel um gengin og vönduð eign í sérflokki.

 HRAFNHÓLAR 4-íbúð 303, 106,8 m2

111 REYKJAVÍK, 42.9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Fjársterkur aðili óskar eftir að kaupa veglegt 
einbýlishús í Garðabæ. Akrahverfi og Urriðaholt 
helst.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

Sími: 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

ÓSKA EFTIR 
EINBÝLISHÚSI 
Í GARÐABÆ!

NÁNARI
UPPLÝSINGAR 
VEITIR

Sérlega björt og notaleg þriggja herbergja íbúð á 5.hæð með suður svölum og góðu 
útsýni. Stofa, eldhús, tvö herbergi, bað og geymsla innan íbúðar auk svala. Húsið er 
tengt Bólstaðarhlíð 43 sem er þjónustusel á vegum Reykjavíkurborgar. Kvaðir Samtaka 
aldraðra gilda um íbúðina.

Mjög snotur tveggja herbergja 69,6 fermetra íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi, merkt 
203. Björt stofa með útsýni, stórt svefnherbergi með góðum skápum, eldhúskrókur 
með rúmgóðri innréttingu, flísalagt baðherbergi með sturtuklefa. Vönduð sameiginleg 
aðstaða er í húsinu. Húsvörður.

 BÓLSTAÐAHLÍÐ 41-ÍBÚÐ 0504 
105 REYKJAVÍK, 85,4 m2  - 40,2 mkr.

 SLÉTTUVEGUR 11- íbúð 0203
103 REYKJAVÍK, 69,6 m2  - 33.2 mkr.

FYRIR 67 ÁRA OG ELDRI

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN þriðjudaginn 14. júlí kl. 13:00 - 14:00OPIÐ HÚS

www.eignamidlun.is www.eignamidlun.is
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Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

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

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

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

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 862 1110

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Guðbjörg 
Matthíasdóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 588 9090

Bjarni T. 
Jónsson
Viðskiptafræðinugr 
og löggiltur
fasteignasali
Sími 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Ólafur H. 
Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur  
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Unnar 
Kjartansson
Sölufulltrúi
Sími. 867 0968



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

Úlfar Freyr 
Jóhannsson
hdl og lögg.  
fasteignasali
ulfar@fastmark.is

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast
mark.is

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

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

• Virkilega falleg og vönduð 5 herbergja 161,2 
fm.  íbúð á jarðhæð með sér um 100,0 fm. viðar-
verönd með skjólveggjum við Lund í Kópavogi. 
Sér bílastæði í bílageymslu. 

• Aukin lofthæð er í íbúðinni og gluggar stórir 
þannig að íbúðin er mjög björt og skemmtileg.  

• Tvö baðherbergi eru í íbúðinni.  Hjónasvíta 
samanstendur af hjónaherbergi, fataherbergi og 
baðherbergi. Fataskápar, innihurðir og hluti eld-
húsinnréttingar eru úr hnotu.

• Samliggjandi stofur með útgengi á viðarverönd til 
suðurs, austurs og vesturs. Rúmgott sjónvarps-
hol.

• Lóðin er snyrtileg og með góðri aðkomu um 
upphitaðan ramp upp á stórt bílastæði. 

Verð 86,9 millj.

Lundur – Kópavogi. Glæsileg 5 herbergja íbúð með um 100 fm verönd.

 

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag 
frá kl. 12.15 – 12.45
• Mjög falleg 3ja herbergja 78,6 fm. íbúð á 2. hæð 

með aukinni lofthæð í steinsteyptu fjórbýlishúsi á 
þessum eftirsótta stað í Þingholtunum. 

• Íbúðin er afar sjarmerandi með loftlistum, rósettu 
og fallegri gluggasetningu. Stór hellulögð verönd 
í bakgarði sem er afgirtur og skjólsæll.

• Rúmgóð stofa og borðstofa með gluggum til 
austurs. Tvö svefnherbergi.  Möguleiki er að 
stækka borðstofu á kostnað svefnherbergis II. 

• Húsið er nýlega endurnýjað að utan, múrviðgert 
og málað. 

Verð 48,9 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

Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Falleg og björt 107,9 fm.  4ra herbergja 107,9 

fermetra íbúð á 4. hæð í snyrtilegu lyftuhúsi við 
Engihjalla 3 í Kópavogi.

• Íbúðin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á s.l. 
árum. Eldhús er endurnýjað að hluta, baðher-
bergi er endurnýjað og skipt hefur verið um gólf-
efni. Þá er búið að endunýja allt gler í íbúðinni. 

• Rúmgóð stofa með svölum til vesturs. Þrjú 
svefnherbergi. Þvottahús er á hæðinni.

• Húsið að utan var sprunguviðgert og málað árið 
2019 ásamt því að yfirfara þak. 

Verð 42,9 millj.

Grundarstígur 2a. 3ja herbergja íbúð.

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

• Vel skipulagt 180,1 fm. einbýlishús á einni hæð 
að meðtöldum 39,9 fm. bílskúr í grónu og eftir-
sóttu hverfi við Háhæð í Garðabæ.  

• Aukin lofthæð er í holi, stofum, eldhúsi og 
sjónvarpsholi. Útsýnis nýtur frá stofum, eldhúsi 
og verönd yfir bæinn og að Reykjanesinu. 
Samliggjandi rúmgóðar og bjartar stofur. Þrjú 
svefnherbergi. Rúmgott sjónvarpshol.

• Eignin stendur á 750,0 fm. fallegri lóð með stórri 
afgirtri viðarverönd til suðurs með heitum potti 
og skjólveggjum og tyrfðum flötum.  Húsið var 
málað að utan, steinsteypa, gluggar og þak-
kantur árið 2018.

•  Mögulegt væri að gera aukaíbúð í bílskúr þar 
sem gert er ráð fyrir baðherbergi þar.

Verð 92,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Vel skipulögð 78,8 fm. 3ja herbergja íbúð á 4. 

hæð að meðtalinni sér geymslu í góðu lyftuhúsi 
við Klapparstíg 7 í Reykjavík. Sérstæði í bíla-
geymslu fylgir íbúðinni. Húsvörður er í húsinu. 
Þvottahús er á hæðinni fyrir fjórar íbúðir.

• Stofa með gólfsíðum gluggum til norðurs og 
austurs. Útgengi á svalir til suðaustrus úr eldhúsi/
stofu. Tvö svefnherbergi með gólfsíðum gluggum.

• Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin. 
Snyrtileg sameign. Seljandi mun skipta um parket 
á íbúðinni í samráði við kaupanda.

Íbúðin getur verið laus til afhendingar við kaup-
samning. 

Verð 47,9 millj.

Háhæð – Garðabæ.

Klapparstígur 7. 3ja herbergja íbúð.Engihjalli 3 – Kópavogi.  4ra herbergja íbúð

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.

Verð 81,9 millj.

• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í 
fimm lyftuhúsum. Stærðir frá 58-254 fm. 

• 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

Freyjubrunnur 25-27. Glæsileg 6 herbergja íbúð.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

• Til leigu 197 fermetra húsnæði undir veitingastað 
í þessu reisulega húsi í miðborginni, Laugavegi 
20b, Náttúrulækningafélagshúsinu. 

• Um er ræða húsnæði þar sem starfræktur hefur 
verið veitingarekstur með vínveitingaleyfi sam-
fleytt í 40 ár. 

• Húsnæðið skiptist í veitingasal með mikilli loft-
hæð og útsýni út á Laugaveginn.  Í veitinga-
salnum eru sæti fyrir u.þ.b. 50 manns.  Innaf 
veitingasal eru eldhús með tækjum og tólum, 
kælir, starfsmannastaða, salerni o.fl. 

Leigutími er umsemjanlegur til langs tíma.  
Allar frekar upplýsingar eru veittar á skrifstofu.

Laugavegur 20B- Húsnæði undir veitingastað til leigu
• 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

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Gistiheimili i 101 til sölu.
Virkilega fallegt og hlýlegt nýuppgert 6 eininga íbúðahótel. Húsið var að öllu leyti endurbyggt árið 2010. Svalir eru á 4 íbúðum. Nánari upplýsingar á skrifstofu.
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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

Falleg 172,6 fm efri sérhæð 
með bílskúr

 • Svefnherbergin eru 3 á sér 
gangi ásamt baðherbergi

 • Fallegt endurbætt eldhús með 
eldhúskrók, fallegar stofur með 
útgengt út á suður útsýnissvalir

 • Sameiginlegt þvottahús í 
kjallara ásamt geymslu

 • Fjórða svefnherbergið og 
snyrting í holi fyrir framan íbúð

Safamýri 77
105 Reykjavík

Verð:  82 millj.

Vel skipulögð 5 herb. íbúð 
á 1. hæð m. sér inngangi

 • Fjögur rúmgóð herbergi 
með fataskápum

 • Opið eldhús sem var 
endurnýjað 2018. 

 • Nýtt parket á allri íbúðinni

 • Stór og sólríkur pallur 

 • Stutt í golfvöll, skóla, 
leikskóla og Lágafellslaug 

Klapparhlíð 22
270 Mosfellsbær

Verð:  56,9 millj.

Sérlega fallegt 202 fm 
einbýlishús á einni hæð 

 • Opið rými, eldhús, stofa  
og borðstofa, gengið út á verönd

 • Þrjú svefnherbergi 
tvö baðherbergi

 • Eldhús er með nýlegri 
sérsmíðaðri innréttingu

 • Fallegur arinn með Drápuhlíðargrjóti

 • Rúmgóður bílskúr

Smáraflöt 12
210 Garðabæ

Verð:  129 millj.

Fallegt raðhús á einni hæð 
 • Glæsilegar stofur með 
útgengt í fallegan garð 

 • Stór pallur 

 • Þrjú svefnherbergi 

 • Eldhús opið inn í hol 

 • Möguleiki á stækkun 
á húsi (teikningar) 

 • Bílskúr 

 • Vinsæl staðsetning 

Arnartangi 66
270 Mosfellsbær

Verð:  59,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15. júlí 

frá kl 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

NÝTT  
Í SÖLU

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Friðjóni í síma 692 2704

Friðjón Ö. Magnússon
lögg. fasteignasali 
Sími: 692 2704 
fridjon@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232
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.       

Verð:  35,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudagurinn 15. júlí kl. 17-17:30

Falleg 3ja herbergja íbúð 
á 2. hæð  - íb. 202

 • Eignin er skráð 78,9 fm

 • Skjólsælar vestursvalir

 • Stutt í alla þjónustu, 
skóla og leiksvæði

 • Talsverðar endurbætur 
bæði að innan og utan

Hraunbær 172 (íb.202)
110 Reykjavík

.       

Verð:  46,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 14. júlí  kl. 17:45 – 18:15

Falleg og björt 130 fm 4ra 
herbergja íbúð á 3.hæð

 • Opið og bjart stofu 
og eldhúsrými

 • Sjónvarpshol, 3 svefnherbergi

 • Baðherbergi og sér þvottahús

 • Tvennar svalir, 

 • Stæði í bílageymslu

Vindakór 3
203  Kópavogur

.       

Verð:  41,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 14. júlí  kl. 17:00-17:30

Falleg og björt 105 fm íbúð  
á 3 hæð

 • Gott skipulag 3-4 svefnherb 

 • Fjölskylduvænn staður 
í Árbænum 

 • Sólríkar suðursvalir með 
fallegu umhverfi 

 • Eignin afhendist við 
undirritun kaupsamnings

Hraunbær 178
110 Reykjavík

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

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

.       

Verð:  79,9 millj.

Sérlega fallegt einbýlis hús  
í vesturbænum 
 • Endurbyggt í 
upprunalegum stíl 

 • Stofa, borðstofa og 
eldhús á miðhæð 

 • Möguleiki á 2 svefnherbergjum 

 • Hiti í gólfum, 2 snyrtingar 

 • Afgirtur pallur klæddur harðvið 

Þrastargata 1
107 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

.       

Verð:  52,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15. júlí kl. 16:00 - 16:30

Glæsileg 99,2 fm íbúð 
með yfirbyggðum svölum 
og sérafnotarétti 

 • Skiptist í: forstofu, eldhús, 
stofu, borðstofu, baðherbergi, 
þvottahús og hjónaherbergi 

 • Sérgeymsla 6,9 fm 
 • Stæði í bílageymslu 
í lyftuhúsi fylgir 

Mánatún 15 (íb.110)
105 Reykjavík

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

.       

Verð:  26,5 millj.

OPIÐ HÚS
Um helgina 18. og 19. júlí  milli kl. 13 - 17 

Eigandi verður á staðnum s: 777 3728 

Vel byggt og fallegt 61 fm  
sumarhús í Skorradal

 • Skjólsælt og afar fallegt land
 • Húsið er hvíttað að innan 
 • Tvö svefnherbergi, stór 
stofa með fallegri kamínu 

 • Parket á gólfum en náttúru-
steinn á anddyri og wc 

 • Eldhús með góðu skápaplássi 
og útgengt á stóra verönd

Vatnsendahlíð 130
311 Skorradalshreppur

.       

Verð:  78,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15. júlí kl. 17:00 - 17:30

Vel skipulagt 170 fm 
parhús á 2 hæðum

 • 4 svefnherbergi 

 • Innbyggður bílskúr 

 • Sólrík verönd 

 • Fallegur garður 

Klukkurimi 8
112 Reykjavík

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

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

Íbúð á jarðhæð 62 fm, 2ja herbergja
Íbúð á 2. hæð 83 fm, 4ra herbergja

 • Báðar íbúðir vel með farnar
 • Í húsi sem hefur fengið gott viðhald. 
 • Lokaður sameiginlegur bakgarður
 • Sérgeymsla fylgir hverri íbúð

Verð  f rá :   42 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ránargata 9A

s. 695 5520

101 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudaginn 14 júlí

 milli kl. 17:00-17:30

.       

Verð:  34,9 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 14. júlí kl. 12 - 12:30

Falleg, vel skipulögð 51,4 fm 
2ja herbergja íbúð á jarðhæð

 • Nánast algjörlega endurnýjuð
 • Útgengt er úr íbúð á 
hellulagða verönd til 
suðurs (sér afnotaréttur)

 • Skólp var endurnýjað árið 
2020 sem og raflagnir, 
gólfefni, hurðir, eldhús 
og baðherbergi.

Kelduland 5
108 Reykjavík

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

4ra  - 5 herbergja íbúð á 3. hæð  
með góðu útsýni 

 • Rúmgóð stofa með suðvestur svölum
 • 3 svefnherbergi
 • Risherbergi með aðgangi að sameiginlegu salerni

Verð :   41,9 millj.

Elín Alfreðsdóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kleppsveg 54

s. 899 3090

104 Reykjavík

Falleg 71,2 fm 3ja herb. endaíbúð  
á 2 hæð (efstu) stærð

 • Fermetrar nýtast vel, gott skipulag 
 • Fallegar bjartar stofur með útgengt á svalir 
 • Tvö svefnherbergi 
 • Vinsæl staðsetning 

Verð :   40,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laugarnesvegur 39

s. 845 8958

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

.       

 Verð :   57,9 millj.

Björt og falleg 4ra herbergja  
endaíbúð

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

 • Gott baðherbergi og 
sér þvottahús

 • Stæði í bílageymslu

Ásakór 2
203 Kópavogur

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

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

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. 616 1313

170 Seltjarnarnes

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala 

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 3090

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogi

Nýjar og glæsilegar 1-5 herb. íbúðir  
í lyftublokk á vestanverðu Kársnesi. 
• Stærðir frá 45 -175 fm. 

• Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum. 

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar og með 
gólfefnum á votrýmum. 

• Bílastæði í bílakjallara fylgir flestum 
íbúðum. 

Verð frá kr. 33,9 millj.
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

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

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

Vatnsendahlíð 

130

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

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

Verð :   47,4 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vallakór 6a 

s. 845 8958

203 Kópavogur

LÆKKAÐ 
VERÐ

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

.       

 Verð :   49,9 millj.

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

 • Vel skipulög íbúð 
 • Merkt stæði á bílaplani 
 • Þrjú svefnherbergi 
 • Rúmgott sjónvarphol 
 • Fallegar stofur með útgengt 
á 9 fm útsýnis svalir 

 • Þvottahús/geymsla innan

Fróðengi 6
112 Reykjavík

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

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

Verð :   104,5 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Urriðakvísl 12

s. 845 8958

110 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

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

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

Verð :   36,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ferjubakki 12

s. 845 8958

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Stórglæsileg 106,6 fm, 3ja herbergja 
endaíbúð einstökum 45,6 fm þaksvölum 

 • Svalir snúa til suðurs og njóta einnig austur og vestur sólar 
 • Stæði í bílageymslu fylgir 
 • Glæsilegar stofur og tvö góð herbergi 
 • Aukin lofthæð og fallegar innréttingar

Verð :   85,9 millj.

Þórunn Pálsdóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Barónsstígur 6

s. 773 6000

101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

HAFIÐ SAMBAND

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 773 6000

.       

Verð:  45,5 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 14. júlí kl. 18:00 - 18:30

Rúmgóð 81,9 fm  
2ja herbergja íbúð á 2. hæð

 • Íbúðin er í húsi eldri borgara
 • innangengt í ýmsa þjónustu
 • Góðar svalir 
 • Sér 7,5 fm geymsla í kjallara

Hjallabraut 33
220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 14. júlí  kl. 17:00-17:30

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

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

.       

Verð:  59,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 14. júlí  kl. 17:00-17:30

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

 • 125,1 fm íbúð og 38,6 fm 
bílskúr og tómstundaherb.

 • Tvö rúmgóð svefnherbergi 
og möguleiki á því þriðja 
(skv. teikningu).

 • Björt og falleg endaeign 
með gluggum á þrjá vegu.

Kristnibraut 79
113 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 16. júlí kl. 17 - 17:30

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 14. júlí  kl. 17:00-17:30
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.       

Verð:  35,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudagurinn 15. júlí kl. 17-17:30

Falleg 3ja herbergja íbúð 
á 2. hæð  - íb. 202

 • Eignin er skráð 78,9 fm

 • Skjólsælar vestursvalir

 • Stutt í alla þjónustu, 
skóla og leiksvæði

 • Talsverðar endurbætur 
bæði að innan og utan

Hraunbær 172 (íb.202)
110 Reykjavík

.       

Verð:  46,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 14. júlí  kl. 17:45 – 18:15

Falleg og björt 130 fm 4ra 
herbergja íbúð á 3.hæð

 • Opið og bjart stofu 
og eldhúsrými

 • Sjónvarpshol, 3 svefnherbergi

 • Baðherbergi og sér þvottahús

 • Tvennar svalir, 

 • Stæði í bílageymslu

Vindakór 3
203  Kópavogur

.       

Verð:  41,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 14. júlí  kl. 17:00-17:30

Falleg og björt 105 fm íbúð  
á 3 hæð

 • Gott skipulag 3-4 svefnherb 

 • Fjölskylduvænn staður 
í Árbænum 

 • Sólríkar suðursvalir með 
fallegu umhverfi 

 • Eignin afhendist við 
undirritun kaupsamnings

Hraunbær 178
110 Reykjavík

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

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

.       

Verð:  79,9 millj.

Sérlega fallegt einbýlis hús  
í vesturbænum 
 • Endurbyggt í 
upprunalegum stíl 

 • Stofa, borðstofa og 
eldhús á miðhæð 

 • Möguleiki á 2 svefnherbergjum 

 • Hiti í gólfum, 2 snyrtingar 

 • Afgirtur pallur klæddur harðvið 

Þrastargata 1
107 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

.       

Verð:  52,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15. júlí kl. 16:00 - 16:30

Glæsileg 99,2 fm íbúð 
með yfirbyggðum svölum 
og sérafnotarétti 

 • Skiptist í: forstofu, eldhús, 
stofu, borðstofu, baðherbergi, 
þvottahús og hjónaherbergi 

 • Sérgeymsla 6,9 fm 
 • Stæði í bílageymslu 
í lyftuhúsi fylgir 

Mánatún 15 (íb.110)
105 Reykjavík

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

.       

Verð:  26,5 millj.

OPIÐ HÚS
Um helgina 18. og 19. júlí  milli kl. 13 - 17 

Eigandi verður á staðnum s: 777 3728 

Vel byggt og fallegt 61 fm  
sumarhús í Skorradal

 • Skjólsælt og afar fallegt land
 • Húsið er hvíttað að innan 
 • Tvö svefnherbergi, stór 
stofa með fallegri kamínu 

 • Parket á gólfum en náttúru-
steinn á anddyri og wc 

 • Eldhús með góðu skápaplássi 
og útgengt á stóra verönd

Vatnsendahlíð 130
311 Skorradalshreppur

.       

Verð:  78,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15. júlí kl. 17:00 - 17:30

Vel skipulagt 170 fm 
parhús á 2 hæðum

 • 4 svefnherbergi 

 • Innbyggður bílskúr 

 • Sólrík verönd 

 • Fallegur garður 

Klukkurimi 8
112 Reykjavík

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

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

Íbúð á jarðhæð 62 fm, 2ja herbergja
Íbúð á 2. hæð 83 fm, 4ra herbergja

 • Báðar íbúðir vel með farnar
 • Í húsi sem hefur fengið gott viðhald. 
 • Lokaður sameiginlegur bakgarður
 • Sérgeymsla fylgir hverri íbúð

Verð  f rá :   42 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ránargata 9A

s. 695 5520

101 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudaginn 14 júlí

 milli kl. 17:00-17:30

.       

Verð:  34,9 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 14. júlí kl. 12 - 12:30

Falleg, vel skipulögð 51,4 fm 
2ja herbergja íbúð á jarðhæð

 • Nánast algjörlega endurnýjuð
 • Útgengt er úr íbúð á 
hellulagða verönd til 
suðurs (sér afnotaréttur)

 • Skólp var endurnýjað árið 
2020 sem og raflagnir, 
gólfefni, hurðir, eldhús 
og baðherbergi.

Kelduland 5
108 Reykjavík

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

4ra  - 5 herbergja íbúð á 3. hæð  
með góðu útsýni 

 • Rúmgóð stofa með suðvestur svölum
 • 3 svefnherbergi
 • Risherbergi með aðgangi að sameiginlegu salerni

Verð :   41,9 millj.

Elín Alfreðsdóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kleppsveg 54

s. 899 3090

104 Reykjavík

Falleg 71,2 fm 3ja herb. endaíbúð  
á 2 hæð (efstu) stærð

 • Fermetrar nýtast vel, gott skipulag 
 • Fallegar bjartar stofur með útgengt á svalir 
 • Tvö svefnherbergi 
 • Vinsæl staðsetning 

Verð :   40,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laugarnesvegur 39

s. 845 8958

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

.       

 Verð :   57,9 millj.

Björt og falleg 4ra herbergja  
endaíbúð

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

 • Gott baðherbergi og 
sér þvottahús

 • Stæði í bílageymslu

Ásakór 2
203 Kópavogur

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

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

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. 616 1313

170 Seltjarnarnes

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala 

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 3090

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogi

Nýjar og glæsilegar 1-5 herb. íbúðir  
í lyftublokk á vestanverðu Kársnesi. 
• Stærðir frá 45 -175 fm. 

• Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum. 

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar og með 
gólfefnum á votrýmum. 

• Bílastæði í bílakjallara fylgir flestum 
íbúðum. 

Verð frá kr. 33,9 millj.
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

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

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

Vatnsendahlíð 

130

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

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

Verð :   47,4 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vallakór 6a 

s. 845 8958

203 Kópavogur

LÆKKAÐ 
VERÐ

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

.       

 Verð :   49,9 millj.

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

 • Vel skipulög íbúð 
 • Merkt stæði á bílaplani 
 • Þrjú svefnherbergi 
 • Rúmgott sjónvarphol 
 • Fallegar stofur með útgengt 
á 9 fm útsýnis svalir 

 • Þvottahús/geymsla innan

Fróðengi 6
112 Reykjavík

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

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

Verð :   104,5 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Urriðakvísl 12

s. 845 8958

110 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

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

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

Verð :   36,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ferjubakki 12

s. 845 8958

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Stórglæsileg 106,6 fm, 3ja herbergja 
endaíbúð einstökum 45,6 fm þaksvölum 

 • Svalir snúa til suðurs og njóta einnig austur og vestur sólar 
 • Stæði í bílageymslu fylgir 
 • Glæsilegar stofur og tvö góð herbergi 
 • Aukin lofthæð og fallegar innréttingar

Verð :   85,9 millj.

Þórunn Pálsdóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Barónsstígur 6

s. 773 6000

101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

HAFIÐ SAMBAND

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 773 6000

.       

Verð:  45,5 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 14. júlí kl. 18:00 - 18:30

Rúmgóð 81,9 fm  
2ja herbergja íbúð á 2. hæð

 • Íbúðin er í húsi eldri borgara
 • innangengt í ýmsa þjónustu
 • Góðar svalir 
 • Sér 7,5 fm geymsla í kjallara

Hjallabraut 33
220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 14. júlí  kl. 17:00-17:30

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

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

.       

Verð:  59,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 14. júlí  kl. 17:00-17:30

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

 • 125,1 fm íbúð og 38,6 fm 
bílskúr og tómstundaherb.

 • Tvö rúmgóð svefnherbergi 
og möguleiki á því þriðja 
(skv. teikningu).

 • Björt og falleg endaeign 
með gluggum á þrjá vegu.

Kristnibraut 79
113 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 16. júlí kl. 17 - 17:30

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 14. júlí  kl. 17:00-17:30
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Sunnusmári 
201 Kópavogur

www.201.is/
miklaborg

• Stærðir íbúða frá 39 – 122 fm

• Nútímalegt borgarhverfi sem slegið hefur í gegn. 

• Frábærlega vel skipulagðar íbúðir allt frá studio 
íbúðum upp í 4ra herbergja á frábærum verðum.

• Allar íbúðir búnar snjalllausnum sem miða að 
hagkvæmni og þægindum.

• Stutt í alla þjónustu, verslanir og íþróttaaðstöðu. 

• Rafhleðslustöðvar í bílgeymslum og eins á 
völdum svæðum utandyra.
Nánari upplýsingar veita:

Vinsælasta hverfið stækkar  
– Tryggðu þér nýja eign í dag

Sunnusmári 19-21 

Sunnusmári 16-18 

Sunnusmári 20-22 

Sunnusmári 23 

Sunnusmári 25 

Fjármögnun fasteignakaupa 
hefur aldrei verið hagkvæmari!

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í 102 Reykjavík
• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar 

ná allir upp í loft, innbyggð ur ísskápur og 
upp þvottavél fylgir öllum íbúðum. 

• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni  
102reykjavik.is/miklaborg

• Húsin liggja umhverfis glæsi legan og 
skjólgóðan inngarð.

• Bílastæði í bílageymslu fylgir.
• Glæsilegt úrval lítilla, meðalstórra og 

stærri íbúða á þessum frábæra stað.

Glæsilegar nýjar íbúðir 
Haukahlíð

Smyrilshlíð
Fálkahlíð
Valshlíð

Hafið samband og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

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

Anton Karlsson
xxx
Sími: 771 8601 
anton@miklaborg.is

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

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

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

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

Friðjón Ö. Magnússon
lögg. fasteignasali 
Sími: 692 2704 
fridjon@miklaborg.is

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090
elin@miklaborg.is

 Verð:  26,5 millj.

Vel byggt og fallegt 61 fm  
sumarhús í Skorradal
 • Skjólsælt og afar fallegt land

 • Húsið er hvíttað að innan 

 • Tvö svefnherbergi, stór stofa 
með fallegri kamínu 

 • Parket á gólfum en náttúru
steinn á anddyri og wc 

 • Eldhús með góðu skápaplássi 
og útgengt á stóra verönd

Nánari upplýsingar veitir:

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

Vatnsendahlíð 130
311 Skorradalshreppur

OPIÐ HÚS 
Um helgina 18. og 19. júlí   

milli kl. 13 - 17 
Eigandi verður á staðnum s: 777 3728
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Hafið samband og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

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

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

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



Garðastræti 4, efsta hæð 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 14.7. KL. 16:30-17

Garðastræti 4: Glæsileg nýleg tveggja herbergja íbúð á fjórðu 
hæð á þessum vinsæla stað. Þessi íbúð er á efstu hæð sem var 
byggð ofan á húsið á þessari öld. Mikil lofthæð. Góð geymsla 
fylgir. Verð 36,9 millj.  
Opið hús þriðjudag 14.7. kl. 16:30-17, verið velkomin

Skorradalur, sumarhús m/hitav. á eignarlóð 
SKIPTI MÖGULEG Á HJÓLHÝSI EÐA HÚSBÍL

Stráksmýri 15 í landi Indriðastaða, Skorradal: Samtals ca. 80 
fm. fallegt, vel viðhaldið sumarhús á eignarlóð í landi Indriða-
staða við Skorradalsvatn. Í húsinu er rúmgott hjónaherbergi og 
tvö minni svefnherbergi auk ca. 18 fm. svefnlofts. Gott baðher-
bergi með sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél. Verð 24,8  millj. 
SKIPTI MÖGULEG Á HJÓLHÝSI EÐA HÚSBÍL.

2 sumarhús í landi Stóra Fjalls-Borgarbyggð 
SKIPTI MÖGULEG Á HÚSBÍL EÐA HJÓLHÝSI

Tvö sumarhús hlið við hlið á fallegum stað í Borgarfirði í landi 
Stóra Fjalls í Kálfhólabyggð, milli Borgarnes og Bifrastar. Um 
er að ræða tvö systurhús, samtals 107,2 fm ásamt heitum potti 
og gufubaði. Tilvalið fyrir samhenta fjölskyldu. Um er að ræða 
tvær samliggjandi lóðir.Geta selst saman eða sitt í hvoru lagi. 
Verð 24,8 mill. SKIPTI MÖGULEG Á HÚSBÍL EÐA HJÓLHÝSI.

Hafnarbraut, Kóp, 4ra herb. + st. í bílag.
SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN!

Glæsileg endaíbúð á frábærum stað við smábátahöfnina í 
Kópavogi ásamt stæði í bílageymslu. Laus fljótlega. Eignin 
skiptist í þrjú rúmgóð svefnherbergi, stóra stofu, opið eldhús, 
baðherbergi og gestasnyrtingu. Gólfefni eru ljóst harðparket 
nema á votrýmum, þar eru flísar. Verð 69,9 millj. Pantið tíma 
fyrir skoðun hjá sölumönnum. SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN!

Melhagi 7, kjallari 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 14.7. KL. 15:45-16:15

Melhagi 7: Ca. 72 fm. kjallaraíbúð á frábærum stað í vesturborg-
inni. Íbúðin er vel skipulögð og býður upp á mikla möguleika. 
Stutt í Melabúðina , Kaffi Vest, sundlaug og góða útivistarað-
stöðu. Verð 32,9millj. 
 Opið hús þriðjudag 14.7. kl. 15:45-16:15, verið velkomin.

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

- 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

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is



Domus fasteignasala | Fjarðargata 13-15 | 220 Hafnarfjörður | Sími 440 6000 | domus@domus.is 

Opið hús mánudaginn 14 maí milli klukkan 17:00 – 18:00
Einstaklega vandað og glæsilegt 319,8 fm. einbýlishús á einni hæð þar af 50,2 fm. bílskúr og 50,2 fm.  
geymsla undir bílskúr.. Húsið er mikið uppgert og allt hið vandaðasta. Fallegur gróinn garður og stór pallur.  
Falleg eign sem vert er að skoða á besta stað í Garðabæ. Verð: 78,5 millj.    
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hörgslundur 2, 210 Garðabær

Opið hús mánudaginn 14.  maí milli klukkan 18:30 – 19:00
Falleg og björt 3ja herb.  86,8 fm. íbúð á annarri hæð með miklu og fallegu útsýni. Parket á 
öllum gólfum nema eldhúsi og baðaherbergi en þar eru flísar á gólfi. Nýleg eldhúsinnrétting. Vel 
skipulögð eign sem vert er að skoða. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verð   17,9 millj.  
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hraunbær 8, 110 Reykjavík 

Falleg 90,7 fm  3-4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.  Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, 
borðstofu/herbergi, svefnherbergi með góðum skáp og baðherbergi, ásamt herbergi í kjallara. 
Björt og góð íbúð miðsvæðið í Reykjavík. Verð 27,5 m.
Upplýsingar veitir Rósa sími: 664-6012 eða rosa@domus.is 

Bollagata, 105 Reykjavík

Domus fasteignasala | Fjarðargata 13-15 | 220 Hafnarfjörður | Sími 440 6000 | domus@domus.is 

Opið hús mánudaginn 14 maí milli klukkan 17:00 – 18:00
Einstaklega vandað og glæsilegt 319,8 fm. einbýlishús á einni hæð þar af 50,2 fm. bílskúr og 50,2 fm.  
geymsla undir bílskúr.. Húsið er mikið uppgert og allt hið vandaðasta. Fallegur gróinn garður og stór pallur.  
Falleg eign sem vert er að skoða á besta stað í Garðabæ. Verð: 78,5 millj.    
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hörgslundur 2, 210 Garðabær

Opið hús mánudaginn 14.  maí milli klukkan 18:30 – 19:00
Falleg og björt 3ja herb.  86,8 fm. íbúð á annarri hæð með miklu og fallegu útsýni. Parket á 
öllum gólfum nema eldhúsi og baðaherbergi en þar eru flísar á gólfi. Nýleg eldhúsinnrétting. Vel 
skipulögð eign sem vert er að skoða. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verð   17,9 millj.  
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hraunbær 8, 110 Reykjavík 

Falleg 90,7 fm  3-4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.  Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, 
borðstofu/herbergi, svefnherbergi með góðum skáp og baðherbergi, ásamt herbergi í kjallara. 
Björt og góð íbúð miðsvæðið í Reykjavík. Verð 27,5 m.
Upplýsingar veitir Rósa sími: 664-6012 eða rosa@domus.is 

Bollagata, 105 Reykjavík

Ársæll Steinmóðsson
Löggiltur fasteignasali
as@domus.is
sími: 896-6076

Nýbyggingar. Falleg og vel skipulögð raðhús að Sandöldu 4  og 6 á Hellu. Stutt 
er í fallega náttúru og töluverð uppbygging í m.a matvælavinnslu og ferða-
þjónustu á svæðinu t.d. er 161 herbergja Stracta hótel með um 60 starfs menn 
og fer vaxandi. Húsin eru afhent fullbúin með gólfefnum, ísskáp og upp-
þvottavél, suðursólpallur með skjólveggjum á hliðum. Hiti í gólfum og stýringar 
eru í hverju rými. Steypt upphitað bílastæði. Endaraðhús er 81,4 fm verð 
kr.28.327.000.-, miðhús er 80,5 fm. Verð kr. 26.404.000.-

Sandalda 4 og 6 á Hellu

NÝBYGGINGAR

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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

Stærð: 74,1 fermetrar  
Verð: 53,5 milljónir

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

Til sölu er mjög falleg tveggja herbergja íbúð á þriðju 
hæð í nýju lyftuhúsi og flottu útsýni á Seltjarnarnesi. 
Vandaðar innréttingar sem hannaðar eru af Berglindi 
Berndsen og Helgu Sigurbjarnardóttur. Með íbúðinni 
fylgir stæði í bílageymslu.

Í stofu og svefnherbergi er aukin lofthæð, 2,85 metrar. 
Fullkomið loftræstikerfi er í húsinu.

Hrólfsskálamelur 5 I 170 Seltjarnarnes

 Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

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

 SÓLHEIMAR 26
162 m2

104 Reykjavík
Verð: 67.900.000 kr.

Vel skipulögð og björt 162 fm sérhæð með bílskúr í þriggja hæða húsi við 
Sólheima. Sér inngangur, fjögur svefnherbergi, rúmgóðar stofur, tvennar 
svalir. Virkilega góð staðsetning með tilliti til allra helstu þjónustu og 
skóla. Örstutt í Laugardalinn og allt sem hann hefur að geyma.

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali

Sími 896 1168
brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS  miðvikudaginn 15. júlí kl. 17:00 - 17:30

 

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

 KAPLASKJÓLSVEGUR 93
146,8 m2

107 Reykjavík
72.500.000 kr.

Glæsileg 4-5 herb. Útsýnisíbúð í góðu lyftuhúsi í vesturbænum.  Íbúðin er 
sérlega rúmgóð og vel skipulögð. Stórt eldhús/borðstofa með vandaðri 
HTH innréttingu. Sjónvarpshól og rúmgóð stofa með útgengi á svalir. 
Svefnherbergin eru þrjú þar af hjónaherbergi með góðum skápum og 
útgengi á svalir. Baðherbergi með sturtuklefa og baðkari. Sameiginlegt 
þvottahús með tveimur öðrum íbúðum er á hæðinni.

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 861 8514
 sverrir@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS  þriðjudaginn 14.júlí kl.17:00-17:30

 

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

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

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2



RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

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

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

 

TURNVIFTA

Hljóðlátir

Öflug - tekur lítið pláss

blásarar

 

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

Íshúsið ehf - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

LoFTVIFTUR
Öflugar gólfviftur
KraftviftA

100 hraðar

Loftræsting 
Fyrir íbúðir

Öflug vindkæling...

kíktu á úrvalið á 
www.viftur.is

Haltu loftinu á hreyfingu

Kælivifta
HÆkkar Rakastig

Kælir
Bætir loftgæði

Hljóðlát
Öflug

TILBOÐ39.990

TILBOÐ
18.555

TILBOÐ
21.986



hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

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.



NÚ ER RÉTTI TÍMINN 
TIL AÐ LEITA TILBOÐA

NÚ ER RÉTTI TÍMINN 
TIL AÐ LEITA TILBOÐA

Nú er rétti tíminn 
til að leita tilboða

Eru hellurnar
óhrein gróðrarstía?

Við hreinsum, söndum, húðum
svo þær verða eins og nýjar

NÚ ER RÉTTI TÍMINN 
TIL AÐ LEITA TILBOÐA

HELLUHREINSUN.IS - S: 7756080

Led húsnúmer
Falleg húsnúmer í öllum stærðum og gerðum 

· Sérsmíðum númer á öll hús og fjölbýli

Best er að panta í gegnum facebooksíðuna okkar: ledhúsnúmer 

Einnig hægt að hringa í sími 775 6080

· Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
· Hægt að fá í lituðu áli

· Verið velkomin á facebooksíðu okkar: Led húsnúmer

Led húsnúmer
Falleg húsnúmer í öllum stærðum og gerðum 

· Sérsmíðum númer á öll hús og fjölbýli

Best er að panta í gegnum facebooksíðuna okkar: ledhúsnúmer 

Einnig hægt að hringa í sími 775 6080

· Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
· Hægt að fá í lituðu áli

· Verið velkomin á facebooksíðu okkar: Led húsnúmer

Led húsnúmer
Falleg húsnúmer í öllum stærðum og gerðum 

· Sérsmíðum númer á öll hús og fjölbýli

Best er að panta í gegnum facebooksíðuna okkar: ledhúsnúmer 

Einnig hægt að hringa í sími 775 6080

· Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
· Hægt að fá í lituðu áli

· Verið velkomin á facebooksíðu okkar: Led húsnúmer



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

Nýir 2020 Mitsubishi Outlander 
Hybrid. Flottasta typa með öllum 
búnaði. Listaverð 6.690.000,- 
Okkar verð er 800.000 lægra eða 
5.890.000,- Til sýnis á staðnum í 
nokkrum litum.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

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

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

 Húsaviðhald
Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

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

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Óska eftir eldri mönnum í 
húsaviðgerðir og almenna vinnu. 
Helst með reynslu og réttindi. 
Íslenskumælandi. Uppl. í síma 616 
1569.

Djúpavogshreppur - deiliskipulag
Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru  
hér auglýstar eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi:

Eyjólfsstaðir - ferðaþjónusta
Tillaga að deiliskipulagi fyrir ferðaþjónustusvæðið á 
Eyjólfsstöðum (dags. 10. júní 2020). Deiliskipulagssvæðið 
er 2,3 ha og gerir tillagan ráð fyrir stækkun á núverandi 
tjaldsvæði (allt að 0,2 ha), byggingu aðstöðuhúss, gisti
skála (allt að 125 m2) og yfirbyggðs skýlis (allt að 135 m2). 
Þá er gerð grein fyrir lóðum, byggingarreitum, bílastæðum 
og gönguleiðum.

Steinaborg
Tillaga að deiliskipulagi fyrir Steinaborg (greinargerð 
dags. 9. júní 2020 / uppdráttur dags. 13. október 2018 
m.s.br.). Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir endurgerð 
gamla íbúðarhússins, byggingu íbúðarhúss og húsa fyrir 
gistiþjónustu (allt að 350 m2), smáhýsi fyrir matvælafram
leiðslu og sölu á afurðum, hlöðu (allt að 100 m2), gróður
húss (allt að 50 m2), vélageymslu (allt að 100 m2) og bygg
ingu fyrir matvælaframleiðslu (allt að 100 m2). Afmarkaðir 
eru byggingarreitir fyrir fyrrgreind hús.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi á skrifstofu 
Djúpavogshrepps, Bakka 1, Djúpavogi og eru einnig  
aðgengilegar á heimasíðu Djúpavogshrepps:  
www.djupivogur.is undir liðnum Skipulagsmál/Mál  
í kynningu. 

Skipulagstillögurnar eru í auglýsingu frá 14. júlí til 26. 
ágúst 2020. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athuga
semdum skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa Djúpa
vogshrepps, Bakka 1, 765 Djúpavogi eða á  
skipulag@djupivogur.is, eigi síðar en 26. ágúst 2020. 
Vinsamlegast gefið upp nafn, kennitölu og heimilisfang 
sendanda innsendra ábendinga og athugasemda. Hver sá 
sem ekki gerir athugasemdir við tillögurnar innan gefins 
frests telst vera þeim samþykkur.

Skipulagsfulltrúi Djúpavogshrepps

 

Breyting á Aðalskipulagi  
Djúpavogshrepps 2008  - 2020

Lagning ljósleiðara um Djúpavogshrepp frá Stekkjarhjá-
leigu að sveitarfélagamörkum í suðri

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps samþykkti 9. júlí 2020 til-
lögu að breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 
– 2020. Tillagan var auglýst frá 12. maí til 24. júní 2020. 
Engar athugasemdir bárust og hefur tillagan verið send 
Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska nánari 
upplýsinga geta snúið sér til undirritaðs. 

Skipulagsfulltrúi Djúpavogshrepps

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

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT LITAMEÐFERÐ MERKIS

MERKI Í LIT
Tákn – 100% Pantone 371
           eða samsvarandi CMYK gildi
Letur – Svart

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% Pantone 371

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur – 100% Pantone 371

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT NOTKUN

Mosfellsbær

SVART/HVÍTT
Tákn og letur – 100% svartur

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur negatíft á bakgrunni í 100% Pantone 371

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% svartur

TÁKN TIL HLIÐAR VIÐ LETUR
Eingöngu til notkunar á reikningsform Mosfellsbær

Tákn og letur – negatíft í 100% svörtum bakgrunni

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

100% Pantone 371
100% svartur

100% Pantone 371

100% svartur

MERKI MOSFELLSBÆJAR
Höf. Kristín Þorkelsdóttir

TÁKN
A) Tilvísun til silfurs Egils Skallagrímssonar

Dóttir Egils, Þórdís, bjó að Mosfelli og dvaldi hann hjá henni síðustu árin.
Í nágrenni Mosfells á Egill að hafa falið silfursjóð sem Aðalsteinn hinn
sigursæli Englakonungur gaf honum.

Táknið er stílfærð mynd af þremur skjöldum sem prýddu bakhlið penings
sem var í umferð á tíma Aðalsteins hins sigursæla.

B) Þrír skildir fléttast saman og mynda samstöðu, sbr. þrjá byggðarkjarna
fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahverfi og „niðursveitin“.

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

PANTONE 371

PANTONE 371

MERKI MOSFELLSBÆJAR
Höf. Kristín Þorkelsdóttir

TÁKN
A) Tilvísun til silfurs Egils Skallagrímssonar

Dóttir Egils, Þórdís, bjó að Mosfelli og dvaldi hann hjá henni síðustu árin.
Í nágrenni Mosfells á Egill að hafa falið silfursjóð sem Aðalsteinn hinn
sigursæli Englakonungur gaf honum.

Táknið er stílfærð mynd af þremur skjöldum sem prýddu bakhlið penings
sem var í umferð á tíma Aðalsteins hins sigursæla.

B) Þrír skildir fléttast saman og mynda samstöðu, sbr. þrjá byggðarkjarna
fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahverfi og „niðursveitin“.

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

PANTONE 371

PANTONE 371

Breyting á deiliskipulagi
Kiwanisreitur í Fossatungu
Mosfellsbær auglýsir hér með tillögu að breytingu á 
deiliskipulagi, skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010.

Breytingin felur í sér að endalóðir á gildandi skipulagi, 
Fossatunga 30, 32 og 35 fá breytta lögun. Á þeim verður 
heimilt að byggja þrjú parhús í stað einbýla. Hið svokallaða 
Kiwanishús mun standa og núverandi lóð þess minnkuð, 
lóðum við götu fjölgar því um eina. Fossatunga 28 og 33 
breytast ekki. Hámarkshæðir húsa eru frá 5,5-6 metrar. 
Gildandi deiliskipulag var samþykkt 3. febrúar 2016.

Tillagan er auglýst í Fréttablaðinu og Lögbirtingarblaðinu. 
Uppdráttur er til sýnis á vef sveitarfélagsins, 
mos.is/skipulagsauglýsingar, en einnig er hann 
aðgengilegur á Upplýsinga- og þjónustutorgi 
Mosfellsbæjar, Þverholti 2. 

Þau sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við breytingartillöguna.
Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og 
skal senda þær til skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, 
Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ, eða í tölvupósti á 
skipulag@mos.is.

Frestur til þess að gera athugasemdir við deiliskipulags-
tillöguna er frá 14. júlí til og með 27. ágúst 2020.

14. júlí 2020 
Kristinn Pálsson

Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar

Save the Children á Íslandi

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% 
lesenda dagblaða* 
á höfuðborgarsvæðinu.

Save the Children á Íslandi

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP!

Sjáðu allt úrvalið á www.byggtogbuid.is

Sjáðu allt úrvalið á 

www.byggtogbuid.is
Bætum við 

vörum daglega

Á MÖGNUÐU TILBOÐI!
YFIR 4000 VÖRUR

ÚTSALAN
ER HAFIN

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Líkaðu við okkur 

á Facebook:

 www.facebook.com/

byggtogbuid

KAFFIVÉLAR, 
ELDHÚSÁHÖLD, 

POTTAR OG PÖNNUR, 
VÖFFLUJÁRN, BLANDARAR, 

DISKAR OG GLÖS, HEILSUGRILL, 
BORÐBÚNAÐUR, SAFAPRESSUR, 

BÖKUNARVÖRUR, RYKSUGUR, SUMAR- 
OG GRILLVÖRUR, BRAUÐRISTAR, 

HRAÐSUÐUKÖNNUR, ELDFÖST MÓT, 
HITAKÖNNUR OG BRÚSAR, 

BAÐVOGIR OG MARGT 
FLEIRA! 

ALLT AÐ 
75% afsl.



LÁRÉTT
1. hrís
5. sár
6. öxull
8. frumdrög
10. í röð
11. félaga
12. vegghamar
13. snöggur
15. raðtala
17. týna

LÓÐRÉTT
1. slengjast
2. stækkuðu
3. gremja
4. farvegir
7. púns
9. raspa
12. skemmtun
14. yfrið
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. kjarr, 5. aum, 6. ás, 8. skissa, 10. tu, 11. 
vin, 12. berg, 13. snar, 15. tólfti, 17. glata.
LÓÐRÉTT: 1. kastast, 2. juku, 3. ami, 4. rásir, 7. 
sangria, 9. sverfa, 12. ball, 14. nóg, 16. tt.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Neu átti leik gegn Ventura árið 
1968.

1...Rxc3! 2. bxc3 Hxc3 (hótar 
3...Hf3#). 3...Hc4+! 4. Hxc4 
bxc4 0-1.  Helgi Áss Grétars-
son fór mikinn á skákmótum 
helgarinnar á Akureyri. Vann 
þau bæði. Á fimmtudaginn fer 
fram Sumarmót í Selvík í um-
sjón KR. 

www.skak.is:  Skákhátíð á 
Akureyri.   

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

Hæg breytileg átt, en 
suðaustan 5-10 m/s við 
vestanverða suður-
ströndina í dag. Skýjað 
að mestu og dálítil væta 
á stöku stað. Líkur á 
þoku og súld við austur-
ströndina. Hiti 8 til 17 
stig yfir daginn, svalast 
á Austfjörðum.

7 8 5 2 4 6 3 1 9

2 9 3 1 7 8 5 6 4

6 4 1 5 9 3 7 2 8

3 5 7 8 1 9 6 4 2

4 1 9 3 6 2 8 7 5

8 6 2 7 5 4 9 3 1

5 7 6 4 8 1 2 9 3

9 2 4 6 3 5 1 8 7

1 3 8 9 2 7 4 5 6

8 6 1 3 9 5 4 7 2

7 4 9 2 1 6 5 8 3

3 2 5 7 4 8 9 1 6

5 8 4 6 2 9 7 3 1

6 7 3 4 8 1 2 9 5

9 1 2 5 7 3 6 4 8

1 5 7 8 6 4 3 2 9

2 3 8 9 5 7 1 6 4

4 9 6 1 3 2 8 5 7

8 1 4 9 2 5 3 7 6

5 9 6 1 3 7 2 4 8

2 3 7 8 4 6 5 9 1

6 7 9 2 8 3 4 1 5

3 4 8 7 5 1 9 6 2

1 5 2 4 6 9 8 3 7

9 6 5 3 7 2 1 8 4

7 8 1 5 9 4 6 2 3

4 2 3 6 1 8 7 5 9

2 1 7 3 6 8 5 4 9

8 5 6 4 1 9 3 2 7

4 9 3 5 2 7 8 6 1

6 8 4 2 9 3 7 1 5

3 2 5 7 4 1 9 8 6

9 7 1 6 8 5 4 3 2

5 6 8 9 3 2 1 7 4

1 4 9 8 7 6 2 5 3

7 3 2 1 5 4 6 9 8

2 9 5 1 7 6 4 8 3

1 8 4 3 9 5 2 7 6

3 6 7 4 8 2 5 9 1

9 4 6 5 2 7 3 1 8

5 3 2 8 1 9 7 6 4

7 1 8 6 3 4 9 2 5

8 5 9 7 6 3 1 4 2

4 2 1 9 5 8 6 3 7

6 7 3 2 4 1 8 5 9

3 4 9 7 5 6 8 2 1

2 1 6 9 4 8 3 5 7

5 8 7 2 1 3 9 4 6

4 6 1 8 9 7 5 3 2

7 9 5 3 2 1 4 6 8

8 2 3 5 6 4 7 1 9

6 3 4 1 7 9 2 8 5

9 5 8 6 3 2 1 7 4

1 7 2 4 8 5 6 9 3

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Varstu að 
fá hlutverk í 

endurgerð af 
Sopranos?

Ertu
 eldri en 
70 ára?

Farðu 
þá úr 

þessu!

Eh… 
nei!

Nei!

Þvílíkt…

Ég sé engan 
búrgúndí-rauð-
an æfingagalla 

á þessum hérna! 

Hann er 
tilbúinn! 

Og verður 
notaður í 

laumi!

Manstu þegar mamma 
setti pínulítið hveiti í allt 

sem hún eldaði?

Já.

Ég sakna 
þeirra 
daga.

Róleg! Skildu eftir smá pláss 
fyrir kjöt í kjötfarsinu!

PRÓTEIN- 
DUFT

HVEITI

ANDOX-
UNAREFNI

SÓLKORN

Frú, ég sé að þú ert með þrjú ung 
börn í bílnum þínum.

Það er rétt.

Vinsamlegast 
stígðu út úr 

bílnum.

Er eitthvað að, 
lögregluþjónn? Nei, ég hélt kannski 

að þú þyrftir að fá 
smá frið og næði.

Ó, blessi þig!

ÁI! 

HÆTTU!

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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FARTÖLVUR!
ÞÚ FINNUR RÉTTU TÖLVUNA HJÁ OKKUR

REYKJAVÍK · AKUREYRI · EGILSSTAÐIR · REYKJANESBÆR · SELFOSS · AKRANES

APPLE MACBOOK AIR 2020
· Ótrúlega léttar og þunnar tölvur sem eru aflmeiri en nokkurn tímann áður
· 20% stærri snertiflötur og nýtt Magic lyklaborð
· Skelinn er úr 100% endurunnu áli

APPLE MACBOOK PRO 2020
· Tilvalin fyrir þau kröfuhörðustu, hönnuð til að auðvelda vinnuflæði og afköst
· Nú fáanleg með örgjörva sem eykur afköst skjástýringar um allt að 80%
· Nýtt Magic lyklaborð með meiri nákvæmni

ASUS VIVOBOOK 15
· Fæst nú með 10. kynslóð Intel i5 örgjörva
· Rammalaus NanoEdge skjár, nýtir stærðina enn betur
· Með ErgoLift löm sem lyftir tölvunni örlítið, fyrir aukin þægindi

ASUS EXPERTBOOK
· Ein léttasta 14” fartölvan á markaðnum
· Handhafi RedDot 2020 verðlaunanna
· Rafhlaða endist í allt að 24 tíma

ACER NITRO 5 
· Yfirgnæfandi afkastageta með 10. kynslóð Intel örgjörva og Nvidia skjákorti
· Nú með DTX:X Ultra hljóðstýringu sem skilar skýrara og kraftmeira hljóði
· KillerConnectivity gerir þér kleift að forgangsraða forritum fyrir notkun á netinu

ACER PREDATOR TRITON 500
· Ótrúlega kraftmikil miðað við stærð
· Notar CoolBoost tækni sem stillir kælinguna eftir þörfum
· 300Hz endurnýjunartíðni sem er allt að 4x meira en í hefðbundnum fartölvum

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ Á TL.IS



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

Alltaf  nóg til af  humri hjá Norðanfiski... 

STÓRUM HUMRI!!

Norðanfiskur ehf. sérhæfir sig í framleiðslu á 
úrvals sjávarfangi til veitinga- og stóreldhúsa. 
Einnig má finna vörur Norðanfisks í  
neytendapakkningum í verslunum  
Bónus um land allt.

Hafið samband á nordanfiskur@nordanfiskur.is eða í síma 430 1700

Br ynja Baldursdóttir 
sýnir verk í Listasafn-
inu á Akureyri. Yfir-
skrift sýningarinnar er 
Sjálfsmynd og þar eru 
sex stórar lágmyndir, 

þrjú bókverk, og þrjátíu og þrjár 
myndir í ramma, auk vídeós þar 
sem f lett er í gegnum bókverkin. 
Sýningin stendur til 16. ágúst.

Brynja, sem er fædd árið 1964, 
nam við MHÍ og síðar við Royal Col-
lege of Art í London. Hún hefur sýnt 
víða hér heima og erlendis. Hennar 
helstu listform eru bóklist og lág-
myndir.

Sneiðmyndir af höfðinu
„Í verkunum á þessari sýningu er ég 
að myndgera innra landslag manns-
ins, hið sammannlega og einstaka. 
Salnum er skipt í tvennt og öðrum 
megin sýni ég Sjálfsmyndaseríuna 
sem skiptist í þrjár lágmyndir og 
þrjú bókverk ásamt innrömm-
uðum verkum. Verkin eru ýmist í 
svörtum, hvítum eða gylltum litum, 
sem ég hugsa sem summu þriggja 
þátta, líkama, hugar og sálar,“ segir 
Brynja. „Svarti liturinn táknar 
líkamann, hvíti liturinn hugann og 
gyllti liturinn stendur fyrir sálina 
eða andann. Völundarhúsin minna 
hvort tveggja í senn á heila og landa-
kort eða leiðirnar í gegnum lífið.“

„Ég lét taka sneiðmyndir af höfð-
inu sérstaklega fyrir svörtu bók-
ina fyrir nokkrum árum, f lett er í 
gegnum höfuðið og áhorfandanum 
er boðið inn fyrir. Hvíta bókin 
táknar hugann sem fyrir mér er 
loftkenndur og óstaðbundinn. 
Myndirnar þar fara úr einu í annað 

og úir og grúir þar bæði af minn-
ingum, hugmyndum og hugsanum 
af ýmsu tagi. Gyllta bókin er túlkun 
mín á sálinni sem ímyndað stjarn-
kerfi þar sem ég túlka hvert okkar 
sem litlar sólir á ferð um okkar eigin 
sporbaug. Bókverkin og öll sýn-
ingin, sem er mjög persónuleg og 
þar af leiðandi sammannleg, er að 
vissu leyti andsvar mitt við sjálfu-
myndum samtímans,“ segir Brynja.

Innri ólga
Í hinum hluta salarins eru silfruð 
verk sem samanstanda af Ólgu, 

Vesica Pisces og Vesica Pisces II. 
„Gárurnar sem tveir vatnsdropar 
mynda í Vesica Pisces-verkunum 
myndgera áhrifin sem við höfum á 
líf hvers annars út í hið óendanlega. 
Ég held að það sé auðvelt að tengja 
við þessi verk, það er til dæmis auð-
velt að sjá að Ólga, sem er nýjasta 
verkið, er táknmynd fyrir innri ólgu 
eða ólgusjó,“ segir Brynja.

Brynja segir að hver og einn 
áhorfandi ætti að geta tengt við 
verkin út frá sínum eigin forsend-
um. „Ég er með skerta starfsorku 
eftir bílslys og veikindi og vinn því 
hægt. Það hefur tekið óratíma að 
gera þessi verk og það má segja að 
ég sé stoltust af því sem ekki sést á 
þessari sýningu. Þetta hefur verið 
eins og að moka djúpan skurð með 
teskeið. Ég skapa því fá verk, sem ég 
reyni að vanda mig við og fólk getur 
tengt við, frekar en mikið magn. Ég 
hef tekið teskeiðina í sátt og held 
áfram mokstrinum í rólegheitum.“

Myndgerir innra landslag 
mannsins á sýningu sinni
Í Listasafninu á Akureyri er sýning á verkum Brynju Baldurs-
dóttur. Yfirskrift sýningarinnar er Sjálfsmynd. Listakonan 
segir að auðvelt sé fyrir áhorfandann að tengja við verkin. 

Ég held að það sé auðvelt að tengja við þessi verk, segir Brynja Baldursdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Á sýningunni er flett í gegnum höfuðið.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

ÞAÐ HEFUR TEKIÐ 
ÓRATÍMA AÐ GERA 

ÞESSI VERK OG ÞAÐ MÁ SEGJA 
AÐ ÉG SÉ STOLTUST AF ÞVÍ SEM 
EKKI SÉST Á ÞESSARI SÝNINGU. 

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut
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Dalir eru eitt söguríkasta hérað landsins. Þessi bók vísar veg 
um Dalabyggðir með sögulegan fróðleik í hverju skrefi.

Árni Björnsson menningarsagnfræðingur skrifar hér um 
heimahaga sína. 

Söguslóðir í Dölum er bók fyrir forvitna ferðalanga og heima 
menn í Dölum, og ekki síður fyrir áhuga menn um þjóðlegan 
fróðleik, íslenskt samfélag og breiðfirska náttúru.

Bókin fæst á skrifstofu FÍ Mörkinni og í vefverslun á 
www.fi.is

SÖGUSLÓÐIR Í DÖLUM

Ferðafélag Íslands
w w w.fi . is

TÓNLIST

Sönghátíð í Hafnarfirði

Verk eftir Purcell, Dowland, 
Paisiello, Scarlatti, Jáuregui og 
fleiri. 

Flytjendur: Guðrún Jóhanna 
Ólafsdóttir, Eyjólfur Eyjólfsson og 
Francisco Javier Jáuregui.
Hafnarborg
Sunnudaginn 5. júlí

„Minn gúrú er meiri en þinn gúrú.“ 
Indverski heimspekingurinn Jiddu 
Krishnamurti sagði þetta stund
um, og var þar að deila á stríðandi 
fylkingar ólíkra trúarbragða. Hinn 
sannkristni heldur að hann sé betri 
en búddistinn, og búddistinn að 
hann sé betri en sá kristni. Og trú
leysinginn lítur niður á þá sem trúa, 
og öfugt. Útkoman er oft andlegur 
hroki sem getur af sér átök.

Sumir túlka boðskapinn í ljóð
inu Trúarbrögð kærleikans eftir 
Ibn Arabi, sem var uppi á tólftu og 
þrettándu öld, svo að allar leiðir, 
þ.e. trúarbrögð, liggi til Guðs. 
Arabi var svokallaður súfisti, en 
þeir aðhyllast eins konar mystíska 
útgáfu íslam. Ekki eru allir sammála 
þessari túlkun, en hvað um það; 
mystísk stemning var svo sannar
lega til staðar í tónlist Franciscos 
Javiers Jáuregui við þetta ljóð. Þar 
söng Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir 
við blæbrigðaríkan undirleik. Lag
línan var framandi og heillandi í 
senn, en hljóðfæraleikurinn íhugull 
og leitandi, og skapaði hvort tveggja 
seiðandi heildarmynd. Andrúms
loftið var eins og í djúpri hugleiðslu.

Draumkennd og annarsheimsleg
Tónsmíðin var f lutt á tónleikum 
sunnudaginn 5. júlí á hinni árlegu 
Sönghátíð í Hafnarborg. Jáuregui 
kom víðar við á efnisskránni, því 
hann lék á gítar og gerði nokkrar 
útsetningar. Útgáfa hans á írsku 
þjóðlagi, She Moved Through the 
Fair, var sérstaklega vel heppnuð. 
Lagið er til í ótal gerðum, en sú sem 
hér var borin á borð var draum
kennd og annarsheimsleg. Hún var 
með alls konar óvæntum undir
leikshljómum og hendingum sem 
sköpuðu sterk hughrif.

Í það heila var tónlistin á efnis
skránni skemmtileg. Hún var eftir 
ólík tónskáld frá því í eldgamladaga, 
þ.á m. útsetningar eftir Matthias 
von Holst, en hann var langafi 

Gustavs Holst. Gustav á heiðurinn 
af frægu verki, Plánetunum, sem 
rataði að hluta til í fræga hroll
vekju, Alien. Tónlist langafa gamla 
var talsvert veraldlegri, þetta voru 
skosk þjóðlög, frekar einföld en 
einkar hnyttin.

Í banastuði
Guðrún Jóhanna er mezzósópran og 
hún hefur sjaldan eða aldrei verið í 
betra formi. Söngur hennar var tær 
og nákvæmur, fullur af lífi. Smæstu 
smáatriði alls konar litbrigða skil
uðu sér prýðilega í vandaðri túlkun 
hennar; það var afar gaman að 
hlusta á hana.

Eyjólfur Eyjólfsson tenór söng 
líka á tónleikunum, og hann gerði 
margt vel, söng hreint og innilega. 

Styrkleikabrigðin í söng hans voru 
þó heldur ýkt, hann var stöðugt 
að f lakka úr veiku í sterkt og aftur 
til baka, og veiku tónarnir hans 
heyrðust illa þar sem undirritaður 
sat. Fyrir bragðið urðu línurnar í 
söng hans ekki nógu sannfærandi. 
Flæðið kom samt eftir nokkur lög, 
veiku tónarnir urðu skýrari og 
söngurinn varð fallegri eftir það.

Hljóðfæraleikurinn var ágætur á 
tónleikunum; Eyjólfur spilaði á tré
flautu (barokkflautu) og gerði það 
af festu og öryggi, og gítarleikur Jáu
reguis var fagmannlegur; bæði nost
ursamlegur og kraftmikill þegar við 
átti. Þetta var f lott. Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Yfirleitt skemmtilegir 
tónleikar með hrífandi tónlist.

Andrúmsloft djúprar hugleiðslu

Guðrún Jóhanna hefur sjaldan verið í betra formi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Solveig Thoroddsen sýnir verk 
sín í Gallerí Gróttu. Yfirskrift 
sýningarinnar er Mér er um og 

ó! og fjallar um kvenverur í íslensk
um þjóðsögum. Hún stendur til 15. 
ágúst.

Solveig er fædd 1970 í Reykja
vík. Hún stundaði BAnám við 
Myndlistardeild LHÍ 2007–2010 og 
útskrifaðist með mastersgráðu frá 
sama skóla árið 2015. Mér er um og 
ó! er þriðja einkasýning hennar. 

Á sýningunni er f jallað um 
nokkrar af þekktustu þjóðsögum 
okkar, þar á meðal Móðir mín í 
kví kví og MiklabæjarSolveigu, 
en einnig þær sem mun minna eru 
þekktar og má þar sem dæmi nefna 
Björn á börn og Brauðið er vætt í 
blóði.  – kb

Mér er um og ó!

Mynd á sýningu Solveigar.

112738

Opel Insignia ‘16, ekinn 38 þús. km.
Verð: 3.390.000 kr.

750231

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

590717

Ísland vill sjá þig í sumar

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Opnunartímar:
Virka daga 12-17

Meira úrval á
notadir.benni.is

Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2035

Opnunartímar:
Virka daga 9-18
Laugardaga 12-16

* Birt með fyrirvara um mynda- og textabrengl.

Opel Mokka ‘18, ekinn 40 þús. km.
Verð: 3.990.000 kr.

Toyota Corolla Hybrid  ‘19, ekinn 23 þ. km.
Verð: 3.390.000 kr.

SsangYong Korando ‘19, ekinn 58 þús. km.
Verð: 3.990.000 kr.

Opel Vivaro ‘18, ekinn 36 þús. km. 
Verð: 4.090.000 kr.

750056

446198

445632

750315

Kaupauki 

Eldsneytiskort
að verðmæti 50.000 kr. 

frá Orkunni.

Sjö nætur
með morgunverði. 

Verðmæti 210.000 kr.

Ævintýrapottur
Skráðu þig til leiks á notadir.benni.is

Vinnangar dregnir út á Bylgjunni

með notuðum bílum!

SsangYong Tivoli ‘17. ekinn 61 þús. km. 
Verð: 2.190.000 kr.

M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I ÐM E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 17Þ R I Ð J U D A G U R   1 4 .  J Ú L Í  2 0 2 0



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

Verslanir Kvikk eru staðsettar á 
völdum bensínstöðvum Orkunnar 
á  höfuðborgarsvæðinu, Akranesi 
og í Reykjanesbæ. 

Skrúfum
niður
verðið!

Allt vatn á 249 kr.

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.55 Heimsókn
08.20 Grey’s Anatomy
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 The Village
10.50 First Dates
11.35 NCIS
12.35 Nágrannar
12.55 Ísskápastríð
13.25 The X-Factor
14.10 The X-Factor
15.45 The X-Factor
16.25 Six Robots and Us
17.30 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.48 Sportpakkinn
18.50 Einkalífið
19.25 Mom
19.50 God Friended Me
20.35 Blindspot
21.20 Strike Back
22.15 Pressa
23.00 The Bold Type
23.45 Penance
00.30 Cherish the Day
01.20 Better Call Saul
02.05 Better Call Saul
02.55 Better Call Saul

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.25 Friends
20.45 The Mindy Project
21.10 Supernatural
21.50 It’s Always Sunny In Phila-
delpia
22.15 Orange is the New Black
23.05 Krypton
23.50 Friends
00.15 Friends
00.40 The Mindy Project

11.55 3 Generations
13.25 UglyDolls
14.50 Manglehorn
16.25 3 Generations
17.55 UglyDolls
19.20 Manglehorn
21.00 Ready Player One
23.15 Her
01.15 Ordinary Man, An
02.45 Ready Player One

08.00 PGA Tour 2020
11.00 PGA Tour 2020
14.00 PGA Highlights 2020
14.55 PGA Tour 2020
19.55 PGA Tour 2020

12.50 Heimaleikfimi 
13.00 Spaugstofan 2003-2004  
13.25 Gleðin í garðinum 
14.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna
14.30 Landakort Kötlugos 882 - 
Trjádrumbar
14.35 Úr Gullkistu RÚV: Út og 
suður 
14.55 Gettu betur 2007 Verzló og 
MA
15.55 Ofurheilar - Ofsahræðsla 
16.25 Fjársjóður framtíðar Eldgos
16.50 Fólkið mitt og fleiri dýr 
17.40 Fisk í dag 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Óargardýr 
18.29 Bílskúrsbras 
18.33 Hönnunarstirnin 
18.50 Svipmyndir frá Noregi 
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dagsins 
af innlendum og erlendum vett-
vangi. Alla daga, árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarlandinn 
19.40 Mömmusoð 
20.00 Brynhildur og Kjartan
20.20 Fyrstu Svíarnir De första 
svenskarna  Í tveimur þáttum fetar 
fornleifafræðingurinn Jonathan 
Lindström í fótspor frumbyggja 
Svíþjóðar og veltir vöngum yfir 
breyttum aðstæðum lands og 
lýðs.
21.25 Parísarsögur Paris ETC 
 Gamansöm frönsk þáttaröð þar 
sem gripið er niður í líf fimm 
kvenna sem segja hver sína sögu 
í ástarborginni París. Leiðir þeirra 
liggja saman á mismunandi 
tímum, oft með skoplegum hætti. 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Glæpasveitin The Team 
 Evrópskir spennuþættir um hóp 
rannsóknarlögreglumanna hjá 
Interpol sem vinna saman þvert 
á landamæri gegn hættulegum 
glæpasamtökum. Þetta er önnur 
þáttaröðin um Glæpasveitina. Í 
aðalhlutverkum eru Marie Bach 
Hansen, Jürgen Vogel og Lynn Van. 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
barna.
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 Bachelor in Paradise 
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.
21.00 Reef Break 
21.50 Bull 
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

07.15 Oxford United - Wycombe 
Wanderers  Útsending frá úrslika-
leiknum í League One.
09.10 Fulham - Cardiff
10.50 Spænsku mörkin
11.45 Derby - Brentford
13.25 Swansea - Leeds
15.05 La Liga Show  Upphitunar-
þáttur fyrir leikina í spænsku úr-
valsdeildinni.
15.30 Ítölsku mörkin  Leikirnir í 
ítölsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
16.20 Football League Show  
 Sýndar svipmyndir úr leikjunum í 
ensku 1. deildinni.
16.45 Inside Serie A
17.10 Inter Milan - Torino

08.05 Swansea - Leeds
09.45 KR - Breiðablik
11.30 Pepsi Max Tilþrifin - 6. um-
ferð  Kjartan Atli Kjartansson fer 
yfir leiki dagsins í Pepsi Max-deild 
karla ásamt sérfræðingi. 
12.15 Osasuna - Celta
13.55 Austur-Evrópa  Þáttur þar 
sem bestu erlendu leikmennirnir í 
sögu spænsku úrvalsdeildarinnar 
eru skoðaðir. 
14.25 Brescia - Roma
16.10 Atletico Madrid - Real Betis
17.50 Real Valladolid - Barcelona
19.30 KR - Breiðablik
21.15 Pepsi Max Stúkan - 6. um-
ferð  Guðmundur Benediktsson 
fer yfir síðustu umferð Pepsi Max-
deildar karla ásamt sérfræðingum 
Stöðvar 2 Sports.
22.30 Steve Dagskrá
22.45 Juventus - Atalanta
00.30 Ítölsku mörkin

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 með Viktoríu 
Hermannsdóttur  (1 af 12)
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 Útvarp Krakka RÚV 
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar Frá tón-
leikum í Wigmore Hall í júní
20.30 Á reki með KK
21.34 Kvöldsagan. Njáls saga 
 (20 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  Heimildar-
þættir um sögu verkalýðsbarátt-
unnar á Íslandi í umsjá Sigmundar 
Ernis Rúnarssonar. 
20:30 Lífið er lag  Lífið er lag er 
þáttur um málefni fólks á besta 
aldri sem lifir áskoranir og tæki-
færi efri áranna. Umsjón: Sigurður 
K. Kolbeinsson. 
21:00 Eldhugar: Sería 1  Í Eld-
hugum fara Pétur Einarsson og 
viðmælendur hans út á jaðar 
hreysti, hreyfingar og áskorana 
lífsins. 
21:30 Bærinn minn  Bærinn minn 
segir frá sjarma og sérstöðu 
bæjarfélaganna hringinn í kringum 
Ísland. 
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ERTU KLÁR Í
SLAGINN?

tl.is

REYKJAVÍK     AKUREYRI     EGILSSTAÐIR     REYKJANESBÆR     SELFOSS     AKRANES

ÞÚ FÆRÐ ALVÖRU
LEIKJABÚNAÐ HJÁ OKKUR



KVIKMYNDIR

The Old Guard

Leikstjóri: Gina Prince-Bythe-
wood
Aðalhlutverk: Charlize Theron, 
KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, 
Harry Melling

Eins og gefur að skilja hefur verið 
ákveðinn bíóþurrkur upp á síð-
kastið. Þegar fátt er að frétta í kvik-
myndahúsunum neyðast gláparar 
landsins til að leita annað að fá fixið 
sitt, hvort heldur í rykfallnar DVD-
hillur eða á streymisveiturnar.

The Old Guard kom út á Netf lix 
um helgina og byggir á samnefndri 
myndasögu Greg Lucka frá árinu 
2017. Myndin segir frá ódauðlegu 
stríðskonunni Andy sem leiðir hóp 
hermanna sem hafa barist saman 
í aldanna rás. Andy virðist í þann 
mund að gefa stríðsbraskið upp á 
bátinn þegar gráðugur forstjóri 
lyfjafyrirtækis kemst á snoðir um 
yf irnáttúrulega krafta liðsins. 
Hann beitir öllum tiltækum ráðum 
til að klófesta Andy og félaga í 
þeirri von að maka krókinn all-
hressilega. Málin vandast enn 
frekar þegar ódauðlegu hetjurnar 
komast að því að ung kona í banda-
ríska hernum er gædd sömu hæfi-
leikum.

Hvorki fugl né fiskur
Þótt sögusviðið minni á Hálending 
Christopher Lambert frá ´86 þá er 
The Old Guard langt frá því að vera 
sama sjarmasprengjan. Jafnvel þótt 
sagan eigi sér stað víðs vegar um 
hnöttinn þá er einhver grámygla 
yfir öllu saman.

Söguhetjurnar eru daufar og lífs-
leiðar, sem er kannski ekki skrítið 
enda hafa þær lifað í hundruð ára. 
Það er reyndar aldrei útskýrt af 
hverju þær þráast við að verja lífinu 
í eilíf slagsmál, en maður þyrfti að 
vera ansi mikill hippi til að láta það 
trufla sig. 

Charlize Theron hefur verið 
verri en hún er langt frá því að 
vera á sama plani og hún var í Mad 
Max: Fury Road og Atomic Blonde. 
Nýliðinn KiKi Layne stendur sig 

ágætlega en ekki nóg til að glæða 
myndina lífi. 

Þrátt fyrir að myndin sé byggð 
á myndasögu um ódauðlegt fólk 
þá reynir hún að taka sig helst til 
alvarlega sem gerir henni engan 
greiða. Inni á milli er samt einhver 
kjánaskapur sem stingur í stúf. Þar 
má helst nefna skúrkinn í mynd-
inni sem er svo teiknimyndalegur 
að hann gæti allt eins verið að snúa 
upp á yfirvaraskegg sitt. Ótrúlegt að 
þessi spengilegi maður hafi á sínum 
tíma leikið Dudley Dursley í Harry 
Potter myndunum.

Ódrepandi leiðindi
Hasaratriðin eru ágætlega útfærð 

en langt frá því að vera nógu mörg 
eða góð til að halda myndinni á 
f loti. Það getur verið erfitt að gera 
bardagasenur þar sem hetjurnar 
geta ekki dáið spennandi en mynd-
in fær nokkur stig fyrir að leysa vel 
úr því vandamáli.

Þegar hasarinn klikkar væri 
gott að geta reitt sig á áhugaverðar 
pælingar um ódauðleikann, eða í 
það minnsta einhvern smá húmor, 
en ræman f lýtur áfram í grunnu 
vatni. Ef til vill hefði hugmyndin 
getað verið betur útfærð sem þátta-
röð þar sem nánar hefði mátt kafa 
í hverja persónu fyrir sig og skoða 
þær hliðarverkanir sem óþrjótandi 

langlífi hefur í för með sér.
Verst af öllu er þó líklega tónlist-

arvalið sem er vægast sagt hörmu-
legt. Þar er popptónlist sem á engan 
veginn við atburðarásina, allsráð-
andi í öllum hasarnum.  Vissulega 
er hægt að láta svoleiðis virka ef 
útfærslan er rétt en hér missir það 
gjörsamlega marks.

Grimmileg örlög
Netf lix-myndir eru oftar fyrir 
neðan garð en ofan og The Old 
Guard brýtur ekkert á þeirri reglu. 
Hún er ekkert hræðileg heldur bara 
afskaplega f löt, og það má alveg 
horfa á hana með öðru auganu á 
meðan dútlað er í símanum. Að til-
einka heilu kvöldi hana er þó bara 
uppskrift að vonbrigðum.

Að lokum má minnast á eftir-
minnilegasta atriði myndarinnar. 
Þar er ein af ódauðlegu hetjunum 
fönguð og látin sökkva til sjávar-
botns í járnbúri þar sem hún 
drukknar endurtekið í hundruð 
ára. Það eru einhver verstu örlög 
sem hugsast geta, nema þá kannski 
að viðkomandi þyrfti að horfa 
endurtekið á The Old Guard á sama 
tíma. arnartomas@frettabladid.is

NIÐURSTAÐA: Flatur og litlaus hasar. 
Hugmyndin er þó ágæt og hefði mögu-
lega virkað sem þáttaröð.

Grálendingurinn
Charlize Theron og KiKi Layne standa sig sæmilega í annars leiðinlegri mynd um ódauðlega hermenn. Sumar

útsala

Frábær útsala
í fjórum búðum
verslaðu á dorma.is eða í DORMA  

verslun og við sendum þér vörurnar frítt

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

Frábær útsala
í fjórum búðum

verslaðu á dorma.is eða í DORMA  

verslun og við sendum þér vörurnar frítt

STYTTU ÞÉR LEIÐ GEGNUM ÚTSÖLUBÆKLINGINN OKKAR

Dýna og hjól  2-3   |  Mjúkvara og dúnn 4–11  |  RÚM 12–21  |  Svefnsófar 22–23   |  Sófar 24–34  |  Stólar 35–39  |  Borð og smávara 40–55

Hvernig

frí s
endin

g h
já

     
  D

ORM
A virk

ar

www.dorma.is

V E F V E R S LU N

SENDUM 
FRÍTT

Sumar
útsala

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

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 

Sjá nánar bls. 2–3

DÝN
A

Góður svefn

Hjólreiðatúr

Þú finnur
nýjan
útsölu- 
bækling  
á dorma.is

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

SENDUM 
FRÍTT

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

Myndin kemst ekki með ódauðlegu tærnar þar sem Lambert hafði hælana.

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is  
 FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar 
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason 
hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

VATN ER GULLS ÍGILDI. 
EKKI AÐEINS FYRIR 

ÍSLENDINGA HELDUR ALLA 
HEIMSBYGGÐINA.
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Stefnubreyting hefur orðið 
hjá belgíska gjörninga-
listamanninum Flor is 
Boccanegra frá því hann 
lýsti áformum sínum um 
að ýta í haust 500 kílóa 

ískúlu upp á tind Oks og skila þann-
ig með táknrænum hætti jöklinum 
fyrrverandi hluta af þeim klaka sem 
hann hefur misst af mannavöldum.

„Það hefur margt frábært gerst 
síðan Fréttablaðið sagði frá hug-
myndum mínum um gjörninginn á 
Oki,“ segir Floris. „Fréttin í blaðinu 
vakti athygli íslenska rithöfundar-
ins Andra Snæs Magnasonar, sem 
sendi hana til bandarísku mann-
fræðinganna sem komu minningar-
skildinum fyrir á Oki.“

Floris vísar þarna til þeirra 
Cymene Howe og Dominic Boyer, 
sem stóðu að uppsetningu minning-
arskjaldar á Oki í fyrra ásamt þeim 
Oddi Sigurðssyni jöklafræðingi og 
Andra Snæ, sem er höfundur text-
ans Bréf til framtíðar á skildinum.

Sísífús 2.01
Floris kallaði gjörninginn Sisyphus 
2.0 og sá hann fyrir sér sem nútíma-
útgáfu af grísku goðsögninni um 
Sísífús, sem guðirnir dæmdu til þess 
að velta síendurtekið og til eilífðar-
nóns bjargi upp bratta hlíð.

Hann segir Sísífúsardóminn hafa 
mildast nokkuð eftir að hann ráð-
færði sig við Cymene og Dominic, 
sem höfðu samband og lýstu mikl-
um áhuga á gjörningnum.

„Þegar við höfðum rætt skipu-
lagningu verkefnisins í nokkrum 
símtölum ákvað ég að breyta heild-
arhugmyndinni aðeins með það 
fyrir augum að fleiri gætu komið að 
verkinu,“ segir Floris og bætir við að 
nú stefni hann á ágúst 2021, en ekki 
september eða október á þessu ári. 
„Vegna kórónuveirunnar og vegna 
þess að ég vil ekki gera neitt í of 
miklum flýti.“

Frosið gull
„Nú langar mig að mynda mennska 
keðju frekar en að drösla ískúlunni 
einn yfir torfærur alla leið á topp-
inn. Ég myndi þá einnig leggja ískúl-
unni og breyta frekar 1.000 kílóum 
af bráðnuðu jökulvatni í 500 litlar, 
tveggja kílóa ísstangir,“ segir Floris 
og bendir á að klakinn myndi þann-
ig kallast á við gullstangir. „Vatn er 
gulls ígildi. Ekki aðeins fyrir Íslend-
inga heldur alla heimsbyggðina.“

Floris segist sjá fyrir sér að fólk 
myndi keðjuna frá rótum eldfjalls-
ins og þaðan muni hún teygja sig 
eins hátt upp jökulinn fyrrverandi 
og mögulegt er.

500 manna keðja
„Ég reikna með að við munum þurfa 
í það minnsta 500 manns og ég yrði 
þá síðasti hlekkurinn og sá sem 
myndi leggja ísstangirnar niður. 
Kannski get ég staflað þeim eins og 
gert er við gullstangir.“ 
Klakann í ísstangirnar hyggst Floris 
sækja í Jökulsárlón. „Þær verða svo 
fluttar á upphafsreit í vörubíl með 
kælivagni.“

Floris, sem hefur aldrei komið 
til Íslands, reiknar með að koma 
hingað ekki síðar en í september. 
„Tilgangur þessarar fyrstu ferðar 
væri þá að finna bestu leiðina fyrir 
mennsku keðjuna upp á toppinn, 
auk þess sem ég get þá áttað mig 
betur á hversu marga þarf í verk-
efnið,“ segir Floris og bætir við að 
þeir sem hafi áhuga á að slást í hóp-
inn geti haft samband við hann í 
tölvupóstfanginu boccanegrart@
gmail.com. 
toti@frettabladid.is

Belgískur Sísífús sér 
gull í jökulíspinnum
Listamaðurinn Floris Boccanegra er hættur við að ýta ískúlu í 
anda Sísífúsar upp á Ok og undirbýr gjörning þar sem 500 ísstang-
ir úr Jökulsárlóni verða handlangaðar upp jökulinn fyrrverandi.

Floris Boccanegra hefur endurhugsað gjörninginnw um Ok eftir að Andri Snær Magnason vakti athygli Cymene 
Howe og Dominic Boyer á áformum hans um að skila Oki hálfu tonni af frosnu jökulvatni. MYND/BOCCANEGRA.ORG

Dominic Boyer og Cymere Howe, mannfræðiprófessorar við Rice-háskóla, 
láta sig örlög Oks varða og gefa Floris góð ráð. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

VIÐ SENDUM FRÍTT

STILLANLEG RÚM | HEILSURÚM OG -DÝNUR | GAFLAR | SÆNGUR | KODDAR | SVEFNSÓFAR | STÓLAR | SÆNGURFÖT, O.FL. 

ALLT AÐ 60% 

AFSLÁTTUR

UNDRI
HEILSUINNISKÓR

DÚNVÖRUR
SÆNGURFÖT

SLOPPAR 
FYRIR HANN & HANA



SUMAR-FIESTA BURRITO, NACHOS-FLÖGUR, OSTASÓSA, GOS OG GÓU RúSíNUR.

MJÚK TORTILLA FYLLT MEð KRYDDUðU HAKKI,
HRÍSGRJÓNUM, ÞRIGGJA-OSTABLÖNDU,

CHIPOTLE-SÓSU OG FIESTA-SALSA.
STAKT 1.099 KR. 

MÁLTÍÐ 1799 KR. 

HAFNARFIRðI | GRAFARHOLTITACOBELL.IS



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

BAKÞANKAR

CLEAN
BCAA

330 ML 

199
KR/STK

603 KR/L

Fyrir svanga
ferðalanga

Stundum hef ég tileinkað mér 
einhverja vitleysu í skjóli 
þess að fjöldinn allur væri 

upptekinn við hana. Eins og, til 
dæmis, að drekka alla verslunar-
mannahelgina, því það var ein-
mitt það sem nánast allir mínir 
jafnaldrar gerðu.

Um daginn reyndi ég að eiga 
samræður við félaga minn en 
við upphaf þeirra skellti hann á 
borðið apparati einu sem söngl-
aði í á nokkurra mínútna fresti 
og er það orðið honum geðgróið 
að sinna þá strax því kalli með 
skilaboðum og brosköllum. Það 
er ekki auðvelt að eiga orðastað 
við fólk sem er eilíf lega á slíkri 
vakt. Ég tala nú ekki um þegar 
svo óhentuglega vill til að ein-
hver sendir honum talskilaboð. 
Og ef ég náði að nefna eitthvað 
við hann fór hann strax að 
gúggla það. Það undarlega var 
að viðmælanda mínum þótti 
þetta svo eðlileg ánauð, enda er 
þetta það sem f lest fólk gerir nú 
til dags. Ég er engu merkilegri 
sjálfur, ég átti gemsa fyrir fjórum 
árum og var þá alveg jafn f læktur 
í þennan ljóta ávana.

Þegar upp kemst að ég eigi ekki 
gemsa er ég venjulega spurður 
af hverju ég sé á móti þeim, sem 
ég er hreint ekki. Ég hef heldur 
ekkert á móti mótorhjólum þó 
ég eigi ekki eitt sjálfur. Ég mæli 
hins vegar gegn því að fólk fari 
á mis við lífið sjálft meðan það 
sinnir hugarhrellisávana sem 
verður engu heilsusamlegri eftir 
því sem f leiri stunda hann. Rétt 
einsog lygi sem verður ekki að 
sannleika þótt milljón munnar 
tyggi hana.

Að hneppa sig 
sjálfan í ánauð

Gerðu frábær kaup
NÝTT  OUTLET

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

ÚRVAL AF SÓFUM 
OG HVÍLDARSTÓLUM

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF HEILSUDÝNUM

NÝ SENDING AF SÆNGUM
BY BRINKHAUS

PRESTON
Svefnsófi

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

KYNNTU ÞÉR VÖRUÚRVALIÐ
OG VERSLAÐU Í RÓLEGHEITUM

Í VEFVERSLUN OKKAR

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

BALDURSNES 6 – AKUREYRI LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

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


