
—  M E S T   L E S N A   DAG B L A Ð   Á   Í S L A N D I * —1 6 4 .  T Ö L U B L A Ð  2 0 .  Á R G A N G U R Þ R I Ð J U D A G U R   2 8 .  J Ú L Í  2 0 2 0

50%

25%

✿   Afstaða til Borgarlínu

Mjög eða 
frekar 

hlynnt(ur)

Hvorki né Mjög eða 
frekar  

andvíg(ur)

Hversu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) 
ert þú Borgarlínunni?

n 27.7.2020
n 14.10.2019

ú t s a l a
27.07 – 16.08

sjáðu
öll tilboðin

á elko.is

SAMGÖNGUMÁL Tæpur helmingur 
þeirra sem taka afstöðu er hlynntur 
Borgarlínu, en þrír af hverjum tíu 
eru andvígir. Þetta sýna niður-
stöður nýrrar könnunar sem Zenter 
rannsóknir gerðu fyrir Fréttablaðið.

„Í stuttu máli er ég bara mjög 
ánægður með þennan sterka stuðn-
ing. Þetta er mikilvægt veganesti 
inn í næsta tímabil Borgarlínunnar 
sem er framkvæmdatímabil,“ segir 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 
um niðurstöðurnar.

Stuðningur við Borgarlínu dregst 
aðeins saman frá því í október á síð-
asta ári þegar einnig var spurt um 
viðhorf til verkefnisins. Þá var rétt 
rúmur helmingur hlynntur Borgar-
línu en um fjórðungur andvígur.

Konur eru hlynntari Borgarlínu 
en karlar og stuðningurinn er meiri 
meðal yngra fólks en eldra. Þá er 
mun meiri stuðningur hjá þeim sem 
hafa lokið háskólanámi en öðrum. 

Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru 
einnig mun hlynntari Borgarlínu en 
íbúar á landsbyggðinni.

„Það kemur kannski ekki á óvart 
að stuðningurinn sé sterkastur þar 
sem framkvæmdirnar varða fólk 
mest og fyrstu áfangarnir eru,“ segir 
Dagur.

Ef horft er til einstakra sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu 
reynist stuðningur við Borgarlínu 
mestur meðal Reykvíkinga. Rúm 57 
prósent þeirra eru hlynnt Borgar-
línu en tæp 29 prósent andvíg.

Næstmestur stuðningur er í 
Kópavogi en þar er rétt rúmur 
helmingur hlynntur en rúmur 

fimmtungur andvígur. Í Hafnar-
firði er tæpur helmingur hlynntur 
og tæpur fjórðungur andvígur.

Í Mosfellsbæ er u skoðanir 
skiptari, en rúm 38 prósent þar 
eru hlynnt Borgarlínu og tæp 35 
prósent andvíg. Tæpur þriðjungur 
Garðbæinga er hlynntur Borgar-
línu en tæpur helmingur andvígur. 
Á Seltjarnarnesi eru 39 prósent 
hlynnt en 61 prósent andvígt.

Könnunin sem send var á könn-
unarhóp Zenter var framkvæmd 
16. til 27. júlí. Í úrtaki voru 2.300 
manns 18 ára og eldri en svarhlut-
fall var rúmt 61 prósent. Gögnin 
voru greind eftir kyni, aldri og 
búsetu. – sar

Ánægður með 
stuðninginn 
við Borgarlínu
Töluvert fleiri eru hlynntir Borgarlínu en andvígir. 
Þó dregur aðeins úr stuðningi við verkefnið frá því 
síðastliðið haust. Borgarstjóri segir niðurstöðurnar 
mikilvægt veganesti inn í framkvæmdatímabilið.

NEY TE NDUR „Það er heilmikil 
handavinna í kringum þetta,“ 
segir Skarphéðinn Berg Steinars-
son ferðamálastjóri um stöðuna á 
Ferðaábyrgðasjóði.

Áætlað er að Ferðaábyrgðasjóð-
ur þurfi allt að 4,5 milljörðum króna 
en frá því opnað var fyrir umsóknir 
um lán í sjóðnum í síðustu viku hafa 
aðeins borist umsóknir um tvö- til 
þrjú hundruð milljónir króna að 
sögn ferðamálastjóra. – gar / sjá síðu 6

Fáar umsóknir í  
ábyrgðasjóðinn

SJÁVARÚTVEGUR Veiði á makríl 
innan íslensku lögsögunnar hefur 
valdið vonbrigðum það sem af er 
vertíðar og nú er nánast allur f loti 
íslenskra skipa sem gerir út á makríl 
við veiðar í Smugunni.

Eftir fjörugan föstudag í Smug-
unni datt veiðin niður yfir helgina 
þó að eitthvað hafi áfram fengist, að 
sögn Baldurs Einarssonar, útgerðar-
stjóra Eskju sem gerir út tvö skip á 
makríl. – thg / sjá síðu 4

Íslenski flotinn 
fór í Smuguna

Fjölmenni var í gær í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum í Laugardal og nutu háir sem lágir góða veðursins og 
lystisemda garðsins. Við tjörnina, ekki fjarri hringekjunni, stóð Costco-fíllinn á sínum stað. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Þetta er ótrúlegt.  
Að 20 prósent 

þjóðarinnar hafi horft á eina 
ræðu.

Guðni Ágústsson

Veður

Norðvestan 3-10 A-lands í dag, 
gengur í vestan 8-13 syðst síð-
degis, en annars hæg breytileg átt. 
Bjartviðri S-lands framan af degi, 
en annars skýjað að mestu en 
úrkomulítið.  SJÁ SÍÐU 14

Blíða á Bernhöftstorfu

DJ Dóra Júlía mætti í miðbæinn í gær og hélt uppi stemningunni fyrir gesti og gangandi á torginu við Bernhöftstorfu. Viðburðurinn var í samstarfi 
við Reykjavíkurborg að því er sagði í kynningu. „Glampandi sól og góðar víbrur og því tilvalið að nýta hádegishléið í að hlusta á góða tónlist og 
jafnvel dilla sér svolítið,“ sagði í kynningunni. Og virðast það hafa verið orð að sönnu því áheyrendur léku við hvern sinn fingur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

STJÓRNMÁL Guðni Ágústsson seg
ist hafa látið undan hópþrýstingi 
þegar hann hélt ræðu í garðveislu 
sem Jón Ólafsson, löngum kenndur 
við Skífuna, hélt í bakgarði viskí
barsins Dillon fyrir rétt rúmri viku.

Viðstaddir gerðu góðan róm að 
ræðu Guðna sem hefur vakið enn 
frekari athygli á Facebook þar sem 
orðum hans hefur verið gefinn 
gaumur um það bil 70 þúsund 
sinnum.

„Þetta er ótrúlegt. Að 20 prósent  
þjóðarinnar hafi horft á eina ræðu,“ 
segir Guðni hróðugur í samtali við 
Fréttablaðið og vísar frekari grein
ingu á tölfræði til Jóhanns Helga 
Hlöðverssonar, ferðaþjónustufröm
uðar, sem tók ræðuna upp og setti á 
Facebook.

„Hann á náttúrlega heiðurinn en 
ég ber ábyrgðina. Ég held bara að 
þetta sé heimsmet. Það eru komin 
nánast 70 þúsund „views“ á ræðuna 
hans. Á einni viku,“ segir Jóhann 
Helgi og bætir við að tölurnar 
hækki enn jafnt og þétt.

Þótt Guðni hafi verið á léttum 
nótum var ræðan þó, eins og ef til 
vill mátti búast við, þrungin ætt
jarðarást og ofurtrú þessa fyrrver
andi formanns Framsóknarflokks
ins og ráðherra landbúnaðarmála á 
allt það sem íslenskt er.

„Þeir roðna núna nútímastjórn
málamennirnir. Ég mundi segja að 
þeir ættu náttúrlega að taka mig 
til eftirbreytni og f lytja ærlegar 
ræður sem fólk vill hlusta á. Ég er 
ekki bara fornaldarmaður, ég er 
andi nútímans,“ segir Guðni, sem 
gefur lítið fyrir að þarna sé hann í 
raun miðaldamaður að fá byr undir 
vængi með 21. aldar tækni sem 
hann skilji lítið í.

En er þetta ekki til marks um per-

sónufylgi og vinsældir og þú ert nú 
bara rétt sjötugur. Þarftu bara ekki 
að stíga aftur inn á sviðið?

„Nei, það held ég ekki. En þetta er 
auðvitað til marks um það að það 
er gaman að lifa og tími manns er 
aldrei liðinn. Þannig að þetta á ein
mitt að vera þannig að menn vaxa 
að visku og vekja athygli með þegar 
þeir eru orðnir öldungar. Eins og 
Njáll á Bergþórshvoli og allir kapp
arnir okkar, Jónas frá Hriflu og hvað 
þeir hétu nú allir.“

Guðni staðfestir að hann vilji sjá 
Framsóknarflokkinn og Miðflokk
inn sameinast en þvertekur þó fyrir 

að hann beiti sér fyrir því á bak við 
tjöldin.

„Nei, nei. Ég á mér þann draum 
og sá tími kemur að Miðflokksáin 
rennur aftur í sinn gamla farveg. 
Lilja Dögg Alfreðsdóttir er stjarna. 
Hún er vonarstjarna okkar og þá 
verður þetta einn og stór og sterkur 
Framsóknarflokkur á nýjan leik. Og 
heldur áfram að gera Ísland þekkt.“

Þannig að þú telur ekki vera óbrú-
anlega gjá þarna á milli?

„Nei, nei, nei. Nei, nei, nei, nei. 
Þetta sjá allir sem vilja sjá, hæfi
leikamenn, bæði Sigurður Ingi 
og Sigmundur Davíð. Þeir vita að 
einn daginn þurfa menn að takast í 
hendur. Alveg eins og Framsóknar
f lokkurinn sættist við Jónas frá 
Hriflu og kallaði hann til sín á stór
afmæli þá er þessi tími fram undan 
að þetta mun gerast og þeir njóta 
meiri sæmdar fyrir.“
toti@frettabladid.is

Miðflokksáin rennur 
að lokum aftur heim 
Guðni Ágústsson les mikið persónufylgi úr áhorfi tugþúsunda á nýlega ræðu 
hans á Facebook. Hann útilokar þó endurkomu í stjórnmál en sem pólitískan 
öldung dreymir hann um sameiningu Framsóknarflokksins og Miðflokksins.

„Það var tilefni til að setja upp hatt og vera höfðinglegur,“ segir Guðni, sem 
var vissulega foringjalegur á sviðinu í Dillon-garðinum. MYND/JÓHANN HELGI

DÓMSTÓLAR Benedikt Bogason 
hefur verið kjörinn forseti Hæsta
réttar Íslands fyrir tímabilið frá 
1. október 2020 til 31. desember 
2021. Benedikt tekur við af Þorgeiri 
Örlygssyni en hann hefur óskað 
eftir lausn frá embætti hæstaréttar
dómara frá 1. september.

Benedikt var kjörinn varafor
seti réttarins í maí síðastliðnum og 
gegndi embættinu því aðeins í rúma 
tvo mánuði. Ingveldur Einarsdóttir 
tekur við embætti varaforseta.

Benedikt er fæddur árið 1965. 
Hann var skipaður hæstaréttar
dómari 1. október 2012.

Benedik t hef u r feng ist v ið 
kennslu og fræðistörf í mörg ár, 
samhliða dómstör f um. Hann 
hefur verið prófessor við Laga
deild Háskóla Íslands frá árinu 
2016. Auk þess hefur hann setið í 
fjölda nefnda í gegnum árin. Hann 
er nú formaður stjórnar dómstóla
sýslunnar. 
– aá

Kusu Benedikt 
forseta réttarins 

COVID-19 Engin breyting er fyrir
huguð á lista íslenskra stjórnvalda 
yfir lönd sem ekki eru skilgreind 
sem áhættusvæði né er í skoðun að 
grípa til harðari aðgerða varðandi 
komur frá löndum sem eru að sjá 
mikla aukningu tilfella smits. Þar 
má til dæmis nefna Spán en þar hafa 
aðstæður versnað hratt undanfarið.

„Um tíma var það í skoðun að 
skilgreina ekki Kanaríeyjar sem 
áhættusvæði en það hefur breyst 
hratt,“ segir Kamilla Sigríður Jósefs
dóttir, sérfræðingur í sóttvörnum 
hjá Embætti landlæknis.

Frá 16. júlí hafa Danmörk, Finn
land, Noregur og Þýskaland verið 
skilgreind sem svæði sem eru ekki 
með mikla smithættu. Áður höfðu 
Færeyjar og Grænland verið skil
greind sem slík frá 14. maí. Það 
þýðir að íbúar þessara landa eru 
undanþegnir skimun þegar komið 
er til landsins. „Við erum helst með 
áhyggjur af þróun mála í Þýska
landi. Stjórnvöld þar hafa komið 
fram með afar ábyrgum hætti varð
andi sínar aðgerðir og upplýsinga
gjöf þannig að við treystum gögn
um þaðan og tökum ákvarðanir út 
frá þeim,“ segir Kamilla.

Hún segir að ekki sé tilefni til þess 
að breyta matinu varðandi Færeyjar 
þrátt fyrir stórt hópsmit þar í landi 
nýverið. Alls greindust 23 skipverjar 
í rússneska togaranum Karelia með 
smit en skipið lá við bryggju í Klaks
vík. „Það var einangrað tilvik þar 
sem gripið var strax inn í og talið 
ólíklegt að frekara smit hafi átt sér 
stað innanlands,“ segir Kamilla. – bþ

Fylgjast náið 
með Þýskalandi

Rússneski togarinn Karelia.
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Suzuki á Íslandi

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:
Akureyri: Bílaríki, Lónsbakka. 

Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2. 

Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.

Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9. 

Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

VIÐ ENDURTÖKUM LEIKINN!
ÞÚ FÆRÐ 500 ÞÚSUND 
FYRIR GAMLA BÍLINN, 

UPP Í NÝJAN SUZUKI IGNIS
ÁSTAND OG TEGUND SKIPTIR EKKI MÁLI OG ÞÚ EKUR INN 
Í SUMARIÐ Á NÝJUM FJÓRHJÓLADRIFNUM SUZUKI IGNIS

4X4
SUZUKI IGNIS ER 
FJÓRHJÓLADRIFINN

VERÐ FRÁ KR.

3.080.000
Fjórhjóladrif  og 18 sentimetrar undir lægsta punkt gerir Suzuki Ignis 
næstum óstöðvandi. Suzuki Ignis er líka ótrúlega rúmgóður 
og sparneytinn. 

Njóttu sumarsins á nýjum Suzuki Ignis

18 
sentimetrar 
undir lægsta 
punkt

Við aðstoðumþig við fjármögnun. Tilboðið gildir út júlí eða á meðan birgðir endast

SUMAR 

SPRENGJA 

SUZUKI 
HELDUR ÁFRAM! 

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 



Verð á gulli hefur 
hækkað um 27 prósent á 
árinu. Talið er að verðið 
muni hækka enn meira á 
næstu mánuðum. 

Makrílveiðar innan 
íslensku lögsögunnar hafi 
verið með þeim hætti að 
ekki var heima setið mikið 
lengur og stefnan tekin út 
fyrir landhelgina.

MATVÆLI Skyrvörur Mjólkursam-
sölunnar fást nú í yfir 50 þúsund 
matvöruverslunum í Japan að sögn 
forstjórans, Ara Edwald. „Við sjáum 
Japan sem okkar mikilvægasta 
markað á næstu misserum,“ segir 
Ari.

MS skrifaði undir framleiðslu- og 
vörumerkjasamning á Ísey skyri við 
japanska mjólkurvörufyrirtækið 
Nippon Luna í maí 2018. Dreifing  
hófst í lok mars á þessu ári. „Þetta 
var auðvitað óheppilegur tími til að 
byrja en fór engu að síður mjög vel 
af stað og varan hefur náð mikilli 
útbreiðslu mjög hratt,“ segir Ari.

Markaður fyrir jógúrtvörur í 
Japan er afar stór og veltir um 700 
milljörðum króna á ári hverju.

Í Japan búa 127 milljónir manna 
og samkvæmt upplýsingum frá MS 
eru þar um 70 þúsund matvöru-
verslanir. Því er ljóst að Ísey skyr 
hefur nú þegar náð dreifingu í stór-
an hluta allra verslana þar í landi.

Nippon Luna framleiðir skyrið 
í Japan með japanskri mjólk en 
nýtir framleiðsluaðferðir og skyr-
gerla  MS.

Af koma MS á árinu 2019 batnaði 
talsvert milli ára, en 167 milljóna 
króna hagnaður varð á starfsemi 

félagsins samkvæmt nýbirtum árs-
reikningi fyrir 2019.

Til samanburðar var 272 millj-
óna tap á árinu 2018. Rekstraraf-
gangur fyrir skatta, fjármagnsliði 
og einskiptisliði var hins vegar 
stöðugur í 483 milljónum.

Skýringin á bættri af komu síð-
asta árs hjá MS er að á árinu 2018 
var gjaldfærð 440 milljóna króna 
stjórnvaldssekt sem Samkeppnis-
eftirlitsið lagði á fyrirtækið og 
hafði þá verið staðfest í Héraðsdómi 
Reykjavíkur, en MS hefur áfrýjað 
þeirri niðurstöðu til Landsréttar. 
– thg

Vörur Mjólkursamsölunnar komnar í 50 þúsund verslanir í Japan

Japansmarkaður er MS mikilvægur að sögn Ara Edwald. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

JEEP® GRAND CHEROKEE

jeep.is

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

VERÐ FRÁ: 11.690.000 KR.

• 3.0 V6 250 HÖ. DÍSEL, 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
• 570 NM TOG
• HÁTT OG LÁGT DRIF
• RAFDRIFIN LÆSING Í AFTURDRIFI
• LOFTPÚÐAFJÖÐRUN AÐ FRAMAN OG AFTAN
• HLÍFÐARPLÖTUR UNDIR VÉL, KÖSSUM OG SKIPTINGU
• BI-XENON LED FRAMLJÓS MEÐ ÞVOTTAKERFI
• RAFDRIFIN OPNUN Á AFTURHLERA
• ÍSLENSKT LEIÐSÖGUKERFI
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ BÍLASTÆÐAAÐSTOÐ
• FJARLÆGÐASKYNJARAR AÐ FRAMAN OG AFTAN
• BLINDHORNSVÖRN

STAÐALBÚNAÐUR M.A.:

Á ALVÖRU JEPPA MEÐ ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIFI

FERÐASTU UM            ÍSLANDALLT

BÍLL Á MYND: JEEP® GRAND CHEROKEE TRAILHAWK 35” BREYTTUR

ÚTVEGUR Fjör færðist í makrílver-
tíðina um helgina þegar Aðalsteinn 
Jónsson, sem gerður er út frá Eski-
firði, fékk 420 tonn af makríl í einu 
holi í Smugunni. Skipið var í gær á 
leið til hafnar með 920 tonn eftir 
úthald helgarinnar. Nánast allur 
f loti íslenskra skipa sem gerir út á 
makríl er nú við veiðar í Smugunni, 
en af labrögð innan íslensku lög-
sögunnar hafa valdið nokkrum 
vonbrigðum það sem af er vertíðar.

Eftir fjörugan föstudag í Smug-
unni datt veiðin niður yfir helgina 
þó að eitthvað hafi áfram fengist, að 
sögn Baldurs Einarssonar, útgerðar-
stjóra Eskju sem gerir út tvö skip á 
makríl: „Það var mokveiði á föstu-
dag en svo var þetta ekki mjög 
merkilegt eftir það,“ segir Baldur.

Baldur áætlar að íslenski f lotinn 
hafi veitt á bilinu sjö til tíu þúsund 
tonn yfir helgina. Á föstudag síðast-
liðinn höfðu íslensk skip landað um 
34 þúsund tonnum af makríl í heild-
ina, samkvæmt gögnum Fiskistofu.

Síldar vinnslan (SV N) er að 
jafnaði með fjögur skip að veiðum 
á makrílvertíð, en af la þeirra er 
svo safnað saman í eitt skip sem 
svo skilar honum til hafnar. Gunn-
þór Ingvason, framkvæmdastjóri 
SVN, sagði að eitt skipa fyrirtæk-
isins væri á leið til lands með um 
þúsund tonn af makríl, en saman-
lagður afli skipa SVN hafi verið um 
tvö þúsund tonn yfir helgina.

Íslenski f lotinn er ekki einn 
um hituna í Smugunni um þessar 
mundir, en upp undir fimmtán rúss-
nesk skip og fimm frá Grænlandi 

eru þar einnig að veiðum. Í heildina 
mátti telja yfir 40 skip í Smugunni á 
eftirmiðdegi mánudags.
    Íslenski f lotinn hefur á síðustu 
árum klárað makrílveiðar í Smug-

unni í seinni hluta ágúst og sept-
ember, en eru nú töluvert fyrr á 
ferðinni á því veiðisvæði. Eyþór 
Harðarson, útgerðarstjóri Ísfélags-
ins í Vestmannaeyjum, segir að 
þeir hafi ákveðið að gefast upp á 
íslensku lögsögunni í bili og halda 
norðaustur á bóginn. „Þetta var 
orðið steindautt hér við Eyjar og 
suðaustur af landinu,“ segir hann.

Eyþór segir að skip Ísfélagins 
hafi ekki komið í Smuguna fyrr en 
snemma á sunnudag og hafi fiskað 
um 500 tonn síðan þá.

Baldur Einarsson segir að á síð-
ustu árum hafi skip Eskju ekki hald-
ið í Smuguna fyrr en upp úr miðjum 
ágúst. Veiðar innan íslensku lög-
sögunnar hafi hins vegar verið með 
þeim hætti að ekki var heima setið 
mikið lengur og stefnan tekin út 
fyrir landhelgina.

Heildarmagn makríls sem veiða 
má á yfirstandandi vertíð er um 166 
þúsund tonn. Að meðtöldum afla 
helgarinnar má ætla að um fjórðung-
ur þess, eða allt að 45 þúsund tonn, 
hafi þegar veiðst. thg@frettabladid.is

Íslenski flotinn allur mættur  
í Smuguna í von um makríl 
Eftir döpur aflabrögð mestallan júlímánuð freista íslensk fiskiskip á makrílvertíð þess nú að leita í 
Smugunni. Tugir skipa frá Íslandi, Rússlandi og Grænlandi eru nú að veiðum þar. Íslensku skipin eru að 
minnsta kosti mánuði fyrr á ferðinni á svæðinu en vanalega, en göngur makrílsins virðast breyttar.

Aflabrögð makríls innan lögsögu Íslands hafa verið döpur í júlí að sögn útgerðarmanna. MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

VIÐSKIPTI Metverð fæst nú fyrir 
gull, en fjárfestar leita um þessar 
mundir í örugga höfn með fé sitt í 
skugga heimsfaraldursins og mögu-
legra áhrifa hans á efnahag heims-
ins.

Verðið á únsu af gulli hefur hækk-
að um 27 prósent á árinu en hún fór 
í 1.944 dollara í gær og var þar með 
slegið fyrra met frá árinu 2011 þegar 
únsan fór í 1.912 dollara.

Verð á silfri hefur líka hækkað. 
Á fimmtudaginn fór únsa af silfri 
á 23,24 dollara og hafði ekki verið 
hærra í sjö ár. Verðið hefur hins 
vegar haldið áfram að hækka og 
fór í 24,21 dollara í gær, sem er sex 
prósenta hækkun frá fimmtudags-
metinu.

Fyrr í vor var því spáð að gullverð 
næði 1.800 dollurum fyrir árslok en 
nú er því spáð að verðið haldi áfram 
að hækka og fari yfir 200 dollara á 
únsuna. – aá

Metverð fyrir 
silfur og gull

Metverð fæst fyrir gull. MYND/GETTY
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Það er heilmikil 
handavinna í 

kringum þetta og ýmislegt 
sem þarf að passa upp á.

Skarphéðinn Berg Steinarsson  
ferðamálastjóri

Úrskurðarnefnd um 
upplýsingamál féllst ekki á 
að ákvæði um þagnarskyldu 
ættu við um gögnin.

Við auglýsum eftir

STYRKTAR
UMSÓKNUM

Umsóknarfrestur er til 30. ágúst 2020

www.kronan.is

Við veitum styrki til verkefna sem tengjast 
lýðheilsu barna og/eða hafa jákvæð áhrif   

á uppbyggingu samfélagsins. 
Ert þú með hugmynd? 
Sendu inn umsókn á

Kronan.is/styrktarumsokn

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

STJÓRNSÝSLA Úrskurðarnefnd um 
upplýsingamál felldi í gær úr gildi 
synjun fjármála- og efnahagsráðu-
neytisins á beiðni blaðamanns um 
aðgang að fundargerðum Lindar-
hvols ehf. árin 2016-2018.

Nefndin féllst ekki á þau rök að 
þagnarskylduákvæði laga um gjald-
eyrismál og laga um Seðlabanka 
Íslands ættu við um fundargerð-
irnar. Þá væri með engu móti hægt 
að fallast á að hluti fundargerðanna 
féllu undir ákvæði upplýsingalaga 
sem ætlað er að vernda upplýsingar 

um einka- eða fjárhagsmálefni ein-
staklinga, fyrirtækja og lögaðila.

Var beiðni blaðamannsins vísað 
aftur til ráðuneytisins til nýrrar 
meðferðar og afgreiðslu þar sem 
ráðuneytið hafði ekki rökstutt 
synjun um aðgang að gögnum með 
fullnægjandi hætti. – aá

Synjun á beiðni um fundargerðir 
Lindarhvols talin ófullnægjandi 

NEYTENDAMÁL „Það eru komnar 
inn örfáar umsóknir,“ segir Skarp-
héðinn Berg Steinarsson ferðamála-
stjóri um stöðuna á Ferðaábyrgða-
sjóði, sem Alþingi samþykkti fyrir 
fjórum vikum að setja á laggirnar.

Eins og fram hefur komið er 
Ferðaábyrgðasjóði ætlað að veita 
ferðaskrifstofum lán svo þær geti 
endurgreitt viðskiptavinum ferðir 
sem falla niður á tímabilinu 12. 
mars til 31. júlí vegna Covid-19. 
Áætlað er að allt að 4,5 milljarða 
króna þurfi til verkefnisins. Opnað 
var fyrir móttöku umsókna í sjóð-
inn í síðustu viku. Skarphéðinn 
segir að þessa fyrstu daga hafi sam-
tals verið sótt um upphæð sem 
hlaupi á tvö til þrjú hundruð millj-
ónum króna.

Skarphéðinn segir að nú þegar 
fyrir liggi hvaða upplýsingum þurfi 
að skila inn sé starfsfólk ferðaskrif-
stofanna að taka saman nauðsynleg 
gögn. „Miðað við að það er innan við 
vika síðan opnað var fyrir umsóknir 
og þetta eru býsna ítarlegar upp-
lýsingar sem verið er að kalla eftir, 
þá finnst mér vel að verki staðið hjá 
ferðaskrifstofum að vera þó búnar 
að sækja um þetta,“ segir hann.

Aðspurður kveður Skarphéðinn 
þær umsóknir sem komnar séu 
ekki eiga neitt sérstakt sameigin-
legt. „Þetta er bæði vegna ferðalaga 
til útlanda og ferðalaga til landsins,“ 
segir hann.

Ferðamálastjóri reiknar með að 
skriður komist á umsóknir í Ferða-

ábyrgðasjóð á næstu vikum. „Það 
eru vafalaust einhver sumarleyfi hjá 
ferðaskrifstofunum og kannski að 
mannahald sé eitthvað af skornum 
skammti á þessum COVID-tímum,“ 
segir hann.

Skarphéðinn útskýrir að fylla 
þurfi út töflu þar sem kallað sé eftir 
mjög ítarlegum upplýsingum varð-
andi endurgreiðslurnar.

 „Í einhverjum tilfellum er búið 
að endurgreiða og í einhverjum til-
fellum hafa kreditkortafyrirtækin 
endurgreitt. Og það þarf að gæta 
þess að ekki bæði ferðaskrifstofan 
og kreditkortafyrirtæki séu að end-
urgreiða. Og það þarf að liggja klárt 
fyrir að það séu raunverulegar end-
urgreiðslur að baki þeim lánum sem 
verið er að veita úr sjóðnum. Það er 
heilmikil handavinna í kringum 
þetta og ýmislegt sem þarf að passa 
upp á.“ gar@frettabladid.is

Fáar umsóknir borist 
til Ferðaábyrgðasjóðs
Byrjað er að fara yfir fyrstu lánsumsóknir ferðaskrifstofa hjá hinum nýja 
Ferðaábyrgðasjóði. Ferðamálastjóri segir að skila þurfi inn mjög ítarlegum 
upplýsingum og kveðst búast við að umsóknir bætist ört við á næstu vikum.

Skarphéðinn Berg Steinarsson ferðamálastjóri. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Trúðarnir redda sér

Trúðar í borginni Quillacollo í Bólivíu hafa brugðist við verkefnaleysi síðustu vikna með því að sendast 
heim til borgarbúa með ýmsar nauðsynjar. Sennilega sinna þeir störfum sínum með bros á vör. MYND/EPA
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30%

  
Beckmann 22 l

  

15.994 kr

verð áður 22.849 kr

  
Beckmann 22 l

  

15.994 kr

verð áður 22.849 kr

  
Beckmann 22 l

  

15.994 kr

verð áður 22.849 kr

  
Beckmann 22 l

  

15.994 kr

verð áður 22.849 kr

  
Beckmann 18 l

  

15.994 kr

verð áður 22.849 kr

  
Beckmann 22 l

  

15.994 kr

verð áður 22.849 kr

  
Jeva 16 l

  

8.994 kr

verð áður 12.849 kr

SKÓLATÖSKUDAGAR
23. júlí - 3. ágúst

Beckmann töskur
• 22 lítra með vasa fyrir nesti og brúsa.
• Góður stuðningur við bak.
• Regnslá í loki, endurskinsmerki á öllum  

hliðum, festingar yfir bringu og mjaðmir.
• Sterkar og endingagóðar.
• Má þvo í þvottavél á vægum hita.

  
Beckmann 30 l

  

15.994 kr

verð áður 22.849 kr

  
Herlitz 24 l

  

9.729 kr

verð áður 13.899 kr

  
Herlitz 24 l

  

9.729 kr

verð áður 13.899 kr

  
Pulse bakpoki

  

6.229 kr

verð áður 8.899 kr

  
Pulse bakpoki

  

6.229 kr

verð áður 8.899 kr
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Frá degi til dags

Halldór
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Engu að 
síður er full 
ástæða til 
þess að fara 
varlega og 
beita áfram 
almennri 
skynsemi til 
að minnka 
líkurnar á 
því að 
faraldurinn 
taki sig aftur 
upp.

 

Ef einhverj-
ar breyting-
ar sjá 
dagsins ljós, 
verða þær 
lægsti 
mögulegi 
samnefnar-
inn sem 
íhaldsríkis-
stjórnar-
flokkarnir 
þrír geta 
komið sér 
saman um.

Nú er loks að bregða til tíðinda í stjórnarskrár-
málum. Væntanlegar breytingar verða sjálfsagt 
boðaðar með fjölmiðlaímyndarfundaherferð 

að hætti ríkisstjórnarinnar. En það er lítil von til að þær 
snúist um það sem stór hluti þjóðarinnar hefur ítrekað 
kallað eftir: Jöfnun atkvæðisréttar óháð búsetu. Óháð 
öllu nema því sjálfsagða réttlæti að hver einasta kosn-
ingabæra manneskja fái að eiga eitt heilt atkvæði. Í öðru 
lagi trúi ég að margir hafi ímyndað sér að það ætti loks-
ins og af marggefnu tilefni að drífa í því að gulltryggja 
tímabundna úthlutun aflaheimilda í stjórnarskránni til 
að festa eignarhald þjóðarinnar óumdeilanlega í sessi. 
Ekki bara í orði, heldur á borði.

Mörgum hefur áreiðanlega verið farið eins og mér, 
að vona að hér yrði lagður grunnur að raunverulegum 
breytingum í þágu almannahagsmuna. Auðvitað felst 
samt vísbending um að svo verði ekki, í því að það má ekki 
nefna tillögur Stjórnlagaráðs í þessari vinnu frekar en 
snöruna í hengds manns húsi. Ef einhverjar breytingar sjá 
dagsins ljós, verða þær lægsti mögulegi samnefnarinn sem 
íhaldsríkisstjórnarflokkarnir þrír geta komið sér saman 
um. Til dæmis að kjörtímabil forseta Íslands verði sex ár 
í stað fjögurra og að hann sitji mögulega í mesta lagi tvö 
kjörtímabil. Er þetta breyting sem helst brennur á fólki?

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra henti svo inn 
trompi í vikunni. Hún tók eftir því að meðal ríflega 200 
umsagna sem bárust í samráðsgátt stjórnvalda, og sneru 
nota bene langflestar að því að gagnrýna áralanga hunsun 
stjórnvalda á niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslu um 
tillögur Stjórnlagaráðs frá 2012, þá var umsögn um að 
réttast væri að miða kosningarétt við árið sem fólk verður 
átján ára, en ekki afmælisdag. Þarna er nú mál sem hægt 
er að taka góðan tíma í að ræða – svo góðan að ekki gefst 
tími til að vinna aðrar mikilvægari breytingar. Ríkis-
stjórnin ætlar sér í sýndarbreytingar þrátt fyrir ákall um 
annað.

Nema jafnvel það að miða kosningarétt við fæðing-
arár sé of stór biti fyrir þessa ríkisstjórn. Það skyldi þó 
aldrei vera?

Sýndarleikur með 
stjórnarskrá

Hanna Katrín 
Friðriksson
þingflokks-
formaður Við-
reisnar

Gamli rjómaosturinn 
er nú fáanlegur á ný
– frábær í eðluna og fleiri rétti

Við höfum verið minnt á það undan-
farna daga að kórónaveirufaraldurinn 
er alls ekki liðinn hjá. Enn er of 
snemmt að segja til um hvort ný 
bylgja sé yfirvofandi hér á landi en 
eftir þrjár vikur án þess að innan-

landssmit hafi verið greint hafa nú komið upp ellefu 
tilfelli smits á síðustu dögum. Ekki hefur tekist að 
rekja öll tilfellin en alls eru nú rúmlega tuttugu 
virk tilfelli smits í landinu og rúmlega 170 manns í 
sóttkví.

Óttinn við opnun landsins fyrir ferðamönnum 
hefur sem betur fer að mestu reynst ástæðulaus. 
Tekin hafa verið tæplega sextíu þúsund sýni við 
landamærin en virkt smit aðeins greinst í 22 til-
fellum. Engu að síður er full ástæða til þess að fara 
varlega og beita áfram almennri skynsemi til að 
minnka líkurnar á því að faraldurinn taki sig aftur 
upp. Þessi nýju tilfelli sýna líka fram á nauðsyn þess 
að fara sér hægt í að aflétta þeim takmörkunum sem 
faraldurinn hefur haft í för með sér.

Víða um heim er faraldurinn enn í miklum vexti. 
Fjöldi tilfella smits á heimsvísu er nú kominn yfir 
sextán milljónir og til marks um hraðan vöxt má 
nefna að það er tvöföldun heildarfjölda tilfella 
frá því um miðjan júní. Síðustu daga hafa met yfir 
fjölda greindra tilfella í heiminum á sólarhring verið 
að falla. Þá er fjöldi látinna kominn upp í um 650 
þúsund.

Framkvæmdastjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofn-
unarinnar sagði í gær að faraldurinn sé langstærsta 
áskorunin sem stofnunin hafi staðið frammi fyrir. 
Þrátt fyrir að gríðarlega mikið hafi verið gert hingað 
til verði leiðin framundan bæði löng og erfið.

Það er því ekki að ástæðulausu að ýmis ríki eru 
nú að draga til baka tilslakanir á sóttvarnaráðstöf-
unum. Þannig hafa bresk stjórnvöld ákveðið að gera 
aftur kröfu um tveggja vikna sóttkví fyrir farþega 
sem koma frá Spáni en þar hefur fjöldi tilfella farið 
vaxandi. Áður höfðu norsk stjórnvöld gripið til 
viðlíka ráðstafana og fleiri ríki vara þegna sína við 
ferðalögum til Spánar.

Næstu skref í tilslökunum á samkomubanni 
hafa verið boðuð eftir verslunarmannahelgi. Þá 
mega þúsund manns koma saman og opnunartími 
vínveitingastaða verður lengdur um klukkustund. 
Fólk verður því áfram að sýna þolinmæði en það er 
ánægjuefni að traust almennings á almannavörnum 
og heilbrigðisyfirvöldum er enn mjög mikið.

Samkvæmt Þjóðarpúlsi Gallup treysta um 95 
prósent þeirra sem tóku afstöðu þessum aðilum 
vel til að takast á við COVID-19. Þótt hlutfall þeirra 
sem treystir umræddum yfirvöldum fullkomlega 
hafi minnkað nokkuð frá því að faraldurinn var í 
hámarki hlýtur þetta að teljast frábær árangur.

Löng leið 
framundan

Gun-ter
Óhætt er að fullyrða að lands-
menn klóri sér í hausnum yfir 
framferði bandaríska sendi-
herrans Jeffrey Ross Gunter. 
Ekki síst að hann væri á tauginni 
varðandi líf sitt og heilsu á bak 
við skotheldar rúður sendi-
ráðsins. Helst vildi hann vera 
vopnaður öllum stundum.

Óljóst er hvað veldur þessu 
óöryggi sendiherrans. Ótt-
ast hann virkilega útsendara 
Djúpríkisins svona mikið? 
Varaði enginn hann við sprengi-
gleðinni þegar hann upplifði 
áramót hérlendis í fyrsta sinn? 
Eða sagði hann kannski eitt-
hvað slæmt um Kópasker eða 
Raufarhöfn?

Blautar hörmungar
Eins og var viðbúið er kórón-
aveiran farin að láta á sér kræla 
á nýjan leik. Næstu dagar munu 
leiða í ljós hvort sóttvarnayfir-
völd þurfi að grípa til hertra 
aðgerða. Ef til kemur virðast 
veðurguðirnir hafa gert þá 
ákvörðun talsvert auðveldari. 
Hörmulegur rok- og rigningar-
suddi virðist eiga að ganga yfir 
landið um Verslunarmanna-
helgina, stærstu ferðahelgi 
ársins. Það mun þó ekki stoppa 
bjartsýnt og fyrst og fremst 
íslenskt áhugafólk um tjaldúti-
legur. Sá hópur heldur alltaf að 
þetta reddist. Ljóst er að renn-
blautar hörmungar bíða hans 
nema ef  Þórólfur skipar öllum 
að halda sig heima. 
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Alþingi samþykkti árið 2016 
þingsályk t un um aðild 
Íslands að Geimvísindastofn-

un Evrópu. Við fyrstu sýn kemur 
það ef til vill spánskt fyrir sjónir að 
smáríki ætli sér ríka þátttöku í geim-
vísindum og -tækni en Ísland á tals-
verða sögu þegar kemur að könnun 
geimsins.

Umsvif geimtækni- og vísinda er 
þó nokkur á Íslandi. Auk vísinda-
starfs og þjónustu eru hér sprota-
fyrirtæki sem byggja á þekkingar-
skiptum frá geimtækni í vörur og 
þjónustu sem við notum í daglegu 
lífi. Þar má nefna sprotafyrirtækið 
Svarma sem samtvinnar gervi-
hnatta- og drónagögn. Belgingur er 
alþjóðlegt veðurathugunarfyrirtæki 
sem sinnir veðurtengdum rann-
sóknum og vöruþróun. Icesat er 
skráningafyrirtæki sem tekur að 
sér skráningarumsýslu gervihnatta. 
Íslensk gagnaver og jarðstöðvar 
safna, geyma og vinna úr gervi-
hnattagögnum. Bandaríska fyrir-
tækið 4th Planet Logistics er með 
starfsstöð hér á landi en fyrirtækið 
vinnur rannsóknir tengdar hýbýla-
hönnun fyrir Tunglið og Mars. Eld-
flaugafyrirtækið Skyrora vinnur nú 
að tilraunaskotum frá Íslandi. Hér-
lendir háskólar eru framarlega í fjar-
könnun, jarðfræði og gervigreind. 
Íslensk fyrirtæki og stofnanir nýta 
sér þá tækni og þekkingu sem til 
verður í kjölfar geimrannsókna 
til aukinnar skilvirkni, þróunar, 
öryggis- og umverfisverndar.

Bjarni Tryggvason, geimfari hjá 
Geimvísindastofnun Kanada, fædd-
ist á Íslandi og hefur haldið ríkum 
tengslum við landið. Hann er hér á 
landi reglulega á vegum Háskólans 
í Reykjavík. Fyrir fimmtíu árum 
skutu Frakkar fjórum eldflaugum 
út í geim frá Íslandi og allir geim-
farar Apolló-verkefnisins þjálfuðu 
hér á landi.

Árið 2019 var Geimvísinda- og 
tækniskrifstofan stofnuð eftir 
nokkurn undirbúning. Skrifstofan 
fjármagnar sig með verkefnavinnu. 

Markmiðið er að ýta undir þekk-
ingar- og verðmætasköpun tengt 
þátttöku Íslands í geimvísindum. 
Á þeim stutta tíma sem skrifstofan 
hefur verið til, hefur fjöldinn allur 
af vísindamönnum notið stuðnings 
og þjónustu.

Þessi auknu umsvif gera kröfu 
til íslenskunnar og um leið tækni- 
og vísindagreina sem tengjast 
geimnum að leggja rækt við jafn-
ræði tungunnar gagnvart ensku. 
Okkar starf fer að mestu fram á 
ensku og því algengt að þegar á 
reynir séum við sem störfum í geim-
tengdum málum öruggari á ensku 
en íslensku. Í sumar hefur Hugrún 
Hanna Stefánsdóttir íðorðafræð-
ingur starfað á Geimvísinda- og 
tækniskrifstofunni í samstarfi við 
Árnastofnun við verkefni á vegum 
Nýsköpunarsjóðs námsmanna. 
Starf Hugrúnar styður við þá stefnu 
okkar að Ísland taki þátt í geimvís-
indum með íslenskuna að vopni og á 
forsendum okkar samfélags.

Vinna Hugrúnar mun stuðla að 
því að nýsköpuð íðorð á sviði geim-
vísinda nái dreifingu og að festa 
komist á orðanotkun sem svo er 
hvati til frekari orðsmíði og flokk-
unar. Verkefnið mun jafnframt 
skýra hugtökin og þannig skilgreina 
gloppur í íslenskum íðorðaforða.

Þótt ólíklegt verði að teljast að 
Ísland keppi í stærð við stórþjóðir 
geimvísindanna, Bandaríkin, Rúss-
land, Japan, og Kína, er ekkert sem 
stoppar okkur í gjöfulu samstarfi. 
Geimurinn er á jaðri mannlegrar 
þekkingar og krefur alla, jafnvel þá 
stærstu, til víðtæks samstarfs. Með 
þátttöku í Geimvísindastofnun Evr-
ópu opnast fyrir samstarf og þróun-
arfé sem Ísland hefur í dag takmark-
að aðgengi að. Með samstarfinu geta 
íslensk nýsköpunarfyrirtæki staðið 
á öxlum risa frá fyrsta degi.

Fáum ríkjum er alþjóðastarf 
jafn gjöfult og Íslandi. Aðild okkar 
að Horizon 2020, rannsókna- og 

nýsköpunaráætlunar ESB, hefur 
skilað rúmlega tuttuguföldun á 
hverri krónu sem við höfum lagt 
til. Mikilvægi þessar aðildar er ekki 
hægt að ofmeta.

Starf skrifstofunnar og þá sér-
staklega vinna við íðorð á íslensku 
hefur vakið athygli og áhuga fólks. 
Við fögnum öllum athugasemdum 
og tillögum. Vonin er að sem flest 
orð komist í almenna notkun.

Frá samræðum Hugrúnar við 
fagaðila og áhugafólk hefur orðið 
ljóst að fyrst og fremst er unnið með 
ensku þegar geimurinn er ræddur. 
Heimildir á íslensku eru fáar og 
dæmi er um að við sem störfum við 
verkefnið höfum þurft að fara aftur 
til tíma tungllendinganna, eða til 6. 
og 7. áratugarins, til að finna orða-
forða. Nýjustu heimildir eru aðal-
lega Stjörnufræðivefurinn og tíma-
ritið Lifandi vísindi sem eru góðar 
en takmarkaðar. Í nýlegu útvarps-
viðtali kom upp sú spurning hvort 
það sama ætti við í Kína og Rúss-
landi þar sem geimtengd verkefni 
eiga sér stað, hvort þar væri enskan 
í forgrunni. Svo er auðvitað ekki. 
Margar Geimvísindastofnanir nota 
f leiri en eitt tungumál. Geimvís-
indastofnun Kanada er tvítyngd og 
notar bæði ensku og frönsku. Opin-
ber tungumál Geimvísindastofn-
unar Evrópu eru enska, franska og 
þýska. Geimfarar í Alþjóða geim-
stöðinni læra iðulega ensku, rúss-
nesku og japönsku.

Mikilvæg þátttaka Íslands í geimvísindum
Atli Þór  
Fanndal
yfirmaður 
Geimvísinda- og 
tækniskrif-
stofunnar

Hugrún Hanna 
Stefánsdóttir
íðorðafræðing-
ur Geimvísinda- 
og tækniskrif-
stofunnar

Það er sterk hefð á Íslandi fyrir því 
að standa vörð um tungumálið og 
mæta tækninýjungum með nýyrða-
smíð í þeirri von að orðin festist í 
sessi og verði notuð í samfélaginu. 
Við viljum passa upp á málið okkar 
sem á undir högg að sækja og undir-
búa það fyrir ágangi enskunnar 
sem mun óhjákvæmilega fylgja 
innstreymi geimtækninnar hingað 
til lands. Það er heiður og ánægja af 
því að vinna slíkt verkefni.

Hér ber að nefna nokkur dæmi 
um orð sem við höfum þurft að 
glíma við. Lýsingarorðið sub-orbital 
nær yfir feril loftfars sem nær ekki 
fullri sporbraut. Skotið sjálft nær 
ekki æskilegum hraða til þess að 
viðhalda hringferð um sporbraut. 
Við lögðum til kastbrautar- sem 
íslenskt jafngildi (eignarfall af nafn-
orðinu kastbraut). Kastbrautarskot 

og kastbrautargeimflug eru dæmi 
um ný orð mynduð með forliðnum 
kastbrautar- og gætu þau nýst í 
umfjöllunum um yfirstandandi 
eldflaugaskot hérlendis og erlendis. 
Orðið og afkvæmi þess hafa verið 
birt á samfélagsmiðlum og skemmti-
legar umræður skapast.

Í bók sinni Til framandi hnatta frá 
árinu 1958 lagði verkfræðingurinn 
Gísli Halldórsson til íslenska orðið 
hamfar fyrir multistaged rocket. 
Hér er átt við eldf laug sem knúin 
er af nokkrum þrepum og fer því 
hamförum á ferli sínum til geimsins. 
Orðið hefur ekki náð festu en þykir 
okkur það þjált og sérlega íslenskt.

Við nýyrðamyndun þarf að hafa 
nokkra hluti í huga. Allar beyg-
ingarmyndir orðs þurfa helst að 
falla að íslenskri orðnotkun. Hefð 
er í íslensku að orð séu gagnsæ og 
lýsandi. Ágætismarkmið en getur 
leitt af sér of langt orð sem samsett 
er úr mörgum liðum. Þá minnka lík-
urnar á að orðið nái festu og komist 
í almenna notkun. Í þeim tilvikum 
er þjált og nytsamlegt orð ef til vill 
betra.

En hvers vegna geimurinn og 
hvers vegna núna? Umsvif eru 
hratt að aukast. Ísland býður upp á 
kjöraðstæður fyrir prófanir þökk sé 
öfgakenndri veðráttu, hraunhellum 
og líkingu íslenska hálendisins við 
yfirborð Mars. Auknum umsvifum 
fylgir aukin umfjöllun og Íslend-
ingar vilja geta rætt þetta á sínu 
máli en þá þurfa almenningur og 
fjölmiðlar að hafa nytsamleg orð 
innan handar.

Förum með íslenskuna út í geim-
inn.

Fyrir fimmtíu árum skutu 
Frakkar fjórum eldflaugum 
út í geim frá Íslandi og allir 
geimfarar Apolló-verkefnis-
ins þjálfuðu hér á landi.

Fulltrúar skoska geimferðafyrirtækisins Skyrora heimsóttu Ísland í janúar. MYND/HANNES ÁRNI HANNESSON

Fáðu faglega aðstoð ly�afræðings
Komdu eða pantaðu tíma í síma     
517 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
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ENSKI BOLTINN Skrýtnu keppnis
tímabili lauk í ensku úrvalsdeild
inni í knattspyrnu karla um síðustu 
helgi. Kórónaveirufaraldurinn setti 
mark sitt á seinni hluta tímabilsins, 
sem leikinn var fyrir luktum dyrum 
og sóttvarnir voru í fyrirrúmi þegar 
keppni hófst að nýju eftir pásu 
vegna veirunnar. Fréttablaðið tók 
saman nokkra punkta frá leiktíð
inni og þá má sjá hér að neðan.

Innkoma ársins
Portúgalski sóknartengiliðurinn 
Bruno Fernandes sýndi það og 
sannaði hvað skapandi leikmaður 
getur breytt miklu fyrir lið. Fernan
des kom til Manchester United frá 
Sporting CP í janúarglugganum. 
Þessi skemmtilegi leikmaður bæði 
skapaði og skoraði mörk auk þess 
að gera leikmenn í kringum sig tölu
vert betri. Paul Pogba fann gleðina 
að nýju, Nemanja Matic varð mýkri 
í öllum sínum aðgerðum og sóknar
þríeyki liðsins naut síðan góðs af 
sköpunargáfu Portúgalans.

Rauðvín ársins
Jamie Vardy eldist eins og gott rauð
vín þó svo að hann kjósi fremur 
sjálfur að drekka vodka í Burn 
þegar sá gállinn er á honum. Vardy 
sem er orðinn 33 ára gamall varð 
markahæsti leikmaður deildarinn
ar en hann er þar af leiðandi elsti 
leikmaðurinn sem skorar mest í 
deildinni á einni leiktíð. Slær hann 
met sem Didier Drogba átti. Það sem 
gerir afrek Vardy enn merkilegra er 
að hann treystir mikið á hraða sinn 
og kraft í leik sínum. Ekkert er farið 
að slá af í þeim efnum þó svo að árin 
færist yfir.

Síðasti söludagur
Wes Morgan, varnarmaður Lei
cester City þurfti að hlamma sér 
af varamannabekknum og leysa 
af í vörn liðsins á lokasprettinum. 
Morgan lék vel í varnarsinnuðu 
liði Leicester City sem varð enskur 
meistari um árið og fagnaði því 
vel og lengi í einum eða tveimur 
Captain Morgan. Brendan Rodgers 
þarf líklega að klippa á naflastreng
inn og redda sér öflugri varaskeifu í 
hjarta varnarinnar hjá liðinu.

Mesti bömmerinn
Jack Grealish skellti sér ansi hressi
lega inn um gleðinnar dyr þegar 
Boris Johnson, forsætisráðherra 
Bretlands, hafði nýverið sett sam
komubann á þjóðina. Grealist fór 
á samfélagsmiðla og bað menn um 
að sýna ábyrgð. Nokkrum klukku
stundum síðar var hann mættur í 
partý og beit svo höfuðið af skömm

  Hápunktar 
   tímabilsins
Lokaumferðin í ensku úrvalsdeildinni í knatt-
spyrnu karla var leikin um helgina. Leiktíðinni 
lýkur á óvenjulegum tíma vegna kórónaveirunnar. 
Margir skemmtilegir hlutir gerðust á tímabilinu.   
inni með því að aka heim undir 
áhrifum og klessa glæsikerru sína. 
Daginn eftir þegar Grealish hafði 
innbyrt Alca Seltzer henti hann í 
myndband þar sem hann sagðist 
draugþunnur sjá eftir öllu saman.

Upprisa leiktíðarinnar
Dýrlingarnir hans Ralph Hassen
hüttl voru niðurlægðir þegar Lei
cester City gjörsigraði Southamp
ton síðasta haust með níu mörkum 
gegn engu. Margir töldu daga 
Austurríkismannsins vera talda í 
stjórastarfinu á St. Mary‘s en eftir 
að hafa fengið uppörvandi skilaboð 
frá Sir Alex Ferguson reis liðið upp 
með Danny Ings í broddi fylkingar. 
Liðið sigldi lygnan sjó og lifir enn í 
deild þeirra bestu.

Sirkus tímabilsins
Watford fór í gegnum straumharð
an ólgusjó á þessu langa tímabili. 
Nigel Pearson tók við stjórnartaum
unum af Quique Sánchez Flores 
í desember en Flores hafði tekið 
við keflinu í brúnni af Javi Gracia. 
Þegar tveir leikir voru eftir af tíma
bilinu lenti Pearson saman við Gino 
Pozzo, eiganda félagsins, og Hayden 
Mullins fékk það verkefni að reyna 
að bjarga liðinu frá falli. Það gekk 
aftur á móti ekki og Watford fylgir 
Norwich City og  Bournemouth 
niður í ensku Bdeildina.

Sjarmatröll misseranna
Chris Wilder er krúttlegur karl sem 
stýrir gamaldags bresku knatt
spyrnuliði, Sheffield United, að nafni 

sem kom öllum að óvörum með því 
að berjast um sæti í Evrópukeppni 
allt til loka leiktíðarinnar. Wilder 
elskar að fá sér pintu á hverfiskránni 
í Sheffield og notar almenningssam
göngur á leið til og frá vinnu með 
lókalnum. Liðið spilar með 352 
þar sem hafsentar liðsins og væng
bakverðir dæla inn krossum á öfluga 
framherja. Margar skemmtilegar 
sögulínur hafa orðið til á leiktíðinni 
í leikmannahópi liðsins.

Rangur maður á röngum tíma
Stuðningsmenn Newcastle United 
supu allf lestir hveljur þegar Steve 

Bruce var ráðinn í stjórastólinn af 
Mike Ashley síðastliðið vor. Bruce 
sem er harður í horn að taka var 
auðmýktin uppmáluð og skilaði 
Newcastle United örugglega í höfn 
í reglubundið sæti liðsins um miðja 
deild. Seinnihluta tímabilsins þurfti 
hann sífellt að svara fyrir hvernig 
honum litist á að sádíarabískir olíu
furstar keyptu félagið og spörkuðu 
honum út í hafsauga fyrir Mauricio 
Pochettino sem hafði tekið pok
ann sinn hjá Tottenham Hotspur, 
sem opnaði dyr fyrir endurkomu 
José Mourinho inn í deildina.  
hjorvaro@frettabladid.is

Danny Ings lenti í afar erfiðum meiðslum þegar hann var hjá Liverpool. Margir voru búnir að afskrifa Ings sem 
framherja í fremstu röð en hann hefur gengið í gegnum endurnýjun lífdaga hjá Southampton. MYNDIR GETTY

Bruno Fernandes hefur lyft leik 
Manchester United á hærra plan. 

Jack Grealish gerði skyssu fyrr á 
árinu og var lítill í sér daginn eftir.  

Flestir bjuggust við því að Chris Wilder og lærisveinar hans hjá nýliðunum 
Sheffield United myndu vera í fallbaráttu en raunin varð svo allt önnur. 

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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ASPEN  
      26" FJALLAHJÓL

•  26"

•  21 gír 

•  demparar á 

framöxli 

•  diskabremsur 

að framan og 

aftan 

•  standari 

•  glitaugu  

59.000 kr.
fylgir með Oakley &  

Everley heilsu- 
dýnum

ASPEN 
fjallahjól að verðmæti

Vissulega ótrúlegt ...
...  en staðeynd samt!

Hverri Everley og Oakely heilsudýnu fylgir sérlega vandað Aspen fjallahjól að verðmæti 59.000 kr.*

OAKLEY 
heilsudýnan frá 
Primo er með 
vönduð u poka
gormakerfi sem 
veitir mikinn og 
góðan stuðning. 
Yfirdýnan er gerð 
úr mismunandi 
svamp lögum sem og visco lagi sem aðlagast að 
líkama þínum og heldur honum í réttri stellingu út 
nóttina. Oakley heilsudýnan er með kantstyrkingum 
sem eykur svefnsvæði hennar og end ingu. Oakley er 
millistíf/ stíf og hentar því breiðum hópi.

EVERLEY 
heilsudýnan frá 
Primo er gerð úr 13 
gr. pokagormum sem 
veita hinn fullkomna 
stuðning. Stífir kantar 
auka svefnsvæði 
dýnunnar. Yfirdýnan 
er þykk og þægileg 
og gerð úr nokkrum mismunandi svamplögum. Viscolag 
gefur líkamanum þann stuðn ing sem hann þarf. Dýnan 
er mýkri á axlar og mjaðmasvæði til að líkami þinn 
fái eins náttúrulega sveigju og mögulegt er. Everley er 
millistíf/ mjúk og er ein vinsælasta dýna Primo.

OAKLEY heilsudýna 
30 cm þykk

Stök  
dýna

Fullt verð m/ 
Classic botni

Útsöluverð með 
Classic botni

Oakley 120x200 139.900 175.900 168.700 

Oakley 140x200 149.900 189.900 181.900 

Oakley 160x200 159.900 204.900 195.900 

Oakley 180x200 169.900 219.900 209.900 

EVERLEY heilsudýna 
35 cm þykk

Stök 
dýna

Fullt verð m/
Classic botni

Útsöluverð með 
Classic botni

Everley 120x200 149.900 185.900 178.700 

Everley 140x200 159.900 199.900 191.900 

Everley 160x200 169.900 214.900 205.900 

Everley 180x200 189.900 239.900 229.900 

       

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugardaga kl. 11–17

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Þú kaupir Oakley eða  
Everley 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 

DÝN
A

Góður svefn

Hjólreiðatúr



En umfangsmesti viðburðurinn 
okkar er IBM 1401, verk Jóhanns 
Jóhannssonar, tónskálds og vinar 
okkar, og Ernu Ómarsdóttur dans-
ara.

Okkar elskaða 
Þorgerður Hrönn 

Þorvaldsdóttir 
frá Guðrúnarstöðum í Vatnsdal, 

lést á Líknardeild Landspítalans þann  
23. júlí 2020. Útförin fer fram í kyrrþey að 
ósk hinnar látnu. Þeim sem vilja minnast 

hennar er bent á að styrkja Ljósið.

Ágúst Ásgeirsson
Guðrún Bjarnadóttir
Ásgerður Unnur Þorvaldsdóttir David Nicholson
Valgerður Erna Þorvaldsdóttir Marinó Melsteð
Ingimundur Ágústsson
Lilja Solveig Nicholson
Axel Valdi Nicholson

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Valborg Rakel Gunnarsdóttir
áður til heimilis að Lerkilundi 12,  

lést 21. júlí í Lögmannshlíð.  
Útför hennar mun fara fram  

frá Akureyrarkirkju, föstudaginn  
31. júlí, kl. 13.30.

Gunnar Helgi Kristjánsson Ingibjörg Tómasdóttir        
 Anna Guðrún Ásgeirsdóttir

Okkar ástkæri
Hrólfur Ragnarsson        

lést á Landspítalanum þann  
23. júlí 2020. Útför hans fer fram frá 

Grafarvogskirkju, föstudaginn  
31. júlí, kl. 13.00. Þeim sem vildu minnast 

hans er bent á Íslenska ættleiðingu, 
reikningsnúmer: 0526-14-401578, kt. 531187-2539.

Sigríður J. Gísladóttir
Hildur Hrólfsdóttir Ragnar Þór Emilsson
Smári Hrólfsson Elísabet Hrund Salvarsdóttir

afabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,  

Fanney M. Karlsdóttir
tónlistarkennari, 

lést 16. júlí.  
Útför fer fram frá Akraneskirkju, 

föstudaginn 31. júlí, kl. 11.00.  
Þökkum auðsýnda samúð.

Katrín V. Karlsdóttir Karl Jónsson
Svana Björk Karlsdóttir Ásbjörn Harðarson
Una Særún Karlsdóttir Sigursveinn P. Hjaltalín 
Kristín Björg Karlsdóttir Jesper  Dissing Jakobsen 
Hafdís Sigursveinsdóttir Ólafur Bergsson

barnabörn og barnabarnabarn.

Elskuleg eiginkona mín,  
móðir okkar, tengdamóðir, 

amma og langamma, 
Sigrún Erla Helgadóttir
Vallarbraut 6, Reykjanesbæ,

lést á Heilbrigðistofnun Suðurnesja, 
þann 11. júlí, í faðmi fjölskyldunnar. Útförin 

fer fram frá Keflavíkurkirkju, miðvikudaginn 29. júlí, kl. 13.  
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Krabbameinsfélagið eða 

Langveik börn.

Ragnar Birkir Jónsson
Guðmundur K. Birkisson Erla Guðjónsdóttir
Valgerður Hrefna Birkisdóttir Eyjólfur Gísli Garðarsson
Helga Magnea Birkisdóttir Ólafur J. Sólmundsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra 
Ragnheiður Kristjánsdóttir  

(Edda) 
lést þann 20. júlí sl.  

á Hjúkrunarheimilinu Mörk.

Bóas Kristjánsson
Kristján Jón Bóasson
Anna Birgitta Bóasdóttir Arnlaugur Helgason
Bóas Ragnar Bóasson Guðlaug Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
amma og langamma,

Anna Sólbjörg Jónasdóttir 
(Lilla)

lést á dvalarheimilinu  
Jaðri, Ólafsvík, 23. júlí.

Garðar Rafnsson Guðrún Pétursdóttir
Lydia Rafnsdóttir Hjálmar Kristjánsson
Svanur Rafnsson Gabriela Morales

ömmbörn og langömmubörn.

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Ástkær eiginmaður, sonur og bróðir,
Ingi Björn Bogason

Hraunbæ 182,
lést á líknardeildinni í Kópavogi, 

þriðjudaginn 14. júlí. 
Útförin fer fram frá Digraneskirkju, 
miðvikudaginn 29. júlí, kl. 13.00. 

Þeim sem vilja minnast hans er bent á Ljósið og Kraft.

Magdalena V. Michelsen
Steinunn Jónsdóttir Bogi Baldursson
María Erla Bogadóttir Hjalti Kolbeinsson
Jón Baldur Bogason Haukur Heiðar Steingrímsson

Okkar ástkæra sambýliskona, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Jóhanna (Stella) 
Halldórsdóttir  

Hjarðarhaga 38, Reykjavík,
lést mánudaginn 20. júlí, á 

Landspítalanum í Fossvogi. Útförin fer fram 
frá Lindakirkju, Kópavogi, miðvikudaginn 29. júlí, kl. 13.

Magnús Þ. Jónsson
Guðmundur Guðbjörnsson Friðbjörg Blöndahl 

barnabörn og barnabarnabörn.

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Minningarkort á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

Upphafstónar fjórðu ísfirsku 
tónlistarhátíðarinnar Sjö 
dagar sælir hljómuðu í gær-
kveldi. Söngkonan Salóme 
Katrín hóf hana með eigin efni 
í Turnhúsinu í Neðsta kaup-

stað og í kvöld kemur Skúli mennski, upphafs-
maður hátíðarinnar, fram á sama stað. Annað 
kvöld treður Mugison upp og sveitin Between 
Mountains á lokatónana þar á fimmtudag. 

Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari er í 
Strokkvartettinum Sigga sem spilar með 
öllum listamönnunum. Hún segir dag-
skrána sérlega glæsilega og nefnir útgáfu-
tónleika Halldórs Smárasonar á fimmtudag 
í Hömrum, þar sem platan STARA var tekin 
upp. „En umfangsmesti viðburðurinn okkar 
er IBM 1401, verk Jóhanns Jóhannssonar, tón-
skálds og vinar okkar, og Ernu Ómarsdóttur 

dansara. Það verður í f lutningi Ernu, Ólafs 
Björns Ólafssonar  og kvartettsins í  Edin-
borgarhúsinu annað kvöld.“

Hátíðinni lýkur með diskóteki í Tjöruhús-
inu á föstudagskvöld. 
– gun

Öllu tjaldað til á Sjö dögum sælum

Sigurður Bjarki Gunnarsson og Una Sveinbjarnar eru í Strokkvartettinum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Guðfinna Berg Stefánsdóttir flutti með Birni Þorkelssyni fyrir sex árum síðan í 56 fermetra íbúð í Grafarvogi. Þrátt fyrir reynsluleysi hafa þau náð að sér-
sníða þessa litlu og fallegu íbúð að sínum eigin þörfum. Þá hafa þau farið harla óvenjulegar leiðir til þess að nýta plássið sem allra best. MYND/AÐSEND

Ævintýralegt leyniskot 
á afar óvæntum stað
Guðfinna Berg Stefánsdóttir og Björn Þorkelsson fluttu fyrir sex árum í litla 
íbúð í Grafarvoginum án þess að mála svo mikið sem einn vegg. Þremur 
árum síðar settu þau aldeilis í framkvæmdagírinn og gerðu mestallt sjálf. ➛2

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir



Fyrstu þrjú árin í íbúðinni 
gerðum við lítið sem ekkert. 
Allar innréttingar voru upp-

haflegar. Þunnt, gulleitt og illa 
farið parket var á stærstum hluta 
íbúðarinnar og eldhúsinnréttingin 
var orðin mjög lúin og nýtti rýmið 
illa. Það er engin geymsla í sam-
eigninni heldur er lítil kompa inni 
í íbúðinni sem við nýtum bæði 
sem þvottaherbergi og geymslu. 
Geymsluplássið var því takmarkað 
fyrst um sinn,“ segir Guðfinna.

Eftir nokkur ár í íbúðinni voru 
Guðfinna og Bjössi komin með 
meira en nóg af gömlu innrétting-
unni og ljóta parketinu. „Mig lang-
aði að rífa hurðirnar á eldhúsinn-
réttingunni af í hvert einasta skipti 
sem ég opnaði skápana. Þegar við 
fórum svo af stað í að setja upp 
almennilegar gardínur og skipta út 
litlum bráðabirgðafataskáp fyrir 
stóran stóran úr Ikea, þá skildum 
við ekki hvers vegna við vorum 
ekki löngu byrjuð á þessu.“

Fyrirkomulag  
sem hentar okkur
Í íbúðinni er eitt svefnherbergi 
sem fyrstu árin var nýtt sem slíkt. 
Sjónvarpið var frammi í aðal-
rými ásamt sófa og stúdíóhorni 
Guðfinnu. „Draumur minn var að 
aðskilja stúdíóið mitt frá aðal-
rýminu. Því ákváðum við að taka 
rúmið fram í aðalrýmið og setja 
sjónvarpið og sófann inn í „svefn-
herbergið“, og úr varð sjónvarps-
herbergi með fataskáp. Þetta fyrir-
komulag hentar okkur mikið betur 
enda horfum við lítið á sjónvarp. 
Ég fæ næði til að teikna og hanna 
í mínu listahorni í aðalrýminu og 
Björn er með sína aðstöðu inni 
í herbergi. Við reynum að nýta 
hvern einasta fermetra sem best. 
Við viljum að íbúðin sé sérsniðin 
að okkar þörfum en ekki þeirra 
sem munu kannski koma í heim-
sókn einhvern tíma og gista. Við 
erum óhrædd við að taka mublur 
í sundur og geyma eða selja það 
sem er ekki notað til að losa um 
pláss, því við þurfum allt það pláss 
sem okkur býðst. Það færist alltaf í 
aukana að fólk búi í litlum íbúðum 
og framleiðendur á innréttingum 
og innbúi koma sífellt með betri 
lausnir fyrir litlu heimilin.“

Gerðu allt sjálf
Guðfinna og Bjössi tóku ákvörðun 
um að reyna að gera sem mest sjálf. 
Þó segist Guðfinna vera flinkari 
með blýant og pensil en hamar 
og nagla, enda hæfileikaríkur 
teiknari. Þegar hún er ekki uppi á 
fjalli að ljósmynda náttúruna má 
vanalega finna hana við tölvuna 
að hanna veggspjöld eða að vinna 
teikningar sínar og ljósmyndir. 
„Við ákváðum að fara í þetta sjálf 
og sjá bara hvað við næðum að 
gera. Björn mundi ekki viður-
kenna að hann sé laghentur en það 
kom á óvart hversu vel tókst til, 
sérstaklega í ljósi þess að hvorugt 
okkar hefur reynslu. Björn er fyrr-
um starfsmaður Byko á Akureyri 
til margra ára svo það var heppi-
legt hvað hann þekkir vörurnar 
vel, enda voru ferðirnar í Byko 
og Bauhaus óteljandi í ferlinu. Þá 
teljum við ekki með allar ferðirnar 
í Ikea að sækja parta úr innrétt-
ingu eða skila og skipta. Eins 
áttum við afar takmarkað magn 
verkfæra í upphafi framkvæmda, 
en þeim fjölgaði aðeins í gegnum 
ferlið, þó ekki mikið.“

Dóu ekki ráðalaus
Það var margt sem þurfti að gera 
eftir þrjú ár í óhreyfðri íbúð. „Fyrst 
þurfti að ná gamla parketinu og 

Nýi eldhúskrókurinn kemur sérlega 
vel út með stórauknu borðplássi. 

Guðfinna er 
hrifin af SKÅDIS 
hirslutöfl-
unum sem auð-
veldar henni 
að komast í 
potta, pönnur 
og önnur áhöld. 
Þetta verður 
líka til þess 
að smáhlutir 
safnast ekki 
fyrir á dýrmætu 
bekkjaplássi í 
litlum eld-
húsum.

Kallax rúmið er ævintýralega 
skemmtileg lausn sem dregur fram 
barnið í okkur öllum. 

Hér undir rúminu er einkar notalegt 
að liggja í næði með ótal púða að 
lesa, teikna eða skrifa skáldsögu. 

Guðfinna er virkilega ánægð með nýja eldhúsið, enda er hún afar dugleg að 
töfra fram dýrindis heilsurétti, eins og sjá má á Instagram. MYNDIR/AÐSENDAR

Framhald af forsíðu ➛

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Við viljum að 
íbúðin sé sérsniðin 

að okkar þörfum en ekki 
þeirra sem munu 
kannski koma í heim-
sókn einhvern tíma og 
gista.

f lestöllum flísunum af gólfinu, 
en flísarnar voru alger martröð. 
Á sínum tíma höfðu þær verið 
límdar á grunninn með þykku lími 
sem var eins og steinn. Við vorum 
í marga klukkutíma að skiptast á 
með höggborvél að ná líminu og 
flísunum af með tilheyrandi ryki 
og hávaða. Þá loks gátum við lagt 
parket á stofuna og eldhúskrókinn 
með aðstoð fjölskyldumeðlima. 
Þegar parketið var komið á var allt 
annað að horfa yfir íbúðina.

Þá var komið að eldhúsinu 
sem var töluvert meiri vinna. Við 
fengum einfalda hjólsög að láni 
til að saga borðplötur og hliðar-
klæðningar. Vinnuaðstaðan var 
takmörkuð. Við söguðum því úti 
og lögðum langar plötur á lítið 
skrif borð. Atvinnusmiðir myndu 
örugglega klóra sér í hausnum 
yfir vinnubrögðunum, en þetta 
gerði sitt gagn og við dóum ekki 
ráðalaus í öllum hindrununum 
sem urðu á vegi okkar. Youtube og 

Google komu sér líka vel enda er 
hægt að finna þar leiðbeiningar 
um hvað sem er. Það var líka gott 
að fá hönnunarþjónustu frá Ikea. 
Sjálf var ég búin að reyna að eiga 
við uppsetningarforritið þeirra á 
netinu en gekk illa, svo við mætt-
um til þeirra, gáfum upp málin og 
létum vita um séróskir varðandi 
hönnunina. Til dæmis langaði mig 
að hafa opnar hillur inn á milli 
eldhússkápa og veggfestar hillur 
fyrir ofan eyjuna eða tunguna til 
að raða glærum krukkum á, sem 
mér finnst svo huggulegt að sjá í 
eldhúsum.“

Guðfinna vill þó brýna fyrir 
fólki að skoða vel allar samsetn-
ingarleiðeiningar með skápum 
og raftækjum áður en hlutir eru 
keyptir saman. „Við gerðum þau 
mistök að setja saman skápinn 
sem viftan átti að fara í, áður en 
við keyptum viftuna. Svo sáum við 
í leiðbeiningunum fyrir viftuna 
að það þarf að saga pláss fyrir 

viftuna úr botnplötunni áður en 
skápurinn er settur saman. Eftir á 
að hyggja hefði líka verið betra að 
hafa viftuna ekki innbyggða því 
innbyggðar viftur þurfa barka upp 
úr skápnum sem þær eru settar 
í. Okkar skápar eru svo þétt upp 
við loftið að það gengur ekki. En 
við náum að redda því með því að 
saga gat yfir í efsta hólfið í opna 
skápnum við hliðina með hring-
bor og tengja barkann þangað. Við 
eigum enn eftir að klára þetta en 
það fer að koma að því.“

Ævintýraleg lausn
Eitt af því forvitnilegasta sem 
skötuhjúin tóku sér fyrir hendur 
í íbúðinni var að smíða sér forláta 
rúm, sem gegnir að auki hlutverki 
geymslupláss og lítils nota-
legs skots. „Eftir að við færðum 
rúmið fram í aðalrýmið var ekki 
nægt pláss fyrir gólfhillu. Okkur 
vantaði meira geymslupláss svo 
það þurfti helst að sameina rúm 
og hillur í eitt. Ég gruflaði mikið 
á Pinterest í leit að hentugum 
útfærslum og rakst á allnokkrar. Í 
f lestum útfærslunum voru Kallax-
hillurnar frá Ikea notaðar. Við 
ákváðum að gera eins og teikn-
uðum upp hvernig væri best að 
raða þeim undir dýnuna í tvö L, 
sem koma á móti hvort öðru með 
stoð í miðjunni til stuðnings. Við 
héldum í enn eina Byko ferðina og 
fengum þar tvær krossviðarplötur 
sem samanlagt voru jafnstórar 
og dýnan, eða 200 x 180 cm. Svo 
fórum við í Ikea og náðum í sex 
Kallax-hillur með fjórum hólfum 
ásamt skrúfum og róm til að festa 
allt saman.

Ég er ótrúlega ánægð með 
hversu vel tókst til. Þetta stein-
liggur og hilluplássið létti mikið á 
geymslunni/þvottahúsinu sem var 
orðin troðfull. Svo er líka nóg pláss 
fyrir dót undir rúminu. Við vorum 
dálítið hrædd um að hillurnar 
væru ekki nógu sterkar, enda ekki 
hannaðar til að vera rúmbot. En 
þeim er raðað þétt saman og þær 
eru skrúfaðar við krossviðarplöt-
una á mörgum stöðum. Þetta er  

því mjög stöðugt rúm og haggast 
ekki. Það var skrítið að sofa fyrstu 
næturnar í rúminu því það er 
töluvert hærra en við vorum vön. 
Ég þarf tröppu til að komast upp 
í. En ég er ekki hrædd um að detta 
framúr enda hef ég aldrei rúllað 
mér úr rúmi í svefni.“

Undir rúminu er svo stór-
skemmtilegt „leyniskot“ þar sem 
má koma sér vel fyrir með bók eða 
teikniblokk. „Það er næstum eins 
og aukaíbúð undir rúminu. Þar má 
hrúga púðum til að hafa notalegt 
og leyfa krökkum að leika sér. Sjálf 
næ ég ekki að sitja upprétt en það 
er vel hægt að liggja. Við settum 
Philips Hue ljós sem lýsir í öllum 
regnbogans litum undir rúminu og 
skapar notalega stemningu þegar 
það er orðið dimmt og ljósið skín 
út um hillurnar.“

Ár af framkvæmdum
Í heildina tók allt ferlið, frá byrjun 
til enda, eitt ár. „Í bjartsýni okkar 
héldum við að við gætum klárað 
þetta í sumarfríinu í fyrra. En svo 
ákváðum við að mála alla íbúð-
ina, sem var ekki á planinu alveg 
strax. Þegar við losuðum listana 
meðfram veggjum, kvarnaðist úr 
pússningunni á veggjunum sem 
varð til þess að við þurftum að 
gjöra svo vel að fylla upp í það. 
Við lærðum líka að framkvæmdir 
taka alltaf miklu lengri tíma en 
maður heldur. Eins mikil snilld 
og Ikea er, þá lendir maður oft 
í því að það er ekki allt til sem 
mann vantar. Einnig er ekki alltaf 
allt til í innréttingarnar svo það 
getur verið gott að panta allt með 
góðum fyrirvara áður en fram-
kvæmdir eiga að hefjast. Næst á 
framkvæmdalistanum eru hurða-
skipti og svo er baðherbergið eftir 
það, sem við förum í þegar við 
erum aðeins farin að gleyma hvað 
framkvæmdir síðasta árs voru 
mikil vinna.“

Á Instagram-síðu Guðfinnu, @
gudfinnaberg má finna allt ferlið 
frá upphafi til enda í „highlights“, 
en Guðfinna var dugleg að skrá 
heimildir yfir allt sem þau gerðu 
upp í íbúðinni og deila því með 
fylgjendum. Einnig er hún meira 
en tilbúin að svara þar spurn-
ingum um rúmgerðina, séu aðrir í 
svipuðum hugleiðingum. Hún er 
þegar búin að fá nokkrar fyrir-
spurnir frá fólki úti í heimi eftir að 
hafa birt myndir af rúminu.

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, 
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Híbýli fasteignasala kynnir 
tvílyft einbýlishús á stórri, 
gróinni og friðsælli 2000 

fm lóð við Hlíðarveg á Siglufirði. 
Húsið stendur beint ofan við 
kirkjuna og er með víðáttumiklu 
útsýni yfir bæinn, höfnina og út á 
fjörðinn.

Í húsinu er rekin heimagisting 
og að auki eru tvö vegleg gestahús 
á lóðinni, heitur pottur, útisturta 
og hús til að hafa fataskipti í. 
Íbúðarhúsið er 182,4 fm. Á neðri 
hæð er sérinngangur en hún 
skiptist í fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi og gang þar sem er 
kaffiaðstaða með innréttingu. Hiti 
er í gólfum með sér hitastýringu í 
öllum rýmum.

Gengið er upp tröppur á efri 
hæð sem einnig hefur sérinngang. 
Stór timburpallur er fyrir framan 
inngang, útihús úr timbri þar sem 
er innrétting og búr, ísskápur, 
þvottavél og þurrkari. Forstofa 
með flísum á gólfi. Stofur eru 
opnar með víðáttumiklu útsýni 
í tvær áttir. Eldhús með upphaf-
legri innréttingu en hefur verið 
endurnýjuð að hluta. Rúmgott 
svefnherbergi með parketi á gólfi 
og baðherbergi.

Mögulegt væri að byggja eina 
hæð ofan á húsið en nærliggjandi 

hús eru sum hver þrílyft. Hægt er 
að fá eignina með öllu innbúi og 
útihúsgögnum. Þá er hægt að fá 
viðskiptavildina sem er fólgin í 
nafninu „The Herring House“ en 
það hefur fengið lofsamlega dóma 
í gegnum árin og toppeinkunn

Heimagisting á Siglufirði

Húsið stendur á fallegri lóð á Siglu-
firði þaðan sem er víðáttumikið 
útsýni.

Reykjavík
Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði

588 4477
Síðumúla 27

www.valholl.is

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

Snorri Snorrason  
Löggiltur Fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

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

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

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

Sturla Pétursson
Löggiltur Fasteignasali. 
899 9083

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

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

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

Þórarinn Thorarensen 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Júlíus Jóhannsson  
Lögg. fast. og eigandi 

Monika Hjálmtýsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Jón Óskar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi

Sími: 512 4900
www.landmark.is

landmark@landmark.is

Nánari upplýsingar um eignina 
og búnað sem getur fylgt henni 
eru veittar á skrifstofu Híbýla í 
síma 585-8800 eða á netfanginu 
hibyli@hibyli.is. Ingibjörg Þórðar-
dóttir, löggiltur fasteignasali 
s. 864-8800 /ingibjorg@hibyli.
is. Ólafur Már Ólafsson, lög-
giltur fasteignasali s. 865-8515 / 
olafur@hibyli.is



102 HL ÍÐARENDI . IS
Glæsilegar og mjög vel staðsettar íbúðir í 
byggingu við Arnarhlíð 2 í nýju póstnúmeri, 
102, við rætur Öskjuhlíðar. Íbúðunum fylgir 
stæði í bílakjallara ásamt þaksvölum með 
stórbrotnu útsýni. Aðgengi er að lokuðum 
og mjög skjólgóðum garði. Íbúðirnar eru 
2-4 herbergja, á bilinu 74 – 237 fermetrar.

• Innréttingar frá JKE Danmörku 

• Boðið er upp á þrjár gerðir innréttinga 

• Innanhússhönnun M/STUDIO Reykjavík 

• Steinborðplötur 

• Bílskúrar fylgja ákveðnum íbúðum 

• Tvö baðherbergi 

• Þaksvalir/þakgarðar með  
einstöku útsýni 

• Lofthæð 280 cm 

• Gólfsíðir VELFAC-gluggar 

• Miele-tæki 

• Free@home 
 

• Lokaður og skjólgóður garður 

• Bílastæði í bílakjallara 

• Rafmagn í gluggatjöldum 

• Myndavélardyrasími sem tengist  
við snjallsíma 

• Álklætt og einangrað að utan 

• Aukin hljóðvist 

• Rafmagnshönnun og innfelld lýsing 
hússins hönnuð af Lúmex 

• Allar íbúðir með LED-lýsingu 

• Rafbílaheimtaug í bílakjallara 

• Arkitektar hússins, ALARK arkitektar

OPIÐ 
HÚS
Í DAG 
þriðjudaginn 

28.júlí 

kl. 17:30-18:00

Einstök hönnun í hjarta Reykjavíkur

NÝJAR ÍBÚÐIR 
KOMNAR Í SÖLU

OPIÐ HÚS 
INNGANGUR

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

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

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

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

Nánari upplýsingar
má finna á 
102hlidarendi.is

KEYRT AÐ HJÁ 
VALSHEIMILINU



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.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag  
frá kl. 17.00 – 17.30  
• Virkilega falleg 67,5 fm. 2ja herbergja íbúð við 

Háaleitisbraut í Reykjavík. Húsið er teiknað af 
Sigvalda Thordarson arkitekt og prýða hinir 
þekktu gulu, bláu og hvítu litir húsið, sem eru 
algengir á húsum sem voru hönnuð af honum. 

• Um er að ræða endaíbúð í kjallara og snúa 
gluggar til vesturs og norðurs. Stigagangur er 
nýlega málaður og með nýjum teppum.

• Rúmgóð stofa sem rúmar vel setustofu og 
borðstofu. Eldhús er opið við stofu. Svefnher-
bergi með glugga til vesturs. 

Góð íbúð miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

Verð 34,9 millj.

Háaleitisbraut 26.  2ja herbergja endaíbúð.

 

Eignin verður til sýnis nk. fimmtudag  
frá kl. 17.00 – 17.30  
• Afar falleg 82,9 fm. endaíbúð á 1. hæð að með-

talinni sér geymslu í góðu fjölbýlishúsi við Kapla-
skjólsveg í Reykjavík. Útgengi er á rúmgóðar 
suðvestur svalir úr stofu.  

• Íbúðin er björt og opin með gluggum á þrjá 
vegu til suðvesturs, suðausturs og norðausturs.

• Húsið að utan var sprunguviðgert og málað árið 
2016. Nýleg hellulögn er fyrir framan hús. Nýleg 
rafmagnstafla innan íbúðar og fyrir heildarhúsið.  

Góð íbúð miðsvæðis í Vesturbænum.  
Íþróttasvæði KR, sundlaug Vesturbæjar og 
Melabúðin í næsta nágrenni. 

Verð 46,9 millj.

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

• Örstutt í þjónustu, veitingastaði og útivist. Útsýni 
yfir sundin blá, miðbæinn og borgina. 

• Þýskar gylltar álklæðningar ásamt stórum swiss 
pearl steinplötum. Sérstök hljóðgólf í öllum 
íbúðum, þykkir veggir og full loftræsting 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.

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

Nánari upplýsingar á www.105midborg.is

• Parhús með tveimur íbúðum í útleigu á 351,0 
fermetra afgritri lóð með 8-10 sér bílastæðum á 
virkilega góðum stað í miðborginni.  

• Tvær 2ja herbergja íbúðir eru í húsinu, ein á 
hvorri hæð, og eru þær báðar í útleigu. Góðir 
tekjumöguleikar til lengri tíma.

• Parhúsið er í þokkalegu ástandi að innan og 
utan, en þarfnast einhvers viðhalds og endur-
bóta.

• Mögulegt væri að leigja út bílastæði á lóðinni 
til viðbótar, en nýtt rafmagnshlið var sett upp 
á lóðina fyrir nokkrum vikum síðan og hún því 
lokuð fyrir óviðkomandi umferð.

Kaplaskjólsvegur 55.  3ja herbergja endaíbúð.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

Eignin verður til sýnis í dag,  
þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
• Vel skipulögð 194,2 fm. 6-7 herb. íbúð á 

tveimur hæðum, jarðhæð og 1. hæð, í fallegu 
og glæsilegu húsi auk 36,3 fm. bílskúrs sem er 
nýlega endurnýjaður.  

• Stórar og bjartar samliggjandi stofur með 
gluggum í þrjár áttir þaðan sem nýtur útsýnis út 
á sjóinn, að Álftanesi og Reykjanesi. 4 rúmgóð 
svefnherbergi. Eldhús með gluggum í tvær áttir. 

• Fyrirliggjandi eru teikningar að breytingum á 
1. hæð eignarinnar á þann veg að eldhús er 
opnað við hol og stofur þannig að úr verði mjög 
stórt, opið og bjart rými með miklu flæði.

Verð 79,9 millj.

• Til sölu  tvö bátaskýli í Svínahlíð í landi Heiðar-
bæjar við Þingvallavatn. 

• Hvort skýli um sig er um 20 fermetrar að stærð 
og bæði með rafmagni. 

• Bátaskýlin er við hlið hvors annars og seljast 
annað hvort saman eða í sitthvoru lagi.

Verð kr. 4,2 millj. 
hvort skýli. 

Hringbraut 63 - Hafnarfirði. 6-7 herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Bátaskýli - Svínahlíð í landi Heiðarbæjar við Þingvallavatn.Ingólfsstræti. Parhús með tveimur íbúðum.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag 
frá kl. 17.00 – 17.30 
• 180,7 fm. 6 herbergja útsýnisíbúð á 6. og 7. 

hæð. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu.  
Svalir eru til suðurs út af stofum á neðri hæð 
íbúðarinnar og 43,5 fm. þakgarður út af sjón-
varpsstofu á efri hæð íbúðarinnar.  

• Glæsilegt útsýni yfir Reykjanesið, Bláfjöll og 
víðar. Nýlegt harðparket er á gólfum og mjög 
mikið skápapláss er í íbúðinni.

• Auðvelt er að bæta fimmta svefnherberginu við 
í eigninni, en teikningar af eigninni gera ráð fyrir 
því að 3 svefnherbergi séu á neðri hæð íbúðar-
innar og 2 svefnherbergi á efri hæð. 

Stutt í skóla, leikskóla, sundlaug og verslanir.
Verð 79,9 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.  
Íbúðirnar 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 

Kórsalir 3 - Kópavogi. Glæsileg 6 herbergja útsýnisíbúð.

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

• Frábærlega staðsett 358,5 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum með innbyggðum 24,6 fm. 
bílskúr og 2ja herbergja aukaíbúð. Þá er ótalið 
lokað bílskýli við suðurenda lóðar, geymsla við 
suðvesturenda lóðar, gróðurhús austan megin 
við hús og gler blómaskáli ofan á bílskúr.

• Glæsilegt útsýni er af efri hæð hússins út á 
sundin, yfir Garðabæ, fjallagarðinn í suðri og 
víðar. Lóðin er 2.043,0 fm. að stærð og er öll 
hin glæsilegasta.

• Garðurinn er afgirtur með grindverki sem liggur 
ofan á steyptum stoðvegg. Fallegur gróður er 
á lóðinni, göngustígar, steinhleðslur og tjarnir. 
Flísalögð verönd til suðurs fyrir framan aðal-
inngang.

Verð 142,0 millj.

 Kópavogsbraut – Kópavogi. Einbýlishús með aukaíbúð á einstakri lóð.
• Virkilega vandað 254,7 fm. einbýlishús á einni 

hæð á einstökum stað við opið óbyggt útivistar-
svæði á Valhúsahæðinni.  Frá eigninni nýtur 
útsýnis til sjávar, að Keili, Esjunni og víðar.

• Massívt niðurlímt parket og sérsmíðaðar innrétt-
ingar í öllu húsinu. Aukin lofthæð í stórum hluta 
hússins og gólfsíðir gluggar að hluta.  

• Setustofa með mikilli lofthæð og kamínu. Borð-
stofa með gólfsíðum gluggum til suðurs. Skáli 
við borðstofu með útgengi á verönd. Fjögur 
herbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi.

• Lóðin er fullfrágengin en þó hefur ósnortinn mói 
verið látinn halda sér í tengslum við Valhúsa-
hæðina norðan og austan við húsið.  Stór hellu-
lögð innkeyrsla og stéttir fyrir framan húsið.  

Verð 143,5 millj.

Valhúsabraut – Seltj.nesi. Einstök staðsetning.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

Strikið – Sjálandi Garðabæ / Naustavör – Bryggjuhverfið Kópavogi.
„Vantar allar gerðir eigna á söluskrá.  Mikil sala.  Skoðum og verðmetum samdægurs. Hafðu samband“. 
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Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401 Þú finnur okkur á fold.is

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í löggildingarnámi

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson 

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

BÓKIÐ SKOÐUN

Einarsnes 74,  Rvk. 3ja m/palli 
OPIÐ HÚS ÞRI 28/7 KL. 15:30-16:00.

Einarsnes 74,  jarðhæð: Talsvert endurnýjuð ca. 67 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í 
Skerjafirðinum. Tvö svefnherbergi. Sameiginlegur inngangur með einni íbúð. Gengt frá 
stofu á góðan pall og þaðan út á stóra sameiginlega lóð. Verð 33,9 millj.

 Opið hús þriðjudaginn 28. júlí kl. 15:30-16:00, verið velkomin.

Kaldárhöfði við Úlfljótsvatn
SUMARHÚS.

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

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

Stráksmýri 15 í landi Indriðastaða, Skorradal: Samtals ca. 80 fm. fallegt, vel viðhaldið 
sumarhús á eignarlóð í landi Indriðastaða við Skorradalsvatn. Í húsinu er rúmgott hjóna-
herbergi og tvö minni svefnherbergi auk ca. 18 fm. svefnlofts. Gott baðherbergi með 
sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél. Opið eldhús við stofu og góður pallur við húsið, síma-
hlið. Verð 24,8  millj. SKIPTI MÖGULEG Á HJÓLHÝSI EÐA HÚSBÍL.

Sumarbústaður á Þingvöllum 
Í LANDI HEIÐARBÆJAR.

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

Garðastræti 4 
NÝ ÍBÚÐ Í ELDRA HÚSI.

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. Frábær fjárfestingarkostur.

Vesturgata 33b, neðri hæð 
OPIÐ HÚS ÞRI 28/7 KL. 16:30-17:00.

Vesturgata 33b, 101 Rvk. Falleg 3ja herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýli á rólegum og 
fallegum stað nálægt miðborginni. Íbúðin getur nýst hvort sem er sem tvær stofur og svefn-
herbergi eða sem tvö svefnherbergi og stofa. Íbúðin er talsvert endurnýjuð, en heldur þó 
gamla sjarmanum. Verð 37,9 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 28. júlí kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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.

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



Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignas
Sími: 865 4120

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

sími

2015
  2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

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

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Glæsilegt sumarhús  
í Grímsnesi, 109,5 fm á 
tæplega hektara eignarl.

 • Steypt plata með gólfhita 

 • Fjögur svefnherbergi 
/ tvö baðherbergi 

 • Geymsla / þvottahús 

 • Innbú getur fylgt með sé 
sérstaklega samið um það

 • Frábært hverfi fyrir fjölskyldur

Borgarleynir 12
801 Grímsnes

Verð:  34,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Afar vegleg 4ra herbergja 
útsýniseign á 5. hæð 

 • 147, 2 fm auk stæðis í bílageymslu 

 • Hjónasvíta með baði 

 • Tvö svefnherbergi 

 • Baðherbergi með þvottaaðstöðu 

 • Yfirbyggðar suðursvalir 

 • Stóri gólfsíðir gluggar 
og glæsilegt útsýni

Frakkastígur 8d (514)
101 Reykjavík

Verð:  94,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Grandavegur 42e
107 Reykjavík

Glæsileg 122 fm íbúð á  
3. hæð með 23 fm yfir
byggðum svölum og  
145 fm þaksvölum  

 • 3 svefnh og 2 baðherbergi, 
annað með sturtu og aðstöðu 
fyrir þvottavél og þurrkara. 

 • Útgengt úr stofu á rúmlega 
22 fm svalir er vísa í suður 
og eru með svalalokun

 • Einnig stórglæsilegar  
145 fm þaksvalir

 • Stæði í bílageymslu

Tilboð óskast  

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 29. júlí 

 milli kl. 17  17:30 

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520PANTIÐ SKOÐUN 

hjá Gunnari í síma 899 5856

Nánari upplýsingar:

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



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.isFjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 65-90%  
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Falleg 172,6 fm efri sérhæð með bílskúr
 • 3 svefnherbergi 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

Verð :   82 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Safamýri 77

s. 845 8958

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

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

 • Nýlegt lyftuhús með 
 • Stæði í lokaðri bílageymslu
 • Eignin skiptist í 118,8 fm íbúðarrými
 • 15,2 fm geymsla

Verð :   77,9 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrólfsskálamelur 3

s. 899 5856

170 Seltjarnarnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 8956

.       

Verð:  69,9 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 28. júlí kl. 17:00  17:45

Glæsileg sérhæð á þessum 
vinsæla stað við Laugardal 

 • Skráð stærð 132,6 fm 
 • 5 góð svefnherbergi 
 • Suður svalir og nýlegur 
geymsluskúr á lóð 

 • Miklar endurbætur hafa 
farið fram á eigninni 

 • Eigninni fylgir bílskúrsréttur 
og sérstæði

Álfheimar 9
104 Reykjavík

Vel skipulögð 80,9 fm 3ja herbergja íbúð 
á jarðhæð í lyftuhúsi 

 • 3 svefnherbergi og baðherbergi með sturtu
 • Vandaðar innréttingar og skápar
 • 20 fm sérafnotarými í garði
 • Íbúðin skilast án gólfefna og með stæði í bílageymslu.

Verð :   47,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mosagata 11 (102)

s. 775 1515

210 Garðabær

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 755 1515

.       

Verð:  56,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 28. júlí  kl. 17:00 – 17:30

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

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

.       

Verð:  37,5 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 28. júlí  kl. 16:45 – 17:15

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð  
við Furugrund

 • 97,4 fm (stæði 23,8fm) 

 • 3ja herbergja 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Góð staðsetning

Furugrund 70
200  Kópavogur

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

Vel skipulögð íbúð á 5 hæð  
í húsi fyrir 60 ára og eldri 

 • 3ja herbergja 106 fm auk 15 fm stæðis 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

Verð :   55,4 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skúlagata 40

s. 899 5856

101 Reykjavík

Falleg 45 herbergja íbúð  
sem tekur vel á móti þér 

 • Þrjú svefnherbergi, rúmgott sjónvarphol 
 • Fallegar stofur með útgengt á 9 fm útsýnis svalir 
 • Þvottahús/geymsla innan
 • Merkt stæði á bílaplani 

Verð :   49,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fróðengi 6

s. 845 8958

112 Reykjavík

Vatnsendahlíð 

130

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

Verð :   104,5 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Urriðakvísl 12

s. 845 8958

110 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

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

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

Verð :   51,5 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 8

s. 899 5856

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

Mjög falleg og rúmgóð 99,2 fm íbúð á 1. hæð  
 • Yfirbyggðar svalir til vesturs
 • Stæði í bílageymslu
 • Eldhúsið er opið inn í stofurýmið með fallegri 
innréttingu og vönduðum tækjum 

 • Pallur með sérafnotarétti til austurs, alls 24,7 fm

Verð :   55 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 15

s. 775 1515

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

Rúmgott 240 fm einbýlishús á 2 hæðum
 • Mörg svefnherbergi 
 • Stofur með arinn 
 • 28 fm Bílskúr 
 • Gróinn garður

Verð :   84,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kaldasel 1

s. 775 1515

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

Parhús sem er 199,2 fm auk 22 fm bílskúrs 
 • Búið er að endurnýja 
eldhús, baðherbergi og sum gólfefni 

 • Sólskáli sem snýr til suðurs 

 • Laust strax

Verð :   102,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Einarsnes 30

s. 775 1515

102 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

.       

 Verð :   55,9 millj.

4ra herbergja íbúð á 
fimmtu hæð í lyftuhúsi

 • 3 svefnherbergi

 • Opið eldhús og stofa  
með útsýni

 • Þvottaherbergi/geymsla

 • Svalir og 

 • Sérgeymsla í kjallara 

 • Stæði í bílageymslu fylgir 

Skúlagata 44
101 Reykjavík

.       

Verð:  125 millj.

Stórglæsilegt 272 fm einbýli 
neðst við voginn með útsýni  
og fallegum garði

 • 4 stofur, 4 svefnh og 3 baðh

 • Stór garður og pallur 
með heitum potti

 • Húsið er 2 hæðum með 
einstaklega fallegum gluggum 
sem setja mikinn svip á húsið

 • Húsið mikið endurnýjað að 
innan fyrir um 10 árum

 • Rúmgóður bílskúr

Hverafold 31
112 Grafarvogi

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

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

Falleg 3ja herbergja 66,3 fm  
risíbúð með útsýni 

 • Skiptist í sameiginlegan inngang, geymslu, eldhús, baðherbergi, 
stofur, 1-2 svefnherbergi, svalir, og sameiginlegt þvottahús 

 • Hús sem hefur fengið gott viðhald

Verð :   39,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bólstaðarhlíð 33

s. 775 1515

105 Reykjavík

Fallega 80,3 fm 4ra herb. íbúð á 1 hæð
 • Gott og mikið enddurnýjað hús 
 • Rétt við miðbæinn og háskólasvæðið 
 • Falleg íbúð á frábærum stað  
 • Hús nýviðgert að utan

Verð :   48,4 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  
Nánari upplýsingar:

Brávallagata 6

s. 822 2307

101 Reykjavík

s. 897 0634

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856 BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 897 0634

Falleg útsýnis endaíbúð 113,6 fm 
 • Fjögurra herbergja 
 • Sérinngangur 
 • Stórt eldhús með góðri vinnuaðstöðu 
 • Stórar fallegar bjartar stofur 
 • Útgengt úr stofu á útsýnis svalir

Verð :   56,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gnípuheiði 3 

s. 845 8958

200  Kópavogur

.       

 Verð :   67,9 millj.

Vönduð 104 fm, 3ja herb. íbúð

 • Glæsilegar svartbæsaðar 
innréttingar og innihurðir, 
gólfhiti, steinn í borðum

 • Stórar glæsilegar stofur 
með gólfsíðum gluggum

 • Útsýni til sjávar

 • Sér stæði í bílageymslu 

 • Sameiginlegur skjólgóður 
lokaður suðurgarður

Hverfisgata 94 (405)
101 Reykjavík

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

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

116,5 fm. endaíbúð á 3. hæð
 • 3 – 4 svefnherbergi
 • Tvennar svalir
 • Gott viðhald á húsi
 • 5,4 fm geymsla í kjallara
 • Mikið útsýni

Verð :  49,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Bólstaðarhlíð 64

s. 616 1313

108 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórunni í síma 773 6000

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

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.

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

Fallegt og virðulegt  482 fm hús á 
horni Öldugötu og Ægisgötu

 • Tvær íbúðir eru í húsinu 

 • Vel byggt steinteypt hús sem 
stendur á 500 fm eignarlóð 

 • Frábær staðsetning  
í hjarta miðbæjarins

Öldugata 14
101 Reykjavík

Verð:  210 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.isFjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 65-90%  
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!Með þér alla leið

Falleg 172,6 fm efri sérhæð með bílskúr
 • 3 svefnherbergi 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

Verð :   82 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Safamýri 77

s. 845 8958

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

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

 • Nýlegt lyftuhús með 
 • Stæði í lokaðri bílageymslu
 • Eignin skiptist í 118,8 fm íbúðarrými
 • 15,2 fm geymsla

Verð :   77,9 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrólfsskálamelur 3

s. 899 5856

170 Seltjarnarnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 8956

.       

Verð:  69,9 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 28. júlí kl. 17:00  17:45

Glæsileg sérhæð á þessum 
vinsæla stað við Laugardal 

 • Skráð stærð 132,6 fm 
 • 5 góð svefnherbergi 
 • Suður svalir og nýlegur 
geymsluskúr á lóð 

 • Miklar endurbætur hafa 
farið fram á eigninni 

 • Eigninni fylgir bílskúrsréttur 
og sérstæði

Álfheimar 9
104 Reykjavík

Vel skipulögð 80,9 fm 3ja herbergja íbúð 
á jarðhæð í lyftuhúsi 

 • 3 svefnherbergi og baðherbergi með sturtu
 • Vandaðar innréttingar og skápar
 • 20 fm sérafnotarými í garði
 • Íbúðin skilast án gólfefna og með stæði í bílageymslu.

Verð :   47,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mosagata 11 (102)

s. 775 1515

210 Garðabær

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 755 1515

.       

Verð:  56,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 28. júlí  kl. 17:00 – 17:30

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

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

.       

Verð:  37,5 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 28. júlí  kl. 16:45 – 17:15

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð  
við Furugrund

 • 97,4 fm (stæði 23,8fm) 

 • 3ja herbergja 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Góð staðsetning

Furugrund 70
200  Kópavogur

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

Vel skipulögð íbúð á 5 hæð  
í húsi fyrir 60 ára og eldri 

 • 3ja herbergja 106 fm auk 15 fm stæðis 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

Verð :   55,4 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skúlagata 40

s. 899 5856

101 Reykjavík

Falleg 45 herbergja íbúð  
sem tekur vel á móti þér 

 • Þrjú svefnherbergi, rúmgott sjónvarphol 
 • Fallegar stofur með útgengt á 9 fm útsýnis svalir 
 • Þvottahús/geymsla innan
 • Merkt stæði á bílaplani 

Verð :   49,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fróðengi 6

s. 845 8958

112 Reykjavík

Vatnsendahlíð 

130

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

Verð :   104,5 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Urriðakvísl 12

s. 845 8958

110 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

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

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

Verð :   51,5 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 8

s. 899 5856

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

Mjög falleg og rúmgóð 99,2 fm íbúð á 1. hæð  
 • Yfirbyggðar svalir til vesturs
 • Stæði í bílageymslu
 • Eldhúsið er opið inn í stofurýmið með fallegri 
innréttingu og vönduðum tækjum 

 • Pallur með sérafnotarétti til austurs, alls 24,7 fm

Verð :   55 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 15

s. 775 1515

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

Rúmgott 240 fm einbýlishús á 2 hæðum
 • Mörg svefnherbergi 
 • Stofur með arinn 
 • 28 fm Bílskúr 
 • Gróinn garður

Verð :   84,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kaldasel 1

s. 775 1515

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

Parhús sem er 199,2 fm auk 22 fm bílskúrs 
 • Búið er að endurnýja 
eldhús, baðherbergi og sum gólfefni 

 • Sólskáli sem snýr til suðurs 

 • Laust strax

Verð :   102,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Einarsnes 30

s. 775 1515

102 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

.       

 Verð :   55,9 millj.

4ra herbergja íbúð á 
fimmtu hæð í lyftuhúsi

 • 3 svefnherbergi

 • Opið eldhús og stofa  
með útsýni

 • Þvottaherbergi/geymsla

 • Svalir og 

 • Sérgeymsla í kjallara 

 • Stæði í bílageymslu fylgir 

Skúlagata 44
101 Reykjavík

.       

Verð:  125 millj.

Stórglæsilegt 272 fm einbýli 
neðst við voginn með útsýni  
og fallegum garði

 • 4 stofur, 4 svefnh og 3 baðh

 • Stór garður og pallur 
með heitum potti

 • Húsið er 2 hæðum með 
einstaklega fallegum gluggum 
sem setja mikinn svip á húsið

 • Húsið mikið endurnýjað að 
innan fyrir um 10 árum

 • Rúmgóður bílskúr

Hverafold 31
112 Grafarvogi

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

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

Falleg 3ja herbergja 66,3 fm  
risíbúð með útsýni 

 • Skiptist í sameiginlegan inngang, geymslu, eldhús, baðherbergi, 
stofur, 1-2 svefnherbergi, svalir, og sameiginlegt þvottahús 

 • Hús sem hefur fengið gott viðhald

Verð :   39,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bólstaðarhlíð 33

s. 775 1515

105 Reykjavík

Fallega 80,3 fm 4ra herb. íbúð á 1 hæð
 • Gott og mikið enddurnýjað hús 
 • Rétt við miðbæinn og háskólasvæðið 
 • Falleg íbúð á frábærum stað  
 • Hús nýviðgert að utan

Verð :   48,4 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  
Nánari upplýsingar:

Brávallagata 6

s. 822 2307

101 Reykjavík

s. 897 0634

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856 BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 897 0634

Falleg útsýnis endaíbúð 113,6 fm 
 • Fjögurra herbergja 
 • Sérinngangur 
 • Stórt eldhús með góðri vinnuaðstöðu 
 • Stórar fallegar bjartar stofur 
 • Útgengt úr stofu á útsýnis svalir

Verð :   56,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gnípuheiði 3 

s. 845 8958

200  Kópavogur

.       

 Verð :   67,9 millj.

Vönduð 104 fm, 3ja herb. íbúð

 • Glæsilegar svartbæsaðar 
innréttingar og innihurðir, 
gólfhiti, steinn í borðum

 • Stórar glæsilegar stofur 
með gólfsíðum gluggum

 • Útsýni til sjávar

 • Sér stæði í bílageymslu 

 • Sameiginlegur skjólgóður 
lokaður suðurgarður

Hverfisgata 94 (405)
101 Reykjavík

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

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

116,5 fm. endaíbúð á 3. hæð
 • 3 – 4 svefnherbergi
 • Tvennar svalir
 • Gott viðhald á húsi
 • 5,4 fm geymsla í kjallara
 • Mikið útsýni

Verð :  49,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Bólstaðarhlíð 64

s. 616 1313

108 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórunni í síma 773 6000

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

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.

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

Fallegt og virðulegt  482 fm hús á 
horni Öldugötu og Ægisgötu

 • Tvær íbúðir eru í húsinu 

 • Vel byggt steinteypt hús sem 
stendur á 500 fm eignarlóð 

 • Frábær staðsetning  
í hjarta miðbæjarins

Öldugata 14
101 Reykjavík

Verð:  210 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232
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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!

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 

Hafnarbraut 13 - 15 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.

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

Nýjar og glæsilegar 15 herb. íbúðir 
í lyftublokk á vestanverðu Kársnesi. 

Sýnum daglega 
alla daga vikunnar

Til  
afhendingar  

strax 

Hafið samband og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Hraunbær 103 a/b/c
110 Reykjavík

Einstakt útsýni

Vandaðar nýjar 
íbúðir fyrir 60+
• Útsýnisíbúðir 

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

• Flestar íbúðirnar ná í gegnum húsið

• Vinsælar íbúðir

• Aðgengi að þjónustu og félag-
smiðstöð hjá Reykjavíkurborg  
í Hraunbæ 105

• Vandaðir verktakar

Afhending október 2020

Stúdíó, 2ja og 3ja herbergja íbúðir

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:  

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

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

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

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

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

F
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m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

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

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

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

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

NÓNHÆÐ
Arnarsmári 36-40

• Nýjar glæsilegar íbúðir í grónu 
umhverfi í Kópavogi. 

• 40 íbúðir. 
 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja.

• 3 stigahús, útsýni. 

• Húsið er klætt að utan.  

• Bílastæði í bílageymslu með 
völdum íbúðum. 

NÓNHÆÐ - Kópavogi
Arnarsmári 36-40

Opið hús þriðjudaginn  
28. júlí fá kl. 16-18

BÍLAGEYMSLA Allar upplýsingar er að finna á 

nonhaed.is 

kjoreign.is

Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is



– MEÐ ÞÉR Í SUMAR

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

hvar sem þú ert í sumar

FRÉTTABLAÐIÐ MEÐ 
Í FERÐALAGIÐ!
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Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur 
Austurvegur 26 • 800 Selfoss

*  Í  HJARTA EYRARBAKKA *
Stórt og tignarlegt hús í hjarta Eyrarbakka. Húsið stendur við aðalgötu bæjarins á sjávarlóð.  
Húsið á sér merkilega sögu, eitt af elstu steinsteyptu húsum landsins, byggt árið 1913 og svo var 
byggt við það 1920. Að utan er húsið ný málað, endurnýjað járn á þaki og malarbílaplan er við 
húsið og grasflöt sjávarmegin. Fyrir utan endurbætur er húsið mjög upprunalegt og hefur því ríkt 
varðveislugildi. Jarðhæðin eða lítið niðurgrafinn kjallari, er 107,3 fm og þar fyrir ofan er 105,2 fm. 
opið rými skráð íbúð og viðbygging 63,2 fm skráð íbúð en er opið rými/bílskúr, samtals 277,8 fm.  
Teikningar gera ráð fyrir 20 fm svefnlofti í viðbyggingarhluta hússins.  
Hús sem býður uppá ótal spennandi tækifæri í búsetu, ferðaþjónustu eða atvinnustarfsemi.

Verð 33,5m

Uppl veitir Hafsteinn Þorvaldsson viðskiptafræðingur/löggiltur fasteigna,- og skipasali 
s. 891-8891 hafsteinn@fasteignasalan.is

Hafsteinn Þorvaldsson
GSM 891 8891

hafsteinn@fasteignaslan.is

Ó ð i n s h ú s

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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

Um er að ræða byggingarhluta úr um 10 ára gamalli 
skólabyggingu við Nauthólsveg 87.  Bygging er sett saman 
úr timbureiningum sem eru á færanlegum steyptum eining-
um (SG Hús). Húsin eru klædd með litaðri stálklæðningu.  
Raki og skemmdir eru í hluta af húsinu og seljast einingar í 
því ásigkomulagi sem þær eru. Einingar sitthvorum megin 
miðju húss (tengibyggingar) eru til sölu og seljast þær 
sem ein heild eða hvor fyrir sig. Innvols fylgir með en ekki 
verður sérstaklega selt innan úr einingum (svosem salerni, 
handlaugar, hurðir o.þ.h.). Hvor eining er ein hæð og milliloft 
u.þ.b. 250 m2 að stærð.

Beðið er um tilboð sem inniheldur allan kostnað við 
niðurtöku í flytjanlegar einingar ásamt brottflutningi af lóð 
fyrir 21. ágúst n.k. Húseignin verður til sýnis þriðjudaginn 
28.júlí og þriðjudaginn 4.ágúst  kl.16.30 -17:30 eða eftir 
samkomulagi. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Hjallastefnunnar 
Hæðarsmára 6, 201 Kópavogi fyrir kl 14 föstudaginn 7.ágúst 
– merkt : tilboð í húseiningar í Öskjuhlíð.

Kaupendur sem bjóða í báða byggingarhluta í einu munu 
hafa forgang.
Hver bjóðandi getur aðeins skilað inn einu tilboði og áskilur 
Hjallastefnan sér rétt til þess að taka hvaða tilboði sem er 
eða hafna öllum.
Farið verður með tilboð sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Steinunn Guðmundsdóttir arkitekt 
s. 699 1332 virka daga kl 13-15. Netfang steina@hjalli.is  

Húseiningar til sölu.

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

hagvangur.is

Sterk tengsl  
í íslensku atvinnulífi



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

 Jeppar

SSANGYONG REXTON ÁRG 2017 
EINN EIGANDI. Mjög vel með farin 
ekinn 56 km. Allar uppl. í síma 
8932611

 Bátar

Þjónusta

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga, klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 Nudd

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

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Jet 1 - 105 cm

Kíktu á úrvalið af loftviftum

Tilboð
21.990 kr

(var 23.075 kr)

Tilboð
59.990 kr

(var 65.373 kr)

Jet II - 105 cm

Tilboð
19.990 kr

(var 21.484 kr)

Tilboð
24.990 kr

(var 27.367 kr)Cyclone 
 132 cm

Loftviftur eru snjöll leið til að 
dreifa varma og koma hreyfingu á 

loft. Loftviftur henta því vel í 
stofur, svefnherbergi, skrifstofur, 

í vöruhús og verksmiðjur. 
Á sumrin henta vifturnar til að 
kæla en á veturna til að jafna 
hitastig og draga úr kyndingu.

Risavifta - 254 cm
Fyrir stór rými eða mikla lofthæð

Tilboð
134.990 kr

(var 150.853 kr)

AÐALFUNDUR
Kuldabola ehf., kt. 430285-0179,  

Hafnarskeiði 12, 815 Þorlákshöfn,  
verður haldinn miðvikudaginn 12. ágúst 2020 

kl. 11:00 á kaffistofu félagsins.

Dagskrá
1. Stjórn félagsins skýrir frá hag félagsins og rekstri þess 

á liðnu starfsári.
2. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið rekstrarár.
3. Kosning stjórnar félagsins.
4. Kosning endurskoðanda félagsins.
5. Ákvörðum um hvernig fara skal með hagnað eða tap 

og um arð og framlög í varasjóð.
6. Ákvörðun um greiðslur til stjórnarmanna og endur-

skoðenda fyrir störf þeirra á starfsárinu.
7. Heimild til stjórnar um kaup á eigin hlutum.
8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem 

löglega eru upp borin.

Dagskrá, endanlegar tillögur, ársreikningur, skýrsla 
stjórnar og skýrsla endurskoðanda verða hluthöfum til 
sýnis í síðasta lagi sjö dögum fyrir aðalfund á skrifsto-
fu félagsins. Afhending fundargagna fer fram að ósk 
skráðra hluthafa. Vilji hluthafi koma dagskrárefni til 
umfjöllunar á aðalfundi skal tilkynna stjórn félagsins skri-
flega um tillöguna eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfund. 
Framboð til stjórnar skal tilkynna skriflega eigi síðar en 
fimm dögum fyrir dagsetningu aðalfundar. Upplýsingar 
um frambjóðendur verða aðgengilegar til skoðunar á 
skrifstofu félagsins tveimur dögum fyrir aðalfund.

Þorlákshöfn, 25. júlí 2020
Stjórn Kuldabola ehf . 

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



www.gilbert.is

Kynntu þér málið á
www.jswatch.com

J S
WAT C H C O . R E Y K J AV KJ S
WAT C H C O . R E Y K J AV K

Gilbert Ó. Guðjónsson úrsmíðameistari 
og alþekktur fagmaður grandskoðar 

hvert einstakt úr áður en það 
yfirgefur verkstæði okkar. JS úrin 

eru íslensk hönnun og framleiðsla, 
sett saman á úrsmíðaverkstæði 

Gilberts, þar sem viðskiptavinir 
geta komið og hitt úrsmiðina sem 

setja saman úrin þeirra.

 Úrvalið af JS úrum hefur aldrei 
verið meira og ættu flestir að geta 
fundið íslenskt úr við sitt hæfi en 
úrvalið má skoða á vefsíðu www.

gilbert.is eða www.jswatch.com.

ÚRSMÍÐAMEISTARI 
OKKAR MISSIR ALDREI 

EINBEITINGUNA

ÚRSMÍÐAMEISTARI 
OKKAR MISSIR ALDREI 

EINBEITINGUNA



 Húsaviðhald

VIÐHALD FASTEIGNA
Tökum að okkar viðhald 
fasteigna ásamt nýsmíði. 

Einnig pípulagnir, flísalagnir, 
múrviðgerðir, málningarvinna og 

gluggaviðgerðir.
Uppl. í s. 780 3344 eða netfangið 

mavar@mavar.is

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

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

 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

 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

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

Atvinna

 Atvinna í boði

VÉLVIRKI EÐA VANUR MAÐUR 
ÓSKAST

Álheimar óskar eftir að ráða 
vélvirkja, bifvélavirkja eða vanan 
mann í málmsmíði / vélavinnu. 
Fjölbreytt framtíðarstarf, góð 
vinnuaðstaða. Uppl. í s. 869 1122, 
efnir@efnir.is www.alheimar.is

Komið og reynsluakið
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Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

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

...á verði fyrir þig!

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

Ódýrasti smájeppinn fyrir íslenskar aðstæður

4x4

Skoðum með uppítöku 
á öllum tegundum bifreiða

VERÐ FRÁ AÐEINS

ÞÚSUND stgr.

2.790

DACIA 
DUSTER

Komið og reynsluakið

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

- Beinskiptur
- Bensín
- 114 hö.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

 Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. 

Við komum til móts við þarfir 
fyrirtækja og sérsníðum lausnir 
sem henta hverjum viðskiptavini.
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LÁRÉTT
1. orðasveimur
5. tvennd
6. möndull
8. þrátta
10. hvað
11. hvíla
12. sýnt
13. ílát
15. sköpun
17. vitleysa

LÓÐRÉTT
1. heyranlega
2. óvættur
3. traust
4. málmblanda
7. jafnhliða
9. óviljugur
12. griðungur
14. bein
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. umtal, 5. par, 6. ás, 8. prútta, 10. ha, 
11. rúm, 12. bent, 13. trog, 15. tilurð, 17. firra.
LÓÐRÉTT: 1. upphátt, 2. mara, 3. trú, 4. látún, 7. 
samtíða, 9. tregur, 12. boli, 14. rif, 16. rr.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson.

Hilmir Freyr Heimisson (2309) 
átti leik gegn Esben Kjems 
Hove á alþjóðlegu móti í Kaup-
mannahöfn.

17. Rd6+! Kf8  (17...exd6 18. 
Hfe1).  18. Re6+ Kg8 19. Rxc8 
1-0.  Hilmir Freyr sigraði á mót-
inu og krækti sér um leið í sinn 
annan áfanga að alþjóðlegum 
meistaratitli! Hann hækkaði 
um 47 stig fyrir frammistöðu 
sína á mótinu. 

www.skak.is:  Árangur Hilmis.  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Norðvestan 3-10 
A-lands í dag, gengur 
í vestan 8-13 syðst síð-
degis, en annars hæg 
breytileg átt. Bjartviðri 
S-lands framan af degi, 
en annars skýjað að 
mestu en úrkomulítið. 
Hiti víða 8 til 18 stig, 
hlýjast S-lands.

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

7 8 3 1 2 4 9 6 5

9 1 4 5 6 8 7 2 3

2 5 6 7 9 3 4 8 1

4 2 7 9 5 1 8 3 6

8 9 5 6 3 7 1 4 2

3 6 1 4 8 2 5 7 9

1 3 9 8 7 6 2 5 4

5 7 2 3 4 9 6 1 8

6 4 8 2 1 5 3 9 7

8 4 6 2 9 5 3 1 7

3 9 7 1 8 4 2 5 6

1 5 2 3 6 7 8 4 9

5 8 3 4 7 9 6 2 1

2 6 4 5 1 8 9 7 3

7 1 9 6 2 3 5 8 4

6 2 5 7 3 1 4 9 8

9 3 1 8 4 2 7 6 5

4 7 8 9 5 6 1 3 2

9 2 3 1 7 5 6 8 4

4 5 6 8 9 2 7 1 3

7 1 8 3 4 6 5 9 2

3 6 9 7 1 4 8 2 5

5 4 7 9 2 8 1 3 6

2 8 1 5 6 3 4 7 9

8 7 4 2 5 9 3 6 1

1 9 5 6 3 7 2 4 8

6 3 2 4 8 1 9 5 7

3 4 8 1 5 7 2 6 9

7 6 9 4 2 8 5 1 3

1 2 5 6 3 9 4 7 8

2 3 6 5 4 1 8 9 7

8 5 7 2 9 3 6 4 1

9 1 4 7 8 6 3 2 5

4 9 2 3 1 5 7 8 6

6 8 3 9 7 2 1 5 4

5 7 1 8 6 4 9 3 2

3 5 1 4 6 7 2 9 8

2 6 7 5 9 8 4 1 3

8 9 4 1 2 3 5 6 7

4 8 3 6 5 9 7 2 1

5 7 6 2 3 1 9 8 4

9 1 2 7 8 4 6 3 5

6 4 9 3 1 5 8 7 2

7 3 8 9 4 2 1 5 6

1 2 5 8 7 6 3 4 9

4 1 2 8 6 5 9 7 3

5 8 9 7 1 3 2 4 6

6 3 7 4 9 2 8 1 5

9 4 6 2 5 7 1 3 8

2 7 8 9 3 1 6 5 4

1 5 3 6 8 4 7 9 2

7 9 4 5 2 8 3 6 1

3 2 5 1 7 6 4 8 9

8 6 1 3 4 9 5 2 7

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Og hvert ert 
þú að fara 

svo seint að 
kvöldi?

Ég var að 
hugsa um að 

kíkja á pöbbinn 
í einn eða tvo!

Varstu að hugsa 
um það, já? Og 
heldurðu að það 
verði í lagi? Þú 
veist hvað gerist 
venjulega?

Auðvitað 
verður það 

í lagi! Ég 
fæ mér tvo 

bjóra og kem 
svo heim!

Sverðu?

Við gervi-
tennur 

langömmu 
þinnar?

Já!

Já!!

Ég mun ekki 
láta eiginkonu 
mína finna mig 
rænulausan í 
dyragættinni!

So help 
me god!

Ég mun ekki 
láta eiginkonu 
mína finna mig 
rænulausan í 
dyragættinni!
So help me… 
andskotinn, 
Selma!

Ókei, Palli, 
réttu mér meiri þráð.

Palli? Átti ég að 
vera þarna 

áfram?

Ojjjjj! Hannes, 
það er ógeðsleg 

lykt hérna!

Af hverju lyktar herbergið 
þitt eins og jakuxi hafi 
prumpað í verksmiðju 

fyrir rotin egg??

Það kallast að gera 
herbergið sitt systra-
helt, ekki satt pabbi?

Ég finn ekki neina lykt.
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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Skráðu þig
í sumarfrí!

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

Orkan — Ódýrasti hringurinn.

26 kr. afsláttur og glæsilegir vinningar

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

mán. þri. mið. fim. fös. lau. sun.

Gildir með Orkulyklum og -kortum á öllum stöðvum Orkunnar nema á Dalvegi og Reykjavíkurvegi, til 31. ágúst 2020. 



ÞEGAR ÉG SÝNDI Í 
GERÐARSAFNI VAR 

SAGT AÐ ÉG VÆRI MEÐ STROK-
URNAR HANS PABBA, KRAFT-
MIKLAR OG STERKAR.

Feðg inin Balt asar og 
Mireya Samper sýna 
saman í fyrsta sinn á 
myndlistarsýningu sem 
haldin er í Litla-Kambi 
á Snæfellsnesi. Sýningin 

stendur frá 1.-30. ágúst.
„Í fyrra var ég að skoða sýningu 

Akademíu skynjunarinnar á Snæ-
fellsnesi þar sem tugir listamanna 
sýndu verk sín og kom inn í Litla- 
Kamb, gamla hlöðu sem hafði verið 
gerð upp og var orðin að sýningar-
rými. Baldvina Sverrisdóttir list-
fræðingur var á staðnum þegar ég 
kom og í samtali við hana kviknaði 
hugmynd um að við pabbi myndum 
sýna þarna að ári. Við höfum aldr-
ei sýnt saman áður, okkur datt það 
aldrei í hug,“ segir Mireya.

Myndar eina heild
Baltasar sýnir átta verk, sem voru 
máluð á síðustu tveim árum. Hann 
notast við vaxtækni í myndum 
sínum. Myndir hans eru stórar, 
dökkar og kraftmiklar og sýna 
meðal annars tröllkonur, fugla og 
náttúru. „Þessar konur eru eins 
konar vættir, ég sýni einnig verk 
sem á að sýna síðasta örninn sem 
verpti á Lóndröngum. Annars eiga 
myndirnar að tala sínu máli,“ segir 
Baltasar.

„Verkin sem ég ætlaði að sýna 
eru föst úti í Tókýó, ég þurfti því að 
hugsa og skapa ný verk fyrir sýning-
una. Þegar ég sá hvað pabbi var að 
gera ákvað ég að vissu leyti að færa 
mig í átt til hans. Þannig að sýningin 
myndi eina heild. Til mótvægis við 
dökk verk hans kem ég með birtu 
og ljós verk. Ég sýni stórt og mikið 
hálsmen úr silfri sem myndi ein-
mitt passa á kerlingarnar sem eru á 
myndum pabba. Það verður hengt 
upp í loft sem hluti af innsetningu. 
Ég sýni einnig pappírsverk. Verkin 
mín, eru eins og verk pabba, frá 
árunum 2019-2020,“ segir Mireya.

Sýna saman í fyrsta sinn
Feðginin Baltasar og Mireya Samper halda myndlistarsýningu 
á Snæfellsnesi. Eru bæði undir miklum áhrifum frá landinu.

Baltasar og Mireya á vinnustofu hans. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Tröllaháls-
menið úr silfri 
eftir Mireyu.

Kraftmiklar strokur
Spurð hvort þau hafi orðið fyrir 
áhrifum hvort frá öðru segir Balt-
asar: „Þegar Mireya var lítil þá var 
stofan hérna heima vinnustofan 
mín, þannig að hún var mikið í 
kringum mig og sá hvað ég var að 
gera.“

„Maður sér ekki alltaf hvaðan 
áhrifin koma en mér hefur vissulega 
verið sagt að ég sé undir áhrifum frá 
honum. Þegar ég sýndi í Gerðarsafni 
var sagt að ég væri með strokurnar 
hans pabba, kraftmiklar og sterkar,“ 
segir Mireya og bætir við: „Við erum 
bæði undir miklum áhrifum frá 
þessu blessaða landi okkar.“

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566
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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

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is
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www.fi.is

Ferðafélag Íslands og deildir 
þess reka 40 fjallaskála á 
hálendinu og í óbyggðum. 
Sjá nánar á www.fi.is 

Ísland er landið 

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS   |  Mörkinni 6  |  108 Reykjavík |  Sími 568 2533  |  www.fi.is

Velkomin í skála Ferðafélags Íslands 



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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn
08.20 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 The X-Factor
14.00 The X-Factor
14.40 Ísskápastríð
15.15 War in the Blood
16.55 Modern Family
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.48 Sportpakkinn
18.55 Einkalífið
19.15 Mom
19.35 God Friended Me
20.20 Blindspot
21.05 Strike Back
21.55 Last Week Tonight with 
John Oliver
22.30 The Bold Type
23.15 Absentia
00.00 Cherish the Day
00.40 Humans
01.30 Humans
02.15 Humans
03.05 Humans

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Big Bang Theory
21.05 Supernatural
21.50 Insecure
22.20 Orange is the New Black
23.05 Krypton
23.50 Friends
00.10 Friends
00.35 The Big Bang Theory

10.50 Golden Exits
12.25 Smallfoot textuð
13.55 Gold
15.55 Golden Exits
17.25 Smallfoot textuð
19.00 Gold
21.00 Bad Moms
22.35 The Dark Knight
01.05 Hell or High Water
02.45 Bad Moms

07.00 PGA Tour 2020  Útsending 
frá 3M Open.
11.00 PGA Tour 2020  Útsending 
frá 3M Open.
15.00 PGA Highlights 2020
15.55 PGA Tour 2020  Útsending 
frá 3M Open.
20.55 PGA Special. Memorial 
Week of Show
22.00 European Tour 2020  Út-
sending frá Betfred British Mast-
ers á Evrópumótaröðinni.

12.50 Heimaleikfimi 
13.00 Spaugstofan 2003-2004 
13.30 Úr Gullkistu RÚV. Útsvar 
2007-2008 Hveragerði - Kópa-
vogur
14.20 Gettu betur 2008 MA- MH
15.20 Fjársjóður framtíðar Hvalir 
og norðurljós
16.10 Veiðikofinn - Sjóbleikja 
16.30 Fólkið mitt og fleiri dýr 
17.20 Grænkeramatur 
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  Stutt um-
fjöllun Sumarlandans sem verður 
á flakki í sumar og hittir landann 
fyrir uppi á fjöllum, úti í garði, á 
tjaldsvæðinu, vinnustaðnum, 
hjólastígnum og víðar.
19.40 Ólympíukvöld ÓL 1980-
1984  RÚV rifjar upp sögu Ól-
ympíuleikanna, allt frá upphafinu 
til 2016. Við upplifum ógleyman-
leg augnablik með keppendum, 
sérfræðingum og íþróttafrétta-
mönnum sem voru á staðnum 
og okkar allra besti frjálsíþrótta-
lýsandi, Sigurbjörn Árni Arngríms-
son, ræðir stærstu afrekin eins og 
honum einum er lagið.
20.20 Litla Moskva
21.20 Parísarsögur Paris ETC 
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  
00.20 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil 
12.15 The Late Late Show
13.00 The Bachelor
14.25 Will and Grace 
14.50 The Block 
15.55 Survivor 
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 The Mick 
19.30 The Neighborhood 
20.00 The Block 
21.00 Reef Break 
21.50 Bull
22.35 Why Women Kill 
23.20 The Late Late Show 
00.05 Love Island 
01.00 Hawaii Five-0  Hawaii Five-0 
byggir á samnefndum spennu-
þáttum sem nutu mikilla vinsælda 
á sjöunda og áttunda áratugnum.
01.45 New Amsterdam 
02.30 Stumptown 
03.15 Beyond 
04.00 Síminn + Spotify

08.35 Umspilsleikur útsending frá 
umspilsleik í ensku 1. deildinni.
10.10 Brescia - Parma
11.55 Napoli - Sassuolo
13.35 Fréttaþáttur Meistara-
deildarinnar
14.00 Bologna - Lecce
15.45 Genoa - Inter Milan
17.30 Parma - Atalanta  Bein út-
sending.
19.35 Inter Milan - Napoli  Bein 
útsending.
21.40 Juventus - Sampdoria
23.20 La Liga Clubs - Osasuna, 
Valladolid og Celta  Þáttaröð frá 
La Liga á Spáni þar sem fjallað er 
um sérkenni liðanna í deildinni og 
sögu þeirra.

08.50 Fylkir - HK
10.30 Stjarnan - Víkingur R.
12.10 Pepsi Max Tilþrifin - 9. um-
ferð
13.00 Norðurálsmótið
13.30 N1 - mótið
14.15 Arion Banka mótið
14.45 N1 - mótið
15.20 Arion banka mótið
16.05 Djurgårdens - Kristianstads
17.50 ÍBV - Selfoss  Bein útsending 
frá leik í Pepsi Max-deild kvenna.
20.00 Pepsi Max Mörkin  Helena 
Ólafsdóttir ásamt sérfræðingum 
Stöðvar 2 Sports fara yfir síðustu 
leiki í Pepsi Max-deild kvenna.
21.15 9. umferð  
22.30 Steve Dagskrá
22.45 PGA Special. Memorial 
Week of Show

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  Jónína Einars-
dóttir
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  Tækni 
og vísindi - Líffræði
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar  Pírenea-
forntónlistarhátíðin í Katalóníu
20.30 Á reki með KK
21.30 Kvöldsagan. Sjálfstætt 
fólk  (5 af 49)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Sumarmál. Fyrri hluti
23.05 Sumarmál. Seinni hluti
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Verkalýðsbaráttan á Íslandi, 
sagan og lærdómurinn  Heimilda-
þættir um sögu verkalýðsbarátt-
unnar á Íslandi í umsjá Sigmundar 
Ernis Rúnarsson. 
20.30 Lífið er lag  Þáttur um mál-
efni fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri áranna. 
Umsjón: Sigurður K. Kolbeins-
son. 
21.00 Eldhugar: Sería 1  Í þætt-
inum fara Pétur Einarsson og 
viðmælendur hans út á jaðar 
hreysti, hreyfingar og áskorana 
lífsins. 
21.30 Bærinn minn  Bærinn minn 
segir frá sjarma og sérstöðu 
bæjarfélaganna hringinn í kringum 
Ísland. 

Lykillinn
margborgar
sig á Kvikk
stöðvunum*
Þú nálgast lykilinn
í verslunum Kvikk
eða á Orkan.is

Pylsupartí
Pylsa + ½ lítri af gosi að
eigin vali frá Ölgerðinni
499 kr.

Red Bull
Orkudrykkir
199 kr.

Frítt á könnunni
Ókeypis kaffi og kakó

Sbarro tilboð á
Vesturlandsvegi
Sneið + drykkur
690 kr.

OPIÐ
24/7
Kvikk: Dalvegi, Suðurfelli,
Vesturlandsvegi og Fitjum
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Kringlan · Glerártorg · kunigund.is

sérverslun með vandaðar gjafavörur

70% AFSLÁTTUR
allt að

Sjáðu öll
 tilboðin á

kunigund.is
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ALLA VIRKA DAGA KL. 7-10

Við erum rúmlega 
hálfnuð og erum að 
klára fyrra tökutíma-
bilið núna 7. ágúst, 
segir Nana Alfreðs-
dóttir framleiðandi, 

um Verbúðarþætti  Vesturports. 
Þættirnir byggja á raunverulegum 
atburðum og fjalla um vinahóp sem 
byggir upp viðskiptaveldi í krafti 
kvótakerfisins á umbrotaárunum 
1983-1991.

Eins og myndirnar bera með sér 
er um sannkallað búningadrama, 
eða „bullandi períódu“ eins og Nana 
orðar það. „Við vorum að taka upp 
fyrir framan ÁTVR. Senu sem gerist 
akkúrat daginn sem bjórinn var 
leyfður á Íslandi. Búningadeildin, 
leikmyndadeildin og propsararnir 
eru bara búin að vera úti um allt 
að finna og gera upp af því að allt 
þarf þetta líka að líta út fyrir að 
vera nýtt. Það er mikil vinna búin 
að fara í það,“ segir Nana um þetta 
afturhvarf Vesturports til nokkuð 
nálægrar fortíðar.
toti@frettabladid.is

Búningadrama með krumpugöllum
Ljósmyndari Fréttablaðsins fór þrjá áratugi aftur í tímann á tökustað spennuþáttanna Verbúðin, á sjálfan bjór-
daginn 1. mars 1989. Gísli Örn Garðarsson, einn leikstjóranna, var í karakter fyrir framan röð ölkærra statista.

Gísli Örn Garðarsson, einn leikstjóra og handritshöfunda Verbúðarinnar, er kominn fyrir 
framan tökuvélina í hlutverki sínu með biðröðina eftir leyfilega bjórnum í bakgrunni. 

Gamall en þó nýlegur senuþjófur. Fagurgulur og víga-
legur Broncoinn beinlínis urrar á verðskuldaða athygli. 

Hilmir Snær 
gæti verið að 
velta fyrir sér 
hvers vegna 
þessi  fatatíska 
sé ekki komin 
aftur. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ERNIR
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myndskreyting
Óskað er eftir tillögu að myndskreytingu fyrir 
dósina. Hún þarf að ganga upp á 90 x 90 mm 
flöt á milli Bríó vörumerkisins til vinstri og 
upplýsingatextans til hægri. Hægt er að nálgast 
sniðmát og upplýsingar á vef Borgar Brugghúss, 
borgbrugghus.is eða með því að senda póst á 
borgbrugghus@borgbrugghus.is.

skil á tillögum
Tillögur skal senda á borgbrugghus@borg-
brugghus.is mánudaginn 17. ágúst í síðasta lagi, 
þegar sól er í hásuðri. 

dómnefnd og niðurstöður
Verðlaunatillögur verða kynntar á vef Borgar 
Brugghúss í dögun föstudaginn 31. ágúst. 
Dómnefnd áskilur sér rétt til að hafna öllum 
tillögum.

verðlaun
407.413 íslenskar krónur.

bríó áfengislausan vantar einkennismynd

samkeppni á íslenska efnahagssvæðinu

viltu gera bríó-mynd?

borgbrugghus.is
borgbrugghus.is

Bríó Wheat Ale er áfengislaus bjór 
frá Borg Brugghúsi, sérlega ferskur 
og bragðgóður með Mosaic, Citra og 
Hallertauer Mittelfrüh humlum. Með 
tilkomu Bríó áfengislauss eru ákveðin 
tímamót í framleiðslu áfengissnauðra 

bjóra á Íslandi, en Bríó er sá fyrsti sem 
hægt er að kalla áfengislausan (e. alcohol 
free) þar sem hann inniheldur minna 
en 0,5% alkóhól af rúmmáli. Bjórinn er 
innblásinn af Bríó hefðinni sem fagnar 
10 ára afmæli um þessar mundir. Bríó var 

fyrsti bjórinn frá Borg Brugghúsi, ruddi 
brautina fyrir byltingu handverksbjóra 
á Íslandi og vann mörg af stærstu og 
eftirsóttustu bjórverðlaunum heims. 
Það er því ljóst að Bríó áfengislaus verður 
að líta vel út.  

Þar sem haldin var samkeppni á sínum 
tíma um myndskreytingu dósarinnar 
fyrir Bríó er vel við hæfi að endurtaka 
leikinn.  
Ertu með hugmynd?



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

ÉG ÁKVAÐ AÐ DRAGA 
MIG TIL HLIÐAR OG 

LEYFA ÞEIM AÐ LEIKA SÉR MEÐ 
HANDRITIÐ. AÐ MÉR SKILST 
LÁSU ÞAU ÞAÐ EINU SINNI Í 
GEGN OG HENTU ÞVÍ SÍÐAN Í 
RUSLIÐ.
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UNDRI
HEILSUINNISKÓR

DÚNVÖRUR
SÆNGURFÖT

SLOPPAR 
FYRIR HANN & HANA
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Verk ið va r sa mið 
sem absúrd stúdía á 
forréttindum hins 
týpíska Íslendings. 
Fullorðin leikskóla-
börn panta sér for-

rétt á fínum veitingastað og eiga í 
því sem virðast vera einlægar sam-
ræður um allt og ekkert og allt þar 
á milli,“ segir leikskáldið Magnús 
Thorlacius, en verkið Þriggja rétta 
sem sýnt verður í kvöld í Tjarnar-
bíói er byggt á handriti sem hann 
gerði við nám sitt við Sviðshöfunda-
braut í Listaháskóla Íslands.

Hann segir ekki neina eina 
kveikju hafa legið að baki gerðar 
verksins.

„Þær voru frekar nokkrar sem 
vöfðust saman, en ég held að það sé 
oftast þannig. Maður er með eina 
hugmynd í pokahorninu, blandar 
henni saman við aðra, tekur eitt-
hvað út, breytir öðru, bætir við og 
svo framvegis.“

Byrjaði sem tilraun
Magnús segir Þriggja rétta hafi upp-
haflega verið hans eigin tilraun til 
að skrifa verk fyrir f leira en eina 
persónu.

„Ég var nýbúinn að setja upp ein-
leik á Ungleik í Borgarleikhúsinu. 
Einleikurinn, sem ber nafnið Gíraff-
inn, var síðan settur á svið í Tjarnar-
bíó í janúar á þessu ári og verður 
fluttur aftur á Act Alone á Suðureyri 
núna í ágúst,“ bætir hann við.

Hann segist hafa fengið þá hug-
mynd að reyna að kjarna forréttindi 
fólks í vestrænum heimi í einhvers 
konar forrétt.

„Forréttur er matur, og það að 
borða er ein af grunnþörfum mann-
eskjunnar sem og annarra dýra til 
að lifa af. Hins vegar hefur forréttur 

ekki sama tilgang og annar matur. 
Það er til dæmis ekki sniðugt að 
verða saddur eftir að hafa borðað 
forrétt, en þá á aðalrétturinn eftir 
að vera borinn fram. Og það eitt að 
borða til þess að finna bragð en ekki 
til að metta okkur eru ekkert nema 
forréttindi, þó við pælum ekki 
endilega í því dags daglega. Úr varð 
hugmyndin um Forréttindi, aðal-
réttindi og eftirréttindi, og dregur 
titill verksins innblástur frá þeirri 
kveikju,“ segir Magnús.

Handritið í ruslið
Verkið var svo sýnt á Reykjavík 
Fringe Festival, sem fram fór fyrr í 
júlí.

„Fyrir Reykjavík Fringe fékk ég 
Bjart Örn Bachmann, bekkjar-
bróður minn á Sviðshöfundabraut, 
til að leikstýra verkinu. Hann fékk 
skýr fyrirmæli: að hann mætti gera 
hvað sem er við handritið. Hann 
safnaði saman í hóp Önnu Róshildi 
Benediktsdóttur sem aðstoðarleik-
stjóra, Egle Sipaviciute í leikmynda-
hönnun og Hafstein Níelsson og 
Jóhönnu Steinu Matthíasdóttur 
til að leika. Ég ákvað að draga mig 
til hliðar og leyfa þeim að leika sér 

með handritið. Að mér skilst lásu 
þau það einu sinni í gegn, hentu því 
síðan í ruslið og tóku það ekki aftur 
upp. Þau unnu verkið í samsköpun 
í gegnum spuna, innblásin af hand-
ritinu sem ég skrifaði,“ segir hann.

Þau haf i því alltaf einhvern 
kjarna til að leita aftur til ef þau 
þyrftu á því að halda.

„Sem getur vissulega gerst í svona 
spunaferlum. Útkoman var þessi 
fáránlega fyndna absúrd satíra, ef 
ég leyfi mér að segja sjálfur svo frá,“ 
segir Magnús.

Standandi lófaklapp
Verkið fékk einstaklega góðar mót-
tökur á Fringe.

„Festivalið gekk líka vonum fram-
ar. Nanna Gunnarsdóttir og allir 
hinir eiga svo stórt hrós skilið fyrir 
að ná að halda þessa frábæru hátíð 
á þessum erfiðu tímum. Síðan kom 
fullt af fólki á sýninguna Þriggja 
rétta á Fringe og fékk hún standandi 
lófaklapp þegar ljósin slokknuðu.“

Magnúsi er margt til lista lagt en 
hann gaf út bókina Heimilislausar 
íbúðir í fyrra.

„Hún er byggð á reynslu minni 
sem sölumaður í svefndeild IKEA. 
Í sumar hef ég verið að sýna farand-
leikrit fyrir eldri borgara og flakkað 
á milli félagsheimila í Reykjavík 
með leikhópnum mínum Streng. 
Næst á dagskrá er að aðstoða við 
uppsetningu á nýrri samtíma-
óperu að nafni Ekkert er sorglegra 
en manneskjan, sem er partur af 
leikárinu hjá Tjarnarbíó. Síðan hef 
ég mitt annað ár á Sviðshöfunda-
brautinni í haust.“

Sýningin fer fram klukkan 19.00 í 
Tjarnarbíó í kvöld en miða er hægt 
að nálgast á tix.is.
steingerdur@frettabladid.is

Fleygðu handritinu  
eftir fyrsta lestur
Í dag verður verkið Þriggja rétta sýnt í Tjarnarbíói, en það er byggt 
á handriti sviðshöfundarins Magnúsar Thorlacius. Í verkinu skoðar 
hann forréttindi fólks í vestrænum heimi og kjarnar niður í þrjá rétti.

Sýningin, sem byggð er á handriti Magnúsar, fékk standandi lófaklapp á Reykjavík Fringe Festival. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR





RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

BAKÞANKAR

Þegar Franco byrjaði að 
markaðssetja Spán sem 
ferðamannaland voru Svíar 

ekki lengi að taka við sér og fjöl-
menntu við spænskar strendur. 
Heimamenn urðu nokkuð skelk-
aðir þegar þeir áttuðu sig á því að 
þessir norrænu menn skildu enga 
spænsku. Við því áttu þeir aðeins 
eitt ráð sem var að tala hærra 
eða hreinlega hrópa. Maður er 
náttúrlega ekkert gáfulegur í 
framan þegar verið er að hreta 
á mann á framandi tungu og nú 
hefur þessi sænski svipur sett 
mark sitt á spænska tungu því 
þegar einhver þykist ekki skilja, 
og glápir á viðmælanda sinn eins 
og glópur, er það kallað að leika 
Svía hér á Spáni.

Það mætti segja mér að Bretar 
hafi ekki verið neitt gáfulegri í 
framan meðan spænskir búand-
kallar voru að æpa á þá en 
einhverra hluta vegna kom það 
í hlut Svía að setja þetta mark 
á tunguna. Hollendingar eru 
heldur engar bleyður þó Bretar 
kalli það hollenskt hugrekki 
þegar bleyðumenn drekka í sig 
hugrekki.

Það mætti segja mér að ferða-
menn hefðu, með svipuðum 
hætti, sett mark sitt á íslenskuna 
hefðu þeir fjölmennt þar heima 
á sjöunda áratugnum. Nú er 
það hins vegar orðið of seint, 
við erum orðin svo rétttrúuð 
og gráðug að við hugsum eins 
og Hagstofan og köllum ferða-
mennina bara gistinætur og 
teljum þá síðan eins og Jóakim 
önd taldi gullið. En það þýðir 
að þeir ferðamenn sem sofa hjá 
einhvers staðar úti í bæ eru ekki 
taldir með. Enda eru þeir hálfgert 
svindl eftir öll þessi fínu hótel 
sem við erum búin að byggja.

Gistinætur  
og hjásvæfur

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.
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330 ML 

199
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603 KR/L

Fyrir svanga
ferðalanga


