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Sendibílar, pallbílar, smáir vinnubílar og stórir
Nýja T6.1 línan er mætt

Atvinnubílar

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

FJÖLMIÐLAR Útgerðarfyrirtækið 
Samherji mun í dag birta þátt þar 
sem Ríkisútvarpið og starfsmaður 
þess sem er  fréttamaður eru sökuð 
um að hafa falsað gögn við gerð 
Kastljóssþáttar árið 2012.

Í þættinum, sem birtur verður á 
síðu Samherja á myndbandaveit-
unni YouTube, segir að skýrsla Verð-
lagsstofu skiptaverðs frá árinu 2010, 
sem fréttamaðurinn, Helgi Seljan, 
vitnaði til í þættinum árið 2012, hafi 
aldrei verið samin af stofnuninni. 

Þátturinn var sýndur 27. mars 2012, 
sama dag og fulltrúar Gjaldeyris-
eftirlits Seðlabankans og Embættis 
sérstaks saksóknara gerðu húsleit 
í höfuðstöðvum útgerðarfyrir-
tækisins Samherja í Reykjavík og á 
Akureyri.

Þá er vitnað í leynilega upptöku 
af samtali Helga við Jón Óttar Ólafs-
son af brotafræðing, sem starfar nú 
fyrir Samherja, frá árinu 2014. Þar 
segir Helgi að hann hafi ekki fengið 
neinn hjá Verðlagsstofu skiptaverðs 

til að staðfesta að skýrslan hafi 
verið unnin þar. Hefur Verðlags-
stofa staðfest við Fréttablaðið að 
skýrslan hafi aldrei verið unnin. Var 

skýrslan ekki meðal gagna í máli 
Seðlabankans gegn Samherja, en 
þeim þætti málsins lauk árið 2018 
þegar Hæstiréttur felldi niður sekt 
Seðlabankans á Samherja.

Þorsteinn Már Baldvinsson, for-
stjóri Samherja, segir Seðlabanka-
málinu ekki lokið og að upplýsing-
arnar um skýrsluna hafi komið í ljós 
við undirbúning málaferla. Þætt-
irnir séu liður í að svara ásökunum 
sem komið hafa fram. Byrjað sé á 
Seðlabankamálinu. – ab / sjá síðu 4

Sakar RÚV um að falsa gögn
Samherji sakar fréttamann Ríkisútvarpsins um að falsa gögn við gerð Kastljóssþáttar árið 2012. Hefur 
sjávarútvegsfyrirtækið látið útbúa þætti þar sem ásökunum sem fram komu í Kastljósinu er svarað. 

Skýrslan var ekki meðal 
gagna í máli Seðlabankans 
gegn Samherja.

Aðkomumenn og Akureyringar nutu þess í gær að spóka sig á göngugötunni. Margir voru léttklæddir enda fór hitinn yfir 20 stig samkvæmt mælum Veðurstofunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

FÓTBOLTI Íslensku liðin sem þurfa 
að spila útileiki, KR, Breiðablik og 
Víkingur, þurfa að leigja sér f lug-
vélar því UEFA bannar þeim að 
ferðast í leikina með farþegaflugi.

„Félögin eru skikkuð til að fara 
með leiguf lugi. Það má ekki fara 
með almennu m f lug félög u m 
þannig að nú þarf að leigja f lugvél,“ 
segir Haraldur Haraldsson, fram-
kvæmdastjóri Víkings.

Að sögn Haraldar er málið komið 
í vinnslu. Hann hafi trú á að hann 
velji íslenskt. Það geti ekki verið að 
erlendir aðilar geti boðið betri kjör.

Liðin fá sex milljóna króna styrk 
frá UEFA ofan á það sem þau fá fyrir 
þátttökuna. – bb / sjá síðu 10

Íslensku liðin 
leigja flugvélar



Fólk sem hafði 
aldrei púslað var 

farið að taka þátt í umræðu 
um hvaða myndir væri 
skemmtilegast að púsla.
Svanhildur Eva Stefánsdóttir,  
annar eigenda Spilavina

Veður

Suðlæg átt 4-10 m/s, hvassast við 
V- og SV-ströndina. Víða dálítil 
væta, en bjart með köflum NA-
lands. Rigning á V-landi síðdegis. 
Hiti 11 til 17 stig yfir daginn, en 17 
til 23 stig norðaustanlands.
SJÁ SÍÐU 14

Greiða leiðina

SAMFÉLAG Rótgróna spilaverslunin 
Spilavinir hefur nú gengið skrefinu 
lengra í spilamennskunni og opnað 
fyrsta alvöru spilakaffihús Íslands 
í húsakynnum sínum við Suður
landsbraut.

„Við erum enn að fikra okkur 
áfram og höfum ekki haldið neina 
opnunarhátíð enn út af ástandinu,“ 
segir Svanhildur Eva Stefánsdóttir, 
annar eigenda Spilavina.

Spilakaffihús er líkt og nafnið 
gefur til kynna kaffihús þar sem má 
spreyta sig á hinum ýmsu spilum. 
Hjá Spilavinum er hægt að velja úr 
yfir tvö þúsund titlum. Einnig er 
boðið er upp á leiðsögn og ráðlegg
ingar fagmanna. „Þannig að enginn 
lendi í þeirri stöðu að vita ekki hvað 
á að gera,“ segir Svanhildur.

Kaffihús í þessu formi hafa notið 
mikilla vinsælda erlendis síðast
liðinn áratug og hafa viðskiptavinir 
Spilavina lengi kallað eftir því að 
eigendurnir færi út kvíarnar.

„Við erum alltaf að vinna í óskum 
viðskiptavina svo núna bjóðum við 
upp á kaffi, spil og með því,“ segir 
Svanhildur. Ekki þurfi að hafa 
miklar áhyggjur af nálægðartak
mörkunum. „Við erum með tvær 
stofur í boði svo það er hægt að vera 
sitt í hvoru herberginu að spila eða 
drekka kaffi.“

Síðan kórónaveirufaraldurinn 
hófst hefur orðið gríðarleg aukning 
í sölu hjá Spilavinum enda hefur 
spilamennska haslað sér völl í 
auknum mæli á árinu. 

„Fólk fór að sækja í eitthvað að 
gera heima við um leið og þetta 
ástand kom upp,“ segir Svanhildur.

Neyslumynstur viðskiptavina 
breytist í takt við faraldurinn.

„Þegar fyrsta bylgja hófst seldust 
barnaspil eins og heitar lummur til 

foreldra með börnin heima við,“ 
segir Svanhildur. Einnig hafi borið  
á því að fólk í sóttkví keypti púslu
spil.

„Fólk sem hafði aldrei púslað 
var farið að taka þátt í umræðu um 

hvaða myndir væri skemmtilegast 
að púsla,“ ítrekar Svanhildur hlessa. 

Í seinni bylgjunni sé augljóst að 
partíljón þyrsti í aukna afþreyingu. 
„Með skertu skemmtanahaldi er 
fólk frekar að skemmta sér í heima
húsum,“ segir hún. Partíspilin hafi 
því rokið út í seinni hluta sumars
ins.

„Það er svo gaman þegar fólk sem 
hefur aldrei komist í kynni við þessi 
áhugamál, eða ástríðu hjá mér, fer 
að prófa þetta og smita aðra af 
áhuganum,“ segir Svanhildur sem 
veit fátt betra. „Það er þó langt frá 
því að vera skylda að spila á kaffi
húsinu og er öllum velkomið að líta 
við og dreypa á góðum kaffibolla.“ 
kristlin@frettabladid.is

Opna fyrsta kaffihúsið 
fyrir fólk sem vill spila
Áhugi á alls kyns spilum hefur snaraukist hér á landi í heimsfaraldrinum og 
hefur verslunin Spilavinir nú opnað sérstakt spilakaffihús sem mun vera það 
fyrsta sinnar tegundar hérlendis. Slík kaffihús hafa notið vinsælda erlendis.

Svanhildur Eva Stefánsdóttir og fleiri spilavinir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

 Miklir þungaf lutningar fylgja breikkun Suðurlandsvegar sem unnið er að þessa dagana austan við Árbæinn í Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

COVID-19 Tíðni ýmissa fylgikvilla 
öndunarfærasýkinga hefur minnk
að mikið frá upphafi kóróna veiru
faraldursins.

Að sögn Óskars S. Reykdalssonar, 
forstjóra Heilsugæslu höfuðborgar
svæðisins, er það ein af mörgum 
áhugaverðum afleiðingum farald
ursins.

 „Það má hiklaust rekja til þeirra 
sóttvarnaráðstafana sem gripið 
hefur verið til, til að sporna við 
kórónaveirunni,“ segir Óskar.

Þá má nefna að notkun sýklalyfja 
hefur minnkað umtalsvert auk þess 
sem dauðsföllum hefur fækkað. Þó 
veki ugg að heimsóknum á heilsu
gæslustöðvar vegna annarra sjúk
dóma en COVID19 fækki.

„Við höfum talsverðar áhyggjur 
af því og viljum ítreka enn á ný að 
fólk verður að leita sér aðstoðar ef 
það kennir sér meins,“ segir Óskar. 
Hann nefnir að í nágrannalönd
unum hafi tíðni þess að lungna
krabbamein uppgötvist lækkað. 
„Það er ólíklegt að tíðnin hafi dreg
ist saman. Heldur frekar að fólk sé 
ekki að fara eins mikið í greiningar.“

Óskar segir mikinn viðbúnað á 
heilsugæslum til þess að bregðast 
við COVID19. Því ættu allir að 
vera öruggir þar. Nýtt fyrirkomu
lag sýnatöku hefjist á næstu dögum.

„Þá munu sýnatökurnar fara 
fram við Suðurlandsbraut 32 og 
þar mun skilvirknin aukast, sem 
og sjálfvirknin. Til dæmis munu 
sjúklingar fá sjálfvirk skilaboð um 
niðurstöðuna. Einnig mun það létta 
verulega á heilsugæslustöðvunum 
og tryggja þannig að starfsemin þar 
komist í sem eðlilegast horf,“ segir 
Óskar.  – bþ

Notum minna 
af sýklalyfjum

Óskar S.  
Reykdalsson

COVID-19 Alls voru 124 með virkt 
kórónaveirusmit hérlendis í gær 
samkvæmt tölum frá almanna
vörnum. Ekki höfðu verið fleiri með 
virkt smit á landinu frá því 27. apríl, 
eða fyrir fimmtán vikum. Þá voru 
þeir 140 talsins.

RÚV greindi frá því gærkvöldi 
að landlæknir í Noregi legði til að 
Ísland yrði sett á lista yfir þá sem 
þurfa í tíu daga sóttkví við komu 
til Noregs. Er það vegna þess að 
nýgengi smits hér er komið í 25,9 en 
Noregur miðar við að nýgengið sé 
ekki yfir 20.

Á upplýsingafundi almanna
varna í gær kom fram að þrír væru 
nú á sjúkrahúsi með COVID19. Þar 
af einn sem er sagður vera á tví tugs
aldri og var lagður inn á sunnu
daginn. „Hann er ekki á gjör gæslu 
en einn ein stak lingur sem hefur 
verið talað um áður er á gjör gæslu,“ 
sagði Þór ólfur Guðna son sótt varna
læknir. „Alls hafa því fjórir þurft á 
spítala vist að halda í þessari lotu 
far aldursins,“ bætti hann við. – gar 

Ekki fleiri virk 
smit í 15 vikur
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TOYOTA COROLLA HYBRID

LIFÐU
DRAUMINN

Verð frá: 4.790.000 kr.

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

Nýr Hybrid = 100% afsláttur  
af lántökugjöldum. 
Sjá nánar á toyota.is  3+4 ÁBYRGÐ  SPORLAUS2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000



Við vorum búnir að 
ákveða að svara 

fyrir okkur og við töldum 
rétt að gera það í réttri 
tímalínu og byrja á vinnu-
brögðum Ríkisútvarpsins í 
Seðlabankamál-
inu.

Þorsteinn Már 
Baldvinsson, for-
stjóri Samherja 

Hrunamannahreppur 
hafði frumkvæði að sam-
starfi við undirbúning 
friðlýsingarinnar.

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

GOÐSÖGN KNÚIN RAFORKU

*Verð miðað við gengi USD 132, svartur Compass, hvítur Renegade, áætluð afhending í október 2020

JEEP PLUG-IN-HYBRID FORSALA - AFHENDING Í OKTÓBER 2020

ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

JEEP COMPASS LIMITED 4X4 

5.999.000*

PLUG-IN-HYBRIDPLUG-IN-HYBRIDJEEP RENEGADE TRAILHAWK 4X4 
5.499.000*

FJÖLMIÐLAR „Það hefur legið fyrir 
um nokkra hríð að við ætluðum 
að svara þeim ásökunum sem voru 
bornar á félagið og starfsfólk þess. 
Í apríl á þessu ári staðfesti Verð
lagsstofa skiptaverðs með bréfi til 
Samherja að það skjal, sem var aðal
heimild Kastljóss við gerð þáttar 
um Seðlabankamálið hinn 27. mars 
2012, hefði aldrei verið unnið hjá 
stofnuninni. Þessi svör Verðlags
stofu staðfesta að Helgi Seljan sagði 
þjóðinni ósatt í umræddum þætti 
því hann vísaði ítrekað til „skýrslu 
Verðlagsstofu skiptaverðs“ í þætt
inum,“ segir Þorsteinn Már Bald
vinsson, forstjóri Samherja.

Hefur Samherji látið gera þætti, 
sem birtir verða á YouTube, þar 
sem ýmsum ásökunum á hendur 
fyrirtækinu verður svarað. Fyrsti 
þátturinn verður sýndur í dag.

„Við vorum búnir að ákveða að 
svara fyrir okkur og við töldum rétt 
að gera það í réttri tímalínu og byrja 
á vinnubrögðum Ríkisútvarpsins í 
Seðlabankamálinu. Við skulum 
hafa hugfast að almenningur í 
landinu treystir Ríkisútvarpinu,“ 
segir Þorsteinn Már. „Almenningur 
treystir því að Ríkisútvarpið segi 
satt og rétt frá. Það er nauðsynlegt 
að almenningur viti hvernig trún
aðarmaður fólksins, fréttamaður á 
Ríkisútvarpinu, fer með heimildir, 
breytir þeim og hagræðir og lagar 
fréttaf lutning að eigin geðþótta, 
þvert á lög.“

Í þætti Samherja er vitnað í leyni
lega upptöku sem Jón Óttar Ólafs
son, fyrrverandi rannsóknarlög
reglumaður, sem starfaði einnig 
fyrir Samherja í Namibíu, tók upp 
árið 2014. Þar heyrist Helgi segja að 
hann hafi aldrei fengið skýrsluna 
staðfesta. Þar heyrist hann einnig 
tala um að hafa „átt við skýrsluna“.

Þá er einnig rætt við Garðar Gísla
son hæstaréttarlögmann um að ef 
það reynist rétt að Helgi hafi átt við 
gögn og farið með þau á fund stjórn

valds sem geti beitt refsingum til að 
saka aðila um brot, þá sé Helgi sjálf
ur að fremja refsiverðan verknað.

Er þá einnig boðuð frekari 
umfjöllun um vinnubrögð Ríkisút
varpsins og Helga af hálfu Sam
herja. Mun sú umfjöllun snúa að 
þætti Kveiks og umfjöllun Stundar
innar frá því í nóvember í fyrra þar 
sem birt voru gögn og vitnisburður 
sem gefa til kynna að dótturfyrir
tæki Samherja hafi greitt mútur í 
Namibíu með vitneskju stjórnenda. 
Er það mál nú til rannsóknar hjá 
héraðssaksóknara sem hefur ekki 
viljað tjá sig um rannsóknina.

Þorsteinn Már segir Seðlabanka

málinu ekki lokið. Hefjast málaferli 
í september þar sem Samherji krefst 
þess að fá endurgreiddan kostnað 
vegna málarekstursins við Seðla
bankann.

„Eftir að þetta Namibíumál kom 
upp fórum við að skoða vinnubrögð 
Ríkisútvarpsins lengra aftur í tím
ann og fengum þá nýjar upplýsingar 
sem við töldum að ættu brýnt erindi 
við almenning. Við létum framleiða 
þessa þætti til að svara þessum 
ásökunum, í Seðlabankamálinu og 
Namibíumálinu.“

Helgi Seljan vildi ekki ræða málið 
þegar eftir því var leitað. 
arib@frettabladid.is

Seðlabankamálinu ekki lokið
Forstjóri Samherja segir fréttamann RÚV hafa breytt heimildum og hagrætt þeim. Fyrirtækið hefur gert 
þætti þar sem þetta kemur fram. Hann boðar fleiri þætti þar sem svarað verður ásökunum um mútur.

Fulltrúar Seðlabankans og sérstaks saksóknara gerðu húsleit hjá Samherja í mars 2012. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SAMGÖNGUR Alls fóru 131.824 far
þegar um Kef la víkur f lug völl í 
júlí mánuði. Þetta kemur fram í 
far þega tölum Isavia fyrir Kef la
víkur f lug völl í síðasta mánuði. 
Skráðar brottfarir voru 59.071, 
komufarþegar voru 69.284 en einn
ig fóru 3.256 skiptifar þegar um flug
völlinn.

Um er að ræða um tals verða 
fjölgun far þega milli mánaða en rétt 
er að geta þess að reglur um skim
anir við landamærin voru  rýmk
aðar þann 13. júlí. Í júní voru 11.253 
skráðar brott farir, 17.682 komu far
þegar og 420 skiptifar þegar. Í maí
mánuði voru einungis 1.795 brott
farir, 1.954 komu far þegar og 313 
skiptifar þegar.

Í júlí mánuði í fyrra fóru alls 
843.473 far þegar um Kef la víkur
f lug völl. Þannig fóru um 84 pró
sentum færri farþegar um flugvöll
inn í ár en í fyrra. – mhj

Um 130 þúsund 
farþegar í júlí

Úr Leifsstöð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NÁTTÚRUVERND Í gær voru Kerl
ingarfjöll og nágrenni friðlýst. Alls 
varðar friðlýsingin um 344 ferkíló
metra svæði.

Fram kemur á vef Stjórnarráðsins 
að Kerlingarfjöll séu meðal helstu 
náttúruperla landsins með fjöl
breyttri náttúru og svæðið sé vin
sælt til útivistar. Friðlýsing þeirra 
sé því mikil tímamót. Unnið hefur 
verið að friðlýsingunni frá árinu 
2016 en það var sveitarfélagið 
Hrunamannahreppur sem hafði 
frumkvæði að samstarfi við undir
búning hennar.

Fram kemur að friðlýsingin hafi 
verið í samráði við Hrunamanna
hrepp, Skeiða og Gnúpverjahrepp 
og Kerlingarfjallavini. Það var Svan
dís Svavarsdóttir, settur umhverfis 
og auðlindaráðherra í málinu, sem 
undirritaði friðlýsinguna. – jþ

Kerlingarfjöll 
nú friðlýst

COVID-19 Tugir manna hafa leitað sér 
aðstoðar á Reykjalundi vegna eftir
kasta COVID19 sjúkdómsins. Hóp
urinn á það sammerkt að starfsþrek 
og úthald er lítið. Sumir þurfa jafnvel 
hjálp við að klæða sig og setjast upp.

Þetta kom fram hjá Stefáni Yngva
syni, endurhæfingarlækni og lækn
ingaforstjóra Reykjalundar, í Frétta
þættinum 21 á Hringbraut í gær.

Litlu virðist skipta hvort einkenni 
sjúkdómsins hafi verið mikil eða lítil. 
Afleiðingarnar birtast með margvís
legu móti. Þar á meðal er andnauð, 
svæsinn magaverkur, hárlos, doði í 
jafnvel stórum hluta líkamans, sjón
truf lanir, suð fyrir eyrum og jafn
vægistruflanir.

Karólína Helga Símonardóttir, 
sem fékk sjúkdóminn, segir að 

eftirköstin í hennar tilviki séu ólík 
frá degi til dags. Hún hafi  glímt 
við lungnaverki, málstol og  jafn

vægisleysi. Hún greindist í mars
byrjun og kveðst vonast til að ná 
sér að fullu en eftir tæplega hálft 
ár viti hún ekkert hvort hún vakni 
upp við verki eða ekki. Hún sæki 
styrk í hóp á Facebook þar sem um 
600 einstaklingar, sem berjast við 
af leiðingar af COVID19, stappi 
stálinu hver í annan og finni fyrir 
vikið ekki til vonleysis. – bþ

Margir glíma við fjölbreytt eftirköst COVID-19
Stefán  
Yngvason
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Þrennar kosningar voru 
haldnar frá apríl 2019 til 
mars 2020.

ÍSRAEL Ólgunni í ísraelskum stjórn-
málum er langt í frá lokið. Stjórnar-
leiðtogarnir Benjamin Netanyahu 
forsætisráðherra og Benny Gantz 
varnarmálaráðherra, leita nú leiða 
til að koma í veg fyrir fjórðu þing-
kosningarnar á einu og hálfu ári.

Kosningar í apríl og september 
árið 2019 og mars 2020 sýndu allar 
svipaðar niðurstöður og eftir mikið 

þrátef li var látið reyna á breiða 
stjórn Likud og Bláhvíta banda-
lagsins. En mikil kergja var á milli 
f lokkanna og þá sérstaklega for-
mannanna.

Samkvæmt samkomulagi á Gantz 
að taka við sem forsætisráðherra 
eftir tvö ár og í stjórnarsáttmála er 
gert ráð fyrir fjárlögum til tveggja 
ára. Netanyahu hefur þegar bakkað 

með þetta og segir ógerning að gera 
fjárlög til meira en eins árs í heims-
faraldri.

Kergja er kominn upp á stjórnar-

heimilinu og leiðtogarnir hafa 
sammælst um að fresta setningu 
fjárlaga. En samkvæmt ísraelskum 
lögum á að rjúfa þing og blása til 
kosninga séu fjárlög ekki tilbúin 
25. ágúst.

Ofan á þetta geisa hörð mótmæli 
í Jerúsalem, til að mynda fyrir fram-
an embættisbústað Netanyahu. 
Er hann sakaður um að hafa ekki 

gripið til nógu harkalegra aðgerða 
til að stemma stigu við heimsfar-
aldrinum, efnahagurinn fer hratt 
versnandi og atvinnuleysi eykst.

Þá blöskrar mörgum að Net-
anyahu sitji á meðan réttarhöld yfir 
honum standa, en forsætisráðherr-
ann er meðal annars ákærður fyrir 
mútur og spillingu í fyrri störfum 
sínum. – khg

Reyna að komast hjá enn einum þingkosningunum í Ísrael

Fáðu faglega aðstoð ly�afræðings
Komdu eða pantaðu tíma í síma     
517 5500 eða sendu póst á     
lyfsalinn@lyfsalinn.is

Þekkirðu ly�n þín?
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BRETLAND Ný skýrsla frá IFG, rann-
sóknarstofnun um opinbera stjórn-
sýslu í Bretlandi, sýnir að erfitt 
verður fyrir Breta að ná góðum tví-
hliða samningum eftir útgönguna úr 
ESB. Ein helsta ástæðan sé skortur á 
skýrri sýn og samskiptaleysi á milli 
ráðherra og samningamanna.

Auk samningaumleitana við 
Evrópusambandið sjálft eru fjórar 
aðrar umleitanir í gangi, til dæmis 
við Bandaríkin og Japan. IFG hefur 
áhyggjur af því að Bretar gætu þurft 
að breyta lögum til þess að landa 
samningum. Það gæti haft slæm 
áhrif á matvælaöryggi. Bandaríkja-
menn gera kröfur um innflutning á 
erfðabreyttum matvælum og þeim 
sem skordýraeitur hefur verið notað 
á til Bretlands en það til stangast á við 
bresk lög og reglur ESB.

IFG hefur einnig áhyggjur af því að 
þessir fjórir tvíhliða samningar hafi 
afar lítil áhrif á landsframleiðsluna 
og séu að auki langt frá því að vera í 
sjónmáli. Samningur við Bandaríkin 
aðeins bæta 0,2 prósentum við lands-
framleiðslu til lengri tíma og samn-
ingur við Japani 0,07 prósentum.

Langstærsta úrlausnarefnið er 
samningurinn við ESB. Hann hefur 
dregist, bæði vegna COVID-19  og 
einstakra deilumála. Viðræður í júlí 
skiluðu engu og Michel Barnier, aðal-
samningamaður Evrópusambands-
ins, er ekki vongóður um samkomu-
lag fyrir október en þá skella á ýmsir 
tollar og skattar. „Við höfum aðeins 
nokkrar vikur til viðbótar og ættum 
ekki að sólunda þeim,“ sagði hann.

Eitt helsta deilumálið eru fiskveið-
ar. Alex De Ruyter, forstöðumaður 
Brexitrannsóknarstofnunarinnar, 
segir líklegast að Bretar gefi þar eftir. 
Í staðinn gætu þeir samið um að fjár-
málamiðstöðin City of London fengi 
aðgang að evrópskum fjármálamörk-
uðum. Mun meiri hagsmunir væru 
þar í húfi en á miðunum. – khg

Fiski fórnað 
fyrir fjármálin

LÍBANON Ríkisstjórn Líbanons sagði 
af sér í gær vegna hinnar gríðarlegu 
sprengingar sem varð á hafnar-
svæði höfuðborgarinnar Beirút í 
síðustu viku. Nú hefur verið staðfest 
að minnst 220 létu lífið í sprenging-
unni og rúmlega sex þúsund slös-
uðust. Þá er rúmlega hundrað enn 
saknað og um tvö hundruð þúsund 
manns án heimilis.

Fráfarandi forsætisráðherra 
landsins, Hassan Diab, sagði í sjón-
varpsávarpi að kenna mætti land-
lægri spillingu um sprenginguna. 
Hann sagðist styðja kröfur almenn-
ings um að þeir sem bæru ábyrgð á 
„þessum glæp“ yrðu dregnir fyrir 
dómstóla.

Diab sagðist hafa komist að því að 
spillingin væri æðri ríkinu. Stjórn-
málastéttin notaði öll meðul til 
að koma í veg fyrir raunverulegar 
breytingar.

Heimildir Reuters-fréttastof-
unnar herma að fjöldi ráðherra 
hafi viljað segja af sér á fundi 
ríkisstjórnarinnar í gær en for-
sætisráðherrann ákveðið að öll 
stjórnin færi frá. Stjórn Diab var 
mynduð í janúar síðastliðnum 
og naut stuðnings Hezbollah-
hreyfingarinnar og bandamanna 
hennar.

Um helgina hafði forsætisráð-
herrann tilkynnt að hann myndi 
fara fram á að þingkosningum yrði 
f lýtt. Stjórnvöldum hefur verið 
mótmælt á götum úti undanfarna 
daga. Meðal annars voru öryggis-
sveitir sem gættu þinghússins 
grýttar og beittu þær táragasi á 
mótmælendur.

Breski miðilinn The Guardian 
greindi frá því að afsögn ríkisstjórn-
arinnar hefði ekki dugað til að sefa 
mótmælendur. Enn hefði komið til 

átaka milli þeirra og öryggissveita í 
miðborg Beirút.

Helsta krafa mótmælenda er 
að alger uppstokkun verði gerð á 
stjórnkerfi landsins og að alþjóðleg 
óháð rannsókn fari fram á spreng-
ingunni. Svara þurfi hver beri 
ábyrgð á því að svo hættuleg efni 
hafi verið geymd nálægt fjölmenn-
ustu hverfum höfuðborgarinnar 
árum saman.

Þá hafa ýmsir hvatt til hóp-
afsagna þingmanna í því skyni að 
knýja fram nýjar kosningar. Til að 

svo verði þurfa 43 þingmenn að 
segja af sér en í gær höfðu sex þing-
menn tilkynnt um afsögn sína.

Mikill ólga hefur verið í Líbanon 
undanfarin ár. Í lok síðasta árs 
þurfti þáverandi ríkisstjórn að 
segja af sér eftir mikil mótmæli gegn 
spillingu og efnahagslegri óstjórn. 
Staðan róaðist í kjölfar COVID-19 
faraldursins en efnahagsástandið 
hélt áfram að versna og líta margir 
á sprenginguna í síðustu viku sem 
afleiðingar áralangrar spillingar og 
vanrækslu. sighvatur@frettabladid.is

Diab segir landlæga spillingu 
vera orsök sprengingarinnar
Ríkisstjórn Líbanons sagði af sér í gær vegna sprengingarinnar sem varð í Beirút, höfuðborg landsins, í 
síðustu viku. Hassan Diab, fráfarandi forsætisráðherra, segir spillinguna í landinu vera æðri ríkinu. Nú 
er reynt að þrýsta á þriðjung þingmanna til að segja af sér svo að knýja megi fram nýjar þingkosningar. 

„Stjórnvöld mín gerðu þetta“ hefur mótmælandi skrifað við þessar rústir eftir sprenginguna í Beirút. MYND/GETTY

Ríkisstjórn Hassan Diab 
sem nú hefur sagt af sér 
hafði aðeins verið við völd 
síðan í janúar síðastliðnum.

Boris Johnson 
miðar lítið áfram 
í samningagerð.
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TRÉSKRÚFUR A4 4,5X50

1000 / 10000 lumen
Þyngd 4 kg.
5 metra snúra
Hægt að stjórna með appi 
beint úr símanum.

KASTARI LED NOVA 10K

Léttar og nettar 12v Rafhlöðuvélar
Kolalausir mótorar
2 x 2,0ah 12v rafhlöður

HERSLUVÉL OG BORVÉL 12V

vnr 94DCK2110L2T vnr 035444

Taupoki
Skralllyklar 8 - 19mm
72 tanna

SKRALLLYKLASETT PRO 12 STK

Tautaska
Harður botn
Mörg hólf
Axlaról

VERKFÆRATASKA 18”

vnr 94TS179209vnr IBTGPAQ1202

32 Hluta bitasett
Vandaður bitahaldari með kúplingu
Hægt að hengja í belti
Stjörnur, sexkanntar, flatir og torxbitar
Millistykki fyrir 1/4” toppa

BITASETT 32 HLUTA BLANDAÐ

41 HLUTA TOPPL, & BITASETT

Drægni: 50m
Nákvæmni: +/- 1,5mm á 10m
Mælir: Lengd,fermetra og rúmmetra.
Hægt að tengja við síma í gegnum app.

FJARLÆGÐARMÆLIR 50M

vnr 94DW03050 vnr 94DT7969

4.889 m/vsk
 Fullt verð 6.062

2.244 m/vsk
 Fullt verð 2.805

1.373 m/vsk
 Fullt verð 1.717

2.336 m/vsk
 Fullt verð 2.920

1.887 m/vsk
 Fullt verð 2.359

vnr 90474455030

vnr IBTGADW4101-1 vnr KW32050

vnr 90474505030 vnr 90474506036
TRÉSKRÚFUR A4 5,0X50 TRÉSKRÚFUR A4 5,0X60

3.750 m/vsk

 Fullt verð 4.687
29.665 m/vsk

 Fullt verð 38.033

16.968 m/vsk

 Fullt verð 21.210
13.730 m/vsk

 Fullt verð 17.025

31.799 m/vsk

 Fullt verð 44.165
56.921 m/vsk

 Fullt verð 71.151

VASALJÓS LED VERKFÆRASKÁPUR 227 VERKFÆRI

vnr IBTGCAJ0001

164.900 m/vsk

 Fullt verð 198.711

Fastlyklasett
Tangasett
Skrúfjárnasett
Splittatangasett
Hamrar, meitlar og úrrek
Járnsög
Fastir lyklar
Toppasett 1/2” og 1/4”
Þjalasett
Sexkantsett
Hnífur, skæri og mæliverkfæri
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Nú höfum 
við reynslu 
af hinum 
ýmsu að-
gerðum og 
hvernig þær 
hafa reynst í 
baráttunni 
við veiruna. 
Öll slík 
þekking 
hjálpar til 
við að 
ákveða 
næstu skref.

 

Veljum til 
okkar er-
lenda gesti 
sem deila 
menningu, 
áhugamálum 
og mynda 
tengsl við 
náttúru og 
fólk.

Krísustjórnun er hægt að f lokka niður í við-
bragð, næst viðgerð og síðast viðsnúning. 
Við erum í viðbragði en viðgerðin þarf að 

hefjast strax og ekki dugar að bíða og vona að mót-
efni verði til í bráð og að allt fari í svipað horf og 
áður. Við þurfum „plan B“. Plan sem er heillaskref 
sama hvaða sviðsmynd verður. Plan sem gert er 
með hamingju og hagsæld Íslendinga í forgrunni. 
Líf án veiru. Plan sem skilar stöðugum gjaldeyris-
tekjum og landkynningu hjá þeim ferðamönnum 
sem við veljum og viljum fá.

Veljum til okkar erlenda gesti sem deila menn-
ingu, áhugamálum og mynda tengsl við náttúru 
og fólk. Skilgreinum markhópa, búum til mis-
munandi búsetupakka og bjóðum til Íslands í 
tímabundna búsetu „Íslandsvinum“ í náttúru-, 
menningar- og heilsu-skjól. Við erum í lykilstöðu 
til að skerpa á ímynd okkar sem áfangastaðar og 
velja um leið til framtíðar hvaða gesti við viljum fá 
heim til okkar.

Ein leið gæti verið að semja við alþjóðleg stór-
fyrirtæki og bjóða starfsmönnum þeirra að f lytja 
tímabundið til Íslands með fjölskyldur sínar og 
vinna „að heiman“. Stór og afmörkuð mengi af fjöl-
skyldum yrðu f lutt til landsins og öll færu í gegn-
um veiruskimun og / eða sóttkví. Val gæti verið 
um 3, 6, 9 eða 12 mánaða veru með fjölskyldunni. 
Hægt væri að bjóða búsetu í mismunandi lands-
hlutum til að auðga upplifun gesta okkar. Frelsi, 
víðátta, hreinlæti, ægifögur náttúra, frambærilegt 
heilbrigðiskerfi og menntastofnanir, sundlaugar 
og seiðandi norðurljós eru okkar forréttindi sem 
aðrir hafa ekki svo eitthvað sé nefnt.

Þessir nýju vinir okkar myndu skapa gríðarlegan 
efnahagslegan, menningar- og samfélagslegan 
ávinning fyrir land og þjóð. Verslun og þjónusta 
mun blómstra sem aldrei fyrr. Förum í viðgerð og 
látum viðsnúninginn verða að á Íslandi búi næstu 
24 mánuðina að meðaltali 1 milljón hamingju-
samra, veiru-frírra, náttúru- og frelsisunnandi 
Íslandsvina.

Ferðaþjónusta – plan B

Ýmir Björgvin 
Arthúrsson
frumkvöðull

Formælingar
Landsmenn eru misvel-upp-
lagðir í aðra bylgju heims-
faraldursins. Á meðan sumir 
hafa beðið eftir þessu voru 
aðrir tiltölulega vissir um 
að fá að bíða fram í október 
með að hugsa um snertif leti, 
landamæri og panta per-
sónulegan maska af netinu. 
Hefur nú faraldrinum tekist 
að tvístra þjóðinni í þrjár 
fylkingar, fótboltaáhugafólk, 
djammara og þá sem nenna 
hvorugu. Lá við rímnaslag 
þegar verslunarmannahelg-
inni var af lýst og skriðtækl-
ingum þegar fótboltanum var 
frestað. Blasa við hressilegar 
formælingar af hliðarlínunni 
ef af lýsa þarf fótboltamótum 
í 7. f lokki.

Safngripur
Lúkasjenkó vann forsetakosn-
ingarnar í Hvíta-Rússlandi 
um helgina. Allt bendir til að 
það hafi hann gert með yfir-
burðum, með um eða yfir 80 
prósenta fylgi. Hann hefur af 
mörgum verið nefndur síðasti 
einræðisherrann í Evrópu eftir 
26 ára setu á forsetastól og er 
þannig einhvers konar safn-
gripur eða menningarminjar 
sem þarf að friða. Minjavernd 
þar í landi þarf þó ekki að láta 
til sín taka, því kjósendur í 
landinu sjá um að varðveita 
þennan umdeilda mann í emb-
ætti forseta.
arib@frettabladid.is

Erum með mikið úrval af allskonar 
bílaverkfærum á frábæru verði!

ViAir 12V loftdælur  
í miklu úvali.

Hleðslutæki
12V 6A 

6T Búkkar 
605mm Par

Jeppatjakkur  
2.25t 52cm.

Omega 
Viðgerðarkollur 

4.995
9.999

17.995
7.495
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Verkfæralagerinn

Það var alltaf viðbúið að það yrði f lók-
ið að takast á við aðra bylgju kóróna-
veirufaraldursins. Þrátt fyrir að það 
hafi legið skýrt fyrir allan tímann að 
mögulega þyrfti að herða aftur sótt-
varnareglur hefur það reynst mörgum 

erfitt að takast á við þann veruleika. Vonbrigðin 
voru mikil enda virtist á tímabili frekar stefna í 
að létt yrði á aðgerðum en hitt.

Háværar raddir heyrast nú sem gagnrýna þá 
ákvörðun að liðka fyrir komum ferðamanna 
til landsins með því að bjóða upp á skimun á 
landamærum í stað sóttkvíar. Hér hafi hags-
munir ferðaþjónustunnar ráðið en samfélagið 
allt þurfi nú að takast á við af leiðingarnar. 
Þær voru þó heldur færri raddirnar sem settu 
spurningarmerki við þetta þegar ákvörðunin var 
tekin. Einhverjir hagfræðingar vöruðu þó við og 
töldu áhættuna of mikla miðað við mögulegan 
ávinning.

Ákvörðun um opnun landamæranna var 
hins vegar ekki tekin í tómarúmi. Ríki allt í 
kringum okkur voru að taka svipaðar ákvarðanir 
varðandi sín landamæri. Þótt opinberlega hafi 
stjórnvöld ekki viðurkennt að þrýstingur ferða-
þjónustunnar hafi ráðið úrslitum er ljóst að hann 
hefur skipt miklu.

Stjórnvöld voru því ekki í auðveldri stöðu og 
vel er hægt að ímynda sér hvernig umræðan hefði 
þróast ef landamærin hefðu ekki verið opnuð. Þar 
fyrir utan lá það fyrir þegar öll þessi skref voru 
tekin varðandi breytingar á fyrirkomulaginu við 
landamærin að þessu fylgdi ákveðin áhætta.

Undanfarna daga hafa verið töluverðar sveif lur 
í fjölda einstaklinga sem greinast með smit. Þótt 
fáir hafi greinst allra síðustu daga er of snemmt 
að segja til um hvernig þróunin verður. Staðan er 
enn viðkvæm og lítið þarf til svo að faraldurinn 
fari á f lug.

Þegar faraldurinn kom upp hér síðasta vetur 
myndaðist gríðarleg samstaða meðal þjóðar-
innar og stuðningur við aðgerðir yfirvalda var 
afgerandi. Þetta hefur verið að breytast enda eru 
þær erfiðu ákvarðanir sem teknar eru eðlilega 
ekki hafnar yfir gagnrýni. Nú höfum við reynslu 
af hinum ýmsu aðgerðum og hvernig þær hafa 
reynst í baráttunni við veiruna. Öll slík þekking 
hjálpar til við að ákveða næstu skref.

Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sagði á 
upplýsingafundinum í gær að það væri stjórn-
valda að vega og meta þá kosti sem í boði eru 
út frá hagsmunum. Það hefur verið talið stjórn-
völdum til tekna að þau hafa ekki tekið fram 
fyrir hendurnar á sérfræðingum eins og raunin 
er í ýmsum öðrum löndum. Flóknari staða nú 
og ólíkir hagsmunir sem togast á gera það að 
verkum að stjórnvalda bíða erfiðar ákvarðanir.

Erfiðar 
ákvarðanir
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SKOÐUN



EGILS
LÍMONAÐI

BLEIKT - 500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L

RIPPED
330 ML

 249
KR/STK

755 KR/L

MARCO
POLO - 34 G

 

99
KR/STK

2912 KR/KG

LION
MILK DUO

60 G  

149
KR/STK

2483 KR/KG

CLEAN
BCAA

330 ML 

199
KR/STK

603 KR/L

COKE
ÁN SYKURS

500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L

PRINCE
POLO
35 G  

99
KR/STK

2929 KR/KG

Í þessum mánuði minnumst við 
75 ára afmælis kjarnorkuárás-
anna á Hiroshima og Nagasaki 

sem færðu mannkyninu heim sann-
inn um eyðingarmátt einnar kjarn-
orkusprengju. Langvarandi þján-
ingar hibakusha – eins og þeir sem 
lifðu af eru kallaðir í Japan – ættu að 
vera okkur hvatning til að útrýma 
öllum kjarnorkuvopnum. Þeir sem 
lifðu af hafa sagt okkur sögur sem 
ættu aldrei að gleymast um þann 
hrylling sem íbúar Hirosh ima og 
Nagasaki máttu þola. Engu að síður 
hefur kjarnorkuógnin enn aukist.

Fitjað hefur verið upp á ýmsum 
samkomulögum og úrræðum til 
þess að koma í veg fyrir að þessum 
einstaklega skaðlegu vopnum sé 
beitt og stefnt að því að útrýma 
þeim um síðir. En lítil framþróun 
hefur orðið á þessu sviði undan-
farna áratugi og farið er að fjara 
undan þessu regluverki. Hættan á 
því að kjarnorkuvopnum sé beitt 
viljandi eða óviljandi eða fyrir mis-
skilning er verulega mikil.

Spenna hefur farið vaxandi á 
alþjóðavettvangi og traust rýrnað 
á milli ríkja. Samskipti þeirra ríkja 
sem ráða yfir kjarnorkuvopnum 
hafa í vaxandi mæli þróast upp 
í hættulega árekstra sem ógna 
stöðugleika. Ríkisstjórnir treysta 
að miklu leyti á kjarnorkuvopn til 
að tryggja öryggi. Stjórnmálamenn 
hafa uppi stóryrði um hugsanlega 
notkun þeirra og á sama tíma er 
gríðarlegum fjárhæðum varið til að 
auka þann skaða sem þau valda: fé 
sem betur væri varið í friðsamlega 
sjálf bæra þróun.

Tilraunir með kjarnorkuvopn 
höfðu um áratugaskeið hörmu-
legar mannlegar og umhverfislegar 
af leiðingar. Þessum leifum eldri 
tíma ber að kasta á öskuhaug sög-
unnar. Það markmið næst einungis 
með lagalega bindandi, sannreyn-
anlegu banni við öllum tilraunum 
með kjarnorkuvopn. Sáttmálinn 
um bann við kjarnorkutilraunum 
hefur sannað tilverurétt sinn en 
engu að síður hafa sum ríki ýmist 
ekki skrifað undir hann eða ekki 
staðfest hann. Af þeim sökum hefur 

hann ekki fyllilega þjónað tilgangi 
sínum sem úrræði til að uppræta 
kjarnorkuvopn.

Rétt eins og loftslagsbreytingar 
eru kjarnorkuvopn ógn við sam-
félög ok k ar. Eyðingar mátt u r 
flestra þeirra rúmlega þrettán þús-
und kjarnorkuvopna sem nú eru 
í vopnabúrum heimsins, er mun 
meiri en sprengjanna sem varpað 
var á Hirohsima og Nagasaki. Hvers 
kyns beiting þeirra myndi hrinda 
af stað mannlegum harmleik af 
ólýsanlegri stærðargráðu.

Það er tími kominn til að endur-
vekja þann sameiginlega skilning 
okkar að enginn getur sigrað í 
kjarnorkustríði sem því ber ekki 
að heyja. Við ættum að snúa aftur 
til þess sameiginlega markmiðs að 
stefna að kjarnorkuvopnalausum 
heimi og endurnýja þann anda 
samvinnu sem leiddi til sögulegra 
áfanga í átt til eyðileggingar kjarn-
orkuvopna.

Bandaríkin og Rússneska sam-
bandslýðveldið búa yfir 90% allra 
kjarnorkuvopna og því ber þeim 
að veita forystu. Sannreynanleg 
þrep felast í nýja START-samkomu-

laginu. Framlenging þess í fimm ár 
myndi skapa ráðrúm til að semja 
um nýtt samkomulag sem gæti 
hugsanlega náð til nýrra ríkja sem 
búa yfir kjarnorkuvopnum.

Á næsta ári munu Sameinuðu 
þjóðirnar hýsa ráðstefnu þar sem 
farið verður í saumana á samn-
ingnum um bann við útbreiðslu 
kjarnorkuvopna (NPT) sem er einn 
árangursríkasti alþjóðlegi samn-
ingurinn í öryggismálum. Hann 
felur í sér einu samningsbundnu 
fyrirheit fimm stærstu kjarnorku-
vopna-ríkjanna um að stefna að 
eyðingu kjarnorkuvopna. Einnig 
kveður hann á um sannreynanleg-
ar skuldbindingar ríkja um að afla 
ekki og þróa ekki kjarnorkuvopn. 
Þar sem hann nær næstum því til 
allra ríkja er stór hluti alþjóða-
samfélagsins bundinn af þessum 
ákvæðum. Yf irferðarráðstefna 
NPT-samningsins er gott tækifæri 
til að vinna gegn því að grafið sé 
undan alþjóðlegri reglu í kjarn-
orkumálum.

Það er þak kar vert að f lest 
aðildarríki Sameinuðu þjóðanna 
eru staðföst í stuðningi sínum við 
markmiðið um kjarnorkuvopna-
lausan heim. Þetta kom skýrt fram 
þegar 122 ríki studdu samþykkt 
sáttmálans um bann við útbreiðslu 
kjarnorkuvopna. Ríkin skilja að 
af leiðingar hvers kyns beitingar 
kjarnorkuvopna yrðu hörmulegar. 
Við getum ekki tekið áhættuna af 
því að harmleikurinn í Hiroshima 
og Nagasaki endurtaki sig með 
hugsanlega enn verri afleiðingum. 
Um leið og við íhugum þær þján-
ingar sem hibakusha máttu þola 
ber okkur að líta á þennan harm-
leik sem brýningu til mannkyns-
ins um að endurnýja kröfuna um 
kjarnorkuvopnalausan heim.

Tími kominn til að binda 
enda á kjarnorkuvána

António  
Guterres
aðalfram
kvæmdastjóri 
Sameinuðu 
þjóðanna

Á næsta ári munu Sam
einuðu þjóðirnar hýsa ráð
stefnu þar sem farið verður í 
saumana á samningnum um 
bann við útbreiðslu kjarn
orkuvopna (NPT) sem er 
einn árangursríkasti alþjóð
legi samningurinn í öryggis
málum. 

Fyrir skömmu gaf Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunin, WHO, 
út skýrslu Tetrosar Ghebreye-

sus yfirmanns stofnunarinnar um 
hvert skuli stefnt á ýmsum sviðum 
sem varða heilbrigði mannkyns, þar 
með talið um heilbrigði í taugakerf-
inu. Fyrir utan hina hefðbundnu 
kaf la í skýrslunni um forvarnir 
gegn slysum og sjúkdómum í tauga-
kerfinu og umönnun á slíku, kemur 
sú nýlunda þar fram að efla skuli 
stefnumótandi aðferðir við rann-
sóknir í taugakerfinu og að tauga-
kerfinu verði veitt meiri athygli í 

Hin dýrmætu orð Tetrosar
Auður  
Guðjónsdóttir
stjórnarfor
maður Mænu
skaðastofnunar 
Íslands

rannsóknarstefnum innan landa 
og á alþjóðavísu. Í skýrslunni kemur 
einnig fram að nota skuli lyf, gervi-
greind og aðra nýstárlega tækni sem 
gæti auðveldað að samræma rann-
sóknarniðurstöður og borið kennsl 
á nýja valkosti varðandi meðferðir 
sem gæfu möguleika á lækningu í 
taugakerfinu.

Með þessum dýrmætu orðum er 
Tetros að hvetja þjóðir heims til að 
taka sérstaklega til hendinni í leit 
að lækningu í taugakerfinu, þar með 
talið lækningu við lömun/mænu-
skaða og nota til þess öll ráð. Þessi 
orð hans rötuðu í skýrsluna meðal 
annars vegna hvatningar Guðlaugs 
Þórs Þórðarsonar utanríkisráð-
herra og hans fólks í utanríkisráðu-
neytinu, starfsfólks sendiráðsins 
í Genf og Mænuskaðastofnunar 
Íslands um að ýtt verði úr vör sér-
stöku átaki til að finna lækningu við 
lömun/mænuskaða undir leiðsögn 
stofnunarinnar.

Árum saman hefur greinarhöf-
undur bent í ræðu og í riti á að hægt 

gangi að finna lækningu við lömun/
mænuskaða og á nauðsyn þess að 
gera þurfi sérstakt átak í þá veru 
undir merkjum alþjóðastofnunar. 
Nú er svo komið að hugsjónin er 
komin á dyrapallinn hjá WHO. Til 
að hún megi komast af blaði og í 
framkvæmd þurfa þjóðir heims að 
samþykkja hin dýrmætu orð Tetros-
ar á Alþjóðaheilbrigðisþinginu sem 
haldið verður árið 2021. Greinarhöf-
undur biður ráðherra og alþingis-
menn, embættismenn, fréttamenn, 
lækna og alla Íslendinga sem hafa 
tækifæri til að vekja athygli kollega 
sinna í öðrum löndum á mikilvægi 
málsins að gera það.

Nú er svo komið að hug
sjónin er komin á dyra
pallinn hjá WHO. 
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Félögin eru skikkuð 
til að fara með 

leiguflugi. Það má ekki fara 
með almennum flugfélögum 
þannig að nú þarf að leigja 
flugvél.
Haraldur  
Haraldsson, 
framkvæmda-
stjóri Víkings

Efling-stéttarfélag • Guðrúnartún 1, 105 Reykjavík • Sími 510 7500

Þann 18. ágúst nk. verður opnað fyrir bókanir frá 
28. ágúst fram að jólum. Bókanir fyrir jól og áramót 
hefjast 10. september.

Þann 2. nóvember verður opnað fyrir bókanir eftir 
áramót, frá 5. janúar til 28. maí, að undanskildum 
páskum.

Hægt er að bóka hús inn á bókunarvefnum, á skrif-
stofu Eflingar í síma 510 7500 eða senda fyrirspurnir 
á orlof@efling.is

Nánari upplýsingar á www.efling.is

Félagsmenn Eflingar minnum á haust- 
og vetrarbókanir orlofshúsa

Haust- og

vetrarbókanir
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GOLF Bjarki Pétursson, nýkrýndur 
Íslandsmeistari í golfi, brunaði í 
Stykkishólm eftir Íslandsmótið, 
sótti kærustuna sína og síðan heim 
í Borgarnes þar sem hann pantaði 
sér pitsu og drakk Pepsi með. Borg-
nesingar tóku vel á móti drengnum 
sínum og þegar hann keyrði inn í 
bæinn var búið að koma skiltum 
fyrir með hamingjuóskum fyrir 
titilinn.

Guðrún Brá Björgvinsdóttir, 
Íslandsmeistari kvenna í golfi, segist 
ekki vera farin að horfa á met Karen-
ar Sævarsdóttur sem vann Íslands-
mótið í golfi átta sinnum í röð en 
Guðrún vann Íslandsmótið núna 
í þriðja sinn í röð. Hún vill frekar 
bæta titlum við til að skáka föður 
sínum, Björgvini Sigurbergssyni, 
sem á fjóra Íslandsmeistaratitla.

„Ég er virkilega stoltur af sjálfum 
mér og mínu fólki sem vinnur með 
mér og það var ánægjuleg stund að 
landa stóra titlinum,“ segir Bjarki. 
Áhugamenn um rauðar tölur á 
skorkorti fengu sex slíkar á seinni 
níu hjá Bjarka – sem þýðir að hann 
fór holurnar undir pari. „Ég fór í 
smá naf laskoðun fyrir nokkrum 
vikum varðandi púttin. Ég hef yfir-
leitt getað slegið vel og ég og þjálfari 
minn unnum vel í ákveðnum hlut-
um og það má segja að pútterinn 
hafi verið heitur. 

Bjarki er úr Borgarnesi en spilar 
fyrir GKG. Ástæðan er einföld. 
Þjálfarinn hans er í GKG. „Síðan 
2014 hef ég verið að elta þjálfarann 
minn, Arnar Má Ólafsson, en ég 
bý í Borgarnesi og er þaðan og er í 
golfklúbbnum þar. Ef ég mætti ráða 
væri þetta sigur fyrir GKG og GB til 
samans,“ segir hann stoltur.

Borgnesingar voru stoltir af 
sínum Íslandsmeistara og var búið 
að koma upp skiltum þar sem 
Bjarka var óskað til hamingju. „Ég 
átti ekki alveg von á einhverjum 
skiltum þegar ég keyrði heim. Ég 
er ánægður með skilaboðin sem 
mér bárust fyrir að vinna, frá fullt 
af fólki sem ég er ekkert endilega að 
heilsa í búðinni. Það var tilbúið að 

senda mér falleg skilaboð og óska 
mér góðs gengis og ég kann mjög 
vel að meta stuðninginn sem ég fékk 
frá Borgnesingum. Það er gaman að 
finna að fólk hefur trú á manni.“

Hann segir að óvissa sé með fram-
haldið hjá sér eins og hjá f lestu 
afreksíþróttafólki. „Það er erfitt 
að skipuleggja sig. Ég kom heim frá 
Spáni í mars og fékk góða vinnu hjá 
bróður pabba, Heimi Sverrissyni, 
og er að reyna að safna pening, ef 
veiran leyfir einhverjar íþróttir á 
næsta ári. Ég er að smíða palla og 
setja upp eldhús. Mjög fjölbreytt 
og skemmtilegt.“

Setti verðlaunapeninginn  
sjálf um hálsinn á sér
Guðrún Brá Björgvinsdóttir, úr GR, 
háði þriggja holu umspil við Ragn-
hildi Kristinsdóttur. Þær stöllur 
voru jafnar eftir 72 holur og því 
var farið í umspil þar sem Guðrún 
hafði betur. Hún jafnaði Ragnhildi 
á síðustu holunni en gríðarleg 
spenna var í kvennaf lokki. „Þetta 
var ótrúlega spennandi allan dag-
inn og mjög skemmtilegt. Þetta 
var mjög furðulegt mót og það var 
örlítið furðulegt að setja verðlauna-
peninginn sjálf um hálsinn á mér. 

Ég er samt ótrúlega þakklát fyrir 
að mótið fór fram og allir sjálf-
boðaliðarnir gerðu okkur kleift að 
halda mótið.“

Karen var að vinna Íslandsmótið 
í þriðja sinn en karl faðir hennar 
vann Íslandsmótið fjórum sinnum. 
Karen Sævarsdóttir vann mótið 
átta sinnum í röð og segist Guðrún 
frekar horfa til titla föður síns en 
mets Karenar. „Ég byrja allavega 
þar,“ segir hún létt.

Hún er eins og aðrir afreks-
íþróttamenn í töluverðu limbói 
vegna ástandsins í heiminum. 
„Þetta er búið að vera erfitt og 
þessi óvissa er búin að vera erfið. 
Ef maður vissi að allt yrði eðlilegt á 
næsta ári væri allt strax auðveldara 
en það er ekki þannig. Ef allt fer eins 
og best verður á kosið fer ég út eftir 
tvær vikur og næ fjórum til fimm 
mótum. Svo verð ég bara heima í 
vetur og geri mig klára fyrir næsta 
vetur. En maður vill bara fara út ef 
allt er í lagi.

Maður verður að hugsa svolítið 
um sjálfan sig og þetta er ekkert 
lengur þannig að maður hoppi bara 
út í eitt golfmót. Ég er ekki tilbúin að 
leggja heilsuna að veði.“
benediktboas@frettabladid.is

Beint heim í Borgarnes 
í heita pitsu og Pepsi
Íslandsmeistararnir í golfi, Bjarki Pétursson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir, 
segja að óvissan um næstu skref séu þeim erfið. Bjarki spilaði feikilega vel og 
sló vallarmetið en Guðrún fór í umspil eftir mikla spennu á lokaholunum.

Íslandsmeistararnir í golfi árið 2020. Bæði, Guðrún Brá og Bjarki, eru þakklát fyrir alla þá sjálfboðaliða sem komu 
og aðstoðuðu en eru einnig bæði með áhyggjur af framhaldinu vegna COVID-ástandsins. MYND/SETH GOLF.IS

Forsetinn klökkur

Haukur Örn Birgisson, forseti 
Golfsambands Íslands, segist 
nánast vera klökkur þegar hann 
rifjar upp alla sjálfboðaliðana 
sem gerðu mótið að veruleika. 
„Ég er gríðarlega stoltur. Þó að 
það hljómi klént þá sýnir þetta 
styrk golfhreyfingarinnar sem 
er meira og minna borin uppi af 
sjálfboðaliðum,“ segir Haukur.

Hann segir að sjálfboðaliðarnir 
hafi þurft að vera extra margir 
því það þurfti að spritta holur, 
raka glompur og ýmislegt fleira. 
„Það lá fyrir að við þurftum 50-70 
auka sjálfboðaliða. Og aðrir golf-
klúbbar auglýstu eftir sjálfboða-
liðum og á endanum voru 110 

sem komu að. Þar af 50 úr öðrum 
golfklúbbum. Sem er magnað og 
maður verður hálfklökkur að tala 
um þetta.“

Hann segir það einstakt að fé-
lagsmenn úr öðrum golfklúbbum 
hafi verið tilbúnir að ganga 
10-12 kílómetra á dag í alls kyns 
veðrum í rúma fimm klukkutíma. 
„Sumir voru alla fjóra dagana og 
gengu því um 50 kílómetra. Það 
er ótrúlegt.“

Sumir komu langa leið til að 
aðstoða. „Tveir komu frá Akur-
eyri. Lögðu það á sig að keyra alla 
þessa leið. En mótið hefði fallið 
niður án þeirra allra og þetta var 
algjörlega einstakt.“

FÓTBOLTI Í gær var dregið í Evrópu-
keppninni í fótbolta og drógust 
Blikar gegn norska liðinu Rosen-
borg í 2. umferð í Evrópudeildinni 
en leikið verður ytra. FH mætir 
Dunajska Streda frá Slóvakíu en FH-
ingar fengu heimaleik og hafa því 
til 27. ágúst til að vona að fótbolta-
leikir fái að fara fram hér á landi 
fyrir þann tíma og bikarmeistarar 
Víkings fara til Slóveníu og mæta 
Olimpija Ljubljana.

Haraldur Haraldsson, fram-
kvæmdarstjóri Víkings, segir að 
liðið þurfi að fara með leiguf lugi 
og UEFA styrki félagið að einhverju 
leyti. „Félögin eru skikkuð til að 
fara með leiguf lugi. Það má ekki 
fara með almennum f lugfélögum 
þannig að nú þarf að leigja f lugvél. 
Það er komið í vinnslu. Það er fullt 
af félögum úti í heimi sem hafa haft 
samband við okkur og það er f lug-
félag hér á Íslandi sem á nokkrar 
vélar og áhafnir.“

Hann segir að styrkur UEFA nemi 
um sex milljónum ofan á það sem 
félögin fá fyrir þátttöku í Evrópu-
keppni. „Það er þannig hjá okkur 
í íþróttafélögum að við fáum 
ótrúlega mikið af hringingum frá 
erlendum aðilum sem eru að bjóða 
fram þjónustu sína. Svo þarf líka 
að tala við flugfélög hér heima. Það 
hlýtur að vera að það sé ódýrara. 
Hinir þurfa að fljúga tómum vélum 
hingað og sækja okkur og tómum 
vélum til baka. Maður sér ekki að 
þeir geti jafnað tilboð íslenskra 
flugfélaga.“

Fram kom á Vísi í gær að forráða-
menn knattspyrnufélaganna sem 

eiga lið í Evrópukeppnum í fótbolta 
funduðu með Lilju Alfreðsdóttur, 
mennta- og menningarmálaráð-
herra, og forráðamönnum KSÍ í gær. 
Þar átti að reyna að finna lausn til 
þess að FH geti spilað í Kaplakrika 
og ákveða hvernig málum verður 
háttað hjá KR, Breiðabliki og Vík-
ingi R. sem eru öll á leið í útileiki 
– KR í forkeppni Meistaradeildar. 
Fram kom að forráðamenn Vals 
hefðu óskað eftir því að vera gest-
gjafar í forkeppni Meistaradeildar 
kvenna, sem á að spila í október. – bb

Víkingur og Breiðablik 
þurfa að leigja flugvélar

Víkingar eru á leið til Slóveníu og 
þurfa að leigja flugvél til að komast 
til Ljúblíana. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir, afi og langafi, 

Hákon Magnússon 
skipstjóri og útgerðarmaður, 

verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju, 
fimmtudaginn 13. ágúst. kl 11.00. 

Vegna samkomutakmarkana er athöfnin 
einungis fyrir nánustu ættingja og vini.   

Útförinni verður streymt á www.sonik.is/hakon.

Rósa Sigurðardóttir, börn og fjölskyldur þeirra.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, stjúpmóðir,  

amma og langamma, 
Ingibjörg Sölvadóttir 

lést á Landspítalanum 7. ágúst. 

Fyrir hönd aðstandenda, 
Karl S. Þórðarson 

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

Haukur Berg 
Fífilgerði, Eyjafjarðarsveit,

lést á heimili sínu að morgni 7. ágústs. 
Í ljósi aðstæðna í samfélaginu mun  

útför hans fara fram í kyrrþey.   
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Minningarsjóð 

Heimahlynningar á Akureyri.

Hildur Sigursteinsdóttir
Birgir Hauksson Kristín S. Bjarnadóttir
Bea Berg Peter Andersson
Hörður Edvinsson
Hjördís Ásta Edvinsdóttir Jónas Reynisson

barnabörn og barnabarnabörn 

Ástkær systir okkar,  
mágkona og frænka, 

Svanhildur Jónsdóttir 
Strikinu 4, Garðabæ, 

lést þriðjudaginn 4. ágúst. Útförin fer 
fram frá Lindakirkju 13. ágúst klukkan 15. 

Vegna aðstæðna í samfélaginu er athöfnin 
eingöngu fyrir nánustu vini og aðstandendur,  

en streymt verður frá athöfninni á slóðinni:   
https://www.facebook.com/groups/svanhildur.  

Anna Magnea Jónsdóttir  Haukur G.J. Guðmundsson 
Ásdís Jónsdóttir 
 Hafsteinn Ársælsson 
Ragnheiður Elín Jónsdóttir   Ingimundur Ingimundarson

og afkomendur. 

Yndisleg móðir okkar,
Kristín L. Valdemarsdóttir

Sléttuvegi 11,  
áður Hrauntungu 22, Kópavogi,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 6. ágúst sl. 
Útförin mun fara fram í kyrrþey  

að ósk móður okkar.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Frosti, Valdimar og Anna Rós Bergsbörn

Ástkæra frænka okkar, 
Sigríður Knudsen 

lést á Seltjörn föstudaginn 7. ágúst.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sigdís Sigmundsdóttir 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
stjúpmóðir, amma og langamma, 

Ragnheiður Ásta 
Pétursdóttir 

fyrrverandi útvarpsþulur, 
verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í 

Reykjavík, miðvikudaginn 12. ágúst kl. 15. 
Vegna takmarkana á samkomuhaldi er athöfnin aðeins 
opin nánustu fjölskyldu og vinum en streymi verður á 

vefslóðinni www.ráp.is.

Eyþór Gunnarsson Ellen Kristjánsdóttir
Birna Gunnarsdóttir Árni Daníel Júlíusson
Sólveig Anna Jónsdóttir Magnús Sveinn Helgason
Anna Margrét Ólafsdóttir
Ragnheiður Gyða Jónsdóttir
Oddrún Vala Jónsdóttir
Hólmfríður Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur sambýlismaður minn,  
faðir okkar, fósturfaðir, afi og langafi,
Guðlaugur L. Guðmundsson

Njálsgötu 92, Reykjavík,
lést á Landspítalanum við Fossvog, 

föstudaginn 31.júlí. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey  

frá Útskálakirkju, að ósk hins látna.

Anna Guðjónsdóttir
Guðmundur Guðlaugsson

Róbert Guðlaugsson
Helena Önnudóttir

Linda Andersen
Pétur Andersen

afa- og langafabörn.
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Falleg stund átti sér stað í Hljóm-
skálagarðinum nýlega þegar 
Shohei Watanabe veitti viðtöku 
kvartmilljónar króna styrk frá 
Íslensk-japanska félaginu fyrir 

þýðingu sína á Skugga-Baldri eftir Sjón.
Það var í fyrsta sinn í vor sem félag-

ið auglýsti eftir umsóknum um slíkan 
styrk. Um skyldi vera að ræða þýðingu 
á bókmenntaverki úr japönsku yfir 
á íslensku eða öfugt. Val á verki var í 
höndum umsækjenda en þar sem um 
sumarverkefni var að ræða þurfti verk-
áætlunin að rúmast innan ákveðins 
tímaramma. Þannig var gert ráð fyrir 
að verkið yrði tilbúið til útgáfu í lok 
sumarsins eða í síðasta lagi um mánaða-
mótin september/október.

Umsóknarfrestur rann út 13. júlí í ár. 
Alls bárust sex umsóknir og voru allir 
umsækjendur boðaðir í viðtal.

Íslensk-japanska félagið var stofnað 
árið 1981. Tilgangur félagsins er að 
auka og efla menningarsamskipti milli 
landanna tveggja, kynna Ísland í Japan 
og Japan á Íslandi ásamt því að auka 
gagnkvæma þekkingu og skilning þjóða 
þessara tveggja landa. gun@frettabladid.is

Þýðir Skugga-Baldur Sjóns
Shohei Watanabe hlaut nýlega þýðingastyrk Íslensk-japanska félagsins fyrir þýðingu á 
Skugga-Baldri eftir Sjón, úr íslensku á japönsku. Upphæðin var 250 þúsund krónur.

Shohei Watanabe var ánægð er hún veitti styrknum viðtöku í Hljómskálagarðinum. 

1580 Katla gýs.

1794 Sveinn Pálsson gengur á Öræfajökul. Talið er að 
hann hafi fyrstur manna gert sér grein fyrir eðli og 
hreyfingum skriðjökla í þessari ferð.

1938 Robert Baden-Powell, upphafsmaður skátahreyf-
ingarinnar, og hópur skátaforingja frá Englandi, kemur til 
Reykjavíkur.

1951 Á Bíldudal er afhjúpaður minnisvarði um Pétur og 
Ásthildi Thorsteinsson sem ráku þar verslun og þilskipa-
útgerð.

1973 Austurstræti í Reykjavík er gert að göngugötu til 
reynslu.

2006 Síðustu þrjár F15-þoturnar yfirgefa Keflavík. Þar 
með er Ísland herþotulaust í fyrsta skipti síðan 1953.
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Guðbjörg kennir háskólaleikfimi í Háskóla Íslands og rekur eigin heilsurækt, G FIT. Hún er orkumikil og kennir allt að 150 manns á dag. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Þetta kollagen er einstakt
Íþróttakennarinn Guðbjörg Sigríður Finnsdóttir segir kollagen frá Feel Icel-
and bestu andlitsupplyftingu sem hún hafi fundið. Hún finnur ekki lengur 
til í liðamótunum og er mun fljótari að endurheimta þrek sitt og þol.  ➛2

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!



Ég hef ástríðu fyrir því að leið-
beina fólki að tileinka sér heil-
brigðan lífsstíl,“ segir Guð-

björg Sigríður Finnsdóttir, eigandi 
G FIT-heilsuræktar í Garðabæ sem 
hún stofnaði árið 2012.

Guðbjörg er menntaður íþrótta-
kennari. Hún hefur kennt íþróttir í 
meira en 30 ár, stofnaði G FIT árið 
2012 og kennir háskólaleikfimina 
í Háskóla Íslands samhliða þeim 
rekstri.

„Ég kenni oft og iðulega yfir 
150 manns á dag og nýt þess að 
ná tengingu við mitt fólk. Ég er 
minnug á nöfn og þekki f lesta með 
nafni og þykir gott að geta heilsað 
fólki með nafni þegar ég rekst á 
það á förnum vegi.“

Guðbjörg segir heilbrigðan lífs-
stíl vera langhlaup ævina út.

„Það er gott og hvetjandi að 
temja sér þann hugsunarhátt við 
heilsurækt að maður hreyfi sig til 
að líða vel á líkama og sál. Álagið 
þarf að vera hæfilegt með öllum 
þjálfunarþáttum og ég legg áherslu 
á að einstaklingurinn þjálfi þol, 
styrk og liðleika, hver á sinn krefj-
andi hátt sem skilar sér í ánægju 
með sjálfan sig. Við viljum jú geta 
leikið okkur alla ævi og með því 
að sýna af sér þrautseigju og seiglu 
nær maður árangri alla leið.“

Feel Iceland vegna gæðanna
Því fylgir álag að kenna íþróttir 
og heilsurækt í marga tíma á degi 
hverjum og því þarf Guðbjörg að 
passa vel upp á næringu og hvíld.

„Það mæðir mikið á liða-
mótunum og ég tek daglega inn 
vítamín og bætiefni sem forvörn,“ 
segir Guðbjörg sem hefur síðast-
liðin þrjú ár tekið inn bætiefnin 
Joint Rewind og Age Rewind frá 
Feel Iceland.

„Ég valdi Feel Iceland einfald-
lega vegna gæðanna. Það er mikið 
í boði á markaðnum og ég tel mig 
hafa veðjað rétt. Ég hef ekki fundið 
til í liðamótum síðan ég fór að taka 
inn þessi bætiefni og ég er f ljót að 
endurheimta þrek mitt og þol eftir 
átök.“

Hún segir Age Rewind bestu 
andlitsupplyftinguna sem hún 
hafi fundið.

„Ég mæli eindregið með Age 
Rewind og finn vel hvað það hefur 
góð áhrif á húðina.“

Guðbjörg þakkar það góðu 
mataræði og bætiefnum að hafa 
góða orku allan daginn.

„Ég held einföldu hlutunum inni 
allt árið. Til dæmis er mjög auðvelt 
að byrja alla daga á því að drekka 
eplaedik í vatni. Þá er hægt að gera 
græna drykkinn fyrirfram og vera 
skipulagður við val á næringu sem 
maður ætlar sér að fá út daginn. 
Því fylgir bæði tímasparnaður og 
hagkvæmni. Síðan má ekki gleyma 
því að hafa tíma fyrir hugleiðslu 
yfir daginn og það geri ég með því 
að stunda kalda pottinn í Sund-
laug Garðabæjar. Þaðan kem ég 
endurnærð og tilbúin í næsta 
verkefni sem bíður mín.“

Kollagenið dagleg rútína 
Komið er ár síðan Guðbjörg fór 
að taka inn kollagen-duft frá Feel 
Iceland.

„Ég fann fljótt hvað það hafði 
góð áhrif á hár mitt og neglur. Ég 
er líka vön að ganga upp og niður 
stiga strax á morgnana og þá heyr-
ist oftast nær brak í liðum en svei 
mér þá að brakið er orðið minna 
og liðleikinn meiri. Ég finn líka 
hvað mér líður vel í líkamanum. 
Þetta kollagen er einstakt,“ segir 
Guðbjörg, alsæl með árangurinn af 
Feel Iceland kollageni.

„Mér finnst langbest að setja 
kollagenið út í kaffið mitt því þá 
fer það einfaldlega upp á hærra 
plan. Það er líka auðvelt að blanda 
kollageninu út í „boost“ og leika 
sér við að prófa ýmsar aðferðir 
með það. Nú síðast blandaði ég 
kollageni út í sellerídrykkinn 
minn og það gerði hann enn nær-
ingarmeiri,“ segir Guðbjörg sem 
deilir uppskrift að ljúffengum 
hollustudrykk sem inniheldur Feel 
Iceland kollagen.

Hvetur fólk til hreyfingar
Nú þegar sumri hallar hefjast ný 
námskeið hjá Guðbjörgu í G FIT-
heilsurækt.

„Rútína er góð og eftir sumar-
frí þráum við þessa reglu sem 
lætur okkur líða vel. Þrátt fyrir 
að COVID-19 hafi truf lað starf-
semina verulega hefur netþjálfun 
komið sér vel. Ég var f ljót að grípa 
til aðgerða og bjóða upp á net-
þjálfun sem skjólstæðingar mínir 
voru f ljótir að læra inn á og til-
einka sér. Það er enda auðvelt að 
gera æfingarnar heima ef maður á 
dýnu og lóð heima og hefur einka-
þjálfara sem tekur á móti manni 
í iPad, símanum eða tölvunni,“ 
segir Guðbjörg sem stóð sig að 

því að tala við suma af skjólstæð-
ingum sínum í gegnum upptöku 
og fékk auðvitað svör til baka.

„G FIT-stöðin er hæfilega lítil 
og því persónuleg þar sem iðk-
endur kynnast góðum æfinga-
félögum.“

Guðbjörg er nokkuð dugleg að 
setja inn æfingar á Instagram-
síðuna sína.

„Ég hef þörf fyrir að miðla 
reynslu minni á jákvæðan hátt 
og hvetja fólk til þess að vera á 
hreyfingu. Stuttar æfingalotur 
skila árangri og það er gott að 
bæta þeim við aðra heilsurækt 
sem fram fer,“ segir Guðbjörg og 
hvetur lesendur til að fylgja sér á 
Instagram: gfitheilsurækt.

Hreinsandi 
morgundrykkur 
sem kemur kerfinu í gang

4 stilkar sellerí
Hálf agúrka
3 cm engiferbútur
Hálfur bolli frosnir mangóbitar
1 kúfuð skeið af Feel Iceland 
kollageni
Vatn eftir smekk

Allt sett saman í blandara, nema 
kollagenið sem blandast út í 
drykkinn í lokin.

Ég finn hvað mér 
líður vel í líkam-

anum af kollageninu frá 
Feel Iceland. Liðleikinn 
er meiri og ég fann strax 
hvað það hafði góð áhrif 
á hár mitt og neglur. 
Þetta kollagen er ein-
stakt.
Guðbjörg Sigríður Finnsdóttir

Guðbjörg segir tilvalið að blanda Feel Iceland kollageni út í ýmiss konar boost og gefur hér lesendum gómsæta uppskrift að hreinsandi morgundrykk með kollageni.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 1 .  ÁG Ú S T  2 0 2 0  Þ R I ÐJ U DAG U R



 Þ R I ÐJ U DAG U R   1 1 .  ÁG Ú S T  2 0 2 0 Kynningar: GÁP Húsasmiðjan

Hjól

Gunnar Gunnarsson, verslunarstjóri hjá GÁP, sýnir hér Cannondale Moterra, eitt af flottari rafmagnsfjallahjólum landsins, sem kemur þér auðveldlega hvert á land sem er. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Snilldarsport og frábær ferðamáti
GÁP er ein af elstu og virtustu reiðhjólaverslunum landsins og hefur áratugum saman 
 sérhæft sig í reiðhjólum og aukahlutum í reiðhjólasportið fyrir alla fjölskylduna.   ➛2
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Við erum alltaf á tánum og 
pössum að vera dugleg að 
fylgja þróuninni í sam-

félaginu. Rafreiðhjólin eru eitt af 
því sem hefur verið að koma sterkt 
inn upp á síðkastið og er gífurleg 
aukning í sölu á þeim. Þessi hjól 
koma virkilega á óvart enda sér-
lega skemmtilegur og fjölbreyttur 
ferðamáti sem hentar nær öllum. 
Það fíla þetta allir sem prófa,“ segir 
Gunnar Gunnarsson, verslunar-
stjóri hjá GÁP.

Cannondale-reiðhjól fyrir 
alla fjölskylduna
Hjá GÁP er hægt að fá reiðhjól af 
öllum stærðum og gerðum fyrir 
alla fjölskylduna. „Við erum með 
rafhjól, rafmagnsfjallahjól og 
hefðbundin götu- og fjallahjól. Þá 
erum við einnig með svokölluð 
hybrid-reiðhjól sem er eins konar 
blendingur á milli götuhjóls og 
fjallahjóls. Við seldum fyrstu 
rafreiðhjólin sumarið 2018 og 
síðan þá hefur verið gífurlega 
hröð en stöðug þróun í þessum 
ferðamáta. Í dag seljum við hjól 
frá Cannondale, en þeir framleiða 
allan skalann og eru meðal annars 
orðnir afar sterkir á rafhjóla-
markaðnum. Cannondale býður 
upp á lífstíðarábyrgð á reiðhjólum 
og svo fylgir tveggja ára ábyrgð á 
Bosch-rafmagnsmótornum. Hjá 
GÁP starfrækjum við afar öflugt 
hjólaverkstæði fyrir allar gerðir 
hjóla. Að auki erum við með alla 
aukahluti fyrir götu- eða fjalla-
hjólamennskuna, hvort heldur er 
fatnað, hjálma eða varahluti. Þetta 
fæst allt hjá okkur.“

Einnig rekur GÁP öfluga net-
verslun, gap.is. „Netverslunin er 
einn af okkar sterkustu sölumönn-
um, enda eru fáir í dag sem kaupa 
nokkuð án þess að hafa skoðað 
það á netinu.“

Rafmagnsbylting í 
 hjólamennskunni
Efasemdamenn segja stundum 
að raf hjólin séu aðallega fyrir 
eldra fólkið og þá sem þurfa á 
aðstoðinni að halda frá rafalnum. 
„Staðreyndin er hins vegar sú að 
þessi hjól eru alger bylting þegar 
kemur að hjólamennsku. Mótor-
inn hjálpar þér á leiðinni upp sem 
gerir það að verkum að þú kemst 
svo miklu hraðar, svo mikið 
lengra og meira en á hefðbundnu 
götu- eða fjallahjóli. Svo má 
slökkva og kveikja á mótornum 

eftir því hvort maður vill aðstoð 
eða ekki.“

Upp á hálendi á hjólinu
Rafmagnsfjallahjólin eru að sama 
skapi framtíðin í fjallahjóla-
mennskunni að sögn Gunnars. 
„Hjólin stökkbreyta íþróttinni 
gersamlega enda ertu kominn með 
drægi upp í allt að 120 kílómetra, 
sem kemur þér mun lengra upp 
á fjöll og um firnindi. Þú kemst 
töluvert lengra á mun styttri tíma 
og þú ert samt löglegur á hefð-
bundnum hjólastígum enda er 

umhverfisraskið í lágmarki miðað 
við til dæmis mótorkrossara eða 
fjórhjól. Rafmagnsfjallahjólin 
eru líka stórsniðug fyrir fólk sem 
er að ferðast um landið. Margir 
fara hringinn á fólksbíl með tjald 
eða fellihýsi í eftirdragi. Þegar þú 
hefur bætt við rafmagnsfjalla-
hjóli er ekkert því til fyrirstöðu að 
skella sér upp á hálendið í æðislega 
hjólatúra. Það þarf því ekki að fjár-
festa í fjallajeppa til að komast upp 
á hálendið.“

Það jafnast ekkert á við það
Sjálfur segist Gunnar nota 
sitt rafreiðhjól mikið í sumar-
bústaðnum. „Ég skelli mér í 
3-4 tíma hjólatúra um hina 
ýmsu hjólastíga sem finna má í 
nágrenni við bústaðinn. En um 
land allt má finna fjöldann allan 
af viðurkenndum og skemmti-
legum hjólastígum. Það jafnast 
ekkert á við það að skoða nátt-
úruna á þennan hátt og njóta þess 
að vera til í henni á skemmtilegan 
og umhverfisvænan máta.

Margir tala um að rafmagnshjól-
in séu dýr, og jú, þau eru vissulega 
dýrari en hefðbundin hjól enda 
er mótorinn dýr í framleiðslu. En 
á móti kemur að það þarf ekki að 
borga nein bifreiðagjöld eins og 
þarf af aukajeppa, ef fólk vill til 
dæmis komast upp á hálendi. Í 
mörgum tilfellum koma rafhjólin 
líka í staðinn fyrir einkabílinn og 
spara þannig mikinn eldsneytis-
kostnað. Og hugsaðu þér, þú þarft 
aldrei að sitja fastur í umferð! Raf-
reiðhjólin eru allt í senn, skemmti-
legt sport, frábær ferðamáti og 
þrælgóð líkamsrækt.“

GÁP er staðsett í Faxafeni 7, 108 
Reykjavík. Sími: 520-0200. 
Skoðaðu úrvalið á gap.is.

Cannondale er með allan skalann af götuhjólum, fjallahjólum, barnahjólum, rafreiðhjólum og rafmagnsfjallahjólum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Staðreyndin er sú 
að rafhjólin eru 

alger bylting þegar 
kemur að hjólamennsku. 
Svo má slökkva og 
kveikja á mótornum 
eftir því hvort maður vill 
aðstoð eða ekki. 
Gunnar Gunnarsson

Reiðhjólin frá Cannondale eru stórglæsileg og þeim fylgir lífstíðarábyrgð.
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24“

26“

28“

Reiðhjól
26” götuhjól, 6 gíra 
með brettum,  
bögglabera og körfu.

19.000
49620201   
Almennt verð: 28.995

Reiðhjól
28” götuhjól, 6 gíra með brettum  
og bögglabera.

19.000
49620200   
Almennt verð: 28.995

Reiðhjól
24” götuhjól, 21 gíra 
Shimano skiptingu.

25.000
49620077   
Almennt verð: 37.995

Reiðhjól
26” götuhjól, 21 gíra  
Shimano skipting.

24.000
49620235   
Almennt verð: 34.995 

Auðvelt að versla á byko.is
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á hjólum

Fjöldi  
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hluta

26“

26“

Reiðhjól
26” götuhjól, 6 gíra með brettum,  
bögglabera og körfu.

30.000
49620232 
Almennt verð: 42.995 
Þú sparar:

12.995

Þú sparar:

12.995

Þú sparar:

10.995
Þú sparar:

9.995

Þú sparar:

9.995

34%

30%

31%

34%

34%



Raf hlaupahjólin geta farið í 25 
km hraða og þess vegna þarf 
að sýna sérstaka gát þegar 

ekið er á gangstígum. Margir 
gangandi vegfarendur telja sig 
vera í hættu þegar þeir mæta slíku 
farartæki. Raf hlaupahjólin, eða 
rafskútur öðru nafni, lúta sömu 
reglum og reiðhjól hvað varðar 
öryggisbúnað og rétt er að benda 
á að allir undir sextán ára aldri 
eiga að nota hjálm. Þegar hjólað er 
á gangstéttum og gangstígum skal 
það gert með því skilyrði að það 
valdi ekki gangandi vegfarendum 
hættu eða óþægindum. Gangandi 
vegfarendur eiga forgang og 
hjólandi þurfa að taka tillit til 
þess, ekki síst hvað hraða varðar. 
Almennt ættu allir vegfarendur 
að halda sig hægra megin og taka 
fram úr vinstra megin. Þar sem 
merki aðgreina umferð gangandi 
annars vegar og hjólandi hins 
vegar skal virða þau og vera þeim 
megin sem reiðhjól skulu vera. 
Hjólandi þurfa að hafa í huga 
að gangandi vegfarendur búast 
ekki við hröðum og skyndilegum 
framúrakstri á stígnum. Því er 
mikilvægt að hjólandi hægi vel á 
sér og gefi hljóðmerki tímanlega 
áður en komið er að viðkomandi 
eða áður en komið er að blind-
horni eða beygju, að því er segir 
að vef Samgöngustofu.

Gott fyrir loftslagið
Raf hlaupahjólið er loftlagsvænn 
fararskjóti og getur í sumum 
tilfellum komið í stað bifreiðar 
á milli heimilis og vinnu. Þessi 
hjól hafa náð miklum vinsældum 
í nokkrum borgum og eru orðin 
að almennum samgöngumáta. 
Má þar nefna Kaupmannahöfn, 

Borið hefur við að 
fólk hafi breytt 

hraðastillingum á raf-
hlaupahjólum. Þannig 
stöðvaði lögreglan í 
Noregi mann sem ók á 
göngustíg á 99 km hraða.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Rafhlaupahjól njóta nú mikilla vinsælda hjá fólki á öllum aldri, eins og sjá má um alla borg. Mörgum finnst þó vanta skýrari reglur um þau.  MYND/GETTY

Skemmtilegt en getur verið varasamt
Rafknúin hlaupahjól eru orðin gríðarvinsæl hér á landi. Ekkert aldurstakmark er á slík hjól og ekki 
má ferðast á þeim á götum. Hjálmur er ekki skylda fyrir fullorðna en vissulega þarft öryggistæki.

Dallas, Los Angeles, Malaga, 
París, Stokkhólm, Vín og Zürich. 
Á f lestum þessum stöðum eru 
raf hlaupahjól lögð að jöfnu við 
reiðhjól í lögum. Þá hefur leigu-
sölum á raf hlaupahjólum fjölgað 
mikið. Sumir vilja þó meina að 
mikil hætta skapist af þessum 
farartækjum og slys hafa aukist 
töluvert bæði hjá þeim sem eru á 
hjólunum og gangandi vegfarend-
um. Til að koma á móts við þessa 
tegund fararskjóta þarf að fjölga 
hjólastígum og grænum svæðum, 
að því er norski vísindamaðurinn 
Stefan Gössling segir í samtali við 
forskning.no. Óslóarbúar eyða 
um það bil 145 klukkustundum í 
umferðarteppum á hverjum árs-
fjórðungi þrátt fyrir að ferðalengd 
þeirra sé einungis um 5 km.

Hjólin hér og þar
Það hefur borið við að fólk hafi 
breytt hraðastillingum á raf-
hlaupahjólum en lögreglan í 
Noregi stöðvaði mann sem ók á 
göngustíg á 99 km hraða. Hjólið 
var ólöglegt. Slíkir menn setja 
sjálfa sig og aðra í mikla hættu. 
Slík umræða hefur skapað mikla 
reiði og pirring gagnvart fólki á 
raf hlaupahjólum. Einnig hefur 
fólk gagnrýnt harkalega hvernig 
leiguhjólin séu skilin eftir hér 
og þar á gangstígum. Gangandi 
vegfarendur hafa stundum í bræði 
sinni sparkað í hjólin og eyðilagt 
þau, að því er segir á forskning.no.

Í spænskum borgum hafa 
borgaryfirvöld óskað eftir lögum 
um hraðatakmarkanir á gang-
stéttum. Að sögn Stefans væri 
mjög til bóta ef raf hlaupahjól 
yrði bönnuð annars staðar en á 
hjólastígum. Þá er nauðsynlegt að 

hafa hraðatakmörkun á þessum 
hjólum.

Næturslys algeng
Nýlega birtist frétt á norska frétta-
miðlinum VG um næturslys á raf-
hjólaskútum. Ungt fólk sem er að 
koma af næturklúbbum velur að 
leigja rafhlaupahjól til að komast 

heim í stað leigubíls. Sérstak-
lega hefur þetta aukist á björtum 
sumarnóttum. Hins vegar er 
stórhættulegt að aka rafhlaupa-
hjólum undir áhrifum áfengis. 
Rannsókn á bráðavaktinni í Ósló 
bendir til þess að 41% slysa á raf-
hlaupahjólum gerist að nóttu. Í 
annarri könnun sem gerð var af 
Samgöngustofu þar í landi kom 
fram að einn af hverjum fjórum 
sem spurðir voru hafði farið um 
á rafskútu undir áhrifum. Kallað 
er eftir reglum sem banna notkun 
áfengis undir stýri á rafhlaupa-
hjóli. Auk þess er lagt til að 
leigutími á þessum farartækjum 
verði einungis yfir daginn. Í 
Þrándheimi má aðeins leigja út 
rafskútur á tímanum 6-24.

Herða þarf reglur
Umræðan um hertar reglur er 
komin á borð samgönguráðherra 
Noregs sem sagði við norska ríkis-
miðilinn NRK að strangari reglna 
væri þörf fyrir rafskútur. Komið 
hefur til tals að banna rafmagns-
reiðhjól og raf knúin hlaupahjól á 
gangstéttum og göngugötum.

Í Danmörku hefur verið rætt 
um að setja hjálmaskyldu á alla 
sem ferðast um á raf knúnum 
reiðhjólum og hlaupahjólum. Þá 
verður aldurstakmark 15 ára. Þeir 
sem aka undir áhrifum í Dan-
mörku ættu að fá sömu refsingu 
og þeir sem aka bifreiðum með 
alkóhól í líkamanum, samkvæmt 
nýjum reglum. Bannað verður að 
taka farþega á hjólin. Þá verður 
einnig gert að skyldu að leggja 
hjólunum á ákveðnum merktum 
stöðum en það verði bannað á 
víðavangi, auk þess sem leigusali 
skal vera tryggður.

Rafskútur eru heillandi ferðamáti 
en ætíð skyldi fara með ítrustu gát.
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Baugakór 30 
er fjögurra 
íbúða fjöl-
býlishús 
sem er 
glæsilega 
hannað og 
vandað að 
allri gerð.

Bogi Molby Pétursson fast-
eignasali og Lind fasteigna-
sala kynna til sölu rúmgóða 

og bjarta efri sérhæð í Baugakór 
30. Íbúðin er í fallegu 4 íbúða 
fjölbýlishúsi á góðum stað. Hún 
er vönduð og vel hönnuð að innan 
ásamt húsinu sjálfu að utan. Svalir 
eru til suðurs og austurs. Í íbúð-
inni er aukin lofthæð, gólfsíðir 
gluggar, gegnheilt parket, innfelld 
lýsing, eikarinnréttingar frá 
Brúnás, tvö baðherbergi og f lísa-
lagðar svalir með glerhandriðum 
og gólf hiti.

Heildarfermetrafjöldi er 169,9 
fermetrar. Íbúðin samanstendur 
af anddyri, baðherbergi, eldhúsi 
og stofu, hjónaherbergi, tveimur 
barnaherbergjum, þvottaherbergi 
og snyrtingu. Íbúðinni tilheyrir 
bílskúr (25,1 fm), geymsla (6,8 fm) 
á fyrstu hæð, útigeymsla (2,7 fm) 
og svalir (31,6 fm).

Komið er inn í f lísalagða for-
stofu með fataskápum. Inn af for-
stofu er innréttað þvottaherbergi. 
Sjónvarpshol, opið eldhús og stofa 
með vönduðum innréttingum og 
tækjum og borðplötu úr steini. 

Útgengt er á stórar f lísalagðar 
svalir. Hjónaherbergi er með 
góðum fataskápum og baðher-
bergi með sturtu. 

Barnaherbergin eru einnig 
með fataskápum. Baðherbergi er 
f lísalagt með baðkari, sturtu og 
vandaðri innréttingu. Inn af bíl-
skúr er geymsla.

Nánari upplýsingar gefur Bogi 
Molby Pétursson fasteignasali, 
í síma 699 3444 og á netfanginu 
molby@fastlind.is

Vönduð sérhæð á góðum stað

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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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



Hlýleg risíbúð með útsýni yfir miðbæ Hafnarfjarðar.  Tvær íbúðir í húsinu og 
sameiginlegur inngangur. Birt stærð íbúðarrýmisins er 44,3 fm hjá Þjóðskrá Íslands en 
þar að auki er skriðloft, sem hægt er að nýta sem gistirými. Í steyptum kjallara er 24,9 
fm óeinangrað rými þar sem nú er þvottaaðstaða íbúðarinnar. Gengið í það rými að 
utanverðu húsinu.

miðvikudaginn 12. ágúst kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 HVERFISGATA 55, 69,2 m2

220 HAFNARFJÖRÐUR, 33,5 mkr.

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í rólegum og fjölskylduvænum hluta 
Seltjarnarness. Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýli. Tvö afar rúmgóð svefnherbergi. Sér 
bílastæði við húsið. Skjólsæll garður. Stutt í alla helstu þjónustu. 

fimmtudaginn 13. ágúst kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 TJARNARSTÍGUR 5, 85,8 m2

170 SELTJARNARNES, 42,9 mkr.

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

fimmtudaginn 13. ágúst kl. 18:00-18.30OPIÐ HÚS

 UNNARBRAUT 28, 100,3 m2

170 SELTJARNARNES, 49,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Glæsilegt útsýni. Fjölskylduvænt umhverfi. Afar falleg 5-6 herbergja íbúð á 2. hæð í 
lyftuhúsi ásamt endabílskúr í sérstæðri bílskúrslengju. Fjögur svefnherbergi, tvær 
stofur. Snyrtileg sameign. Stutt í alla helstu þjónustu s.s. skóla, sundlaug, líkamsrækt 
og heilsugæslu og einnig í náttúruparadísina í Elliðaárdal.

miðvikudaginn 12. agúst kl. 18:00-18.30OPIÐ HÚS

 DÚFNAHÓLAR 2, 148,9 m2

111 REYKJAVÍK, 49,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

31.1 fm ósamþykkt stúdíóíbúð í kjallara í velstaðsettu fjölbýlishúsi á Seltjarnarnesi. T. f. 
þvottavél í íbúðinni. Til afh. Við kaupsamn

þriðjudaginn 11. ágúst kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 TJARNARBÓL 10, 31,1 m2

170 SELTJ.NES, 19,5 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

108,3 fm einbýlishús ásamt 18,8 fm gestahúsi á frábærum gróðursælum stað í Grímsnesinu, 
rétt við Minni Borg. Eignin sem er nýbyggt hús úr timbri á einni hæð með vönduðum frágangi 
að utan er skráð fokhelt og því tilvalið tækifæri að innrétta eftir eigin höfði. Gestahúsið 
er fullbúið. Eigninni fylgja tvö eignarlönd, það sem húsið stendur á er skráð 16,203 fm ( 
íbúðarhúsalóð ) og svo er annað land samliggjandi sem er 55,487 fm . 

 TILBOÐ ÓSKAST 

 BAULA,  108,3 m2

Við minni Borg í Grímsnesi

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Vel skipulögð og endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á eftirsóttum stað við Keilugranda 6 í 
Vesturbæ Reykjavíkur með stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin er á tveimur hæðum, 3. og 
4. hæð (ris) í lyftulausu húsi. Búið er endurnýja eldhús og bæði baðherbergi. Eftirsótt 
staðsetning í rólegu og barnvænu hverfi í Vesturbæ Reykjavíkur. Skóli og leikskóli, 
Vesturbæjarlaug og íþróttasvæði KR í næsta nágrenni.

miðvikudaginn 12. ágúst kl. 17:00-17:45 OPIÐ HÚS

 KEILUGRANDI 6, 145,9 m2

107 REYKJAVÍK, 59,4 mkr.

Falleg og björt 65 fm tveggja herbergja íbúð á 3. hæð fyrir eldri borgara 63 ára og eldri á 
eftirsóttum stað.  Eignin skiptist m.a. í forstofu, baðherbergi, stofu, geymslu/vinnuherbergi, 
herbergi og eldhús. Yfirbyggðar suðursvalir með góðu útsýni yfir Fossvoginn og til Bláfjalla. 
Sérgeymsla á 1.hæð. Vönduð og snyrtileg sameign er í húsinu. Reykjavíkurborg rekur 
félagsmiðstöð í húsinu og er innangengt í hana.  

þriðjudaginn 11. ágúst kl. 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS

 HÆÐARGARÐUR 35, 65,3 m2

108 REYKJAVÍK,  44,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar

S. 899 8815/kari@eignamidlun.is

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

þriðjudaginn 11. ágúst kl. 18:00-18:30OPIÐ HÚS

 HRAFNHÓLAR 4 - íb, 303, 106,80 m2

111 REYKJAVÍK, 42,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Björt og falleg 4ra herbergja íbúð á annarri hæð í fallegri blokk. Rúmgott eldhús, þrjú 
herbergi, björt stofa til suðurs með sérlega rúmgóðum svölum. Frábærlega staðsett 
hús, bílskúrsréttur fylgir íbúðinni.

þriðjudaginn 11.ágúst kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 HÁALEITISBR. 43 - íb. 203, 93,1 m2

108 REYKJAVÍK, 44,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

 BRAUTARHOLT 26-28, frá 43-57 m2

 105 REYKJAVÍK, VERÐ FRÁ 29,9 mkr.

Nýjar tveggja herbergja og stúdío íbúðir í nýlega uppgerðu lyftuhúsi við Brautarholt. Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum. 
Eldhús með eikar innréttingu frá Parka og raftæki frá Electrolux. Baðherbergi flísaslagt í hólf og gólf með aðstöðu fyrir þvottavél 
og þurrkara. Sturta með glerlokun og upphengdu salerni. Vínylparketi á gólfum fyrir utan flísar á baðherbergi.

þriðjudaginn 11.ágúst  kl.18:00-18:30OPIÐ HÚS

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.is
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www.eignamidlun.is



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.

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

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

• Húsnæðið skiptist í veitingasal með mikilli 
lofthæð og útsýni út á Laugaveginn.  Í veitinga-
salnum eru sæti fyrir u.þ.b. 80 manns.  Innaf 
veitingasal eru eldhús með tækjum og tólum, 
kælir, starfsmannastaða, salerni o.fl. 

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

Laugavegur 20B - Til leigu - Húsnæði undir veitingastað

 

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag 
frá kl. 18.00 – 18.30
• Glæsileg 178,1 fm.  6 herbergja íbúð á 2. hæð 

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

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

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

• Sameign er einstaklega glæsileg sameign 
hönnuð af Rut Káradóttur, flísalögð og niður-
tekin loft.                         Verð 79,9 millj.

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

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

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

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

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

Verð 47,9 millj.

• Sólborg er vandað fjölbýli með afar vönduðum 
2ja – 5 herbergja lúxusíbúðum. 

• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-
staði og útivist.  

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

• Hönnuðir byggingarinnar eru THG Arkitektar og 
Studio Arnhildur Palmadottir.

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

• Nánari upplýsingar á www.105midborg.is

Freyjubrunnur 25-27. Glæsileg 6 herbergja íbúð.

Grundarstígur 2a. 3ja herbergja íbúð með aukinni lofthæð.

• Til sölu er öll húseignin við Lindargötu 62 í 
Reykjavík. Eignin er samtals 174,8 fermetrar að 
stærð, kjallari og tvær hæðir.  

• Lóðin er 182,6 fermetrar að stærð. Bílskúr var á 
lóðinni og fæst byggingarleyfi að nýjum bílskúr 
líklegast samþykkt aftur.

• Eigandi var með það í skoðun að hækka húsið 
um eina hæð, sem er samsvarandi við götu-
mynd og eignir í næsta nágrenni. 

Spennandi tækifæri á eftirsóttum stað sem 
hefur verið í mikilli uppbyggingu á undan-
förnum árum í miðbæ Reykjavíkur.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag, frá kl. 
17.00 – 17.30
• Mjög góð 77,1 fermetra 3ja herbergja endaíbúð 

á 2. hæð með svölum til vesturs. Sérinngangur í 
íbúð af lokuðum svölum.

• Stofa rúmar vel setustofu og borðstofu. Tvö her-
bergi með gluggum til suðurs. 

• Um er að ræða gott og vel staðsett fjölbýlishús 
með lyftu við Skúlagötu 46 í Reykjavík. Sérstæði 
í bílageymslu fylgir íbúðinni og sér geymsla í 
kjallara. 

• Íbúðin getur verið laus til afhendingar við kaup-
samning. 

Verð 44,9 millj.

Lindargata 62. Heil húseign.

Skúlagata 46. 3ja herbergja endaíbúð.Sólborg  – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

Eignin verður til sýnis á morgun,  miðvikudag, 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Mjög falleg 144,2 fermetra 5 herbergja hæð 

með sérinngangi á 3. hæð, efstu hæð, við 
Grandahvarf í Kópavogi. Frá eigninni nýtur 
glæsilegs útsýnis af svölum og úr stofum yfir 
Elliðavatn og víðar.

• Flísalagðar svalir til suðurs eru út af stofu. Eld-
hús er opið í stofu með eyju og eikarinnréttingu. 
Hjónaherbergi með fataherbergi. Útgengi á 
svalir til norðurs úr hjónah.. Tvö minni herbergi.  

• Eignin er á 3. og efstu hæð en aðeins gengið 
upp eina hæð. Húsið hefur fengið gott viðhald. 
Frábær staðsetning í rólegri botnlangagötu 
þaðan sem stutt er í leik- og grunnskóla.

Verð 72,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag, 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Mjög falleg 84,4 fermetra íbúð á 1. hæð með 

svölum til suðurs í vel staðsettu fjölbýlishúsi við 
Hjarðarhaga. Þrjár geymslur fylgja íbúðinni og er 
tengi fyrir þvottavél og þurrkara innan íbúðar.

• Eignin hefur fengið gott viðhald á undanförnum 
árum. Verið er að skipta um þak á húsinu og 
eru þær framkvæmdir greiddar af seljanda. Tvö 
rafhleðslustæði eru við húsið í dag.  

• Stofa með góðum gluggum til suðurs. Þrjú 
svefnherbergi.  Svalir eru flísalagðar. Góður 
borðkrókur í eldhúsi.

Verð 45,9 millj.

Grandahvarf 6 - Kópavogi. 5 herbergja útsýnisíbúð  – Efsta hæð.

Hjarðarhagi 62. 4ra herbergja íbúð með svölum til suðurs.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag, frá kl. 
17.00 – 17.30
• Bjart og vel skipulagt 156,4 fm. endaraðhús 

á skjólsælli lóð til suðurs. Sér bílastæði er fyrir 
framan húsið auk 28,0 fm. bílskúrs, samtals 
184,4 fermetrar.

• Húsið er nokkuð upprunalegt hið innra en mjög 
var vandað til við byggingu þess á sínum tíma 
og er eignin mjög vel með farin. 

Aukin lofthæð er í stofum. Gluggar í þrjár áttir. 
Massívt parket á gólfum og falleg viðarklæðning í 
loftum. Eldhús með sérsmíðuðum upprunalegum 
innréttingum. Rúmgóðar stofur með aukinni loft-
hæð og vegg úr Drápuhlíðargrjóti. Fjögur herbergi.
Baklóð með skjólgóðri hellulagðri verönd til suðurs.

Verð 79,9 millj.

Háaleitisbraut 67. Endaraðhús á skjólsælum stað.
Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl. 
17.00 – 17.30
• Fallegt 214,3 fm. endaraðhús, Sigvaldahús, 

með innb. 27,2 fm. bílskúr á þessum eftirsótta 
stað. Á neðri hæð er nýlega innréttuð stúdíó-
íbúð með sérinngangi sem hægt er að leigja út.

• Samliggjandi rúmgóðar stofur með gluggum til 
austurs, norðurs og vesturs. Mikið skápapláss 
í eldhúsi. Hjónaherbergi með útgengi á hellu-
lagðar svalir. Fataherbergi.  

• Stórar um 50 fm. svalir til suðvesturs með miklu 
útsýni. Húsið er nýlega einangrað að utan og 
klætt ljósri sléttri Steni klæðningu.  Þá er búið 
er að skipta um flesta glugga og gler. Plan fyrir 
framan hús sem rúmar 3-4 bifreiðar.  

Verð 92,9 millj.

Hrauntunga 113 - Kópavogi. Endaraðhús með aukaíbúð.
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Strikið – Sjálandi Garðabæ / Naustavör – Bryggjuhverfið Kópavogi.
Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu. Leitið upplýsinga á skrifstofu.
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Búseturéttur:                            6.078.151 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       152.616 kr.

Búseturéttur:                        11.343.316 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      278.929 kr.

Búseturéttur:                           4.935.925  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       179.876 kr.

Búseturéttur:                           7.925.948 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       209.739 kr.

Búseturéttur:                          3.947.160 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     132.609 kr.

Búseturéttur:                        10.012.658 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      245.880 kr.

Búseturéttur:                           9.606.612 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      233.894 kr.

Búseturéttur:                          7.940.321 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     198.152 kr. 

Búseturéttur:                         11.793.589 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       285.559 kr. 

Búseturéttur:                          3.361.149 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     170.383 kr.

Búseturéttur:                       10.865.559 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     272.857 kr.

Mögulegt lán: 3.039.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 5.671.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 1.300.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Í október.

Mögulegt lán: 3.000.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Byrjun sept.

Mögulegt lán: 1.000.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Í sept.

Mögulegt lán: 5.006.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 4.803.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 3.970.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Miðjan nóv.

Mögulegt lán: 5.896.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 1.000.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 5.432.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Mosfellsbær, Kópavogur og Reykjavík: Miðbær, Grafarholt
og Grafarvogur

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI UPPLÝSINGAR

KLAPPARSTÍGUR 20   ·  101 RVK.

ÞVERHOLT 21  ·  105 RVK.

EINHOLT 12  ·  105 RVK.

42,3

94,6

91

2ja

3ja

3ja

202
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herb.

herb.

íbúð nr.

íbúð nr. íbúð nr.
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Búseturéttur:                        10.145.704 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      241.333 kr.

Búseturéttur:                           5.788.188 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      203.681 kr.

Búseturéttur:                           5.054.400 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      230.680 kr.

Búseturéttur:                        14.501.928 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      337.642 kr.

Búseturéttur:                        11.585.673 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      274.858 kr.

Mögulegt lán: 5.072.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 1.500.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Byrjun nóv.

Mögulegt lán: 1.500.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 7.250.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: 1. október.

Mögulegt lán: 5.792.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK. 

GARÐHÚS 4   ·   112 RVK.KRISTNIBRAUT 65   ·  113 RVK.

ÞVERHOLT 19  ·  105 RVK.

EINHOLT 6   ·  105 RVK.
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Áður auglýstar íbúðir: 
Úthlutun er óháð félagsnúmeri. 
Hægt er að úthluta strax. Birt með fyrirvara um villur og breytingar

NÝTT Í SÖLU 
Umsóknarfrestur: Til 19. ágúst kl. 16. 
Rafræn úthlutun: 20. ágúst kl. 12.

ferm.
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MEÐ TEKJUMARKI

NÝUPPGERÐ ÞAKÍBÚÐ

ÞAKÍBÚÐ

herb.

íbúð nr.

Búseturéttur:                        13.943.552 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      331.120 kr.
Mögulegt lán: 6.971.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

ÞVERHOLT 15   ·  105 RVK. 

105,3

3ja

502

ferm.

ÞAKÍBÚÐ

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

72 nýjar íbúðir í Árskógum við Mjódd væntanlegar í sölu haustið 2020
Í Árskógum verður að finna stúdíó, 2ja og 
3ja herbergja íbúðir. Íbúðirnar eru vel stað-
settar skammt frá verslun og þjónustu.

Áhersla er lögð á vandað og stílhreint 
efnisval með tilliti til umhverfis- og hag- 
kvæmnisjónarmiða.

Kynningarfundur verður haldinn haustið 
2020 og hefst sala búseturétta í framhaldi. 
Áhugasamir geta skráð sig á póstlista.

 ÁRSKÓGAR 5 OG 7    ·    NÝR KYNNINGARVEFUR    ·    ARSKOGAR.BUSETI.IS

ÍBÚÐIR Í B
YGGINGU 

EINHOLT 6   ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 21  ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 13  ·  270 MOS.

AUSTURKÓR 92  ·  201 KÓP.

ÞVERHOLT 21   ·  105 RVK.

EINHOLT 10  ·  105 RVK.

BERJARIMI 7  ·  112 RVK.

ÞVERHOLT 19  ·  105 RVK.
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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

Reisulegt og bjart  217 fm  
endaraðhús á 3 hæðum á 
góðum stað við Flúðasel

 • Fjögur góð svefnherbergi 
og baðherbergi með 
baðkari og sturtuklefa.

 • Útbúin hefur verið  3ja 
herbergja íbúð í kjallara 
með sérinngangi.

Flúðasel 78
109 Reykjavík

Verð:  71,9 millj.

Falleg 86,9 fm 3ja herb. 
íbúð á 4. hæð í góðu 
fjölbýli í Selásnum

 • Eldhús og bað hafa  
verið endurnýjuð.  

 • 2 svefnherbergi

 • Sér geymsla í kjallara

 • Frábært útsýni.

Vallarás 5
112 Reykjavík

Verð:  41,9 millj.
Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas.
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

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

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

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

Stórglæsileg efri hæð 94,9 fm  
Ris byggt ofaná árið 2016
 • Þrjú svefnherbergi 

 • Tvennar svalir til suðurs 

 • Nýtt glæsilegt eldhús 

 • Nýtt glæsilegt baðherbergi 

 • Fallegt flæði í stofu og eldhús rýmum 

 • Sér þvottahús með glugga 
fyrir þessa íbúð 

 • Sér geymsla í kjallara

Njálsgata 12 
101 Reykjavík

Verð:  59,9 millj.

Nánari upplýsingar:

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

OPIÐ HÚS
miðvikudag 12. ágúst

milli kl. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS
fimmtudag 13. ágúst

milli kl. 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS
miðvikudag 12. ágúst

milli kl. 17:00 - 17:30



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!M e ð  þ é r  a l l a  l e i ð

.       

Verð frá:  66,4 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudag 12. ágúst kl. 17:45 -18:15

Í byggingu 108 - 120 fm 
íbúðir í nýju fjórbýlishúsi 

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

 • Eftirsóttur staður við 
Álfhólsveg með góðu útsýni 

 • Íbúðirnar skilast 
fullbúnar án gólfefna 

 • Sér inngangur í allar íbúðir 

Álfhólsvegur 73
200 Kópavogur

.       

Verð:  77,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudag 12. ágúst kl. 17:00-17:30

Vel skipulagt 170 fm 
parhús á 2 hæðum

 • 4 svefnherbergi 

 • Innbyggður bílskúr 

 • Sólrík verönd 

 • Fallegur garður 

Klukkurimi 8
112 Reykjavík

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

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

.       

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

.       

 Verð :   57,9 millj.

Björt og falleg 4ra herbergja  
endaíbúð

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

 • Gott baðherbergi og 
sér þvottahús

 • Stæði í bílageymslu

Ásakór 2
203 Kópavogur

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

.       

Verð:  55,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 13. ágú. kl. 17:30-18:00

Falleg 106 fm retró íbúð í 
Vesturbæ Rreykjavíkur

 • Á tveimur hæðum
 • 3 góð svefnherbergi
 • Rúmgóðar og bjartar stofur
 • Frábær staðsetning
 • Mikið endurnýjað m.a. 
neysluvatnslagnir, skolp 
gler á 2. hæð og þakið 
yfirfarið í sumar

Sólvallagata70
101 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS
miðvikudag 12. ágúst kl.17:00 - 17:30

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

.       

Verð:  69 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudag 12. ágúst kl. 17:00 -18:00

Stórglæsileg 5-6 herbergja 
138 fm íbúð á 2 hæðum 
með sér inngangi 

 • Á neðri hæð er forstofa, 
aðalrými, eldhús, og 
stórt baðherbergi 

 • Á efri hæð eru 4 svefnherb.
gangur og sjónvarpshol 

 • Í kjallara er stór geymsla 
 • Sameiginlegt rými fyrir  
hjól og vagna

Ránargata 6a
101 Reykjavík

.       

Verð:  94,9 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 11. ágúst 17:00 - 18:00

Fallegt og mikið 196,2 fm 
endurbætt einbýlishús 
í hjarta Reykjavíkur 

 • 2 herb íbúð í kjallara 
með sérinngangi 

 • Tvennar svalir 
 • Bílastæði á lóð 
 • Góður bakgarður með 
garðhúsi sem áður var bílskúr

Bergstaðarstræti 42
101 Reykjavík

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

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

.       

 Verð :   210 millj.

Fallegt og virðulegt  482 fm  
hús á horni Öldu- og Ægisgötu

 • Tvær íbúðir eru í húsinu 

 • 1. hæð, tvær góðar stofur, 
eldhús. tvö góð svefnherbergi 
og baðherbergi

 • 2. hæð rúmgott opið eldhús,  
þrjú svefnherbergi, baðherbergi 
og suðaustur svalir

 • Vel byggt steinteypt hús sem 
stendur á 500 fm eignarlóð 

 • Frábær staðsetning í hjarta  
miðbæjarins

Öldugata 14
101 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

.       

Verð:  99,9 millj.

Glæsilegt 2 hæða einbýli 
með bílskúr í Ártúnsholti

 • Stæði fyrir 7 bíla í innkeyrslu 
með snjóbræðslu  

 • 4 svefnherbergi 

 • Stofa með útgengt út í garð 

 • Stór vel hirtur garður 
með gróðurhúsi 

 • Frábær staðsetning

Urriðakvísl 12
110 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

LÆKKAÐ 
VERÐ

.       

 Verð :   129 millj.

Sérlega fallegt 202 fm 
einbýlishús á einni hæð 

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

 • Þrjú svefnherbergi 
tvö baðherbergi

 • Eldhús er með nýlegri 
sérsmíðaðri innréttingu

 • Fallegur arinn með 
Drápuhlíðargrjóti

 • Rúmgóður bílskúr

Smáraflöt 12
210 Garðabæ

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

.       

Verð:  55 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudag 12. ágúst kl. 18:00 -18:30

Mjög vel skipulögð 114,3fm 
4ra herbergja íbúð á 2. hæð

 • 3 stór herbergi

 • Úr samliggjandi stofu 
og borðstofu er útgengt 
á 12,3 fm svalir

 • Stæði í lokaðri bílageymslu 

 • Eignin er laus við samning

Selvað 3
110 Reykjavík

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

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

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:  37,5 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 11. ágú. kl. 17:00-18:00

Falleg og björt 2ja herbergja 
íbúð með sérinngangi 

 • Skráð stærð 71,3 fm 
 • Ibúðin skemmtilega skipulögð 
 • Staðsetning er frábær 
 • Stuttu í skóla, sundlaug 
og Laugardalinn

Kirkjuteigur 19
105 Reykjavík

.       

Verð:  76 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 11. ágú. kl. 17:00-17-30

Glæsileg og rúmgóð 108 fm  
fjögurra herbergja íbúð 
á 4 og efstu hæð

 • Virkilega björt íbúð með góðu 
útsýni af suður svölum 

 • Þrjú góð svefnherbergi

 • Einungis eru 2 íbúðir 
á hæðinni

Lágaleiti 5
103 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

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

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181
gh@miklaborg.is

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

.       

 Verð :   61,5 millj.

147 fm 5 herbergja endaíbúð

 • 120 fm björt endaíbúð 

 • 4 svefnherbergi 

 • 27,6 fm bílskúr 

 • Suðursvalir 

 • Mikið útsýni 

Blikahöfði 1
270 Mosfellsbær

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

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

NÝTT  
Í SÖLU OPIÐ HÚS

fimmtudaginn 13. ágú. kl. 18:00-18:30

.       

Verð :   82,9 millj.

Stórglæsileg 107 fm, 3ja herb  
íbúð með 46 fm þaksvölum

 • Svalir snúa til suðurs og njóta 
einnig austur og vestur sólar 

 • Glæsilegar stofur og 
tvö góð herbergi 

 • Aukin lofthæð og 
fallegar innréttingar

 • Vönduð nýbygging í 101 
 • Stæði í bílageymslu fylgir 

Barónsstígur 6 (íb. 505)
101 Reykjavík

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

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

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 11. ágú. kl. 17:00-17-30

Hafnarbraut 13 - 15 Kársnesi

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

OPIÐ HÚS
 þriðjudaginn 11. ágúst  

frá kl. 17 - 18

Hafið samband og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Nýjar og glæsilegar 1-5 herb. íbúðir  
í lyftublokk á Kársnesi 

 • Stærðir frá 45 -175 fm. 
 • Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar og með 
gólfefnum á votrýmum. 

 • Bílastæði í bílakjallara 
fylgir flestum íbúðum. 

 • Fallegt sjávarútsýni frá 
mörgum íbúðum. 

Íbúðir til  
afhendingar  

strax 

.       

Nýjar íbúðir í stórglæsilegu 
húsi á besta stað í miðbænum

 • Rúmgóðar 2ja og 3ja herb. 
 • Glæsilegar svartbæsaðar 
innréttingar og innihurðir,  

 • Sérmerkt stæði í bílageymslu 
 • Glæsilegur skjólgóður 
lokaður suður garður

Hverfisgata 94-96
101 Reykjavík

Aðeins 
FJÓRAR  

eignir  
ÓSELDAR

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

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

303 3ja herb. 122,4 fm  verð 69,9 M
401 2ja herb. 75,6 fm  verð 52,9 M
405 3ja herb.104,1 fm  verð 67,9 M

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

.       

Verð:  55,4 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 11. ágú. kl. 16:45-17:30

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

 • 3ja herbergja 106 fm 
auk 12,7 fm geymslu 

 • 15 fm stæði í bílageymslu 

 • Góð staðsetning þar sem 
stutt er í alla helstu þjónustu

Skúlagata 40
101 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 11. ágú. kl. 17:00-17-30

.       

 Verð :   38 millj.

Vel skipulagða 2ja herbergja 
83,3 fm íbúð á jarðhæð 
auk stæðis í bílageymslu

 • Stofa, eldhús, svefnherbergi, 
baðherbergi 

 • 8,3 fm geymsla í kjallara

 • Góð staðsetning þar sem 
stutt er í alla helstu þjónustu

Lækjargata 34e
220 Hafnarfjörður

NÝTT  
Í SÖLU

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856
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.       

Verð frá:  66,4 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudag 12. ágúst kl. 17:45 -18:15

Í byggingu 108 - 120 fm 
íbúðir í nýju fjórbýlishúsi 

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

 • Eftirsóttur staður við 
Álfhólsveg með góðu útsýni 

 • Íbúðirnar skilast 
fullbúnar án gólfefna 

 • Sér inngangur í allar íbúðir 

Álfhólsvegur 73
200 Kópavogur

.       

Verð:  77,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudag 12. ágúst kl. 17:00-17:30

Vel skipulagt 170 fm 
parhús á 2 hæðum

 • 4 svefnherbergi 

 • Innbyggður bílskúr 

 • Sólrík verönd 

 • Fallegur garður 

Klukkurimi 8
112 Reykjavík

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

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

.       

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

.       

 Verð :   57,9 millj.

Björt og falleg 4ra herbergja  
endaíbúð

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

 • Gott baðherbergi og 
sér þvottahús

 • Stæði í bílageymslu

Ásakór 2
203 Kópavogur

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

.       

Verð:  55,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 13. ágú. kl. 17:30-18:00

Falleg 106 fm retró íbúð í 
Vesturbæ Rreykjavíkur

 • Á tveimur hæðum
 • 3 góð svefnherbergi
 • Rúmgóðar og bjartar stofur
 • Frábær staðsetning
 • Mikið endurnýjað m.a. 
neysluvatnslagnir, skolp 
gler á 2. hæð og þakið 
yfirfarið í sumar

Sólvallagata70
101 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS
miðvikudag 12. ágúst kl.17:00 - 17:30

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

.       

Verð:  69 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudag 12. ágúst kl. 17:00 -18:00

Stórglæsileg 5-6 herbergja 
138 fm íbúð á 2 hæðum 
með sér inngangi 

 • Á neðri hæð er forstofa, 
aðalrými, eldhús, og 
stórt baðherbergi 

 • Á efri hæð eru 4 svefnherb.
gangur og sjónvarpshol 

 • Í kjallara er stór geymsla 
 • Sameiginlegt rými fyrir  
hjól og vagna

Ránargata 6a
101 Reykjavík

.       

Verð:  94,9 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 11. ágúst 17:00 - 18:00

Fallegt og mikið 196,2 fm 
endurbætt einbýlishús 
í hjarta Reykjavíkur 

 • 2 herb íbúð í kjallara 
með sérinngangi 

 • Tvennar svalir 
 • Bílastæði á lóð 
 • Góður bakgarður með 
garðhúsi sem áður var bílskúr

Bergstaðarstræti 42
101 Reykjavík

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

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

.       

 Verð :   210 millj.

Fallegt og virðulegt  482 fm  
hús á horni Öldu- og Ægisgötu

 • Tvær íbúðir eru í húsinu 

 • 1. hæð, tvær góðar stofur, 
eldhús. tvö góð svefnherbergi 
og baðherbergi

 • 2. hæð rúmgott opið eldhús,  
þrjú svefnherbergi, baðherbergi 
og suðaustur svalir

 • Vel byggt steinteypt hús sem 
stendur á 500 fm eignarlóð 

 • Frábær staðsetning í hjarta  
miðbæjarins

Öldugata 14
101 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

.       

Verð:  99,9 millj.

Glæsilegt 2 hæða einbýli 
með bílskúr í Ártúnsholti

 • Stæði fyrir 7 bíla í innkeyrslu 
með snjóbræðslu  

 • 4 svefnherbergi 

 • Stofa með útgengt út í garð 

 • Stór vel hirtur garður 
með gróðurhúsi 

 • Frábær staðsetning

Urriðakvísl 12
110 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

LÆKKAÐ 
VERÐ

.       

 Verð :   129 millj.

Sérlega fallegt 202 fm 
einbýlishús á einni hæð 

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

 • Þrjú svefnherbergi 
tvö baðherbergi

 • Eldhús er með nýlegri 
sérsmíðaðri innréttingu

 • Fallegur arinn með 
Drápuhlíðargrjóti

 • Rúmgóður bílskúr

Smáraflöt 12
210 Garðabæ

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

.       

Verð:  55 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudag 12. ágúst kl. 18:00 -18:30

Mjög vel skipulögð 114,3fm 
4ra herbergja íbúð á 2. hæð

 • 3 stór herbergi

 • Úr samliggjandi stofu 
og borðstofu er útgengt 
á 12,3 fm svalir

 • Stæði í lokaðri bílageymslu 

 • Eignin er laus við samning

Selvað 3
110 Reykjavík

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

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

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:  37,5 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 11. ágú. kl. 17:00-18:00

Falleg og björt 2ja herbergja 
íbúð með sérinngangi 

 • Skráð stærð 71,3 fm 
 • Ibúðin skemmtilega skipulögð 
 • Staðsetning er frábær 
 • Stuttu í skóla, sundlaug 
og Laugardalinn

Kirkjuteigur 19
105 Reykjavík

.       

Verð:  76 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 11. ágú. kl. 17:00-17-30

Glæsileg og rúmgóð 108 fm  
fjögurra herbergja íbúð 
á 4 og efstu hæð

 • Virkilega björt íbúð með góðu 
útsýni af suður svölum 

 • Þrjú góð svefnherbergi

 • Einungis eru 2 íbúðir 
á hæðinni

Lágaleiti 5
103 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

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

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181
gh@miklaborg.is

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

.       

 Verð :   61,5 millj.

147 fm 5 herbergja endaíbúð

 • 120 fm björt endaíbúð 

 • 4 svefnherbergi 

 • 27,6 fm bílskúr 

 • Suðursvalir 

 • Mikið útsýni 

Blikahöfði 1
270 Mosfellsbær

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

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

NÝTT  
Í SÖLU OPIÐ HÚS

fimmtudaginn 13. ágú. kl. 18:00-18:30

.       

Verð :   82,9 millj.

Stórglæsileg 107 fm, 3ja herb  
íbúð með 46 fm þaksvölum

 • Svalir snúa til suðurs og njóta 
einnig austur og vestur sólar 

 • Glæsilegar stofur og 
tvö góð herbergi 

 • Aukin lofthæð og 
fallegar innréttingar

 • Vönduð nýbygging í 101 
 • Stæði í bílageymslu fylgir 

Barónsstígur 6 (íb. 505)
101 Reykjavík

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

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

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 11. ágú. kl. 17:00-17-30

Hafnarbraut 13 - 15 Kársnesi

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

OPIÐ HÚS
 þriðjudaginn 11. ágúst  

frá kl. 17 - 18

Hafið samband og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Nýjar og glæsilegar 1-5 herb. íbúðir  
í lyftublokk á Kársnesi 

 • Stærðir frá 45 -175 fm. 
 • Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar og með 
gólfefnum á votrýmum. 

 • Bílastæði í bílakjallara 
fylgir flestum íbúðum. 

 • Fallegt sjávarútsýni frá 
mörgum íbúðum. 

Íbúðir til  
afhendingar  

strax 

.       

Nýjar íbúðir í stórglæsilegu 
húsi á besta stað í miðbænum

 • Rúmgóðar 2ja og 3ja herb. 
 • Glæsilegar svartbæsaðar 
innréttingar og innihurðir,  

 • Sérmerkt stæði í bílageymslu 
 • Glæsilegur skjólgóður 
lokaður suður garður

Hverfisgata 94-96
101 Reykjavík

Aðeins 
FJÓRAR  

eignir  
ÓSELDAR

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

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

303 3ja herb. 122,4 fm  verð 69,9 M
401 2ja herb. 75,6 fm  verð 52,9 M
405 3ja herb.104,1 fm  verð 67,9 M

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

.       

Verð:  55,4 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 11. ágú. kl. 16:45-17:30

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

 • 3ja herbergja 106 fm 
auk 12,7 fm geymslu 

 • 15 fm stæði í bílageymslu 

 • Góð staðsetning þar sem 
stutt er í alla helstu þjónustu

Skúlagata 40
101 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 11. ágú. kl. 17:00-17-30

.       

 Verð :   38 millj.

Vel skipulagða 2ja herbergja 
83,3 fm íbúð á jarðhæð 
auk stæðis í bílageymslu

 • Stofa, eldhús, svefnherbergi, 
baðherbergi 

 • 8,3 fm geymsla í kjallara

 • Góð staðsetning þar sem 
stutt er í alla helstu þjónustu

Lækjargata 34e
220 Hafnarfjörður

NÝTT  
Í SÖLU

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856
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Glæsilegt sumarhús í Grímsnesi 109,5 fm  
á tæplega hektara eignarlandi 

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

Verð :   34,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgarleynir 12

s. 695 5520

801 Grímsnes

Með þér alla leið

Gott sumarhús í landi Efsta Dals  
í Bláskógabyggð.

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

Verð :   24,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efsti-Dalur lóð 35

s. 695 5520

806 Selfoss

Íbúð á jarðhæð 62 fm, 2ja herbergja
 • Stórt alrými með opnu eldhúsi 
 • Stórt svefnherbergi sem snýr út að bakgarði
 • Lokaður sameiginlegur bakgarður
 • Lítið þvottahús er á jarðhæð og sérgeymsla fylgir
 • Vel viðhaldið hús 

Verð  f rá :   42 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ránargata 9A

s. 695 5520

101 Reykjavík

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

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

Verð :   47,4 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vallakór 6a 

s. 845 8958

203 Kópavogur

Fallegt 40 fm sumarhús 
 • Skógi vaxið 1 hektara eignarland
 • Lóðamörk við fallega á 
 • Tvö svefnherbergi 
 • Stutt á Laugarvatn 
 • Sjarmerandi hús með torf ofan á þaki

Verð :   18,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Útey 1

s. 695 5520

801 Laugardalur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Einstaklega notalegur og hlýr bústaður  
í landi Fitja Skorradal 

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

Verð :   16,2 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 59

s. 695 5520

311 Skorradalshreppur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Glæsilegt nýtt heilsárshús í Vaðnesi
 • 155,6 fm á steyptri plötu. 
 • Skilast tilbúið til innréttinga, hægt að fá lengra komið 
 • 3-4 svefnherbergi, frábært skipulag. 
 • Sólpallur í suður, stórir útsýnisgluggar 
 • Tæplega 1 hektara eignarland

Verð :   49,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrauntröð 44

s. 695 5520

801 Grímsnes

Jarðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr 
 • Samtals 104 fm að stærð 
 • Tvö rúmgóð svefnherbergi 
 • Eldhús með búrgeymslu og nýlegri eldavél 
 • Aðkeyrsla að skúr í eigu íbúðar

Verð :   49,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Karfavogur 21

s. 695 5520

104 Reykjavík

Góð 65,6 fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
 • Sérinngangur frá svölum 
 • Stofa og eldhús í opnu rými. Suðvestur svalir 
 • Þvottaherbergi inn af baðherbergi 
 • Sérgeymsla á sömu hæð og íbúð 
 • Frábær staðsetning í Mosó

Verð :   37,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Klapparhlíð 13

s. 695 5520

270 Mosfellsbær

Góð 2ja herb íbúð á 3. hæð
 • Alls 58 fm ásamt geymslu
 • 21,8 fm sérstæði í lokaðri bílgeymslu
 • Góður rekstur á húsfélagi
 • Gæludýr leyfð í húsinu
 • Laus fljótlega

Verð :   32,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vindás 2

s. 695 5520

110 Reykjavík

LAUS 

FLJÓTLEGA
NÝTT  

Í SÖLU
NÝTT  

Í SÖLU

Virkilega björt og opin íbúð á tveimur 
hæðum í Bryggjuhverfinu 

 • Eigninni fylgir gott bílastæði í lokaðri bílageymslu 
 • Þvottahús er innan íbúðar 
 • Tvennar svalir til suðurs og vesturs

Verð :   54,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

Naustabryggja 40

s. 663 4392

110 Reykjavík

Kjartan Í. Guðmundsson  viðskfr. aðst. fasteignasala  

LÆKKAÐ 
VERÐ

BÓKIÐ 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

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

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 663 4392

Virkilega góð 72 fm 2ja til 3ja herbergja 
íbúð á 1. hæð í fjögra hæða fjölbýlishúsi

 • Skjólsæll sameiginlegur bakgarður með timburverönd
 • Íbúðinni fylgir góð geymsla í kjallara 
 • Þurrkherbergi og þvottahús er í kjallara 
 • Stutt er í alla þjónustu sem miðbærinn býður upp á

Verð :   42,9 millj.

Gunnar H. Einarsson löggiltur fasteignasali s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Barónsstígur 43

s. 663 4392

101 Reykjavík

Kjartan Í. Guðmundson vfr. og aðst. fasteignas

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 663 4392

NÝTT  
Í SÖLU

Fallegt lítið 52,4 fm raðhús á besta stað  
í Mosfellsbænum 

 • Skjólgóður bakgarður með sólpalli 
 • Fyrir framan húsið er sérgarður og upphituð gangstétt 
 • Laus til afhendingar við kaupsamning

Verð :   38,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

Bugðutangi 24

s. 663 4392

270 Mosfellsbær

Kjartan Í. Guðmundsson  viðskfr. aðst. fasteignasala  

LAUST 

FLJÓTLEGA

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 663 4392



Álfheimar 62 1.hæð t.h 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 11.8 KL. 16:30-17

Álfheimar 62, 1.hæð t.h.: Björt og falleg íbúð á 1. hæð í nýviðgerðu 
húsi á frábærum stað við Álfheima í Reykjavík. Þrjú rúmgóð svefnh., 
opið eldhús og gott baðherbergi með baðkari og sturtuhaus. Verið er 
að taka húsið í gegn og ber seljandi allan kostnað íbúðar vegna þeirra 
framkvæmda. Verð 48,9 millj.  
Opið hús þriðjudag 11.8. kl. 16:30-17, verið velkomin.

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 Skorradals-
vatn. Í húsinu er rúmgott hjónaherbergi 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.

Tvö sumarhús í landi Stóra Fjalls-Borgarb. 
SKIPTI MÖGULEG Á HÚSBÍL EÐA HJÓLHÝSI

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

Kleppsvegur
EINBÝLI MEÐ TVEIMUR AUKAÍBÚÐUM.

Rúmlega 200 fm. hús á góðum stað við Kleppsveg. Aðalíbúðin sem er 
4ra herbergja er mikið endurnýjuð. Í kjallara er tveggja herbergja íbúð 
sem er í útleigu og bílskúrinn hefur einnig verið innréttaður sem íbúð 
og er í dag í útleigu. Lóðin er stór og til eru teikningar af hæð ofan á 
húsið. Góður fjárfestingakostur. Verð 99 millj.

Leifsgata
FALLEG 4RA HERBERGJA MEÐ AUKAÍBÚÐ.

Falleg mikið endurnýjuð íbúð á annari hæð við Leifsgötu auk mjög 
vandaðrar stúdíóíbuðar i bakhúsi. Í íbúðinni eru 3 svefnherbergi, opið 
eldhús, stofur og baðherbergi. Stúdíóíbíðin er einstaklega smekkleg og 
vel hönnuð. . Verð 68,9 millj. Bókið skoðun hjá sölumönnum Foldar.

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

Höfum kaupendur  
án fyrirvara að  

2ja-4ra herbergja 
íbúðum í öllum 

hverfum Reykjavíkur.

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í löggildingarnámi

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson 

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

hagvangur.is

Sterk tengsl  
í íslensku atvinnulífi

 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.



 LÆKJASMÁRI 19
130,7 m2

201 Kópavogur
Verð: 52.900.000 kr.

Falleg eign á vinsælum stað í Smárahverfi í Kópavogi með stóru rými 
í kjallara sem getur nýst á mjög fjölbreyttann hátt. Afar vel staðsett á 
rólegum fjölskylduvænum stað í grend við fjölbreytta þjónustu og verslun, 
íþróttasvæði, líkamsrækt, leik- og grunnskóla.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 661 6021
hreidar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS   þriðjudaginn 11. ágúst kl. 17:00 - 17:45

 

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

Bjarni T. Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 895 9120
 bjarni@eignamidlun.is

 LYNGÁS 1H
Nýjar íbúðir í Garðabæ
Verð frá 54,9 mkr

AÐEINS 4 ÍBÚÐIR EFTIR!
Bjartar og vel skipulagðar 4ra herb. íbúðir á hagstæðu verði. Stærð 95-110 
m2. Vandaðar innréttingar. Stæði í lokuðu bílastæðahúsi. Stutt í helstu 
þjónustu, s.s. skóla, sundlaug, verslanir ofl.  Afhending við kaupsamning.

OPIÐ HÚS  þriðjudaginn 11. ágúst kl. 17:00-17:45

 

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

 VESTURVALLAGATA 1
77,4 m2

101 Reykjavík
Verð: 42.900.000 kr.

Góð 3 herbergja íbúð á vinsælum stað í gamla Vesturbænum. Frábær 
staðsetning í göngufjarlægð frá leikskóla, grunnskóla og íþróttasvæði KR. 
Grandinn og miðbærinn einnig í göngufjarlægð með allri sinni þjónustu, 
mannlífi, veitinga- og kaffihúsum.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 661 6021
hreidar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS  miðvikudaginn 12. ágúst  kl. 17:00 - 18:00

 

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

Ánægðir viðskiptavinir eru 
okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í   
 ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Erum við 
að leita að þér?



Erum við að leita að þér?

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



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.

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

Ertu að byggja? Allur pakkinn á einum stað.

Andaðu fersku lofti heima

90% Við öndum 25.000 lítrum af lofti 
á hverjum degi!  Við erum 90% 

af sólarhringnum innandyra. 
Hvaða kröfu gerir þú fyrir 

loftið sem þú andar að þér?

loftræstikerfi

Er loftræstikerfi í þinni íbúð?





Það er hress-
andi að njóta 
útivistar á hjóli 
og upplifa um-
hverfið beint í 
æð. Fjölmargar 
fallegar hjóla-
leiðir liggja 
meðfram 
sjávarsíðunni í 
borgarlandinu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Víða eru göngubrýr eða 
undirgöng undir umferð-
aræðar og stígar eru lagðir 

um vinsælar útvistarperlur eins og 
Elliðaárdal og Ægisíðu.

Sex áningarstaðir eru nú við 
stígakerfið, þar sem vegfarendur 
geta kastað mæðinni og notið 
útsýnis, skoðað göngu- og hjóla-
stígakort fyrir höfuðborgarsvæðið 
og gripið í nesti.

Staðirnir eru í Nauthólsvík, 
við Ægisíðu, við Gullinbrú, við 
Suðurlandsbraut gegnt Mörkinni, 
í Elliðaárdal og við Ánanaust. 
Reykjavíkurborg hefur lagt til 
númerakerfi fyrir stígakerfi 
höfuðborgarsvæðisins og merkt 
stíga samkvæmt því.

Reykjavík á röngunni
Hjólaferð um „Reykjavík á röng-
unni“ er fólgin í því að hjóla um 
falda göngustíga, þröngar götur, 
undirgöng og bakgarða. Þessa ferð 
má útfæra á marga vegu og má sér-
staklega nefna bakstíga sem liggja 
frá Snorrabraut að Hringbraut þó 
ekki séu þeir samfelldir.

Reykjavíkurhringur 21 km
Þetta er hjólaleiðin umhverfis 
Reykjavík vestan Elliðaáa. Hún 
liggur meðfram Sæbraut, Geirs- og 
Mýrargötu, Ánanausti, Eiðs-
granda, Ægisíðu og um Skerjafjörð 
og Fossvogsdal. Þetta er fjölfarn-
asti útivistarstígur landsins og eru 
stígar og aðbúnaður víðast hvar 
til mikillar fyrirmyndar. Leiðin er 
rúmlega 21 km og liggur að mestu 
meðfram strandlengjunni. Þessa 
leið er tilvalið að lengja um 5,2 km 
með því að bæta hjólastíg 10, Sel-
tjarnarneshring, við.

Stígur 4  
Kópavogur-Hafnarfjörður
„Bláþráðurinn“ er strandstígurinn 
um Kársnes í Kópavogi, göturnar 
Súlunes og Hegranes í Garðabæ, 
strandstíginn um Arnarnesvog og 
vestan við Hraunholtsbraut liggur 
stígurinn meðfram Reykjavíkur-
vegi og Strandvegi í Hafnarfirði 
og að álverinu í Straumsvík. Frá 
Arnarnesvogi tengist hjólastígur 
18 sem liggur að Álftanesi.

Grafarvogur
Í Grafarvogi er meðal annars hægt 

Hjólað um Reykjavík og nágrenni
Það er draumur að hjóla um höfuðborgarsvæðið. Þar hlykkjast freistandi hjólastígar um 
skemmtilega byggð og undurfagra náttúru. Hér gefast hugmyndir að einstökum hjólatúrum. 

Heiðmörk og Elliðaárdalur eru sívinsælar hjólaleiðir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hjólað fram hjá nýlegum vita á 
Sæbrautinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIRÞað er rómantískt að hjóla stíga í skógi vöxnu umhverfi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

að hjóla út með Kleppsvík við 
fjöruborðið. Þar er hægt að skoða 
höggmyndagarð Hallsteins Sig-
urðssonar og finna skemmtilega 
og krókótta hjólaleið sem liggur 
frá Grafarvogi að Grafarholti.

Styttur borgarinnar
Fáið lista hjá Listasafni Reykja-
víkur yfir styttur borgarinnar 
og skipuleggið hjólatúr til að 
skoða þær. Skoðið Ásmundarsafn, 
höggmyndagarðinn við Listasafn 
Einar Jónssonar við Freyjugötu, 

Lýðveldisgarðinn við danska 
sendiráðið, Hljómskálagarðinn, 
Miklatún og Laugardalinn.

Perluferð
Perlan, Suðurhlíð, fram hjá Nesti, 
eftir Sæbólsbraut, Ásabraut og stíg 
að Fífuhvammi. Þaðan að Fífunni, 
undir Fífuhvammsveg og eftir stíg 
upp Smárana að Nónhæð.

Kaffihúsaferð
Hjólað frá Sprengisandi upp með 
Elliðaám, að Ártúnsskóla, um 
Kvíslar og Hálsa yfir í Grafarvog. 
Þar hjólum við um Foldir og 
Hamra, Bryggjuhverfið, Sævar-
höfða og loks á kaffihús. Vega-
lengdin er um 13 km og hjólatími 
um 105 mínútur.

Heimsendi
Hjólað er frá Sprengisandi upp 
Elliðaárdal og undir Höfðabakka 
við stífluna. Þaðan er hjólað yfir 
Vatnsveitubrú, fram hjá Fáki, yfir 
Dimmu (hjól borin), um Vatns-
enda, meðfram Elliðavatni um 
Þingmannaleið og á Heimsenda.

Gamli Kópavogshringurinn
Hjólað er um góðan hjólreiðastíg 
á Kársnesi með smá viðkomu á 
Bakkabraut. Hjólað er í gegnum 
Kópavogsdalinn og í gegnum 
tvenn undirgöng undir Breiðholts-
braut. Þvera þarf Smiðjuveg en þá 
er leiðin greið í Fossvogsdalnum. 
Hjólað er á samfelldum stíg að 
Snælandsskóla en þaðan þarf að 
hjóla á rólegu umferðargötunum 
Víðigrund og Birkigrund að Lundi. 
Einnig er hægt að nota hjóla-
brautina í Fossvogsdalnum. Leiðin 
er 11,6 km.

Til fróðleiks má benda lesendum 
á heimasíðuna Hjólreiðar.is. Þar 
gefast fjölmargar hugmyndir að 
hjólreiðum en tilgangur síðunnar 
er að efla hjólreiðar á Íslandi með 
því að auka öryggi með fræðslu 
og hvetja til hjólreiða með því að 
kynna kostina, eyða mýtum og 
ekki síst breyta ímynd hjólreiða.

Heimild: hjolreidar.is
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Í Húsasmiðjunni er hægt að fá 
vandaðar rafmagnsvespur sem 
henta ólíkum þörfum og aldurs-

hópum. Fyrirtækið hefur fært út 
kvíarnar í sölu á vespum og býður 
fólk velkomið að koma og skoða 
úrvalið í fimmtán verslunum um 
allt land.

„Við erum komin með frá-
bæra vöru sem við erum tilbúin 
að bjóða landanum,“ segir Egill 
Björnsson, sem vinnur á vöru-
stýringarsviði. „Við erum komin 
í samstarf við fyrirtækið Enox, 
sem er með stærstu verksmiðju 
fyrir tvíhjóla farartæki í heimi og 
framleiðir Yadea-hjól. Þar tryggir 
þýskt-kínverskt samstarf hágæða 
fram leiðslu og ótrúlega hagstætt 
verð. Okkur bauðst samstarf við 
Enox um að selja þessi farartæki 
hér á landinu og slógum til og það 
hefur gengið mjög vel. Við höfum 
ekki selt þessi farartæki áður og 
erum því að færa út kvíarnar á 
þessu sviði.“

Frábær hjól og flott útlit
„Við erum bæði með EM-215 og 
nýjar V7-vespur frá Enox, sem 
henta ólíkum aðilum. EM-215 er 
skráningarskylt og hefur hámarks-
hraðann 45 km/kls. en V7 er minni 
og takmörkuð við 25 km/klst. 
hraða og hentar því unglingum 
betur,“ segir Egill.

„Þetta eru frábær hjól. V7-vespan 
er með flott útlit, hún er þægileg og 

meðfærileg og rafhlöðurnar hafa 
góða drægni og endast vel. Hjólið 
hefur allt að 80 km drægni og raf-
geymirinn endist að lágmarki í 800 
hleðslur. Það tekur bara um 3-4 
tíma að ná fullri hleðslu, þann-
ig að þetta er hentugt fyrir fólk á 
ferðinni,“ útskýrir Egill. „Þetta hjól 
er nýkomið af færibandinu og það 
er skemmtilega stíliserað, vandað 
og flott og við erum rosa spennt að 
sjá hvernig því verður tekið.

EM-215 er ekki glæný græja, 
en það er hefðbundin og vönduð, 
flott vespa á frábæru verði sem við 
höfum mikla trú á. Hjólið hefur allt 
að 60 km drægni og rafgeymirinn 
endist í minnst 1.000 hleðslur. Það 

Vandaðar vespur í Húsasmiðjunni
Húsasmiðjan býður upp á vandaðar rafmagnsvespur sem henta ólíkum þörfum. Hægt er að fá stærri 
gerð sem hentar í miðbænum og minni bæjarfélögum og minni gerð sem hentar frekar unglingum.

Egill segir að 
Húsasmiðjan 
bjóði upp á 
frábærar raf-
magnsvespur 
sem henta 
ólíkum þörfum 
landsmanna. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Bæði hjólin ganga 
fyrir rafmagni, 

þannig að þetta eru græn 
farartæki. Þróunin er í 
þá átt í heiminum og við 
viljum ekki bara taka 
þátt heldur vera leiðandi 
í þeirri þróun.
Egill Björnsson

vespur framtíðarinnar
Rafmagns-

Vandaðar umhverfisvænar 
rafmagnsvespur á einstöku verði 

Fáanlegar í verslunum Húsasmiðjunnar um land allt og á husa.is

ENOX EM215 rafmagsvespan er framleidd í stærstu verksmiðju fyrir tvíhjóla farartæki í heimi.
Þýskt-kínverskt samstarf tryggir hágæða framleiðslu og ótrúlega hagstætt verð. Umhverfisvænt 
farartæki, engin loftmengun og engin hávaðamengun. Einstaklega lipur í umferðinni og hámarks- 

hraði er 45 km/klst., drægni á rafhlöðu er allt að 60 km. Graphene rafgeymir tryggir endingu í minnst 
1.000 hleðslur. Gerð fyrir hraðhleðslu og hægt að ná 80% hleðslu á 1-2 klst., 100% hleðsla næst á 

3-4 tímum. Tveggja ára framleiðsluábyrgð er á öllum Enox rafmagnsvespum. 

Enox V7 rafmagnsvespurnar eru nú loks fáanlegar á Íslandi. Nett og nútímaleg hönnun vespunnar 
hefur vakið mikla athygli. Þær eru framleiddar í stærstu verksmiðju fyrir tvíhjóla farartæki í heimi. 
Þýskt-kínverskt samstarf tryggir hágæða framleiðslu og ótrúlega hagstætt verð. Umhverfisvænt 

farartæki, engin loftmengun og engin hávaðamengun. Einstaklega lipur og meðfærileg. Hámarkshraði 
er stilltur á 25 km/klst. og drægni á rafhlöðu er allt að 80 km. Viðhaldsfrír Lithium 48V24AH rafgeymir 

tryggir endingu í minnst 800 hleðslur. Tveggja ára framleiðsluábyrgð er á öllum Enox rafmagnsvespum.

Enox V7 rafmagnsvespa
169.900 kr

Verð aðeins

199.900 kr

Verð aðeins

Án skráningarkostnaðar
3903100 3903101

er hægt að ná 80% hleðslu á 1-2 
tímum, en 100% hleðsla næst á á 
3-4 tímum,“ segir Egill. „Vespan 
hentar ekki fyrir hraða umferð, 
en við sjáum fyrir okkur að hún 
henti vel í miðbænum og gæti verið 
snilld í minni bæjarfélögum þar 
sem hraðinn er minni og vega-

lengdir eru styttri en fólk vill 
komast leiðar sinnar á öruggan og 
skilvirkan máta. Bæði hjólin ganga 
fyrir rafmagni, þannig að þetta eru 
græn farartæki. Þróunin er í þá átt í 
heiminum og við viljum ekki bara 
taka þátt heldur vera leiðandi í 
þeirri þróun,“ segir Egill.

„Við erum með verslanir á 
fimmtán stöðum um allt land, 
þannig að sama hvar þú ert á 
landinu á að vera auðvelt að kíkja 
til okkar.“

Sjá nánar á husa.is
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ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

FOSSALEYNI 16
112 REYKJAVÍK

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS

AUKAHLUTIR S.S. LUKT OG VASI FYLGJA EKKI MEÐ Í TILBOÐI
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Hér hvíla hjónin

Rósa Margrét Jónsdóttir
f. 10. 2. 1924    d. 21. 3. 2012

Blessuð sé minning ykkar

Páll Grétar Karlsson
f. 5. 12. 1930     d. 21. 5. 2009

281.750 kr.

214.900 kr.
529.750 kr.354.750

518.750 kr.

 497.750 kr.

422.750 kr. 410.750 kr.

með öllum legsteinum
allt innifalið

451.900 kr.
 343.900 kr.

434.750
367.900 kr.

415.900 kr.

355.900 kr.

 430.900 kr. 369.900 kr.

ÖLL VERÐ MIÐAST VIÐ 
FULLBÚINN STEIN MEÐ UPPSETNINGU

287.900 kr.

522.750 kr.
455.900 kr.

353.900 kr.420.750 kr.

 436.450 kr.



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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

 Húsaviðhald

VIÐHALD FASTEIGNA
Tökum að okkar viðhald 
fasteigna ásamt nýsmíði. 

Einnig pípulagnir, flísalagnir, 
múrviðgerðir, málningarvinna og 

gluggaviðgerðir.
Uppl. í s. 780 3344 eða netfangið 

mavar@mavarehf.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

 Nudd

NUDD - NUDD
Úrvals nudd alla daga í miðbæ 
Kópavogs. Sími 888 6618 og 788 
6609 Elísabet.

 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 sölu örbylgjuofn og lítill ísskápur. 
Uppl í s: 895-8840

 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

 Húsnæði í boði

Til leigu einstaklings. íbúð á sv. 200. 
Leiga 140 þús per/mán. Uppl. í s. 
893 3475

Herb. til leigu á svæði 201. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 893 3475

Til leigu einstaklings. íbúð á sv. 200. 
Leiga 140 þús per/mán. Uppl. í s. 
893 3475

Herb. til leigu á svæði 201. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 893 3475

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Þjóðkirkjan – Biskupstofa leitar eftir öflugum bókara til starfa í fjölbreytt og krefjandi starf á fjármálasvið skrifstofu sinnar  
í Reykjavík.  

Um er að ræða fullt starf og er miðað við að viðkomandi hefji störf sem fyrst en í síðasta lagi þremur mánuðum eftir að gengið hefur 
verið frá ráðningu. 

Umsóknarfrestur um starfið er til miðnættis mánudaginn 24. ágúst 2020.  

Sækja ber rafrænt um starfið á vef Þjóðkirkjunnar, www.kirkjan.is. Þar er einnig að finna nánari upplýsingar.

Vísað er til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 og eru bæði kynin hvött til að sækja um starfið. 

Starfssvið; 
Viðkomandi kemur til með að starfa í teymi starfsmanna á 
fjármálasviði skrifstofunnar og munu verkefni viðkomandi verða 
fjölbreytt og margþætt og reynir mikið á skipulagshæfni og 
samskiptahæfileika.  

Helstu verkefni
• Yfirumsjón með fjárhagsbókhaldi, viðskiptamannabókhaldi og 

lánardrottnabókhaldi
• Færsla bókhalds, afstemmingar og leiðréttingar
• Árs- og árshlutauppgjör
• Samskipti við stofnanir
• Upplýsingagjöf og skýrslugerð
• Önnur tengd verkefni

Þekking og hæfni
• Mjög góð reynsla af bókhaldi, afstemmingum og uppgjörsvinnu 

almennt. 
• Mjög góð reynsla af Navision bókhaldskerfi
• Reynsla og þekking á bókhaldstengingum undir- og yfirkerfa
• Góð Excel kunnátta
• Mikil nákvæmni
• Frumkvæði, skipulag og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Sveiganleiki til að taka að sér ýmis tilfallandi verkefni

Öflugur bókari 
til Þjóðkirkjunnar – Biskupsstofu 

 

BSRB var stofnað 14. febrúar 1942 

og eru stærstu samtök opinberra 

starfsmanna á Íslandi. Aðildarfélög 

bandalagsins eru 23 talsins og er 

fjöldi félagsmanna um 22.000. Um 

tveir þriðju félagsmanna eru konur.

Hlutverk BSRB er m.a. að þjónusta 

aðildarfélög bandalagsins og gæta 

hagsmuna þeirra og félagsmanna 

þeirra gagnvart atvinnurekendum 

og stjórnvöldum. Þá er það hlutverk 

bandalagsins að stuðla að bættu 

velferðarsamfélagi.

Starfssvið:

BSRB óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa. Um er að ræða nýtt og spennandi starf þar sem meginverkefnið verður að vinna að stefnumótun 
BSRB í menntamálum til dæmis varðandi framtíðarvinnumarkaðinn og fjórðu iðnbyltinguna.

Starfið er tímabundið til 1. október 2021. Það heyrir undir framkvæmdastjóra BSRB og krefst samvinnu við aðra sérfræðinga á skrifstofu bandalagsins 
auk samskipta við aðildarfélög þess. 

Sérfræðingurinn annast greiningar, safnar saman og tryggir gott aðgengi að upplýsingum um hvaða breytingar kunni að verða á störfum 
félagsmanna aðildarfélaga BSRB ásamt upplýsingum um fræðslustofnanir aðildarfélaganna og vinnumarkaðarins sem leggur grunn að stefnumótun 
BSRB þegar kemur að starfs- og símenntun, framhaldsfræðslu og framtíðarvinnumarkaðnum.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir (audur@lidsauki.is).

• Verkefni á sviði framtíðarvinnumarkaðar og menntamála.
• Greining á fræðslumálum og framtíðarvinnumarkaðnum. 
• Samskipti við aðila vinnumarkaðarins og umsagnir um þingmál 

í samráði við formann og framkvæmdastjóra.
• Fræðsla, ráðgjöf og almenn upplýsingamiðlun um menntamál.
• Seta í ýmsum nefndum og ráðum samkvæmt ákvörðun 

stjórnar BSRB.

• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Þekking og/eða reynsla af menntamálum og vinnumarkaðsmálum.
• Þekking á starfsemi félagasamtaka og málefnum stéttarfélaga er kostur.
• Greiningarhæfni og gott vald á framsetningu upplýsinga.
• Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til tjáningar í ræðu og riti.
• Góð samskiptahæfni og færni til að taka þátt í teymisvinnu.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi.

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI 
FRAMTÍÐARVINNUMARKAÐAR

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir um að sækja um starfið á www.alfred.is.

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
Save the Children á Íslandi
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar





LÁRÉTT
1. bak við
5. sníkill
6. nóta
8. síun
10. íþróttafélag
11. ellegar
12. líkja
13. framkvæmi
15. bóma
17. matjurt

LÓÐRÉTT
1. úr vegi
2. gapandi
3. áhald
4. suða
7. skjótast
9. díll
12. þefja
14. tangi
16. skyldir

LÁRÉTT: 1 aftan, 5 fló, 6 as, 8 sáldun, 10 ír, 11 
eða, 12 apar, 13 inni, 15 seglás, 17 salat.
LÓÐRÉTT: 1 afsíðis, 2 flár, 3 tól, 4 nauða, 7 
snarast, 9 depill, 12 anga, 14 nes, 16 áa.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Van der Sterren átti leik gegn 
Hort í Bern árið 1993.

1. Bxg6! fxg6 2. Hxg7+ Kh8 3. 
Dg4! De8 4. Dg5 1-0.  
Lokamótið í mótasyrpu Magn-
úsar Carlsen, Kiva Finals, hófst 
á sunnudaginn með miklum 
látum. Ding Liren vann heims-
meistarann í fyrsta einvíginu. 

www.skak.is:  Mótasyrpa 
Magnúsar.  

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

Suðlæg átt 4-10 m/s, 
hvassast við V- og 
SV-ströndina. Víða 
dálítil væta, en bjart 
með köflum NA-lands. 
Rigning á V-landi síð-
degis. Hiti 11 til 17 stig 
yfir daginn, en 17 til 23 
stig norðaustanlands.

7 6 2 8 9 5 4 1 3

4 8 3 7 1 6 2 5 9

5 1 9 2 3 4 6 7 8

9 2 8 5 4 3 1 6 7

6 4 1 9 7 8 5 3 2

3 5 7 6 2 1 8 9 4

8 9 4 1 6 7 3 2 5

1 7 5 3 8 2 9 4 6

2 3 6 4 5 9 7 8 1

7 5 9 4 6 1 2 8 3

8 4 2 9 7 3 1 5 6

1 6 3 5 2 8 7 9 4

9 7 4 1 3 5 6 2 8

2 8 1 6 9 4 5 3 7

5 3 6 7 8 2 9 4 1

6 2 7 3 4 9 8 1 5

3 9 5 8 1 7 4 6 2

4 1 8 2 5 6 3 7 9

8 2 9 3 5 6 4 1 7

3 1 6 7 8 4 2 5 9

7 4 5 9 1 2 3 6 8

5 7 1 8 2 9 6 3 4

2 9 4 1 6 3 7 8 5

6 8 3 5 4 7 9 2 1

9 3 8 2 7 5 1 4 6

1 6 2 4 9 8 5 7 3

4 5 7 6 3 1 8 9 2

6 2 8 5 7 9 3 4 1

3 1 9 4 2 8 6 7 5

7 4 5 3 6 1 8 9 2

8 6 3 1 9 4 5 2 7

9 5 2 8 3 7 1 6 4

1 7 4 2 5 6 9 8 3

2 8 1 6 4 3 7 5 9

4 9 6 7 1 5 2 3 8

5 3 7 9 8 2 4 1 6

6 7 1 3 5 2 4 8 9

2 3 8 9 4 6 1 5 7

9 4 5 7 8 1 6 2 3

1 6 4 2 9 7 5 3 8

3 8 9 4 1 5 7 6 2

5 2 7 6 3 8 9 1 4

8 9 3 5 6 4 2 7 1

4 5 2 1 7 3 8 9 6

7 1 6 8 2 9 3 4 5

7 3 2 8 9 5 4 1 6

8 4 6 1 2 7 5 3 9

9 5 1 3 4 6 7 8 2

1 6 7 5 3 4 9 2 8

3 8 4 2 1 9 6 5 7

2 9 5 6 7 8 1 4 3

6 7 8 4 5 3 2 9 1

4 1 9 7 8 2 3 6 5

5 2 3 9 6 1 8 7 4

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Til hamingju með daginn! 
Eins og þú veist … það 
besta sem maður fær 

frá góðum félaga …

… er góð 
sending!

Leiðinlegt! 
Stend hér og 

óska mér nýrrar 
rúðu!

Það er það 
næstbesta! 

Mót-
tekið!

Hvað er í 
gangi? Ekki neitt. Ég fór bara fram á 

að Palli tæki til í 
herberginu sínu.

Þá byrjaði 
dramað.

Ó, mig auman! 
Nú er vetur rauna vorra! 

Hygg að hún biðji 
of mikils!

Segðu
 voff! 
Voff!

Voff! 
Voff!

Nærri lagi. Gerðu 
svo vel.

Hundurinn át 
heimavinnuna 

mína.

Við erum mætt á vaktina!

FRÉTTIR , FÓLK & 
MENNING á Hringbraut

Fréttaþátturinn 21 hefur göngu sína á ný
• Lifandi og fjölþætt umræða

• Fagleg og ábyrg efnistök

Kl. 21:00 frá mánudegi til fimmtudags á Hringbraut
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FLORIDANA
APPELSÍNU EÐA

EPLASAFI 1L

179
KR/STK

179 KR/L

MYLLAN
HEIMILISBRAUÐ

770G

439
KR/STK
570 KR/KG

SMJÖRVI
400G

577
KR/STK
1443 KR/KG

STJÖRNU-
EGG STÓR

816 G

579
KR/STK
710 KR/KG

GÓÐOSTUR
SNEIÐAR 26%

330 G

795
KR/STK
2409 KR/KG

BARILLA
SPAGHETTI

1 KG

279
KR/STK
279 KR/KG

GEVALIA
KAFFI 500 G

659
KR/STK
1318 KR/KG

MS
LÉTTMJÓLK

D-VÍTAMÍNBÆTT 1 L

195
KR/STK

195 KR/L

1 0 - 1 1 :  Austurstræti 17 • Laugavegur 116 • Aðalstræti 6-8 

LÆGRA VERÐ
Á HEIMILISVÖRUM



STREYMIÐ ER KVIKT 
OG ÞAÐ SKAPAR 

TÆKIFÆRI FYRIR HÖNNUÐINA 
TIL AÐ UMBREYTA SÝNINGUNNI 
MEÐAN Á HENNI STENDUR.

Sí brey t ileg út sk r if t a r-
sýning hönnunarnema 
við Listaháskóla Íslands 
stendur yfir í Ásmundar-
sal við Freyjugötu. Þar 
sem einungis tuttugu 

manns mega vera samtímis þar 
inni er henni líka streymt á made-
sign.lhi. is. Kolbrún Þóra Löve, 
sýningarstjóri og kennari hjá 
meistaranemunum, er spurð hvort 
titill sýningarinnar: How long will 
it last? sé spurning um hversu lengi 
kórónaveiran ætli að dvelja hjá 
okkur. Hún segir svo vera að vissu 
leyti.

„Titillinn er vísun í þau samskipti 
sem hafa átt sér stað milli nemend-
anna og leiðbeinenda í COVID-
ástandinu. Nemarnir eru sex og 
koma víða að, því hönnunardeildin 
er alþjóðleg, og eins og allir aðrir 
urðu þeir að laga sig að breyttum 
aðstæðum í veröldinni. Skólanum 
var lokað um miðja önn. Nemarnir 
voru að vinna að lokaverkefnunum 
sínum og héldu ótrauðir áfram við 
það en bæði þeir og við leiðbein-
endurnir þurftum að taka upp 
nýja starfshætti og nota stafræna 
miðla fyrir umræður og hugmynda-
vinnu.“

Kolbrún Þóra segir útskriftar-
sýninguna afsprengi umrædds 
fyrirkomulags, hugmyndin bak við 
hana sé að leika sér með stafræna 
formið. Því hafi Ásmundarsal verið 
breytt í risastórt, bleikt skjá stúdíó. 
„Sýningin er í raun tvöfaldur veru-
leiki en þó hliðstæður, annars 
vegar staðbundinn í Ásmundar-
sal og hins vegar óstaðbundinn á 
vefnum. Streymið er kvikt og það 
skapar tækifæri fyrir hönnuðina til 
að umbreyta sýningunni meðan á 
henni stendur.“

Í verkum sínum eru hönnuðirnir 
margir hverjir að vinna með tog-
streitu í verkum sínum, að sögn 

Skapa nánd milli heimshorna
Meistaranemar í hönnun við LHÍ hafa opnað sýninguna How 
long will it last? í Ásmundarsal og á madesign.lhi.is.

Kolbrún Þóra sýningarstjóri, Harpa R. Pálsdóttir, Christopher Dake-Outhet frá Kanada, Lu Li frá Kína, Malgorzata 
Kowasz frá Póllandi, Sveinn S. Benediktsson og Argitxu Etchebarne frá Frakklandi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON

Eitt af verkum Hörpu Hrundar úr 
ferlinu við útskriftarverkefnið.

Ýmsar tilraunir 
voru gerðar 
á leiðinni, 
hér er ein 
eftir Mal gorzata 
 Kowasz.

Kolbrúnar Þóru. Hún nefnir tog-
streitu milli hins líkamlega og staf-
ræna, milli hins náttúrulega og 
ónáttúrulega og milli fjarlægðar 
og nálægðar. „Eitt verkið snýst um 
hvernig við getum skapað nánd 
milli heimshorna,“ lýsir hún. „Öll 
verkefni hópsins bindast saman 
gegnum þessa sýningu.“

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

VERTU 
VAKANDI
Í FYRSTA 
SKIPTI
Á ÆVINNI
Við höfum opnað glæsilega nýja verslun 
Hästens að Faxafeni 5.
Komdu til okkar og prófaðu einstök gæði 
Hästens rúmanna. Starfsfólk okkar er tilbúið 
að aðstoða þig og veita frekari upplýsingar.

Þegar þú vaknar í rúmi frá Hästens munt þú skilja 
virði þess að ná fullkomnum nætursvefni. Rúmin 
eru framleidd með einstöku samspili handverks og 
hráefna þar sem hvergi eru gerðar málamiðlanir í 
gæðum náttúrulegra efna eða tíma við óþreytandi 
handverkið. Þú sérð það ekki en þú munt fi nna fyrir 
því. Allan sólarhringinn. Heimsæktu Hästens í
Faxafeni eða pantaðu vörulistann á hastens.com.

HÄSTENS VERSLUN
FAXAFENI 5, REYKJAVÍK
588 8477

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

SPARIDAGAR
Í ORMSSON & HJÁ UMBOÐSMÖNNUM ORMSSON UM LAND ALLT! 

15% - 20% afsláttur af öllu frá þvottavélum, þurrkurum, 
helluborðum, ofnum & kæli- og frystiskápum. 

 af tveimur gerðum
 helluborða

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

SPARAÐU 
50.000 KR

55”

75”

Opnunartímar
Virka daga kl. 10-18

Laugardagar kl. 11-15

SPARAÐU 
30.000 KR

30%

25%

15%

15%

15%

20%

20%

15%

15%

COMFORT LIFT

COMBI-OFNAR

Öll sjónvörp á flottum tilboðum!  

20% afsláttur af rusla- & flokkunarfötum



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
08.30 Grey’s Anatomy
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Gilmore Girls
10.15 Ultimate Veg Jamie
11.00 First Dates
11.50 NCIS
12.35 Nágrannar
12.55 X-Factor Celebrity
14.00 X-Factor Celebrity
15.05 Ísskápastríð
15.45 The Great British Bake Off
16.50 Stelpurnar
17.15 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.48 Sportpakkinn
18.55 Einkalífið
19.20 Mom
19.45 God Friended Me
20.30 Blindspot
21.15 Strike Back
22.10 Room 104
22.45 The Bold Type
23.25 Absentia
00.10 Cherish the Day
00.50 Liar
01.40 Liar
02.25 Liar
03.10 What’s My Name. Muham-
mad Ali

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.25 Friends
20.50 The Middle
21.10 Supernatural
21.55 Insecure
22.25 Orange is the New Black
23.25 Krypton
00.05 Friends
00.30 Friends
00.55 The Middle

09.55 Manglehorn
11.30 The Leisure Seeker
13.20 In Her Shoes
15.25 Manglehorn
17.00 The Leisure Seeker
18.50 In Her Shoes
21.00 God’s Own Country
22.40 Jackie  Mögnuð mynd frá 
2016 byggð á sönnum atburðum, 
með Natalie Portman í aðalhlut-
verki. 
00.15 Mile 22
01.50 God’s Own Country

10.00 LPGA Tour 2020  Útsending 
frá Marathon LPGA Classic.
13.00 LPGA Tour 2020  Útsending 
frá Marathon LPGA Classic.
16.00 LPGA Tour 2020  Útsending 
frá Marathon LPGA Classic.
19.00 LPGA Tour 2020  Útsending 
frá Marathon LPGA Classic.
22.00 PGA Highlights 2020
22.55 European Tour 2020 - Hig-
hlights

13.00 Spaugstofan 2003-2004 
13.25 Gleðin í garðinum 
14.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna
14.30 Gettu betur 2009 Borgar-
holtsskóli - Menntaskólinn í 
Reykjavík
15.35 Úr Gullkistu RÚV. Útsvar 
2007-2008 Grindavíkurbær - 
Borgarbyggð
16.30 Fjársjóður framtíðar Fuglar
17.00 Fólkið mitt og fleiri dýr 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Óargardýr 
18.29 Bílskúrsbras 
18.33 Hönnunarstirnin 
18.50 Svipmyndir frá Noregi 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarlandinn 
19.40 Mömmusoð
19.55 Pöndurnar koma - Kafloðnir 
diplómatar Pandaerne kommer - 
diplomater i pels  Heimildamynd 
um komu panda í dýragarðinn í 
Kaupmannahöfn. Fylgst er með 
baráttunni fyrir að fá pöndurnar 
til landsins þar sem drottningin, 
forsætisráðherrann og fleiri koma 
við sögu.
20.40 Svona fólk Jafnrétti - 1999-
2016  Barátta samkynhneigðra á 
nýrri öld snerist ekki síst um rétt-
inn til fjölskyldulífs. Sú barátta var 
hörð, ekki síst um réttinn til ætt-
leiðinga og tæknifrjóvgunar. For-
ysta þjóðkirkjunnar taldi hjóna-
bandið komið „á öskuhaugana“ 
ef menn sameinuðust um réttinn 
til hjónavígslu í kirkjum. Hreyfing 
samkynhneigðra tók höndum 
saman við íslenskt fræðasam-
félag og loks hvarf sá munur sem 
verið hafði á réttindum samkyn-
hneigðra og gagnkynhneigðra til 
fjölskyldulífs. 
21.30 Parísarsögur Paris ETC 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Djúpríkið Deep State 
23.05 Vegir Drottins Herrens veje  
00.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil 
12.15 The Late Late Show
13.00 90210 
13.45 American Housewife 
14.10 The Block 
16.05 Survivor
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 The Mick
19.30 The Neighborhood 
20.00 The Block 
21.20 Reef Break
22.10 Bull 
22.55 Love Island  Bráðskemmti-
leg raunveruleikasería þar sem 
eldheitir einstaklingar fá tækifæri 
til að finna ástina í fjörugum leik.
23.50 The Late Late Show 
00.35 Hawaii Five-0 
01.20 Blue Bloods 
02.05 Transplant
02.50 Girlfriend’s Guide to Divorce
03.35 Síminn + Spotify

08.10 Sevilla - Roma
10.00 FCK - Istanbul Basaksehir
11.35 Manch.United - LASK Linz
13.20 Wolves - Olympiacos
15.20 Ítölsku mörkin 
16.05 Atalanta - Inter Milan
17.55 Ítalska úrvalsdeildin - upp-
gjörsþáttur
18.50 Wolves - Sevilla  Bein út-
sending frá leik í 8 liða úrslitum 
Evrópudeildar UEFA.
20.55 Arsenal - Chelsea - Úrslita-
leikur
22.50 FA Cup - Highlight Show 
23.15 Úrslitaleikur kvenna. Lyon - 
Barcelona

07.55 Haukar - Tindastóll  Útsend-
ing frá leik í Lengjudeild kvenna.
09.40 Fylkir - Breiðablik  Útsend-
ing frá leik í Mjólkurbikar kvenna.
11.20 Pepsi Max Tilþrifin - 9. um-
ferð
12.25 Stjarnan - Víkingur R.
14.05 Pepsi Max Stúkan  Guð-
mundur Benediktsson fer yfir 
síðustu umferð Pepsi Max-deildar 
karla ásamt sérfræðingum Stöðv-
ar 2 Sports. Öll helstu málefni 
deildarinnar eru krufin til mergjar, 
umdeildustu atvikin skoðuð sem 
og glæsilegustu tilþrifin.
15.20 Manchester United - FCK
17.05 Inter Milan - Bayer Leverku-
sen
18.50 Shaktar Donetsk - Basel 
 Bein útsending frá leik í 8 liða 
úrslitum í Evrópudeild UEFA.
21.00 Pepsi Max Mörkin
22.00 Brentford - Fulham

RÚV RÁS EITT

06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Sumarmál. Fyrri hluti
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Sumarmál. Seinni hluti
14.00 Fréttir
14.03 Lofthelgin
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Millispil
17.00 Fréttir
17.03 Tengivagninn
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp KrakkaRÚVVísindi 
og tækni - Dýpsti staður Jarðar 
og fréttir af tunglinu
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar  Daniele 
Gatti á tónleikum í Turin.
20.30 Á reki með KK
21.30 Kvöldsagan. Sjálfstætt 
fólk  (14 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 Kátt er á Kili  Ferðaþáttur inn 
að miðju landsins í frosti, byl og 
fögru útsýni. 
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 21 - Fréttaþáttur á þriðju-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu. 
21.30 Bærinn minn  Þátturinn 
fjallar um sjarma og sérstöðu 
bæjarfélaganna hringinn í kringum 
Ísland. 

Eftir áralanga þróun og prófanir 
höfum við náð markmiði okkar.

Við höfum búið til eina 
þróuðustu dýnu heims

Simba tvinndýnan er gerð úr einstakri  
samsetningu 2500 keilulaga gorma  

og móttækilegs minnissvamps. 

Fáðu betri svefn  
– sama hvert svefnmynstur þitt er.

Komdu og kynntu þér Simba  
í næstu Dormaverslun eða á 

www.simba.is

V
A

RA ÁRSINS 2018

B

R
E T L A N

D

HEILSUDÝNUR

Kjörin heilsudýna ársins á 
meðal 10.637 þátttakenda í 
neytenda könnun KANTAR 

TNS í Bretlandi

SIMBA STÆRÐIR VERÐ
Dýna 80 x 200 cm 79.990

Dýna 90 x 200 cm 89.990

Dýna 90 x 210 cm 94.990

Dýna 100 x 200 cm 94.990

Dýna 120 x 200 cm 104.990

Dýna 140 x 200 cm 114.990

Dýna 160 x 200 cm 134.990

Dýna 180 x 200 cm 149.990

Dýna 180 x 210 cm 159.990

Dýna 200 x 200 cm 169.990

SIMBA 
DÝNURNAR 

HENTA BÆÐI Í
HEFÐBUNDIN OG 

STILLANLEG 
RÚM

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 11–18
Laugardaga kl. 11–17
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði
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Lestu Fréttablað dagsins í snjalltækinu þínu, hvar og hvenær sem er!

Sæktu Fréttablaðsappið frítt!

BYRJAÐU DAGINN MEÐ

FRÉTTABLAÐINU

• Þú sækir appið frítt í 
Appstore eða Googleplay.

• Opnar blað dagsins.

• Lest þegar þér hentar!



Nú er um að gera 
að fara að svipast 
um eftir fallegum 
peysum í fataskáp-
inn fyrir haustið.   
Gott er að hugsa 

dálítið út fyrir rammann og prufa 
einhver skemmtileg snið eða öðru-
vísi liti. 

Peysur með áberandi lógói hafa 
verið mjög vinsælar undanfarið, 
sem og peysur frá þekktum tísku-
merkjum. Það er samt alveg hægt að 
finna fallegar peysur í verslunum á 
borð við Zöru og H&M. Svo er líka 
kjörið að kíkja í búðir á borð við 
Rauða krossinn og Hjálpræðisher-
inn. steingerdur@frettabladid.is

Kósí peysur 
fyrir haustið
Nú er langt liðið á sumarið og þá er um að 
gera að byrja plana fataskápinn fyrir haust-
ið. Fallegar og hlýjar peysur eru aðalmálið.

Falleg kápa setur 
punktinn algjörlega 
yfir i-ið. Peysur með 
rúllukraga koma sér-

staklega vel út.

Sonia Lyson í 
einstaklega flottri 

blárri peysu frá Louis 
Vuitton.

MYNDIR/GETTY 

Það getur verið mjög flott að klæðast skyrtu undir peysunni, gefur skemmtilega töff 
lúkk.

Litrík peysa 
frá Zöru. Nú 

fara búðirnar að 
fyllast af þykkum 

og hlýjum 
peysum.

Sophia Roe 
í peysu frá 
Lacoste.

Alexandra Lapp í 
röndóttri peysu og 
mynstruðu pilsi frá 

Dior.

Klassísk 
og haustleg 

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

ÞÚ FERÐ EKKI BEINT Í 
PLÖTUÚTGÁFU HÉRNA 

Á ÍSLANDI TIL ÞESS AÐ GRÆÐA 
EITTHVAÐ SVAKALEGA Á ÞVÍ, 
ÞETTA ER MEIRA GERT AF 
ÁSTRÍÐU.
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Það er frítt
á könnunni
hjá Kvikk!

Við bjóðum lykilhöfum 
Orkunnar upp á frítt, rjúkandi 
heitt kaffi og kakó á næstu 
Kvikk-stöð Orkunnar.

Verið velkomin

Í dag verður heimasíðan Tóna-
tal opnuð en á henni gefst 
tónlistarfólki færi á að auka 
þekkingu sína á bransanum, 
tækifærum og réttindum 
sínum. Tónatal er samstarfs-

verkefni ÚTÓN, Tónlistarborgar-
innar Reykjavíkur, STEF, SFH og 
Íslandsstofu. Á síðunni er ýmislegt 
fræðsluefni í formi hlaðvarpa og 
stuttra myndbanda.

Logi Pedro Stefánsson og tónlist-
arkonan GDRN, Guðrún Ýr Eyfjörð, 
fræða svo áhorfendur um ýmsar 
hliðar tónlistabransans í liðnum 
Snöggeldað.

„Bransinn í hverju landi fyrir sig 
er jafn fjölbreytilegur og löndin 
sjálf. Það eru ólík hugtök sem eru 
samt í sumum tilvikum svipuð milli 
landa. Þannig að ÚTÓN vildi taka 
saman í kynningarmyndböndum 
þau hugtök sem eru notuð á Íslandi 
og pælingarnar á bak við þau. Hvað 
er útgáfusamningur? Hvað eru 
útgáfuréttindi? Mér fannst þetta 
skemmtilegt verkefni og einstak-
lega góð hugmynd,“ segir Logi 
Pedro.

Ungt fólk snuðað
Logi segist hafa heyrt af ungu tón-
listarfólki sem hefur gert samninga 
sem það sér eftir að hafa gert. Þau 
hafi einfaldlega ekki skilið samn-
inginn nógu vel.

„Þannig að það er mikilvægt að 
negla þetta inn fyrir næstu kyn-
slóðir, hvað það er sem raunveru-
lega er í gangi þegar verið er að 
skrifa undir plötusamning. Það er í 
raun frekar nýlegt að hér á landi sé 
einhver plötuútgáfa af viti. Þetta var 
nokkuð öðruvísi þegar ég byrjaði á 

sínum tíma að gefa út. Umhverfið 
var annað. Maður hefur verið að 
læra með árunum hvað allt þýðir 
og hvernig þetta gengur fyrir sig,“ 
segir hann.

Logi segist hafa sterkar skoðanir 
á því hvernig bransinn á Íslandi eigi 
að vera.

„Ég hef líka sterkar skoðanir 
á þeim samningum sem ungum 
listamönnum eru boðnir. Margir 
eru lélegir og því finnst mér mikil-
vægt að vera með eitthvert efni og 
umræðu um þetta.“

Miðlar þekkingu sinni
Logi hefur í gegnum tíðina verið 
duglegur að miðla þekkingu sinni 
á bransanum til yngra tónlistar-
fólks, hann var meðal leiðbeinenda 
á námskeiðinu Snælda sem haldið 
var á vegum 101derland og LFS 
útgáfu. Það fór fram annað árið í röð 
núna í sumar en á því geta stúlkur á 
aldrinum 16-20 ára lært að skapa og 
taka upp tónlist.

„Á því fórum við alveg aðeins út í 
það hvernig plötubransinn gengur 
svo fyrir sig, en megináherslan var 

þó á listrænu hliðina,“ segir hann.
LFS útgáfa hefur gefið út margar 

af vinsælustu plötum seinustu ára, 
þar á meðal efni frá Flóna, Joey 
Christ, Sturlu Atlas og Young Karin.

„Þannig að ég hef verið dálítið 
í því núna undanfarið, en það er 
kannski meira af áhuga en eitt-
hvað annað. Þú ferð ekki beint í 
plötuútgáfu hérna á Íslandi til þess 
að græða eitthvað svakalega á því, 
þetta er meira gert af ástríðu.“

Síðustu tvö árin hefur hann svo 
einnig einbeitt sér að uppgangi 
Útvarps 101 ásamt því að gera sína 
eigin tónlist. Útvarp 101 framleiðir 
hlaðvarpsþætti fyrir Tónatal.

Alþjóðlegt starf
„Flest lönd sem eru með einhvern 
tónlistarbransa af viti eru með 
útflutningsstofur á borð við ÚTÓN. 
Þetta er nokkurs konar höfn fyrir 
tónlistarfólk til að leita í þegar það 
kemur að vera í músík. Þetta er 
orðið svo alþjóðlegt starf. ÚTÓN er 
ráðgefandi stofnun,“ segir hann.

Síðar í mánuðinum gefur Logi út 
sína aðra sólóplötu, en hún hefur 
hlotið heitið Undir bláu tungli.

„Platan var tekin upp að hluta til 
hérna í Reykjavík og svo líka í Síerra 
Leóne. Ég fór þangað í smá upptöku-
verkefni. Í seinna skiptið sem ég fór 
var ég byrjaður að taka upp þessa 
plötu. Ég er búinn að vera að dunda 
mér við það síðustu tvö árin. Svo 
þegar heimsfaraldurinn skall á þá 
fannst mér bara vera kominn tími 
á að klára hana,“ segir Logi Pedro.

Tónatal verður opnað í dag á slóð-
inni tonatal.is. Platan Undir bláu 
tungli kemur út 21. ágúst.
steingerdur@frettabladid.is

Nýr gagnagrunnur 
fyrir tónlistarfólk
Heimasíðan Tónatal verður opnuð í dag en þar getur tónlistarfólk 
fræðst um tækifæri sem því bjóðast og réttindi sín. Logi Pedro og 
GDRN stjórna örþáttunum Snöggeldað sem finna má á síðunni.

Logi Pedro tók plötuna Undir bláu tungli að hluta til upp í Síerra Leóne. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK



Kolibri trönur 
í miklu úrvali, gæða-
vara á góðu verðiKolibri penslar 

Handgerðir þýskir penslar 
í hæsta gæðaflokki 
á afar hagstæðu verði

Ennþá meira úrval af 
listavörum

WorkPlus 
Strigar frá kr. 195

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn
Listverslun.is

Íblöndunarefni fyrir akrýl og olíuliti.



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

BAKÞANKAR

Frelsið er yndislegt, ég 
geri það sem ég vil,“ 
sungu Nýdanskir rétti-

lega. En ég sé það sífellt betur 
að frelsið er ekki jafn auðvelt í 
meðförum og Björn Jörundur 
gaf til kynna og nú ríður á 
að við kunnum að fara með 
það. Til dæmis, að við kjósum 
að gera það sem er heildinni 
fyrir bestu, jafnvel þó það 
sé að loka sig inni. En við 
slíkar aðstæður gefst þó færi 
á að hugsa, meðal annars um 
frelsið.

Í mínu útgöngubanni datt 
ég meðal annars niður á þetta: 
Sá sem vill nýta sitt frelsi til 
hins ýtrasta, og fara gegnum 
lífið líktog það væri hlaðborð 
á Hótel Holti, fer gjörsamlega 
á mis við gæfuna. Það er að 
segja, sá sem ætlar að smakka 
á öllu því besta sem lífið hefur 
uppá að bjóða, einsog býf luga 
sem fer milli blóma, er vís 
með að uppskera aðeins yfir-
borðskennda reynslu. Er ekki 
einna erfiðast við frelsið að 
fríka ekki út á valkostunum? 
Velja vel og sinna því vel sem 
þú velur?

Stundum heyri ég suma 
tala einsog það eigi ekki að 
þurfa að eiga við fólk sem sé 
óáhugavert eða ef ekkert er 
uppúr því að hafa. Ég held 
að þessi misráðnu frelsis-
vísindi séu frá amerískum 
sjálfshjálpargúrúum sem 
gleyma því að fegurð lífsins 
finnst oftast þar sem síst er að 
vænta.

Að lokum: Ef við förum 
ekki vel með frelsið er líka 
óþarfi að hugsa um það því 
þá verður engu frelsi fyrir að 
fara. Hvað segir Nýdönsk um 
það?

Frelsi á tímum 
kórónu

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
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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.STJÖRNU

POPP/OSTAPOPP
90/100 G 

249
KR/STK

2490/2767 KR/KG

Fyrir svanga
ferðalanga


