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Vinsæli fjórhjóladrifni rafbíllinn

+ Afmælispakki
Basic

8.170.000 kr. Dæmi um búnað: 20” álfelgur, loftpúðafjöðrun, 
íslenskt leiðsögukerfi, hiti í stýri

*Bíll á mynd er 
Advanced S-line

Það var líf og fjör í tívolíinu í Hafnarfirði í gær. Tívolíið er staðsett við Ásvallalaug og má þar finna parísarhjól, 
sleggju, lest og klessubíla. Tími klessubílanna er svo sannarlega ekki liðinn, þeir standa alltaf fyrir sínu og eru 
góð leið til að skemmta bæði ungum jafnt sem öldnum eins og sést greinilega á myndinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI  

STJÓRNSÝSLA Niðurstöður starfs-
hóps Sigurðar Inga Jóhannssonar, 
samgöngu- og sveitarstjórnarráð-
herra, um áhrif heimsfaraldursins á 
fjármál sveitarfélaganna voru birt-
ar á föstudag. Kemur þar í ljós að 
faraldurinn hefur skert tekjur allra 
nema tólf sveitarfélaga. Minnkandi 
útsvarstekjur eru stærsti bitinn en 
einnig hafa þjónustutekjur minnk-
að.

Þó að hæstu upphæðirnar séu hjá 
stærstu sveitarfélögunum þýðir það 
ekki að vandinn sé mestur þar.

„Eftir því sem sveitarfélögin eru 
fámennari, þeim mun erfiðara er 
fyrir þau að taka högg af hvaða 
tagi sem er,“ segir Sigurður Guð-
mundsson, skipulagsfræðingur og 
sjálfstætt starfandi ráðgjafi. „Fjöl-
mennari sveitarfélög hafa breiðara 
bak og fjölbreyttara atvinnulíf til 
að takast á við vanda.“

Meðal þeirra sveitarfélaga sem 
verða fyrir hvað mestu tekjuskerð-
ingunni hlutfallslega eru fámenn 
sveitarfélög sem eru háð ferðaþjón-
ustu. Má þar nefna Mýrdalshrepp, 
Skútustaðahrepp og Þingeyjarsveit.

Sigurður segir stóran hluta Suð-
urlandsundirlendisins í einstak-
lega slæmri stöðu. „Ef við lítum á 
allt svæðið milli Selfoss og Horna-
fjarðar, þá er það einkennandi hvað 
ferðaþjónustan skiptir miklu máli, 
á meðan landbúnaðurinn hefur 
verið á undanhaldi eftir því sem 
austar dregur. Það er hins vegar 
ekki nóg að sameina fámenn og 
dreif býl sveitarfélög sem eru öll 
mjög háð einni og sömu atvinnu-
greininni. Mín tilfinning er sú að 
ríkissjóður verði að hjálpa þeim 
með öðrum hætti og þar þarf að 
koma til endurskipulagning á Jöfn-
unarsjóði sveitarfélaga.“

Rangárþing eystra liggur á þessu 
svæði og í þessu 2.000 íbúa sveitar-
félagi hefur samdrátturinn verið 
mestur í faraldrinum. Tekjur hafa 
dregist saman um 362 milljónir 
króna miðað við fjárhagsáætlun, 
eða um 185 þúsund krónur á hvern 
íbúa, og útsvarið telur þar 320 
milljónir. Sveitarfélagið hefur verið 
rekið með á bilinu 40 til 90 milljóna 
króna afgangi undanfarin fjögur 

ár en nú horfir hratt til verri vegar. 
Áætlað var að skuldir Rangárþings 
eystra yrðu 375 milljónir króna á 
árinu en nú eru þær áætlaðar 850 
milljónir, meira en tvöfalt það sem 
gert var ráð fyrir.

„Ferðaþjónustan hefur verið í 
örum vexti undanfarin ár og alltaf 
stærri hluti af atvinnulífinu hér. 
Við erum einnig mjög dreif býlt 
sveitarfélag og töluvert háð Jöfn-
unarsjóði svo tekjuskerðing sjóðs-
ins kemur verulega illa við okkar 
rekstur,“ segir Lilja Einarsdóttir 
sveitarstjóri.

Spurð hvort sveitarstjórn muni 
bregðast við þessu tekjufalli með 
skertri þjónustu eða lántökum 
segir Lilja að seinni kosturinn verði 
fyrir valinu.

„Við höfum bent á að meira fé 
þurfi að koma í Jöfnunarsjóðinn 
svo að við þurfum ekki að taka 
þann skell á okkur til viðbótar 
við þær tekjuskerðingar sem við 
verðum fyrir í útsvarstekjum. Við 
höfum nýtt okkur þau úrræði sem 
ríkisstjórnin hefur verið með fyrir 
sveitarfélögin. En þetta eru ekki 
háar fjárhæðir og duga skammt 
upp í tekjutapið sem við sjáum 
fram á,“ segir hún.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Staða smærri 
sveitarfélaga 
versnar hratt
Ný skýrsla starfshóps sveitarstjórnarráðherra 
sýnir svart á hvítu hversu slæm staðan er í mörgum 
smærri sveitarfélögum sem reiða sig á ferðaþjón-
ustu. Sveitarstjóri Rangárþings eystra segir að þau 
sértæku úrræði sem ríkisstjórnin hafi beitt dugi  
skammt. Meira fé úr Jöfnunarsjóði sé nauðsyn.

Við erum einnig 
mjög dreifbýlt 

sveitarfélag og töluvert háð 
Jöfnunarsjóði svo tekju-
skerðing sjóðsins 
kemur verulega 
illa við okkar 
rekstur. 
Lilja Einarsdóttir, 
sveitarstjóri 
 Rangárþing eystra



Ég fór að öllu með 
gát í þessum göngu-

túrum.

Veður

Suðvestan 5-10 m/s og skúrir, en 
léttskýjað norðaustantil. Hiti 10 
til 18 stig, hlýjast norðaustan- og 
austanlands. SJÁ SÍÐU 16

- síðan 1986 -

Skútuvogi 6 
104 Reykjavík
Sími: 568 67 55
alfaborg.is

Haustmisserið að hefjast

COVID -19 Óttar Guðmundsson, 
geðlæknir og formaður stjórnar 
Geðlæknafélags Íslands, segir bæði 
meiri aðsókn til geðlækna og á 
bráðamóttöku geðdeildar í kóróna
veirufaraldrinum. Þá segir hann 
aukinn kvíða í samfélaginu og að 
þeir sem kvíðnir séu fyrir upplifi 
enn meiri kvíða.

„Það sama má segja um marga 
sem þjást af þráhyggju eða þung
lyndi, þetta ástand gerir það að 
verkum að fólki líður verr, það hellir 
olíu á eldinn,“ segir Óttar og bætir 
við að nauðsynlegt sé að læra að lifa 
með veirunni.

„Fólk þarf að læra að lifa sem eðli
legustu lífi með pestinni því hún er 
í samfélaginu. Við þurfum að læra 
að mikla ekki fyrir okkur hættuna 
og halda áfram með þessa ógn yfir 
okkur,“ segir Óttar. „Svo hvet ég fólk 
auðvitað til að leita sér hjálpar ef 
það þarf á henni að halda.“

Í fyrstu bylgju faraldursins segir 
Óttar að mikið hafi verið um að geð
læknar hafi tekið sjúklinga í síma
viðtöl svo ekki kæmi hlé á meðferð 
vegna samkomutakmarkana ásamt 
því að færri hafi sóst eftir að koma í 
viðtöl á stofum læknanna. „Þá vildi 
fólk síður koma í viðtöl og frekar 
hafa tímana í gegnum síma en mér 
finnst það ekki vera núna, það var 
meira þá og þá voru strangari reglur, 
það er ekki eins mikil ásókn í þetta 
núna.“ – bdj

Fleiri farið til 
geðlækna í 
faraldrinum

FE R ÐAÞJÓ N US TA  Heildar f jöldi 
greiddra gistinátta var 57 pró
sentum minni í júlí í ár en í sama 
mánuði í fyrra. Fækkunin kemur 
helst fram í gistinóttum sem bók
aðar eru í gegnum Airbnb eða álíka 
síður, þar er fækkunin 87 prósent. 
Þá fækkaði gistinóttum á hótelum 
um 56 prósent og á gistiheimilum 
um 51 prósent. Þetta kemur fram á 
vef Hagstofunnar.

Greiddar gistinætur í júlí voru 
um 667.000 en á sama tíma í fyrra 
voru þær um 1.557.000. Rúmlega 
70 prósent gistinátta voru skráð á 
Íslendinga og tæp þrjátíu prósent á 
erlenda gesti.

Gistinætur á hótelum og gisti
heimilum voru tæplega 328 þúsund 
talsins en í júlí síðastliðnum minnk
aði framboð hótelherbergja um 23 
prósent síðan í júlí í fyrra. Mestur 
samdráttur er í kringum höfuð
borgarsvæðið en minni á lands
byggðinni. 
– bdj

Færri dvöldu á 
hótelum í júlí

Óttar Guðmundsson geðlæknir.

SKÁK Æsispennandi Íslandsmóti í 
skák lauk um helgina í Garðabæ. Tíu 
af sterkustu skákmönnum þjóðar
innar tefldu upp á titilinn eftirsótta 
í Álftnesskóla þar sem ströngum 
sóttvarnareglum var framfylgt. 
Mótið hefur sennilega aldrei verið 
jafn spennandi og í ár en úrslitin 
réðust í tímahraki í síðustu umferð 
í skák milli stórmeistarans Hjörvars 
Steins Grétarssonar og Guðmundar 
Kjartanssonar.

Hjörvar Steinn stóð til vinnings 
undir lok skákarinnar og væru það 
málalyktir hefðu fjórir skákmenn 
orðið efstir og jafnir í mótinu, auk 
Hjörvars og Guðmundar hefðu það 
verið stórmeistararnir Bragi Þor
finnsson og Helgi Áss Grétarsson, 
og þeir þurft að tef la hraðskákir 
upp á titilinn, eins konar víta
spyrnukeppni skákmanna.

Með nokkrar sekúndur á klukk
unni missti Hjörvar Steinn af vinn
ingsleiknum og þar með náði Guð
mundur að sleppa og halda jafntefli 
að lokum. Með því tryggði hann 
sér Íslandsmeistaratitilinn í þriðja 
sinn.

„Þetta var gríðarlega spennandi 
og líklega sá sigur á skákmóti sem 
mér þykir hvað vænst um. Ég lagði 
allt í sölurnar og þá er það afar góð 
tilfinning að uppskera,“ segir Guð
mundur. Hann segir að andartökin 
sem liðu þegar Hjörvar gat í raun 
gert út um skákina í einum leik 
hafi verið óbærileg. „Ég áttaði mig 
á því að ég hefði í raun getað gefið 
skákina. Það var því mikill léttir 
þegar hann valdi aðra leið,“ segir 
Guðmundur.

Hann segir að breytt framkvæmd 
mótsins vegna kórónaveirufarald
ursins hafi haft talsverð áhrif á und
irbúning hans. „Mótið átti að fara 

fram í marslok en var frestað og það 
riðlaði talsvert undirbúningi. Þrátt 
fyrir að framkvæmd mótsins væri 
með breyttu sniði þá mætti ég með 
það hugarfar að það væru forrétt
indi að fá að tef la og það hjálpaði 
mikið,“ segir Guðmundur.

Hann lagði áherslu á hollt 
mataræði og hreyfingu meðan á 
móti stóð. Meðal annars reglulega 

göngutúra um Elliðaárdalinn. Guð
mundur hlær þegar hann er spurður 
hvort það hafi ekki verið fífldirfska 
en á dögunum greindu helstu 
fréttamiðlar frá því að soðið hefði 
upp úr í skák milli Guðmundar og 
stórmeistarans Héðins Steingríms
sonar á móti í sumar.  Síðar sama 
dag höfðu keppendur rekist hvor 
á annan á göngutúr í dalnum en 
sá fundur endaði með því að Guð
mundur lagði á f lótta undan Héðni 
sem veitti honum eftirför. „Ég fór að 
öllu með gát í þessum göngutúrum,“ 
segir Guðmundur og hlær. 

Með sigrinum tryggði hann sér 
meðal annars sæti í landsliði Íslands 
fyrir Ólympíumótið sem fer fram í 
Moskvu á næsta ári.
bjornth@frettabladid.is

Fékk innblástur með 
göngu um Elliðaárdal
Guðmundur Kjartansson varð Íslandsmeistari í skák í þriðja sinn um helgina 
eftir æsispennandi keppni. Hann lagði allt undir í mótinu og hætti meira að 
segja á göngutúra í Elliðaárdal þar sem hann lenti í ryskingum á dögunum.

Guðmundur Kjartansson sigurreifur í lok móts. MYND/SKÁKSAMBAND ÍSLANDS

Það var mikið um að vera í Bóksölu stúdenta á Háskólatorgi í gær enda er haustmisserið að hefjast. Samkomutakmarkanir vegna COVID-19 hafa 
ýmis áhrif á vinnustaði á borð við háskólana. Lögð verður áhersla á fjarnám en reynt verður að hafa opið fyrir möguleikann á hefðbundinni 
kennslu, sérstaklega fyrir nýnema. Má því ætla að stúdentinn á myndinni þurfi að lesa hagfræðina sína að mestu heima. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Bílarnir í þessari auglýsingu endurspegla 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

Verð frá: 4.890.000 kr.

TOYOTA COROLLA HYBRID

LIFÐU
DRAUMINN
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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*

HEILBRIGÐISMÁL Lífsvirðing, félag 
um dánaraðstoð, gagnrýnir skýrslu 
heilbrigðisráðherra um dánar
aðstoð sem birt var á vef Alþingis 
fyrir helgi.

Skýrslunni, sem unnin var að 
beiðni Bryndísar Haraldsdóttur 
þingmanns Sjálfstæðisf lokksins 
og f leiri þingmanna, er ætlað að 
vera grundvöllur frekari umræðu 
um dánaraðstoð en í henni er ekki 
tekin afstaða til þess hvort leyfa eigi 
dánaraðstoð eða ekki.

Í beiðninni var óskað eftir upp
lýsingum um dánaraðstoð, þróun 
lagaramma og reynslu af dánar
aðstoð þar sem hún er leyfð, upp
lýsingum um opinbera umræðu og 
lagabreytingar þar sem slík aðstoð 
er ekki leyfð ásamt svörum við 
því hvort tækt sé að gera viðhorfs
könnun meðal heilbrigðisstarfs
manna um afstöðu þeirra til dán
araðstoðar.

Gagnrýni Lífsvirðingar beinist 
meðal annars að því að í skýrslunni 
sé því haldið fram að líknarmeð
ferð sé ein tegund dánaraðstoðar 
og í athugasemdum félagsins, sem 
Fréttablaðið hefur undir höndum, 
kemur fram að Lífsvirðing hafi 
„alltaf verið þeirrar skoðunar að 
dánaraðstoð ætti að vera hluti lífs
lokameðferðar“.

Í skýrslunni er talað um líknar
meðferð sem „meðferð sem hefur 
það markmið að lina þjáningar og 
bæta lífsgæði sjúklings sem greinst 
hefur með alvarlegan, lífsógnandi 
eða langvinnan sjúkdóm“, og að 
markmiðið með meðferðinni sé 
að draga úr vanlíðan sjúklings og 
styðja bestu mögulegu lífsgæði 
bæði sjúklings og fjölskyldu.

Ingrid Kuhlman, formaður Lífs
virðingar, segir áhugavert að því 
sé haldið fram af heilbrigðisráðu
neytinu að líknarmeðferð sé tegund 
dánaraðstoðar. „Því hefur alltaf 
verið haldið fram að ekki sé verið 
að veita dánaraðstoð hér á landi svo 
ef þetta er dánaraðstoð þá er búið 

að vera að veita hana hér í mörg ár,“ 
segir hún og vísar meðal annars 
til líknandi meðferðar sem veitt 
er á líknardeild Landspítala sem 
stofnuð var í apríl árið 1999. Ekki 
náðist í Valgerði Sigurðardóttur, 
yfirlækni líknardeildarinnar við 
gerð þessarar fréttar.

Í athugasemdum sínum bendir 
Lífsvirðing einnig á að ekki sé greint 
rétt frá þeim könnunum sem gerðar 
hafa verið á viðhorfi almennings til 
dánaraðstoðar. „Í kafla 3.2. er látið 
eins og engar kannanir hafi verið 
gerðar á viðhorfi almennings til 
dánaraðstoðar. Það er fjarri lagi og 
mjög ámælisverð fullyrðing,“ segir 
í athugasemdum félagsins.

„ Á r ið 2015 fék k Siðmennt 
fyrir tækið Maskínu til að spyrja 
íslenskan almenning um viðhorf til 
dánaraðstoðar. Tekið skal fram að 
Maskína er óháður aðili sem leggur 
áherslu á vönduð vinnubrögð og 
framfylgir ströngustu reglum um 
framkvæmd kannana,“ segir þar 
einnig.

Bryndís Haraldsdóttir þingkona 
segir skýrsluna ágætlega unna en 

að sjálf hefði hún kosið að ráðist 
hefði verið í skoðanakönnun meðal 
heilbrigðisstarfsfólks og niðurstöð
urnar birtar í skýrslunni. „Mér 
finnst engin ástæða til þess að 
draga kannanir Maskínu í efa, þær 
sýna gríðarlega mikinn stuðning 
almennings við það að heimila 
dánaraðstoð,“ segir Bryndís en í 
könnuninni sem um ræðir voru 
78 prósent svarenda hlynnt því að 
einstaklingur geti notið dánarað
stoðar.

„Það sem situr eftir er það hvernig 
við ætlum að nálgast það varðandi 
heilbrigðisstarfsfólk, því að ef við 
förum þessa leið þurfa heilbrigðis
starfsmenn að koma að þessu ferli 
og þar af leiðandi er afstaða þeirra 
auðvitað mjög mikilvæg.“ 
birnadrofn@frettabladid.is

Gagnrýna skýrslu ráðherra
Lífsvirðing, félag um dánaraðstoð, gagnrýnir nýútkomna skýrslu heilbrigðisráðherra. Í skýrslunni er 
líknarmeðferð sögð tegund dánaraðstoðar og segir formaður Lífsvirðingar það skjóta skökku við.

Ef þetta er dánar
aðstoð þá er búið að 

vera að veita hana hér í 
mörg ár. 

Ingrid Kuhlman, 
formaður 
 Lífsvirðingar

Samkvæmt niðurstöðum könnunar frá árinu 2015 eru 78 prósent fylgjandi dánaraðstoð.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

REYK JAVÍK Fulltrúar Sjálfstæðis
f lokksins munu leggja til á fundi 
borgarstjórnar í dag að Strætó 
bs. ráðist í tilraunaverkefni með 
sjálfakandi strætisvagna. Á verk
efnið að vera liður í snjallvæðingu 
borgarinnar. 

Fram kemur í greinargerð að 
borgarstjórn hafi árið 2018 beint 
því til Strætó bs. að auka aksturs
tíðni strætós í 7,5 mínútur á háanna
tíma á stofnleiðum. Ætla megi að 
sjálfkeyrandi tækni geti stóraukið 
afkastagetu og aukið tíðni strætó
ferða fyrir óbreytt fjárframlag. – ab

Strætisvagnar 
keyri sig sjálfir

Tilraunir með sjálfkeyrandi vagna 
fara nú fram í London og Helsinki.

MENNTAMÁL Umboðsmaður barna 
gagnrýnir framkomna tillögu 
mennta og menningarmálaráðu
neytisins um breytingar á við
miðunarstundaskrá sem nú er í 
umsagnarferli í samráðsgátt stjórn
valda.

Umræddar tillögur sem sagðar 
eru viðbrögð við slökum árangri 
íslenskra nemenda í PISAkönnun

inni ganga út á fjölgun kennslu
stunda í íslensku á yngsta stigi og 
miðstigi grunnskóla og fjölgun 
kennslustunda í náttúrufræði á 
efsta stigi grunnskóla.

Umboðsmaður barna segir það 
miður að umrædda fjölgun eigi að 
gera á kostnað valgreina og svig
rúms grunnskóla sem hafi meðal 
annars verið nýtt til kennslu í lífs

leikni og listgreinum. Ekki séu 
færð nein rök fyrir því í tillögunum 
að betri árangur náist með því að 
fjölga kennslustundum í tilgreind
um fögum.

Samkvæmt aðalnámskrá sé til
gangurinn með valfrelsi nemenda 
á unglingastigi að laga námið sem 
mest að þörfum einstaklingsins. 
Umboðsmaður barna segir til

lögur ráðuneytisins ganga þvert á 
umrædd markmið.

„Umboðsmaður barna gerir 
athugasemdir við orðalagið „við
varandi slakur árangur nemenda“ 
og áréttar að um viðvarandi slakan 
árangur menntakerfisins er að 
ræða, ekki nemenda,“ segir enn 
fremur í umsögn embættisins. 
– sar

Umboðsmaður gagnrýnir tillögur um breytingar á stundaskrám

Salvör Nordal, umboðsmaður 
barna, gagnrýnir tillögurnar.

VINNUMARKAÐUR Í gær var öllum 
68 starfsmönnum Herjólfs ohf. 
sagt upp, mun það vera varúðar
ráðstöfun til að reyna að takmarka 
tjón félagsins.

Frí höfnin, dóttur fé lag Isavia, 
sagði 62 starfs mönnum upp í gær. 
Bætist þar við þá 135 starfsmenn 
Isavia sem sagt var upp um helg
ina, þá var 101 starfsmanni sagt 
upp í lok mars. Ástæðan er mikill 
sam dráttur í rekstri og ó vissa 
vegna áhrifa COVID19 heims far
aldursins.

Auk uppsagnanna hefur Isavia 
gripið til ýmissa annarra hagræð
ingaraðgerða, svo sem sameiningar 
sviða og fækkunar í framkvæmda
stjórn félagsins.

Fyrir mánaðamót var öllum 69 
starfsmönnum ferðaþjónustufyrir
tækis sagt upp. – ab

Öllum sagt upp 
hjá Herjólfi ohf.
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Útflutningur dróst 
saman um 38,8 prósent og 
innflutningur um 34,8.

Saga Rusesabagina var 
gerð ódauðleg í kvikmynd-
inni Hotel Rwanda sem kom 
út árið 2004.

Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra, boðar til opins fundar um 
Matvælasjóð, miðvikudaginn 2. september  
kl 09:00. 

Í kjölfarið mun nýstofnaður Matvælasjóður 
byrja að taka við umsóknum og Gréta María 
Grétarsdóttir, formaður stjórnar, mun halda 
kynningu um sjóðinn. 

Hlutverk Matvælasjóðs er að styrkja þróun og 
nýsköpun við framleiðslu og vinnslu matvæla 
úr landbúnaðar- og sjávarafurðum. 
Áhersla sjóðsins er á nýsköpun, sjálfbærni, 
verðmætasköpun og samkeppnishæfni  
íslenskrar matvælaframleiðslu um land allt. 

Markmið Matvælasjóðs er að ná til verkefna á 
öllum stigum, allt frá hugmyndum til markaðs-
setningar og hagnýtra rannsókna.

Vegna fjöldatakmarkanna verður fundinum 
streymt á vef Stjórnarráðsins 
www.stjornarradid.is 

Nánari upplýsingar á www.matvælasjóður.is

Kynningarfundur um 
Matvælasjóð

ÚTLENDINGAMÁL „Þetta er alveg 
frábær tilfinning. Ég er mjög ham-
ingjusamur og þakklátur Íslandi 
og Íslendingum. Mér hefur verið 
tekið mjög vel og ég hef fundið fyrir 
miklum stuðningi,“ segir úkraínski 
blaðamaðurinn Ihor Stakh.

Kær unef nd útlendingamála 
hefur fellt úr gildi ákvörðun Útlend-
ingastofnunar frá því í mars síðast-
liðnum þar sem Ihor var synjað um 
dvalarleyfi á Íslandi. Hefur Ihor 
þar með verið veitt alþjóðleg vernd 
á grundvelli laga um útlendinga og 
er lagt fyrir Útlendingastofnun að 
veita honum dvalarleyfi.

Ihor kom upphaflega til Íslands 
í september á síðasta ári og óskaði 
eftir alþjóðlegri vernd en hann 
hafði þá sætt ofsóknum vegna starfa 
sinna sem blaðamaður í Úkraínu.

Í úrskurði kærunefndarinnar er 
farið yfir stöðu mannréttinda og 
vernd minnihlutahópa í Úkraínu 
og dregið fram að þótt landið sé 
lýðræðisríki sé spilling viðvarandi 
vandamál. Þá telur nefndin að leiða 
megi að því líkur að vilji lögreglu 
og annarra yfirvalda í heimahéraði 
Ihor, Chernihiv, til að veita honum 
vernd vegna umfjöllunar um spill-
ingu sé lítill.

Nefndin telur Ihor hafa með ítar-
legum og trúverðugum hætti gert 
grein fyrir þeim atburðum sem urðu 

til þess að hann sóttist eftir alþjóð-
legri vernd á Íslandi.

Enn fremur segir í úrskurðinum 
að það sé mat nefndarinnar að 
„kærandi hafi ástæðuríkan ótta við 
ofsóknir af hálfu opinberra emb-
ættismanna og aðila tengdra þeim“ 
og að líklega muni hann ekki geta 
fengið vernd lögreglu eða yfirvalda.

Ihor var tilkynnt um niðurstöð-
una í gær en hann viðurkennir að 
dagarnir á undan, meðan hann beið 
niðurstöðunnar, hafi verið erfiðir. 
Gærdaginn byrjaði hann á sjósundi í 
Nauthólsvík og niðurstöðunni fagn-
aði hann með því að eyða klukku-
tíma í róðravél í World Class.

„Mér fannst eins og Útlendinga-
stofnun hefði bara horft á það í 
sínum úrskurði hvaðan ég kem en 
ekki skoðað málið mitt. Ég óttaðist 
að kærunefndin myndi gera það 
sama. En eftir að ég hitti kærunefnd-

ina áttaði ég mig á því að þau höfðu 
skoðað málið mitt og gögnin mjög 
vel,“ segir Ihor.

Hann beinir því til Útlendinga-
stofnunar að horfa ekki bara á landið 
sem viðkomandi umsækjendur 
koma frá. „Samkvæmt viðmiðunum 
hér er Úkraína talin öruggt land en 
í raunveruleikanum er Úkraína 
hættuleg, sérstaklega fyrir blaða-
menn og aktívista sem berjast gegn 
spillingu.“

Ihor þakkar lögfræðingunum hjá 
Rauða krossinum sem unnu að máli 
hans, þeim Berglindi Hermanns-
dóttur og Arndísi Gunnarsdóttur, 
sérstaklega fyrir þeirra störf. Þá 
hafi Orest Zaklynsky, Bandaríkja-
maður af úkraínskum ættum sem 
er búsettur á Íslandi, reynst sér 
ómetanlegur stuðningur.

Hvað framtíðina varðar langar 
Ihor fyrst og fremst að halda áfram 
íslenskunámi sínu. „Mig langar að 
geta talað tungumál víkinganna en 
auðvitað líka vegna þess að ég bý 
hér og langar að tala við Íslendinga 
á íslensku.“

Hann langar einnig að mennta 
sig á Íslandi en hann lauk kennara-
menntun í Úkraínu. „Svo langar mig 
að finna vinnu. Ég vil borga skatta 
hér og gera allt til að sýna Íslandi 
þakklæti mitt.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Þakklátur Ihor fær 
dvalarleyfi á Íslandi
Úkraínski blaðamaðurinn Ihor Stakh fær dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli 
alþjóðlegrar verndar eftir að kærunefnd útlendingamála felldi fyrri ákvörðun 
Útlendingastofnunar úr gildi. Hann ætlar að halda áfram að læra íslensku.

Ihor Stakh fagnaði niðurstöðu kærunefndar með því að skella sér í ræktina. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Samkvæmt viðmið-
unum hér er Úkra-

ína talin öruggt land en í 
raunveruleikanum er 
Úkraína hættuleg, sérstak-
lega fyrir blaðamenn.

Ihor Stakh, blaðamaður

Dagblaðið Dagur var gefið út á 
Akureyri og voru um 90 prósent 
áskrifenda þess Norðlendingar. 

NORÐURLAND Akureyrarbær hefur 
hafnað styrkbeiðni fyrrverandi 
ritstjóra dagblaðsins Dags, Braga 
Bergmanns, og fyrrverandi fram-
kvæmdastjóra blaðsins, Jóhanns 
Karls Sigurðssonar, sem stefna á 
að skrifa sögu blaðsins frá stofnun 
1918 og þar til síðasta eintakið var 
prentað 1996. Kostnaðar áætlun er 
fimm til sex milljónir. Bæjarráð bað 
Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra að 
svara Jóhannesi og tilkynna honum 
um synjunina.

Í bréfi sem þeir félagar rita bænum 
segir að í bókinni verði rakin saga 
Dags frá stofnun árið 1918 og hvern-
ig blaðinu óx jafnt og þétt fiskur um 
hrygg uns það varð að dagblaði þann 
26. september árið 1985. Þar var 
brotið blað í sögu fjölmiðlunar á 
Íslandi því Dagur var eina dagblaðið 
með höfuðstöðvar utan Reykjavíkur. 

Þegar best lét var Dagur með 
fjögur útibú utan höfuðstöðvanna á 
Akureyri. Á Húsavík, Sauðárkróki, 
Blönduósi og í Reykjavík.

„Þar sem reynslan sýnir að 
frekar er takmarkaður markhópur 
á svona útgáfu þá ákváðum við 
að leita eftir styrkjum frá sveitar-

félögum og fyrirtækjum hér á Eyja-
fjarðarsvæðinu, þar sem útbreiðsla 
blaðsins var mest og menn litu 
almennt á Dag sem svæðisblað 
enda var áskrift hér um 90% á þessu 
svæði,“ segir í bréfinu.

Þeir Bragi og Jóhann Karl stefna 
að því að gefa bókina út á næsta ári 
en stærsti óvissuþátturinn í áætl-
anagerðinni er virðisaukaskattur-
inn. – bb

Akureyrarbær neitar að styrkja 
útgáfu bókar um sögu Dags

RÚANDA Paul Rusesabagina, sem 
bjargaði lífi hundraða manna í 
þjóðarmorðunum í Rúanda, hefur 
verið handtekinn grunaður um brot 
á hryðjuverkalögum. Rusesabagina 
var hótelstjóri þegar þjóðarmorðin 
voru framin árið 1994 og var saga 
hans gerð ódauðleg í kvikmynd-
inni Hotel Rwanda sem kom út árið 
2004.

Rusesabagina hefur ekki búið í 
Rúanda frá árinu 1996 þegar hann 
slapp undan morðtilræði. Sam-
kvæmt Twitter-síðu ríkislögregl-
unnar í Rúanda var Rusesabagina 
handtekinn með hjálp erlends ríkis 

og situr hann nú í fangelsi í Kigali. Er 
hann sakaður um að vera stofnandi 
of beldisfullra hryðjuverkahópa. 
Rusesabagina sjálfur hefur sagt að 
stjórnvöld í Rúanda hafi haft horn í 
síðu hans fyrir gagnrýni á eftirmál 
þjóðarmorðanna. – ab

Rusesabagina handtekinn

Rusesabagina er 66 ára gamall, 
hann dvelur nú í fangelsi í Kigali.

FJÁRMÁL Áætlað er að landsfram-
leiðsla hér á landi hafi dregist 
saman um 9,3 prósent að raungildi 
á öðrum ársfjórðungi ársins saman-
borið við sama tímabil í fyrra. Er 
það mesti samdráttur sem mælst 
hefur frá því að ársfjórðungslegar 
mælingar hófust hér á landi.

Þetta er niðurstaða nýbirtra þjóð-
hagsreikninga Hagstofu Íslands. 
Þar segir að frá apríl til loka júní 
gæti merkjanlegra áhrifa af heims-
faraldrinum.

Dróst landsframleiðsla saman 
um 5,7 prósent fyrstu sex mánuði 
ársins. Að sögn Hagstofunnar höfðu 
takmarkanir á ferðalögum fólks 
milli landa veruleg áhrif á bæði inn- 
og útflutning þjónustu á tímabilinu.

Áætlar Hagstofan að heildarfjöldi 
vinnustunda á öðrum ársfjórðungi 
hafi dregist saman um 11,3 prósent 

samanborið við sama tíma í fyrra.
Hér á landi drógust þjóðarút-

gjöld, sem eru samtala neyslu og 
fjárfestingar, saman um 7,1 prósent 
á öðrum ársfjórðungi borið saman 
við sama tímabil árið 2019. Sam-
dráttur í einkaneyslu mældist 8,3 
prósent.

Umt a l s ve r ð u r s a md r át t u r 
mældist í bæði inn- og útflutningi 
á tímabilinu samanborið við 
sama tíma í fyrra. Útf lutningur 
dróst saman um 38,8 prósent en 
samdráttur í innflutningi mældist 
34,8. Vöru- og þjónustujöfnuður var 
neikvæður um 5,4 milljarða króna á 
tímabilinu. – eþá

Aldrei mælst meiri sam dráttur
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Við fordæmum 
þetta menningar-

lega þjóðarmorð sem á sér 
stað í Innri-Mongólíu.

Enkhabtu, framkvæmdastjóri MSM

Í gær greindust sautján 
með smit í Kína, öll við 
landamæra skimun.

Prófaðu
frítt í

mánuð

Sumt er alveg
óþolandi!
Eins og að farsímaáskri� 
sé ekki með í heimapakka

Vertu með AlltSaman hjá Nova! Eitt verð fyrir
ótakmarkað net heima, í farsímann, snjalltækin 
og úrið fyrir alla á heimilinu.

nova.is/AlltSaman

COVID -19 Rúmlega 25 milljónir 
manna hafa smitast af kórónaveir-
unni, þar af sex milljónir Banda-
ríkjamanna. Alls hafa f leiri en 844 
þúsund manns látið lífið og 16,5 
milljónir náð sér að fullu.

Samkvæmt tölum Johns Hopk-
ins-háskóla hafa 183 þúsund Banda-
ríkjamenn látist af völdum COVID-
19. Mettölur mælast nú á hverjum 
degi í Iowa og Minnesota en flestir 
hafa greinst í Kaliforníu. Smituðum 

fer fjölgandi á Indlandi, 78 þúsund 
tilfelli greindust í gær, eru staðfest 
tilfelli smits þar í landi orðin 3,6 
milljónir.

Stephen Hahn, yfirmaður mat-

væla- og lyfjastofnunar Banda-
ríkjanna, sagði við Financial Times 
í gær að það kæmi til greina að 
heimila almenna notkun bóluefnis 
áður en klínískum rannsóknum 
er lokið en Bandaríkjamenn hafa 
gagnrýnt yfirvöld í Rússlandi og 
Kína fyrir slíkar aðgerðir. „Kannski 
mun okkur finnast það viðeigandi,“ 
sagði Hahn.

Kínverjar munu nú þegar hafa 
bólusett hermenn þar í landi fyrir 

COVID-19. Rússar munu hef ja 
almennar bólusetningar í nóvem-
ber. Fréttastofan Al-Jazeera hefur 
eftir sérfræðingum að þeirra bólu-
efni byggi að stórum hluta á veiru 
sem valdi almennri f lensu. „Mögu-
lega veitir þetta 70 prósenta vörn 
fyrir kórónaveirunni, mögulega 40 
prósenta,“ sagði Anna Durbin, vís-
indamaður við Johns Hopkins. „Það 
er þó betra en ekkert þangað til eitt-
hvað betra kemur á markað.“ – ab

Rúmlega 25 milljónir tilfella í heiminum

KÍNA Mannréttindasamtök óttast 
að kínversk stjórnvöld hafi fært sig 
upp á skaftið við að útrýma tungu-
máli og menningu íbúa Innri-Mong-
ólíu. Óttast Mannréttindasamtök 
Suður-Mongólíu að stjórnvöld muni 
alfarið hætta að kenna tungumál 
þeirra og skipta því út fyrir mand-
arín-kínversku líkt og gert hefur 
verið á öðrum svæðum í Kína.

Í vesturhluta Kína standa nú yfir 
kerfisbundin mannréttindabrot 
á Úígúrum, múslimum sem búa 
í Xinjiang. Markmiðið er að eyða 
þjóðarbrotinu úr Kína. Einni millj-
ón af 25 milljónum Úígúra er haldið 
í fangabúðum. Því hafa þó kínversk 
yfirvöld harðlega neitað.

Engum slíkum úrræðum hefur 
verið beitt gegn hinum tæplega 5 
milljónum Suður-Mongólíumanna 
sem eiga heima í Innri-Mongólíu en 
samt sem áður hafa íbúar áhyggjur 
af stöðu sinni. Samkvæmt opinber-
um skjölum, sem var lekið, verður 
aðeins kennt á mandarín-kínversku 
í stað mongólsku. Hundruð grunn-
skólakennara í borgunum Tongliao 
og Ulaanhad voru kölluð á fund um 
miðjan ágúst til að tilkynna þeim að 
héðan í frá yrði ekki kennt á mong-
ólsku. Opinbera markmiðið er að 
stuðla að því börn verði tvítyngd.

Fréttunum var dreift á Bainu, 
eina samfélagsmiðlinum á mong-
ólsku í Kína með rúmlega 400 
þúsund notendur. Bainu var lokað 
í síðustu viku og er óvíst hvort eða 
hvenær vefurinn verður opnaður 
aftur. Hefur umræðan nú færst yfir 
á WeChat, sem enn er opinn. „Innri-

Mongólía er aftur orðin að lögreglu-
ríki. Það er vaxandi spenna á milli 
íbúa og stjórnvalda. Það er verið að 
svipta okkur síðustu menningar-

arfleifð okkar, tungumálinu okkar,“ 
hefur fréttavefurinn Vice eftir not-
anda á WeChat.

Á sunnudaginn birtust mynd-
bönd á Twitter og YouTube sem 
virðast sýna mótmæli í Innri-Mong-
ólíu.

Enkhabtu, framkvæmdastjóri 
Mannréttindasamtaka Suður-
Mongólíu, sagði í samtali við Voice 
of America að stjórnvöld í Peking 
hefðu lengi ætlað sér að útrýma 
tungumálinu og í raun samþætta 

alla íbúa Kína. „Við fordæmum 
þetta menningarlega þjóðarmorð 
sem á sér stað í Innri-Mongólíu,“ 
sagði Enkhabtu.

Enkhabtu segir þjóðernið vera 
undir í þessari baráttu. „Þetta 
snýst ekki aðeins um tungumálið. 
Mongólíumenn hafa verið heftir af 
kínverska kommúnistaflokknum of 
lengi. Tungumálið er það eina sem 
við eigum eftir, þegar það er farið 
erum við ekki lengur Mongólíu-
menn.“ arib@frettabladid.is

Óttast um menningararfinn
Kínverjar hafa fyrirskipað að hætta skuli að kenna mongólsku í skólum í Innri-Mongólíu, aðeins verði 
kennd kínverska. Mannréttindasamtök óttast að tungumálið, og þar með menningararfurinn, hverfi.

Rúmlega 25 milljónir búa í Innri-Mongólíu, þar af um 5 milljónir Mongólíumanna. MYND/EPA

RÚSSLAND Bandaríkjamenn hvetja 
yfirvöld í Kreml til að sleppa úkra-
ínskum stríðsföngum og hætta að 
kveðja Krímverja í rússneska her-
inn. Síðan Krímskagi var innlimað-
ur í Rússland árið 2014 hafa Rússar 
skikkað hundruð Krímverja til að 
sinna herþjónustu í Donbasshéraði 
í austurhluta Úkraínu.

Rússar eru ekki formlega aðilar að 
stríðinu í Donbass er styðja leynt og 
ljóst við aðskilnaðarhreyfingarnar 
sem hafa miðstöðvar í borgunum 
Donetsk og Luhansk. Stríðið hefur 
nú varað í næstum sex og hálft ár og 
tugþúsundir fallið í valinn.

Stríðið einkennist af skærum og 
smærri hernaðarátökum. Marg-
sinnis hefur vopnahlé verið reynt, 
til að mynda tvívegis í sumar, en 
illa gengið að halda það. Þá skilaði 
fundur forsetanna tveggja, Vla-
dímírs Pútín og Volodímírs Selenskí 
í París í fyrra, engu.

Peter Zalmajev, formaður mann-
réttindasamtakanna Lýðræðis-
frumkvæðis Evrasíu, segist ekki 
bjartsýnn á að friður komist á í 
fyrirsjáanlegri framtíð því tíminn 
vinni með Pútín. 

„Nema Pútín geti á einhvern hátt 
skilað hernumdu svæðunum í Don-
bass sem nokkurs konar Trójuhesti, 
og þannig komið í veg fyrir að Úkra-
ína tengist Evrópusambandinu 
meira, hefur hann enga ástæðu til 
þess að vera þægur,“ segir Zalmajev. 
Þær efnahagsþvinganir sem vestur-
veldin hafi sett á Rússland bíti ekki 
nægilega mikið. – khg

Rússar sleppi 
úkraínskum 
stríðsföngum

Stríðið í Donbass hefur geisað í 
meira en sex ár. MYND/EPA

Frá því að átökin hófust 
í Donbass hafa verið sett á 
tuttugu vopnahlé, síðast í 
lok júlí. Rúmlega þrettán 
þúsund hafa látist í átök-
unum. 
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Undanfarin 
tíu ár dóu 72 
hérlendis af 
völdum 
inflúensu og 
lungnabólgu 
árlega, 
samkvæmt 
tölum frá 
Embætti 
landlæknis.

 

Nú þegar búa 
yfir 6.000 
börn við 
fátækt á 
Íslandi. Þetta 
er þjóðar-
skömm.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is
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Líklega er ekki ofsagt að litli veiruskrattinn 
sé sundrungarafl. Sumir segja að herða 
þurfi aðgerðir gegn útbreiðslu hennar – 
aðrir segja að of langt hafi verið gengið.

Meginatriðið er að allar sóttvarna
aðgerðir miðuðu upphaflega að því að 

fletja út kúrfuna til að lágmarka álag á heilbrigðis
kerfið. Eins og mál standa er enginn á sjúkrahúsi 
vegna veirunnar. Kóvið virðist vart vera orðið annað 
en flensa. Kannski illskæð en eins og sakir standa 
fremur máttlaus. Nýinnfluttu öndunarvélarnar ryk
falla, blessunarlega.

Samt höfum við hneppt hundruð í stofufangelsi 
og lokað landamærum. Miðtaugakerfi ráðamanna 
virðist hafa brugðist hýsli sínum. Við þurfum að horf
ast í augu við að „markaðssetning“ þessarar farsóttar 
tókst vel. Það eru allir á nálum. Beðið er bóluefnis 
sem kannski kemur, en kannski ekki. 

Eins víst og hvað eina getur orðið, þá deyjum við 
öll. Fyrir það verður ekki komist. Undanfarin tíu ár 
dóu 72 hérlendis af völdum inflúensu og lungnabólgu 
árlega, samkvæmt tölum frá Embætti landlæknis. 
Í kóvinu hafa tíu látist. Það voru dýrmæt líf, en 
kannski réð veiran ekki úrslitum í öllum tilvikum.

En það er ekki nægt tilefni til að bregðast við eins 
og við, og reyndar aðrar þjóðir hafa brugðist við. Við 
verðum að hugsa okkar aðferðir upp á nýtt. Það er 
sjálfsagt að gæta að þeim sem viðkvæmir eru, hvort 
sem er vegna undirliggjandi sjúkdóma eða öldrunar, 
en við göngum of langt.

Það er ekki fært að slökkva á heiminum og við 
getum ekki átt þátt í því. Fólk sem einskis átti sér ills 
von líður nú kvalir. Ekki vegna veirunnar, heldur 
vegna viðbragða við henni.

Þegar þetta er skrifað eru skráð í heiminum tæp
lega níu hundruð þúsund dauðsföll sem rakin eru 
til veiruskammarinnar. Í heiminum öllum lifa tæpir 
átta milljarðar manna. Það er ekki vafi á að veiran 
gerir skráveifu. En hversu margir munu deyja vegna 
aðgerðanna sem beint er að veirunni?

Hversu margir munu látast vegna beinna og 
óbeinna aðgerða gegn veirunni? Hvaða áhrif hafa 
aðgerðir stjórnvalda um heim allan gegn veirunni?

Það sem mælt er, skilar niðurstöðum. Ef 
augnamiðið er kóvið og afleiðingar þess, þá geta 
tölurnar verið sláandi.

Sumir segja að hættulegasti staðurinn til að dvelja 
á sé rúmið – flestir deyi í rúminu. Aðrir benda á að 
árlega tapi fjölmargir lífinu í umferðinni. Engum 
dettur í hug að banna rúm eða umferð.

Líklega þurfum við sætta okkur við að veiran verði 
förunautur okkar um langa hríð, en við getum ekki 
sætt okkur við að það marki líf okkar þannig að jafna 
megi til fangavistar án sakar. Verði framhald á hindr
unum og takmörkunum sambærilegum þeim sem 
við finnum fyrir í daglegu lífi, verður þess ekki langt 
að bíða að borgaraleg óhlýðni geri vart við sig.

Þá verður spurt hvort reglurnar standist stjórn
skipulega og hvort hægt verði í reynd að framfylgja 
þeim eins og jafnan má ætlast til um reglur.

Viljum við það?

Nei eða já

Far-trampólín
Trampólín eru sannkallaður 
vorboði hér á landi. Eins og 
farfuglarnir. Garðeigendur 
keppast við að setja þau saman 
leiðbeiningalaust, því leið-
beiningarnar eru löngu týndar. 
En það er með trampólínin eins 
og farfuglana. Á haustin takast 
þau á loft og f ljúga út í buskann. 
Minni trampólíneigenda virðist 
gloppóttara en góðu hófi gegnir 
því það virðist alltaf koma þeim 
jafnmikið á óvart að þau geti 
f logið.

Bolurinn
Það var heimilislegur andi 
sem sveif yfir vötnum í kvöld-
fréttatíma Stöðvar 2 á sunnu-
dagskvöld. Þar var mættur 
samgöngu- og sveitarstjórnar-
ráðherra á nærbolnum að ræða 
hafnir og uppbyggingu þeirra. 
Reyndar var viðtalið tekið í 
gegnum samskiptaforrit en ráð-
herra var bæði í mynd og hljóði. 
Þetta er notaleg tilbreyting við 
dragtirnar og jakkafötin sem 
einkenna alla fréttatíma, ekki 
síst þegar talað er við ráðherra. 
Þetta þýddi hins vegar að enginn 
tók eftir hvað ráðherrann var 
að segja því allir voru að hugsa 
um hvers vegna honum fannst 
góð hugmynd að mæta í viðtal 
á hvítum nærbol. Spurningin 
er hvort ráðherrar almennt eigi 
bara að vera á nærbolnum í sjón-
varpsviðtölum. Þannig er alla 
vega hægt að segja ýmislegt án 
þess að nokkur taki eftir því.

Logi Einarsson
formaður Sam-
fylkingarinnar

Við erum á hraðri leið niður í hyldjúpa efnahags
lægð og þurfum að beina öllum okkar kröftum 
að því að milda áhrifin á fólk og tryggja öfluga 

viðspyrnu.
Aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafa fyrst og fremst snú

ist um að verja fyrirtæki en minna um að styðja fólk 
og heimili. Stuðningur við fyrirtæki á krepputímum 
er gríðarlega mikilvægur, en hann getur ekki komið 
í staðinn fyrir aðstoð við manneskjur. Það lá fyrir 
strax í vor að þúsundir höfðu enga vinnu og aðstæður 
versnuðu enn frekar þegar ríkisstjórnin ákvað að 
greiða fyrirtækjum beinlínis fyrir að segja upp fólki.

Nú eru yfir tuttugu þúsund manns atvinnulausir 
og sú tala á því miður eftir að hækka. Fólk glatar 
drjúgum hluta ráðstöfunartekna með tilheyrandi 
búsifjum, fjölskyldur eiga erfitt með að standa undir 
föstum skuldbindingum og æ fleiri leita til hjálpar
stofnana eftir matargjöfum, yfirhöfnum og öðrum 
nauðsynjum. Aukinn stuðningur við þetta fólk er 
ekki aðeins réttlætismál heldur mun hann líka skila 
sér í aukinni neyslu, örva eftirspurn og þannig undir
búa jarðveginn fyrir kraftmikla uppbyggingu og 
fjölgun starfa.

Allt of lítið er rætt um þann hóp sem er í mestri 
hættu; börn og unglinga. Þau eru einstaklega ber
skjölduð gagnvart því álagi og þeirri óvissu sem fylgir 
peningaáhyggjum foreldra sinna. Áhrifin af því geta 
mótað þau alla ævi.

Nú þegar búa yfir 6.000 börn við fátækt á Íslandi. 
Þetta er þjóðarskömm. Markmið okkar ætti að vera 
að útrýma barnafátækt – en ekki stefna í öfuga átt 
með máttlausum aðgerðum sem sniðnar eru að fyrir
tækjum frekar en manneskjum. Það verður mikill 
áfellisdómur yfir ríkisstjórn Íslands ef hún gerir ekki 
allt sem í hennar valdi stendur til að verja barnafjöl
skyldur. Verkefni næstu mánaða og ára er að skapa 
verðmæt störf, byggja upp og sækja fram. Þessum 
markmiðum verður ekki náð með því að viðhalda 
neyð á heimilum þeirra sem missa vinnuna og van
rækja mestu og mikilvægustu verðmætin: börnin 
okkar.

Mestu verðmætin
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Hvernig geta Norðurlönd 
sýknt og heilagt verið heims-
hluti þar sem fólk hefur háar 
tekjur, atvinnuþátttaka er 
mikil, opinberi geirinn er 
stór, tekjuöryggi er gott og 
fyrirtæki standa sig almennt 
vel á alþjóðlegum mörk-
uðum?

Það hlýtur að vera ómaksins 
vert að reyna til þrautar að 
láta þetta sambýli ganga, 
þannig að báðir aðilar 
hafi sóma af – og verðmæti 
bjargist.

Sviðslistaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki til atvinnusviðslistahópa 
á árinu 2021.
Umsóknarfrestur er til 1. október 2020 (kl. 23.59). 
Umsóknum skal skilað rafrænt á www.rannis.is.
Í umsókn er beðið um lýsingu á verki, gildi, ferli listamanna og tímaáætlun.
Einungis er tekið við rafrænum fylgigögnum með umsókn.
Svör til umsækjenda berast í janúar 2021.
Athugið að umsókn um styrki til starfsemi atvinnusviðslistahópa getur einnig gilt 
sem umsókn til listamannalauna.
Sviðslistasjóður starfar samkvæmt nýjum lögum um sviðslistir 2019 nr. 165.
Umsjón: 
Óskar Eggert Óskarsson og Ragnhildur Zoëga,
sími: 515 5838, svidslistasjodur@rannis.is, www.rannis.is.

Sviðslistasjóður
Styrkir til atvinnusviðslistahópa

Umsóknarfrestur er til 1. október 2020

Norðurlöndin eru velmegandi 
ríki. Ríki Norðurlanda eru 
einnig á meðal þeirra landa 

í heiminum þar sem tekjumunur 
er einna minnstur. Þannig var það 
bæði árið 2000 og árið 2010. Og 
þrátt fyrir COVID-19 farsóttina er 
það einnig svo árið 2020. Í stuttu 
máli sagt, þá hefur það verið raunin 
árum saman.

Engu að síður heyrum við oft 
frjálslyndar raddir sem halda því 
fram að tiltölulega mikil skatt-
byrði á Norðurlöndunum sé eins 
og þungur baggi sem haldi hag-
kerfinu niðri og telja að grípa þurfi 
til breytinga á skattkerfinu til þess 
að koma landinu út úr kreppunni. 
Ef aðeins persónuafsláttur og fjár-
magnsskattar væru lækkaðir – ef 
aðeins væru færri opinberir starfs-
menn – ef aðeins hið opinbera væri 

umfangsminna – ef aðeins félags-
legar bætur og greiðslur yrðu lækk-
aðar – já, hvað myndi þá eiginlega 
gerast?

Samkvæmt klassískum hagfræði-
kenningum yrðu ríki Norðurlanda 
mun auðugri ef við fylgdum hinum 
frjálslyndu tillögum og hugmynd-
um. Þess vegna eru Norðurlöndin 
raunveruleg þversögn ef maður 
skoðar þau með þessum frjálslyndu 
gleraugum. Hvernig geta Norður-
lönd sýknt og heilagt verið heims-
hluti þar sem fólk hefur háar tekjur, 
atvinnuþátttaka er mikil, opinberi 

geirinn er stór, tekjuöryggi er gott 
og fyrirtæki standa sig almennt vel 
á alþjóðlegum mörkuðum? Þetta 
ætti ekki að vera hægt.

Þetta er engu að síður staðreynd 
og það má fyrst og fremst rekja til 
þriggja þátta. Í fyrsta lagi þá byggja 
klassískar hagfræðikenningar á 
þeirri forsendu að markaðnum sé 
best borgið án afskipta hins opin-
bera. Með öðrum orðum, afskipti 
stjórnvalda eru upphaf og endir 
alls ills.

Í öðru lagi þá er eina framlag hins 
opinbera að endurdreifa fjármun-
um, því er litið á það sem óvirkan 
þátttakanda sem eingöngu stuðlar 
að því að skekkja efnahagslífið með 
skattheimtu.

Í þriðja lagi er gert ráð fyrir að 
fólk vilji ekki vinna, heldur vilji 
fremur lifa á félagslegum bótum.

Við sjáum hins vegar að daglegt 
líf er talsvert f lóknara en hinar ein-
földu forsendur gera ráð fyrir. Til-
veran er ekki bara svört eða hvít. 

Hin klassíska röksemdafærsla hag-
fræðinnar stenst því ekki í veruleik-
anum. Ímyndið ykkur bara hversu 
mikilvægt aðgengi að menntun, 
dagvistun, heilsugæslu, öldrunar-
þjónustu o.s.frv. er til aukins hag-
vaxtar og þátttöku í afkastamiklu 
atvinnulífi.

COVID-19 farsóttin hefur, með 
sama hætti, sýnt fram á að skatt-
greiðslur og tekjutrygging í gegnum 
hið félagslega kerfi eiga mikinn þátt 
í að standa vörð um áframhaldandi 
starfsemi fyrirtækja á almennum 
markaði á fordæmalausum tímum 
sem líkjast í engu okkar hefð-
bundnu tilveru. Hið opinbera 
hefur gert það mögulegt að mæta 
þessum utanaðkomandi þáttum 
með sameiginlegum lausnum sem 
hafa gagnast samfélaginu í heild og 
þar með átt ríkan þátt í að viðhalda 
eftirspurn í hagkerfinu.

Þá staðreynd að við höfum á síð-
ustu áratugum verið á meðal auðug-
ustu og jöfnustu samfélaga veraldar, 
má að miklu leyti þakka uppbygg-
ingu norrænu velferðarsamfélag-
anna. Sterkum og vel skipulögðum 
vinnumarkaði. Opinberu kerfi, sem 
byggir á velferð til handa öllum. Og 
þjóðhagsstefnu sem miðar að því að 
tryggja fulla atvinnu. Með öðrum 
orðum, samfélagsskipulag sem 
byggir á samstöðu.

Við skulum styrkja þann grunn 
svo hann megi verða okkar leið út 
úr kreppunni.

Styrkjum hina norrænu þversögn
Henný Hinz
ASÍ Ísland

Kaukoranta Ilkka
FFC Finnland

Ola Pettersson
LO Svíþjóð

Roger Bjørnstad
LO Noregi

Allan Lyngsø Madsen
FH Danmörku 

Páll á Húsafelli er einn af ást-
sælustu listamönnum þjóðar-
innar og vettvangur listar 

hans er Húsafell þar sem hann ólst 
upp og hefur búið mestalla sína 
tíð. Hann sækir efnivið sinn í gilið 
ofan við Húsafell, les landið, sér í 
grjóti myndir sem þar búa og hann 
laðar fram með höndum sínum og 
tólum, vegna þess að þetta land býr 
í honum og hann í því. Í list hans 
býr saga sveitarinnar, mannlíf 
hennar, samhengi, liðnir og nýir 
svipir, minningar og sögur.

Ég held að við skynjum það f lest 
þegar við komum til Húsafells 
hvernig Páll fangar í list sinni anda 
staðarins.

Páll er steinsmiður, yngstur í 
ættboga slíkra manna á þessum 
slóðum. Um hagleikshefð Húsa-
fellsmanna vitna legsteinar frá 
liðnum tímum sem hann hefur nú 
reist lítið safn um á landi sínu – og 
styr stendur um. Húsið reisti hann í 
góðri trú, búinn að fá þau leyfi sem 
þurfti. Þetta er ekki forljótt ferlíki, 
heldur staðarprýði, fögur bygging 
með torf þaki sem fellur afar vel að 
því sem þarna er fyrir. Höfundar 
hússins eru arkitektarnir Stefán 
Örn Stefánsson og Grétar Markús-
son. Legsteinasafnið geymir stór-
merka menningarsögu, iðnsögu, 
persónusögu, listasögu – þarna eru 
í húfi ómetanleg verðmæti.

Nú virðist stefna í að þessi 
bygging verði rif in vegna mis-
taka í stjórnsýslu, skilst manni. 
Eigandi gistirýmis sem rekið er í 
gamla Húsafellsbænum mun hafa 
verið ósáttur við að þetta hús risi á 
þessum stað án samráðs við hann, 
og hagnýtti sér rétt sinn til að kæra. 
Hann vill hafa sitt að segja um það 

hvernig uppbyggingu þarna er 
háttað; líka á landi Páls.

Um lagalegar hliðar málsins ætla 
ég ekki að þrátta, enda eru lögfræð-
inni þrátt fyrir allt viss takmörk 
sett þegar kemur að því að leysa úr 
ágreiningsmálum og sambúðar-
vanda, þó að okkur beri vissulega 
öllum að fara að lögum. En það yrði 
hörmuleg niðurstaða málsins, að 
rífa legsteinasafnið og hrekja Pál 
Guðmundsson burt frá Húsafelli. 
Það hlýtur að vera ómaksins vert 
að reyna til þrautar að láta þetta 
sambýli ganga, þannig að báðir 
aðilar hafi sóma af – og verðmæti 
bjargist.

Páll á Húsafelli er að vísu ljúf-
lingur, en ekki skal gert lítið úr 
því að það kunni að vera krefj-
andi verkefni að búa í grennd við 
listamann sem mótar svo mjög 
sitt umhverfi og er svo samgró-
inn umhverfinu sem Páll er. Það 
kemur lítið út úr því að knésetja 
slíkan mann annað en tálsýn um 
sigur. En læri maður að búa með 
honum getur það verið óumræði-
lega gefandi.

Húsafellsmál
Guðmundur 
Andri Thorsson
þingmaður 
Samfylking- 
arinnar
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Hún er alltaf að 
bæta sig og ég sá  

það í leiknum að hún hefur 
bætt sig.

Guðrún Valdís Arnardóttir

FÓTBOLTI Sara Björk Gunnarsdóttir 
varð í gær annar knattspyrnu-
maðurinn til þess að vera hluti af 
sigurliði í Meistaradeild Evrópu í 
knattspyrnu á eftir Eiði Smára Guð-
johnsen sem vann keppnina með 
Barcelona vorið 2009.  

Eiður Smári var þar leikmaður í 
Barcelona-liði sem varð sömuleiðis 
Spánarmeistari og bikarmeistari. 
Þá vann Eiður Smári einnig ensku 
úrvalsdeildina tvisvar með Chelsea.

Sara er sömuleiðis að koma sér á 
stall með íslenskum knattspyrnu-
mönnum á borð við Ásgeir Sigur-
vinsson sem varð Þýskalandsmeist-
ari með Stuttgart árið 1984 en hann 
var í lykilhlutverki í meistaraliðinu 
og var í lok keppnistímabilsins kjör-
inn leikmaður ársins í þýsku efstu 
deildinni.

Af öðru íslensku hópíþróttafólki 
sem unnið hefur Meistaradeild 
Evrópu í íþrótt sinni má nefna Ólaf 
Stefánsson sem gerði það fjórum 

sinnum í handbolta, einu sinni 
undir stjórn Alfreðs Gíslasonar 
hjá Magdeburg og svo þrisvar sem 
leikmaður spænska liðsins Ciudad 
Real. Aron Pálmarsson hefur síðan 
tvisvar unnið Meistaradeild Evr-
ópu en hann gerði það undir stjórn 
Alfreðs hjá Kiel árin 2010 og 2012.

Sara hefur unnið þýska meistara-
titilinn fjórum sinnum með Wolfs-
burg og orðið þýskur bikarmeistari 
með liðinu jafn oft. Fljótlega eftir að 
hún kom til Lyon vann hún franska 
bikarinn með liðinu. Hún varð 
sænskur meistari fjórum sinnum 
með Rosengård og einu sinni bikar-
meistari í Svíþjóð með liðinu.  – hó

Eitt af stærstu afrekum 
íslensku íþróttasögunnar

Markáætlun í tungu og tækni er opinn samkeppnissjóður 
sem starfar samkvæmt lögum um opinberan stuðning við 
vísindarannsóknir (nr. 3/2003 með áorðnum breytingum). 
Áherslur áætlunarinnar eru ákvarðaðar af Vísinda- og 
tækniráði, en hún er fjármögnuð af mennta- og menningar-
málaráðuneyti. Rannís er umsýsluaðili sjóðsins.

Markáætlun í tungu og tækni styður við verkefni í máltækni 
sem hafa það að markmiði að gera íslensku gjaldgenga í 
stafrænni  upplýsingatækni og stuðla að notkun hennar á 
þeim vettvangi. Hlutverk hennar er að auðvelda nýtingu nýrrar 
samskiptatækni í íslensku samfélagi til hagsbótar almenningi, 
stofnunum og fyrirtækjum.

Áhersla er á hagnýtingarverkefni sem miða að því að þróa 
máltæknibúnað og máltækniumhverfi fyrir tilteknar aðstæður 
eða notkun.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Markáætlun 
í tungu og tækni fyrir 2020-2023. Umsóknarfrestur er til 
kl. 16:00 þann 15. október 2020.

Umsækjendur eru beðnir að kynna sér vel reglur Markáætlunar 
í tungu og tækni áður en hafist er handa við gerð umsóknar. 
Umsóknum skal skilað rafrænt í gegnum umsóknarkerfi 
Rannís.

Nánari upplýsingar á síðu sjóðsins
www.rannis.is/sjodir/rannsoknir/
markaaetlun-i-tungu-og-taekni/

Markáætlun
í tungu og tækni
Umsóknarfrestur er 15. október 2020

Sara bætist í hóp Eiðs 
Smára, Ólafs Stefánssonar 
og Arons Pálmarssonar sem 
hafa unnið Meistaradeildina 
í sinni íþrótt.

FÓTBOLTI „Ég er of boðslega stolt 
af því hvað hún er komin langt og 
hreykin hvað hún er búin að standa 
sig vel. Fylgt sínu eftir. Ég samgleðst 
henni innilega og ég var klökk fyrir 
hennar hönd,“ segir Guðrún Valdís 
Arnardóttir, móðir Söru Bjarkar 
Gunnarsdóttur leikmanns Lyon.

Sara Björk skráði sig á spjöld 
íþróttasögunnar þegar hún varð 
fyrsta konan til að vinna Meistara-
deild Evrópu með liði sínu Lyon. 
Sara þótti vera ein af betri leik-
mönnum leiksins sem var gegn 
hennar gamla liði Wolfsburg.

Foreldrar hennar, Guðrún og 
Gunnar Svavarsson, ásamt nánustu 
fjölskyldu hennar komu saman 
í Hafnarfirði og horfðu saman á 
leikinn. Gleðin var ósvikin þegar 
flautað var til leiksloka enda hafði 
Sara gulltryggt sigur Lyon með 
þriðja marki franska liðsins. „Ég var 
full tilhlökkunar en ég viðurkenni 
að ég vaknaði með smá hnút í mag-
anum. Við höfðum þó mikla trú að 
hún myndi klára þetta,“ segir hún 
og viðurkennir að þótt henni finn-
ist Sara alltaf glæsileg þegar hún 
gengur inn á völlinn hafi hún verið 
örlítið glæsilegri á einu stærsta sviði 
fótboltans.

„Hún var alveg frábær. Hún sagði 
sjálf að hún ætti eftir að læra alveg 
helling fyrst þegar hún kom til Lyon. 
Hún er alltaf að bæta sig og ég sá það í 
leiknum að hún hefur bætt sig,“ segir 
móðir hennar. Hún ætti að þekkja 
það best enda hafa þau fylgt dóttur 
sinni eftir frá því hún var lítil stúlka 
að byrja í Haukum.

„Við höfum fylgt henni út um allt. 
Pabbi hennar hefur verið aðstoðar-
þjálfari og vatnsberi og brugðið 
sér í allra kvikinda líki. Var alltaf 
í kringum liðið og ég var svo í for-
eldrafélaginu og við unnum mikið 
með Haukum. Það var frábær tími,“ 

segir Guðrún sem vinnur í fjármála-
deild Marel. Þar var hún nýbúin að 
klára fund og á leiðinni á annan 
þegar Fréttablaðið sló á þráðinn til 
hennar. Eðlilega er mikið að gera 

hjá deildinni nú þegar mánaðamót 
eru komin en þó var minnst á afrek 
Söru. Það er þó ekki aðeins fólkið hjá 
Marel sem er stolt af Söru og hennar 
afreki því Katrín Jakobsdóttir for-
sætisráðherra, Guðni Bergsson, for-
maður KSÍ, Freyr Alexandersson 
landsliðsþjálfari og f leiri og f leiri 
sendu henni góðar kveðjur. „Við 
erum samt held ég alveg á jörðinni. 
Öll erum við jú bara fólk. En það 
er númer eitt, tvö og þrjú að hún 
er að uppskera eins og hún sáði.“  
benediktboas@frettabladid.is

Foreldrarnir klökkir 
er bikarinn fór á loft
Fjölskylda Söru Bjarkar Gunnarsdóttur kom saman á sunnudag og horfði á 
úrslitaleik Meistaradeildarinnar. Móðir hennar, Guðrún Valdís Arnardóttir, 
segir að hún sé alltaf að bæta sig sem leikmaður og sá það vel á sunnudag.

Sara Björk var frábær á miðju Lyon og gulltryggði sigurinn með góðu marki. 
Hún er fyrsta íslenska konan til að vinna Meistaradeildina. MYND/GETTY 

Stoltir foreldrar. Þau Guðrún og Gunnar komu saman ásamt sínu fólki og horfðu á Söru Björk vera frábæra á miðju 
Lyon í úrslitaleik Meistaradeildarinnar. Hamingjuóskum hefur rignt yfir þau eins og dótturina. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, hér þó einkum Guðmund 

Inga Guðbrandsson, umhverfisráðherra, en líka Sigurð Inga 

Jóhannsson, Bjarna Benediktsson og Katrínu sjálfa, harðlega, 

fyrir að standa að, leyfa eða líða það, sem við teljum vera

Íslenzki refurinn er ofsóttur með heiftarlegum hætti, án 

ástæðu eða tilefnis, og litlir yrðlingar (eins og 1-2 mánaða 

hundshvolpar) drepnir í þúsunda tali, með viðurstyggilegum 

hætti, oft veiddir í fótaboga í grenjum, dregnir út og barðir með 

steini til dauða eða skotnir í tætlur með haglabyssu:

Íslenzki refurinn, pólarrefurinn, er einstök tegund refs, minni og öðruvísi byggður en rauð-

refurinn, og kom hann til Íslands á seinni ísöld. Er hann því fyrsta náttúrulega spendýrið, 

frumbygginn, hér. Ekki eru nema um 200 pólarrefir á hinum Norðurlöndunum, og eru þeir 

alfriðaðir, enda engin hætta talin stafa af þeim fyrir umhverfi, lífríki eða búfénað, en pólar-

refurinn er lítið dýr, aðeins 3-5 kg. Pólarrefurinn er alæta, lifir á berjum, þangi, dýrahræum 

í fjöru og á landi, eggjum, hagamúsum og nagdýrum og fuglum. Hefur verið eðilegur hlekkur 

lífskeðjunnar hér í árþúsundir. Þegar ær voru látnar bera lömb sín úti, voru einhver brögð að 

því, að refurinn réðist á nýfædd lömb, einkum í harðæri, og fékk hann þá á sig það óorð, að hann 

væri dýrbítur. Að nokkru þá með réttu. Í um 20 ár hafa bændur, hins vegar, látið ær sínar bera 

í húsi, og varð það endir þess, að refurinn færi í lömb. Af einhverjum ástæðum hafa ýmsir þó 

haldið áfram að úthrópa refinn, eins og af gömlum vana, sennilega undir forustu grenjaskyttna 

og veiðimanna, sem alls fá um 100 milljónir króna, af ríkinu og sveitarfélögunum, fyrir 

þarflaust og ástæðulaust dráp saklausra og varnarlausra lífvera. Umhverfisstofnun hefur 

haldið úti víðtækum fyrirspurnum meðal bænda og grenja- og refaskyttna frá 2015, í 5 ár, 

í gegnum Bændatorgið og Bændablaðið, líka sent regulega fyrirspurnir um skaða af völdum 

íslenzka refsins til allra sveitarfélaganna, en engar tilkynningar fengið um tjón eða skaða, nú í 5 ár.

Allir, sem láta sig dýra-, náttúru- og umhverfisvernd nokkru skipta og er annt um afar 
fábreytta fánu og flóru landsins, verða að velta því fyrir sér, hvort þeir vilji styrkja þetta 
fólk til nýrra valda. Það eru kosningar næsta haust.

          JARÐARVINIR
   Félagasamtök um dýra-, náttúru- og umhverfisvernd

                       Ole Anton Bieltvedt, formaður



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

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

Okkar ástkæri
Skúli Magnússon

húsasmíðameistari, 
Drekavöllum 18,

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi 
27. ágúst. Útförin verður frá Kapellunni í 
Hafnarfjarðarkirkjugarði föstudaginn  

4. september kl. 13.00. Blóm og kransar afþakkaðir  
en þeim sem vildu minnast hans er bent á Drafnarhús,  
kt. 490605-0450, rnr. 515-26-44906. Vegna aðstæðna 
verður útförin eingöngu fyrir nánustu aðstandendur.

Erla Kristjánsdóttir
Magnús Rúnar Skúlason Kristín Jóhanna Marteinsdóttir
Smári Skúlason Barbara Brzezinska
Birkir Skúlason Luiza Dabkiewicz
Hólmfríður Vala Árnadóttir Steinar Svavarsson

og barnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Kristín Anna Guðjónsdóttir
Álfaskeiði 58, Hafnarfirði,

lést á Hjúkrunarheimilinu Sólvangi  
25. ágúst sl.

Guðjón Þorkelsson Sesselja G. Sigurðardóttir
Magnús Þorkelsson Guðrún Ásmundsdóttir
Íris Þorkelsdóttir Friðrik Guðjónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Elenora Margrét 
Sigurðardóttir

lést á heimili sínu  
fimmtudaginn 27. ágúst.

Sighvatur Sigurðsson
Sigurður H. Sighvatsson
Róbert Þór Sighvatsson Jóhanna Jónsdóttir
Anna María Sighvatsdóttir Jón Atli Kjartansson

og barnabörn. 
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Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Minningarkort á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

Faðir okkar, stjúpfaðir,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

Pétur Rúnar Ragnarsson

lést í faðmi fjölskyldunnar 
á Líknardeild Landspítalans 

fimmtudaginn 27. ágúst.  
Útförin mun fara fram í kyrrþey.

Ragnar Pétursson Kristný Steingrímsdóttir
Hlín Pétursdóttir Guðjón Rafnsson
Ólafur Þórðarson Sólveig Kristbjörg Vagnsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær eiginkona mín, 
 Þóra Hallgrímsson

 
sem lést þann 27. ágúst,  

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni 
þann 4. september kl. 13.  

Í ljósi aðstæðna verður einungis  
nánustu aðstandendum og vinum  

                                         boðið að vera viðstaddir útförina.  
Minningarathöfn um Þóru verður haldin síðar.

 Fyrir hönd fjölskyldunnar,
 Björgólfur Guðmundsson

Söguganga verður um Öskjuhlíð 
á morgun, 2. september, á vegum 
Borgarsögusafns, í tilefni þess að 75 

ár eru frá lokum seinni heimsstyrjaldar-
innar. Mæting er klukkan 17 á bílastæði 
Fossvogskirkjugarðs. Við hæfi er að 
hefja gönguna þar því yfir 200 hermenn 
úr seinni heimsstyrjöldinni hvíla þar í 
kirkjugarði breska samveldisins. Síðan 
verða skotbyrgi og önnur mannvirki 
frá þessum tíma skoðuð ásamt því sem 
fjallað verður um sögu stríðsáranna.

Gísli Jökull Gíslason mun leiða göng-
una, hann er fróður um tímabilið og 
hefur skrifað bækur um það. Gangan 
tekur um tvær klukkustundir. Þátttaka 
er ókeypis.

Miðað verður v ið 100 manna 
hámarksfjölda og að fólk virði tveggja 
metra regluna. Fólk er beðið að bóka sig 
á Facebook-síðu Borgarsögusafns.
 – gun

Loka seinni heimsstyrjaldar minnst

Aldrei hafa jafn margir 
hlotið styrki úr Afreks-og 
hvatingarsjóði Háskóla 
Íslands og nú, frá því 
úthlutun þeirra hófst, 
árið 2008. Þeir voru 41 

talsins. Ástæðan er sú að háskólanum 
barst metfjöldi umsókna um nám í 
vor og í ljósi þess var ákveðið að fjölga 
styrkjum úr sjóðnum umtalsvert, að því 
er fram kemur í fréttatilkynningu.

Þeir sem hljóta styrkina eru nýnemar 
við Háskóla Íslands sem hafa náð fram-
úrskarandi árangri í námi til stúdents-
prófs, en jafnframt látið til sín taka á 
öðrum sviðum, svo sem í félagsstörfum í 
framhaldsskóla eða listum og íþróttum. 
Þá eru í hópnum nemendur sem hafa 
sýnt fádæma seiglu og þrautseigju og 
hafa, þrátt fyrir erfiðar aðstæður, staðið 
sig afar vel í námi. Nú hefur þessi hópur 
innritast í tuttugu og þrjár mismunandi 
námsleiðir á öllum fimm fræðasviðum 
háskólans.

Styrkirnir eru veittir með stuðningi 
Aldarafmælissjóðs HÍ og Happdrættis 
HÍ. – gun

Afreksfólk hvatt til dáða
Fjörutíu og einn nýnemi í Háskóla Íslands tók í gær við styrk úr Afreks- og hvatningar-
sjóði stúdenta HÍ. Fólkið kemur úr nítján framhaldsskólum víðs vegar á landinu.

Styrkhafarnir dreifðu úr sér í hátíðarsalnum. MYND/KRISTINN INGVARSSON

Horft yfir Hlíðarnar frá Öskjuhlíð um 1955. MYND/HANNES PÁLSSON

Merkisatburðir
1910 Kveikt er á gasljósum í fyrsta sinn á götum Reykja-
víkur.

1984 Verkmenntaskólinn á Akureyri er settur í fyrsta 
skipti.

1985 Flakið af Titanic finnst á 3.800 metra dýpi í fransk-
bandarískum leiðangri undir stjórn Robert Ballard og 
Jean-Louis Michel.

1988 Berglind Ásgeirsdóttir verður fyrst íslenskra kvenna 
til að gegna embætti ráðuneytisstjóra, þá 33 ára.
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Árbæingurinn Felix Gylfason elti ástina í Breiðholtið og kann því vel. Hér leggur hann lokahönd á nautalund með béarnaise. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Saxar lauk með 
sundgleraugu á nefinu
Það vefst ekki fyrir Felix Gylfasyni, matargúrú og markaðsfræðingi, hvað eigi 
að vera í matinn svona dagsdaglega. Þess vegna ákvað hann að leggja þeim 
lið sem orðnir eru uppiskroppa með nýjar hugmyndir á matmálstímum. ➛2

Pizza í 
matinn?

Enzymedica 47x90 Digest Gold kubbur III copy.pdf   1   17/04/2018   12:26



Mataráhuginn byrjaði 
snemma því þegar ég 
var lítill gutti ætlaði 

ég að verða kokkur. Ég ólst upp 
við venjulegan mömmumat og 
mamma sá oftast um matseldina 
en ég fór ungur að fikta aðeins 
við þetta með henni,“ segir Felix 
Gylfason, markaðsfræðingur og 
matargúrú.

Felix er maðurinn á bak við vef-
síðuna vinsælu Hvað er í matinn? 
en það er einmitt eilífðarspurning 
sem vefst fyrir mörgum í dagsins 
önn og margir rúlla viku eftir viku 
með sömu endurteknu réttina 
heima í eldhúsi.

„Á föstudögum heima er alltaf 
heimagerð pítsa og svo gerum við 
mikið af pastaréttum og reynum 
að hafa fisk einu sinni í viku. Þá er 
píta og burrítós vinsælt hjá krökk-
unum,“ segir Felix um matinn sem 
er oftast á borðum á hans heimili í 
Seljahverfinu.

„Ég var dreginn upp í Breiðholt 
af konunni minni en er alinn upp 
í Árbænum. Hér er mjög gott að 
vera, stutt í allar áttir, hverfið er 
gott og gróið og einstaklega barn-
vænt,“ segir Felix.

Veganesti að búa um rúmið
Hlýleiki og notalegheit eru í fyrir-
rúmi á heimili Felix og fjölskyldu.

„Mín eftirlætis mubla stendur 
í stofunni. Það er Strandmon-
hægindastóllinn minn, rosalega 
þægilegur og góður með kaffibolla 
og Fréttablaðið í hönd,“ segir Felix 
kíminn og húslegur í sér.

„Mitt uppáhalds húsverk er að 
moppa og ég hef gaman af elda-
mennsku og bakstri. Ég er samt 
meira í að elda en að baka þótt 
ég hafi tekið prufu í súrdeiginu í 
COVID-ástandinu. Ég hafði bara 
ekki úthald í það nákvæmnisverk,“ 
segir Felix og hlær við.

Bestu stundirnar heima eru 
föstudagskvöld.

„Mér finnst alltaf best að vera 
heima með fjölskyldunni eða með 
góða gesti og borða góðan mat. 
Heimagerða pítsan og gott rauðvín 
með á föstudagskvöldum er í alveg 
sérstöku dálæti.“

Til að fullkomna heimilið 
langar Felix í sólpall í garðinn, 
með heitum potti og gufubaði. 
Hann keypti sér síðast IKEA-hillu í 
stofuna, tók þakið í gegn í fyrra og 
málaði stofuna í samkomubann-
inu í vor.

„En kaffivélin er sá hlutur sem 
mér finnst ómissandi til að líða 
eins og heima,“ segir Felix sem fékk 
eftirfarandi veganesti í búskapinn 
að heiman:

„Það var að búa alltaf um 
rúmið.“

Kærkomin hjálparhella
Felix á og rekur matarvefinn 
hvaderimatinn.is sem verið hefur 
í loftinu síðan 2006. Þar gefast 
dugandi og ánægjuleg svör við 
erfiðri spurningu sem brennur 
á mögum seinni part dagsins, já, 
hvað er í matinn?

„Vefsíðan var upphaflega sett 
á laggirnar til að létta undir með 
fólki að svara þessari spurningu á 
auðveldan hátt, en í þá daga stóðu 
fleiri að síðunni og fór hún vel af 
stað, vann meira að segja vefverð-
laun sem „Bjartasta vonin“ og fékk 
mikla umfjöllun í fjölmiðlum,“ 
upplýsir Felix um uppskriftarit 
sitt á vefnum sem nú geymir 1.300 
girnilegar uppskriftir fyrir öll 
lífsins tilefni.

Hvað er í matinn? datt úr 
birtingu um tíma en þegar lénið 
var laust keypti Felix það aftur og 
setti síðuna í loftið á ný.

„Í vetur missti ég vinnuna og fór 
þá á fullt að gera andlitslyftingu á 
síðunni, gera hana notendavænni 
og koma henni aftur í loftið, ásamt 
Facebook- og Instagram-síðum. 
Ég er búinn að bæta við mörgum 

gómsætum uppskriftum og nýjum 
ketó-flokki svo allir ættu að finna 
sitthvað við sitt hæfi,“ segir Felix.

Hvað er í matinn? er sannkölluð 
hjálparhella þegar kemur að eld-
hússtörfum heimilisins.

„Já, hún afgreiðir matartímana 
á fljótlegan, skemmtilegan og auð-
veldan hátt. Notendur setja ein-
faldlega inn forsendur, til dæmis 
fisk á mánudögum eða kjúkling 
á þriðjudögum, og fá uppskriftir 
í samræmi við þær. Ef þeim líkar 
ekki rétturinn sem stungið er upp 
á geta þeir valið annan sem fellur 
betur í kramið. Einnig er hægt 
að breyta magni hráefna eftir 
því hversu margir verða í mat, 
frá einum upp í tíu, og fá upp-
gefið hversu langan tíma tekur 
að undirbúa máltíðina. Vefsíðan 
er líka góð hugmynd fyrir þá sem 
vilja versla í matinn á netinu því 
hún er tengd verslun sem býður 
upp á heimsendingu og er hægt að 
fá innkaupalista fyrir allt hráefni 
vikunnar í einu skjali,“ útskýrir 
Felix.

Hann á sér tvær uppáhalds upp-
skriftir af þeim 1.300 sem eru á 
hvaderimatinn.is.

„Uppskriftirnar koma úr 
mörgum áttum og hægt að velja 
uppskriftir frá upprunalandi. Þar 
er mitt uppáhald indverskur og 
mexíkóskur matur. Tikka Masala-
kjúklingur frá grunni er í mestu 
dálæti en þegar við fjölskyldan 
viljum gera virkilega vel við okkur 
er það nautalund með béarnaise-
sósu og brokkólísalati,“ upplýsir 
Felix sem útbýr einmitt þann lost-

æta rétt fyrir lesendur.
Á síðunni eru líka fjölmörg 

húsráð.
„Mitt besta heilræði við elda-

mennskuna er að nota sund-
gleraugu við að skera lauk,“ segir 
Felix og er full alvara þar sem hann 
brosir breitt í eldhúsinu heima.

Skoðaðu hvaderimatinn.is til að 
fá ferskar hugmyndir að matar-
tíma sem slær í gegn heima.

Nautalund í sous vide
Setjið nautalund í lofttæmda 
pakkningu með rósmaríni, pipar, 
hvítlauk og smjörklípu. Hitið við 
52°C í tvo tíma. Skellið svo á sjóð-
heitt grill í eina mínútu á hvorri 
hlið.

Brokkólísalat
2 brokkólíhausar
1 stk. rauðlaukur
1 dl furuhnetur
1 dl mæjónes
0,5 dl sýrður rjómi
1 dl sykur
3 tsk. edik

Hrærið mæjónesi og sýrðum 
rjóma saman við sykur og edik. 
Skerið brokkólí og rauðlauk smátt 
og blandið saman við. Geymið í 
kæli í nokkrar klukkustundið og 
stráið furuhnetum yfir salatið 
áður en borið fram.

Kartöflubátar
Skerið kartöflur í báta, ofnbakið 
þá þar til fullbakaðir og kryddið 
eftir smekk.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Felix nýtur þess að tylla sér niður með kaffibolla í uppáhalds mublunni sinni, sem er Strandmon-hægindastóllinn í stofunni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Nautalund með brokkólísalati, kartöflubátum og béarnaise er í uppáhaldi. Felix hægeldar nautalundina í sous vide en grillar hana svo snöggt í lokin. 

Mér finnst alltaf 
best að vera heima 

með fjölskyldunni eða 
með góða gesti og borða 
góðan mat. Heimagerða 
pítsan og gott rauðvín 
með á föstudagskvöld-
um er í sérstöku dálæti.

Framhald af forsíðu ➛

LIÐVERKIR, 
STIRÐLEIKI 
EÐA BRAK Í 
LIÐUM?
Mest selda liðbætiefni 
á Íslandi

2-3ja
mánaða skammtur íhverju glasi
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457 hestafla 
Explorer PHEV

Peugeot e-2008 
Sportlegi valkosturinn

8 7

Hafið samband við sérfræðinga Olís í síma 515 1100 
eða pontun@olis.is og fáið nánari upplýsingar.

ÖRUGGT START 
MEÐ EXIDE 
RAFGEYMUM
Endingargóðir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir 
flestar gerðir bifreiða. Veldu þaulreynda vöru 
frá gæðaframleiðanda.

Áttunda kynslóð VW Golf er bíll 
sem beðið hefur verið eftir. Þótt 
hann byggi á botnplötu síðustu kyn-
slóðar er flest annað af því nýjasta 
sem tíðkast í bílaheiminum í dag. 4

Með tökin  
á tækninni



Volkswagen er farið að hita upp 
fyrir frumsýningu ID.4 raf-
jepplingsins sem frumsýndur 
verður seinna í mánuðinum. 
Frumsýna átti bílinn á bílasýn-
ingunni í New York í apríl en 
kórónavírusinn kom í veg fyrir 
það eins og margt annað.

Nýi ID.4 rafjepplingurinn er 
kominn í framleiðslu hjá Volks
wagen í verksmiðju framleið
andans í Zwick au. Bíllinn verður 
frumsýndur í september og VW 
lét frá sér tölvugerðar teikningar í 
vikunni af ytra útliti hans.

VW ID.4 er annar bíllinn sem 
Volkswagen byggir á MEBraf bíla
botnplötunni. Hann var hannaður 
sérstaklega með lága loftmótstöðu 
í huga eins og sést vel á mynd
unum. Yfirhönnuður VW, Klaus 
Zykiora lýsir honum sem bíl sem 
mótaður er af vindinum, enda er 
stuðull fyrir loftmótstöðu ID.4 

aðeins 0,28. ID.4 byggir á ID Crozz 
hugmyndabílnum og til stóð að 
frumsýna hann á bílasýningunni 
í New York fyrr á árinu en henni 
var aflýst vegna kórónavírussins. 
Þótt bíllinn sé með jepplingslagi 
verður hann aðeins boðinn með 

afturhjóladrifi til að byrja með. 
Sá bíll verður með 201 hestafls 
rafmótor með 310 newtonmetra 
togi. Þegar fjórhjóladrifna útgáfan 
kemur á markað bætist 101 hestafl 
við og 137 newtonmetrar af togi, 
svo að heildarútkoman verður 

302 hestöfl og 450 newtonmetrar. 
Hægt verður að fá hann með mis
munandi stærðum rafhlaða en sú 
stærsta verður 83 kWst með 500 
km drægi. Von er á ID.5 í fram
haldinu sem er Coupéútgáfa af 
ID.4.

Vegna ástandsins í 
heiminum í dag er 

hvatt til þess að fólk hjóli 
einsamalt með lokaðan 
hjálm í ár.

Þótt bíllinn sé með 
jepplingslagi verður 

hann aðeins boðinn með 
afturhjóladrifi til að 
byrja með. Sá bíll verður 
með 201 hestafls raf-
mótor.

Mestu breytingarnar á nýjum 
Panamera eru öflugri útgáfur 
auk nýrrar tengiltvinnútgáfu. í 
Turbo S útfærslu fer fjögurra lítra 
V8 vélin úr 542 hestöflum í 621 
hestafl. Það þýðir að flaggskipið er 
nú aðeins 3,1 sekúndu í hundraðið 
sem er bæting um hálfa sekúndu. 
Þessi bíll hefur líka sett nýtt met 
lúxusbíla á Nurburgring sem er 
7 mín. 29,81 sek. en fyrra met átti 
Mercedes AMG GT 63 S síðan árið 
2018.

Til að vera ekki langt á eftir 
Turbo S hefur Panamera GTS 
einnig fengið meira afl. Búið er að 
gefa honum 19 hestöfl í viðbót og 
er hann nú 473 hestöfl. Auk þess 
fær bíllinn endurhannað púst
kerfi, sem gefur meira V8 hljóð að 
sögn talsmanna Porsche. Nýjasta 
tengiltvinnútgáfan er 4S EHybrid 
en sá bíll skilar 552 hestöflum. 
Í honum er 2,9 lítra V6vél með 
tveimur forþjöppum sem skilar 
434 hestöflum og 134 hestafla 
rafmótor. Sjálfskiptingin er átta 
þrepa og er sá bíll 3,7 sekúndur í 
hundraðið. Hann fær líka stærri 
rafhlöðu en áður en hún er nú 17,9 
kWst sem gefur honum drægi upp 
á 55 km á rafmagninu einu saman.

Ný Panamera setti fyrir skemmstu  
nýtt met lúxusbíla á Nurburgring.

Lucid-rafjepplingurinn er stór og 
stæðilegur og fer á markað 2023.

Fyrr í þessum mánuði náði Twit
ternotandinn Coast Red woods 
mynd af því sem talið er vera 
jepplingur Lucidraf bílaframleið
andans. Bílnum hafði verið lagt 
við vegbrún á þjóðvegi í Norður
Kaliforníu og var tökulið á vappi 
í kringum bílinn. Engar myndir 
hafa náðst af þessum væntanlega 
lúxusjepplingi en eins og sjá má er 
hann engin smásmíði. Til stendur 
að frumsýna Airfólksbílinn 
þann 9. september næstkomandi 
og hugsanlega verður þessi bíll 
sýndur við það tækifæri. 

Að sögn forstjóra Lucid Motors, 
Peter Rawlingson, er jepplingsins 
að vænta á markað snemma ársins 
2023, en hann verður byggður á 
sama undirvagni og fólksbíllinn. 
Það þýðir að hann verður með 900 
volta rafkerfi og mun geta notað 
allt að 350 kW hleðslustöðvar. 
Tengdur við þannig rafstöð getur 
bíllinn hlaðið orku fyrir 500 km 
akstur á aðeins 20 mínútum, sem 
er hraðar en nokkur annar raf bíll 
í dag. Airfólksbíllinn á að hafa 
allt að 832 km drægi samkvæmt 
EPAstaðlinum, en líklega hefur 
jepplingurinn eitthvað minna 
vegna stærðar sinnar.

Lucid-jepplingur 
næst á mynd

Panamera nú í 
Turbo S útgáfu

VW sýnir myndir af ID.4-rafjepplingnum
Myndir af bílnum án felubúnaðar birtust nýlega á vef iðnaðarráðuneytisins í Kína en slíkt þarf fyrir alla bíla er fara í framleiðslu þar í landi.

Loftmótstaða ID.4 er mjög lág eða 0,28 Cd og þyngdin verður neðarlega.

Sunnudaginn 27. september mun 
hin árlega Herrafatahópkeyrsla 
fara fram, en með talsvert öðru 
sniði en áður. Til þess að hægt 
verði að halda hana og safna áfram 
áheitum hefur verið ákveðið að 
hún verði með svokölluðu sóló
sniði. Hvatt er til þess að fólk klæði 
sig upp í sitt fínasta púss og aki 
gljáfægðum fákum sínum þennan 
dag um götur borgarinnar, eitt síns 
liðs. 

„Vegna ástandsins í heiminum 
í dag er hvatt til þess að fólk hjóli 
einsamalt og með lokaðan hjálm 
í ár,“ segir Sigmundur Trausta
son, einn skipuleggjenda The 
Distinguished Gentelman’s Ride 
á Íslandi. „Þó ástandið sé eins og 
það er mega þessi málefni sem 

DGR stendur fyrir ekki gleymast, 
sem eru krabbamein í blöðruháls
kirtli í körlum og geðheilsa,“ sagði 
Sigmundur enn fremur og minnti 
á að ástandið væri líklega verra 
í ár þegar kemur að sjálfsvígum. 
„Þá er besta lækningin að fara út 
á mótorhjólinu sínu og aðstoða 
aðra með því að taka þátt og gefa 
til málefnisins,“ sagði Sigmundur 
að lokum.

Herrafatahópkeyrslan verður einmana í ár

Í ár þurfa menn að láta sig hafa það að hjóla einir fyrir góðan málstað.

Forstjóri Volkswagen Group, Her
bert Diess, hefur tekið undir með 
Bill Gates og hvatt stjórnvöld til að 
finna leiðir til grænna samgöngu
kerfis í nýlegri LinkedInfærslu.

Einnig notaði hann tækifærið 
og gagnrýndi stjórnvöld í Þýska
landi fyrir að vera lengi að losa sig 
við brennslu kola þar í landi. 

Hann tekur undir með Bill Gates 

um að nota ætti rafdrifin ökutæki 
alls staðar þar sem það er mögu
lega hægt, en hann sagði meðal 
annars í síðustu viku að loftslags
breytingar væru mun alvarlegra 
vandamál en COVID19. 

Hvetur Diess framleiðendur 
til að gera alla fólksbíla rafdrifna 
sem fyrst og segir að stóra vöru
bíla ætti að keyra á lífefnaelds

neyti. Volkswagen hefur lagt 
mikla áherslu á rafmagnsbíla að 
undanförnu eftir að hafa verið 
undir smásjá fjölmiðla eftir dísil
hneykslið árið 2015.

Hefur framleiðandinn fjárfest 
fyrir 5.500 milljarða króna á síð
astliðnum fimm árum til að geta 
boðið stærsta f lota rafdrifinna 
ökutækja í heiminum.

Forstjóri VW hvetur til grænni samgangna

Herbert Diess kynnir ID.3 rafbílinn 
á bílasýningunni í Frankfurt í fyrra.
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NÚ SKIPTIR ÞÚ YFIR Í RAFMAGNIÐ 

PLUG-IN HYBRID
JEPPARNIR FRÁ FORD

GLÆNÝR
FORD EXPLORER PHEV

GLÆNÝR
FORD KUGA PHEV

Ford.is
Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og 
í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú 
fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl.

SÝNINGARSALIR
Reykjavík, Bíldshöfði 6
Akureyri, Tryggvabraut 5

OPIÐ
Opið mán-fim kl. 9-17 föstudaga 9-16.15
og laugardaga kl. 12-16 

RAFMAGNIÐ ER 
KOMIÐ Í FORD!

• 42 km drægni á rafmagni
• 457 hestöfl
• 7 sæta lúxus með leðuráklæði
• Dráttargeta 2.500 kg
· 5 stjörnu öryggisvottun EuroNCAP
· FordPass App samskiptakerfi við bílinn
• Farangursrými 635 lítrar

Glænýi Ford Explorer PHEV tengiltvinn rafbíllinn er lúxusjeppi 
með rými fyrir sjö manns í þremur sætaröðum og risastóru 635 
lítra farangursrými sem er stækkanlegt í 2.274 lítra. Innréttingin 
er einstaklega nytsamleg með viðbótar 123 lítra geymsluplássi 
um allt. Þú kemst hvert á land sem er í nýja Ford Explorer PHEV 
með kraftmikilli 3,0 lítra EcoBoost V6 bensínvél auk rafmótors, 
10 gíra sjálfskiptingu og 13,1 kWh rafhlöðu sem skila alls 457 
hestöflum og 840 Nm togi. Explorer hentar því einstaklega vel 
í sumar- eða vetrarævintýrin og ófærur eru engin hindrun með 
20 sentimetra veghæð. Daglegt snatt er leikur einn með 42 km 
drægni á rafmagni og hleðslan er eldsnögg.

Frábært verð frá 11.990.000 kr.

FRUMSÝNING 
FORD EXPLORER PLUG-IN HYBRID 
5.-12. SEPTEMBER

· 56 km drægni á rafmagni
· 225 hestöfl
• 5 sæta
· Dráttargeta 1.200 kg
· 5 stjörnu öryggisvottun EuroNCAP
· FordPass App samskiptakerfi við bílinn
• Farangursrými 405 lítrar 

Ford Kuga PHEV tengiltvinn rafbíllinn er einnig glænýr frá grunni og 
er einstaklega rúmgóður bíll með jeppalagi, góðri veghæð og hárri 
sætistöðu sem gerir allt aðgengi framúrskarandi. Farangursrýmið 
er mjög stórt eða 405 lítra og stækkanlegt í 1.534 lítra. 
Ford Kuga sameinar kosti sparneytins bensínbíls og rafbíls með 
tengiltvinn aflrásinni þar sem samanlögð hestöfl eru 225, stiglausri 
sjálfskiptingu og 14,4 kWh drifrafhlöðu þar sem löng ferðalög um 
landið verða ekkert mál og bæjarsnattið á rafmagni er leikur einn 
og örskot tekur að hlaða.

Frábært verð frá 5.390.000 kr. 

KOMDU OG REYNSLUAKTU
RAFMÖGNUÐUM JEPPUM FRÁ FORD



Áttunda kynslóð VW Golf er 
bylting sem beðið hefur verið 
eftir. Þótt hann byggi á sömu 
botnplötu og síðasta kynslóð er 
annað af nýjustu tækni.

Þá er hann loksins kominn eftir 
talsvert langa bið er markaðist af 
töfum vegna kórónavírussins. VW 
Golf er nú kominn á sína áttundu 
kynslóð en hann hefur verið við 
lýði síðan 1974, hvorki meira né 
minna. Síðasta kynslóð kom árið 
2012 svo að biðin var orðin nokkur 
en til að stytta okkur stundir kom 
VW með rafdrifna útgáfu í milli-
tíðinni. Sú er ekki raunin núna því 
að VW er um þessar mundir að 
kynna hinn nýja ID.3 sem tekur 
við af e-Golf. Þótt bílarnir séu 
ólíkir eru þeir samt merkilega líkir 
að nokkru leyti, eins og til dæmis 
stafrænt mælaborðið sem þróað 
var fyrir báða bílana í einu.

Upplifun innandyra
Mælaborðið í nýjum Golf er heil-
mikil upplifun svo ekki sé meira 
sagt. Allt er miðað við tvo stóra 
upplýsingaskjái sem hægt er að 
stjórna með stýri eða raddskip-
unum. Miðjuskjárinn er 10 tommu 
snertiskjár en einnig eru komin 
tvö sett af snertitökkum báðum 
megin við stýrið. Stjórnar það 
vinstra ljósum bílsins á meðan það 
hægra er tengt snertiskjánum til 
að kveikja á miðstöðvarkerfi til að 
mynda. Það eina sem hefur ekki 
breyst í innréttingunni eru takk-
arnir í hurðinni en þar er allt eins 
og áður. Það er dáldið skrýtið að 
sjá ekki mæli fyrir hita vélarinn-
ar eða stöðu bensíntanks en þess 
í stað er tala sem sýnir hversu 
marga kílómetra maður á eftir á 
eldsneytinu. Það getur tekið smá-

tíma að venjast uppsetningunni 
og hvernig snertitakkarnir virka 
og ekki víst hvort það henti öllum. 
Persónulega fannst mér flest gott í 
þessu kerfi en betri helmingurinn 
var ekki sammála mér. Það er líka 
gott að iPhone-notendur fá nú 
Apple Carplay þráðlaust gegnum 
blátannarbúnaðinn. Hægt er að 
stýra búnaðinum með röddinni 
líka, en aðeins á ensku og það 
tekur líka smástund fyrir kerfið að 
átta sig á því hvað verið er að segja. 
Það getur þó verið nóg að segja 
að manni sé kalt á rassinum til að 
kerfið kveiki á sætishitaranum.

Rými nokkuð gott
Fyrir bíl í þessum stærðarflokki 
er gott hvað hann fer vel með öku-
mann. Sætin eru djúp og þægileg 
og armpúði milli framsæta. Það 
sem truflaði þó upplifunina fram 
í er fyrirferð á rafhlöðu undir 
farþegasæti sem takmarkar fóta-
pláss þegar sæti er aftarlega. Pláss 
í aftursætum er nokkuð gott, eins 
og í kynslóðinni á undan en aðeins 
þarf að smeygja fótum til að koma 
sér vel fyrir. Höfuðrými er vel 
viðunandi og það ætti að fara vel 
um tvo fullorða með barn á milli 
sín í aftursætaröðinni. Pláss í far-

angursrými er viðunandi og það 
er kostur að það er hægt að hækka 
gólfið. Einnig er gólfið nokkuð 
flatt þegar búið er að leggja niður 
aftursæti. Við prófuðum bílinn 
með 1,5 lítra bensínvélinni í mildri 
tvinnútgáfu. Þannig er hann 
148 hestöfl og er 8,5 sekúndur í 
hundraðið. Það er alveg óhætt að 
segja að rafmótorinn gerir sig til að 
gera upptakið betra í upphafi, og 
hjálpar einnig til á meðan bíllinn 
er að skipta sér. Fyrir vikið verður 
upptakið frísklegt en um leið 
átakalaust.

Þægileg fjöðrun
Bíllinn er byggður á sama MQB 
undirvagni og sjöunda kyn-
slóð Golf, en með nokkrum 
breytingum þó. Það ætti því ekki 
að koma á óvart að það sé margt 
líkt með þeim, eins og til dæmis 
stærðartölur. Breytingarnar lúta 
að útliti, vélbúnaði, innréttingu 
og fjöðrun. Það er samt ekkert í 
yfirbyggingu bílanna sem er eins. 
Í ódýrari gerðum Golf er bíllinn 
með stangarfjöðrun að aftan. Að 
því sögðu er hann samt einn þægi-
legasti bíll í fjöðrun sem maður fær 

í þessum flokki. Óhætt er að segja 
að hann liggur best af öllum Golf 
sem undirritaður hefur prófað, og 
þeir eru allnokkrir. Hann virkar 
mjög vel í stýri og er nánast laus 
við undirstýringu. Hann á það þó 
til að losa aðeins afturhjólin með 
því að missa grip á innra aftur-
hjóli þegar lagt er mikið á hann. 
Það gera reyndar allir Golf-bílar og 
ekkert sem kom á óvart við það.

Teygir sig í samkeppni
VW Golf hefur hingað til verið 
borinn saman við bíla eins og 
Toyota Corolla, Mazda 3 eða Ford 
Focus, en einnig hefur borið við að 
hann sé settur til jafns við dýrari 
samkeppni eins og BMW 1-línuna 
og Benz A-línu. Grunnverð hans er 
5.490.000 kr. sem er vissulega vel í 
lagt samanborið við samkeppnina. 
Líklega er mesta samkeppnin frá 
Toyota í formi Corolla en hún kost-
ar frá 4.890.000 kr. BMW 1-lína er 
ekki í boði á Íslandi en grunnverð 
A-línu Benz er 5.490.000 kr. eins 
og Golf. Greinilegt er því við hvaða 
bíl hann ætlar að miða sig, hvort 
sem hann nær þeim samanburði 
eða ekki.

Áttunda kynslóð Golf er með tökin á tækninni

KOSTIR OG GALLAR

VW Golf Mk8
Grunnverð: 5.490.000 kr.
Rúmtak: 1.498 rsm
Hestöfl: 148
Hröðun 0-100 km: 8,5 sek.
Hámarkshraði: 206 km/klst.
Eyðsla bl. ak: 4,6 l/100 km

L/B/H: 4.284/1.789/1.456 mm
Hjólhaf: 2.636 mm
Eigin þyngd: 1.255 kg
Farangursrými: 380 l
CO2 gildi: 130 g/km

n Búnaður
n Fjöðrun
n Framsæti

n Fótapláss
n Verð

KOSTIR GALLAR

Vindmótstuðull nýs Golfs er aðeins 0,275 enda framendinn algjörlega endurhannaður. MYNDIR/TRYGGVI ÞORMÓÐSSON

Það er lítið pláss eftir í vélarrýminu á bílnum með 1,5 lítra eTSI vélinni.

Stafrænt 
mælaborðið 
er algerlega 
endurhannað 
og stórir skjáir 
allsráðandi.

Fótarými í farþegasæti er takmarkað ef sæti er í öftustu stöðu.

Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 
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590762

Toyota Landcruiser 150 gx ‘18, sjálfskiptur,
ekinn 83 þ. km. Verð: 6.890.000 kr.

590934

Opel Corsa-Enjoy ‘16, sjálfskiptur, 
ekinn 131 þús. km. Verð: 890.000 kr.

446401

Renault Megane Bose Stw. ‘18, beinskiptur,
ekinn 50 þús. km. Verð: 2.990.000 kr.

SsangYong Korando dlx ‘16, sjálfskiptur,
ekinn 163 þús. km. Verð: 1.590.000 kr.

740597 590906

Opel Mokka X  ‘18, sjálfskiptur,
ekinn 62 þús. km. Verð: 3.690.000 kr.

590626

Chevrolet Spark ‘13, beinskiptur,
ekinn 102 þ. km. Verð: 530.000 kr.

750341

Hyundai Santa fe ‘07, sjálfskiptur,
ekinn 133 þús. km. Verð: 1.190.000 kr.

590929

Opel Astra Innovation  ‘18, sjálfskiptur,
 ekinn 74 þús. km.  Verð: 2.590.000 kr.

Opel Crossland X Innovation ‘19, sjálfskiptur,
ekinn 62 þús. km. Verð: 3.090.000 kr.

590895 590881

Kia Picanto lx  ‘16, beinskiptur,
ekinn 98 þús. km. Verð: 630.000 kr.

590758

Dacia Duster ‘13, beinskiptur, 
ekinn 171 þús. km. Verð: 740.000 kr.

446400

Ford Focus ‘15, beinskiptur
ekinn 43 þús. km. Verð: 1.490.000 kr.

550134

Toyota C-hr c-ult hybrid   ‘18, sjálfskiptur,
ekinn 32 þús. km. Verð: 3.590.000 kr.

Hyandi i30 comfort ‘19, sjálfskiptur,
ekinn 52 þús. km. Verð: 2.890.000 kr.

446395 590930

Chevrolet Cruze ltz  ‘16, sjálfskiptur,
ekinn 99 þús. km. Verð: 1.390.000 kr.

590935

Suzuki Ignis GL ‘19, beinskiptur,
ekinn 25 þús. km.  Verð: 2.450.000 kr.

446350

SsangYong Tivoli Dlx ‘16, sjálfskiptur,
ekinn 58 þús. km. Verð: 1.990.000 kr.

740582

Opel Insignia Cosmo ‘16, sjálfskiptur,
ekinn 38 þ. km. Verð: 2.990.000 kr.

SsangYong Rexton dlx ‘19, sjálfskiptur,
ekinn 56 þús. km. Verð: 5.090.000 kr.

750231 550928

Dacia Duster  ‘14, beinskiptur,
ekinn 170 þús. km. Verð: 790.000 kr.

550151

Mazda 3 Vision  ‘15, sjálfskiptur,
ekinn 59 þ. km. Verð: 1.190.000 kr.

550153

Citroen C4 ‘13, sjálfskiptur,
ekinn 96 þús. km. Verð: 990.000 kr.

750386

Suzuki Vitara gl+ ‘19, sjálfskiptur,
ekinn 62 þús. km. Verð: 2.990.000 kr.

Toyota Corolla Active  ‘18, sjálfskiptur, 
ekinn 62 þús. km. Verð: 2.590.000 kr.

590704 590936

Chevrolet Captiva ‘14, sjálfskiptur,
ekinn 138 þús. km. Verð: 1.990.000 kr.

Notaðir bílar

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Opnunartímar:
Virka daga 12-17Meira úrval á

notadir.benni.is
Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2035

Opnunartímar:
Virka daga 9-18
Laugardaga 12-16

* Birt með fyrirvara um mynda- og textabrengl.

Ísland vill sjá þig í sumar
Nú stendur íslenska ferðasumarið í hámarki - komdu og skoðaðu gott úrval af notuðum bílum hjá Bílabúð Benna og kynnstu Íslandi betur í sumar.

446286

Mercedes Benz Vito 113 ‘13, sjálfskiptur, 
ekinn 128 þ. km. Verð: 2.390.000 kr.

590882

Toyota Corolla TS Hybrid ‘19. beinskiptur,
ekinn 29 þús. km. Verð: ? kr.

590931

SsangYong Rexton dlx  ‘17, sjálfskiptur,
ekinn 52 þús. km. Verð: 4.490.000 kr.

Opel Astra Cosmo ‘15, beinskiptur,
ekinn 138 þús. km. Verð: 790.000 kr.

550141 550119

Opel Karl Enjoy  ‘18, beinskiptur,
ekinn 6 þús. km. Verð: 1.590.000 kr.



Samkeppni raf bíla er að byrja 
fyrir alvöru og samkeppnin 
hérlendis verður eftir sem 
áður í flokki jepplinga eða bíla 
með þess háttar byggingarlagi. 
Nýjasta viðbótin í þeim flokki 
er Peugeot e-2008 sem er sport-
legur bíll með góðri veghæð og 
framúrstefnuleg hönnun hans 
er eins og kremið á kökuna.

Breiðir B- og C-bitar
Það er fátt sem aðgreinir hann frá 
öðrum gerðum 2008 útlitslega, 
nema kannski nokkur e-merki á 
vel völdum stöðum. Sama á við 
innandyra, en þar ræður sama 

KOSTIR OG GALLAR

Peugeot e-2008
Grunnverð: 4.650.000 kr.
Rafhlaða: 50 kWst
Hestöfl: 134
Tog: 300 newtonmetrar
Hröðun 0-100 km: 8,7 sek.
Hámarkshraði: 150 km/klst.

Drægi: 320 km
Farangursrými: 434 l n Hönnun

n Búnaður
n Fjöðrun

n Breiðir B- og C-bitar
n Undirstýrður
n Höfuðrými með sólþaki

KOSTIR GALLAR

Upptakið er jafnt og 
gott og laust við 

mikil átök. Einnig er 
hann ekki eins þungur í 
akstri og margir raf bílar.

Óhætt er að 
segja að e-2008 
sé í senn sport-
legur og stíl-
hreinn bíll sem 
eftir er tekið. 
MYNDIR/TRYGGVI 
ÞORMÓÐSSON

Þrívíddarmælaborðið sýnir helstu 
upplýsingar og er laust við óþarfa.

Undir stórri plasthlíf er rafmótorinn 
fyrir framdrifið vel falinn.

Plássið í aftursætum er þokkalegt 
enda fellur lag framsæta vel að 
fótum en takið eftir hvað C-bitinn 
skagar mikið fram í opnunina.

Farangursrýmið er aðgengilegt og 
tekur það 434 lítra sem er allgott.

Sportlegi valkosturinn á rafbílamarkaði
Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

hönnun ríkjum og við erum 
orðin vön í Peugeot 3008 og 208. 
Að vísu má sjá tilbrigði eins og 
flottan frágang fyrir þráðlausa 
símahleðslu, en það er í hólfi með 
smekklegu loki. Kemur sér vel ef 
maður gleymir símanum í bílnum 
að hann sé ekki fyrir allra augum. 
Bíllinn er þægilegur og rúm-
góður og tölurnar þær sömu og í 
öðrum gerðum hans, til að mynda 
er farangursrýmið það sama og 
í bensínbílnum eða 434 lítrar. 
Breiðir B- og C-bitar eru þó aðeins 
til vansa og þá ekki bara vegna 
skerts útsýnis. Þegar undirritaður 
sem er 183 sentimetrar á hæð var 
búinn að stilla ökumannssæti 
fyrir sig, var það aðeins fyrir aftan 
B-bitann svo að smeygja þurfti sér 
fram hjá því þegar stigið var út úr 
bílnum. Sama má segja um C-bitan 
sem er svo breiður að hann nær vel 

fram fyrir aftursæti, og þá einnig 
niður við hjólaskálina.

Léttur í akstri
Peugeot e-2008 er byggður á 
e-CMP undirvagninum sem er sá 
sami og er undir litla bróðir hans 
Peugeot e-208 og reyndar systur-
bíl hans Ople Corsa-e. Það þýðir 
að hann er með 50 kWst raf hlöðu 
og sama 134 hestaf la rafmótor, en 
hann hefur aðeins minna drægi 
en e-208 vegna stærðar sinnar. 
Hann er þægilegri að keyra en 
margur raf bíllinn. Fyrir það 
fyrsta er upptakið jafnt og gott 
og laust við mikil átök. Í öðru lagi 
virkar hann ekki eins þungur í 
akstri og margir raf bílar, sér-
staklega á fjöðrun. Hann er sem 
sagt frekar laus við þá dynki sem 
einkenna raf bíla ef ekið er yfir 
holu eða krappa hraðahindrun. 

Stýrið er mjög létt en samt frekar 
nákvæmt svo að það kemur ekki 
að sök. Þegar reynt er á bílinn í 
beygjum liggur hann alveg ágæt-
lega þangað til að undirstýring 
gerir vart við sig, reyndar án 
nokkurrar viðvörunar frá skrik-
vörninni.

Mitt á milli í verði
Eins og samkeppnin er í dag á 
Peugeot e-2008 sér fáa keppinauta. 
Eins og fram kom í reynsluakstri á 
MG ZS EV raf bílnum er hann helsti 
keppinauturinn þegar kemur 
að stærð og verði. Að vísu er MG 
bíllinn töluvert ódýrari en verðið 
verður samt að teljast nokkuð gott, 
sérstaklega þegar haft er í huga 
hvað fæst fyrir peninginn. Þriðji 
keppinauturinn er svo Hyundai 
Kona með minni rafhlöðunni sem 
er 600.000 krónum dýrari.
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Hverafold 31 stendur á einstökum útsýnisstað við sæinn í Grafarvogi.

Miklaborg og Jórunn, lög-
giltur fasteignasali, kynna 
í einkasölu stórglæsilegt 

einbýlishús að Hverafold 31. Húsið 
stendur neðst við voginn í Grafar-
vogi þar sem yndislegur, afgirtur 
garður rammar inn unaðsreitinn.

Húsið er hannað af Ingimar H. 
Ingimarssyni og byggt 1985. Það er 
á tveimur hæðum og með einstak-
lega fallegum gluggum sem setja 
mikinn svip á húsið. Staðsetningin 
er einstök innan hverfisins og næst 
sjónum.

Komið er að húsinu norðan 
megin og beint inn á aðra hæðina. 
Falleg aðkoma fangar athyglina 
strax. Úr rúmgóðri forstofu er 
innangengt í tvöfaldan bílskúr. 
Hol leiðir inn í allar vistarverur 
hæðarinnar. Fallegar stofur með 
mikilli lofthæð, arni og miklu 
útsýni. Úr stofu er útgengt á 
útsýnissvalir þar sem vogurinn 
nýtur sín. Eldhúsið var endurnýjað 
á vandaðan máta 2010. Það er 
L-laga í opnu rými með stórri eyju, 
þykkri steinborðplötu og útgengi í 
garðinn. Borðstofan liggur á milli 
eldhúss og rúmgóðs sjónvarpshols 
með góðri yfirsýn yfir alla hæðina. 
Snyrting með glugga er á efri hæð, 
f lísalögð að hluta.

Fallegur, steyptur stigi er á milli 
hæða og í miðjum stiga er útgengt 
í garðinn. Á neðri hæð eru fjögur 
svefnherbergi með skápum, þar af 
hjónaherbergi með útgengi á pall, 
góðum fataskápum og sér baðher-
bergi með góðri snyrtiaðstöðu. 

Baðherbergi voru endurnýjuð á 
glæsilegan máta árið 2013. Í holi 
niðri er setustofa og útgengt í garð-
inn með stórum palli og heitum 
potti. Þvottahús er innréttað með 
góðri vinnuaðstöðu.

Tvöfaldur bílskúrinn er rúmgóð-
ur og upphitaður með rafmagni 
og heitu og köldu vatni. Plan fyrir 
framan er með snjóbræðslu ásamt 

stétt með inngangi. Garðurinn er 
paradís út af fyrir sig með fallegum 
trjágróðri og blönduðum skraut-
gróðri. Stutt er í alla þjónustu, 
skóla og verslun.

Nánari upplýsingar veitir Jórunn, 
löggiltur fasteignasali, í síma 845-
8958 eða á jorunn@miklaborg.is

Paradís við voginn

Ármúla 21, 108 Reykjavík - Reykjavík – Sími 533 4040
kjoreign@kjoreign.is - www.kjoreign.is/

KJÖREIGN FASTEIGNASALA - TRAUST OG ÖRUGG FASTEIGNASALA í 40 ÁR

Ásta María Benónýsdóttir
Löggiltur fasteignasali

 asta@kjoreign.is
 897-8061

Sigurbjörn Skarphéðinsson
Löggiltur fasteignasali, 

skjalagerð.
 sigurbjorn@kjoreign.is

 533-4040

Dan Valgarð S. Wiium
Hdl, löggiltur fasteignasali.

 dan@kjoreign.is
 896-4013

Rakel Salóme Eydal
Löggiltur fasteignasali og 

löggiltur leigumiðlari
 rakel@kjoreign.is

 533-4040

Þórarinn Friðriksson
Löggiltur fasteignasali.
 thorarinn@kjoreign.is

 844-6353

Jón Bergsson
lögmaður og löggiltur  

fasteignasali
 jon@kjoreign.is

 777-1215

F
ru

m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

GRASARIMI – PARHÚS

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

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

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

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

VEGNA MIKILLAR SÖLU UNDANFARNA MÁNUÐI VANTAR OKKUR 
ALLAR STÆRÐIR OG GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

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

www.midborg.is

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

Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Júlíus Jóhannsson  
Lögg. fast. og eigandi 

Monika Hjálmtýsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Jón Óskar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi

Sími: 512 4900
www.landmark.is

landmark@landmark.is
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Búseturéttur:                           6.340.763 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       153.168 kr.

Búseturéttur:                           5.243.750 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      200.321 kr.

Búseturéttur:                           8.920.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      204.754 kr.

Búseturéttur:                         11.343.316 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       268.057 kr.

Búseturéttur:                          8.080.905 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     184.357 kr.

Búseturéttur:                          5.497.430 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      206.826 kr.

Búseturéttur:                        11.585.673 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      271.225 kr.

Búseturéttur:                          8.082.825 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     208.567 kr. 

Búseturéttur:                         13.679.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       304.517 kr. 

Búseturéttur:                          8.743.259 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     221.528 kr.

Búseturéttur:                       10.865.559 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     268.669 kr.

Mögulegt lán: 3.170.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 1.500.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í lok nóv.

Mögulegt lán: 4.460.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 5.671.658 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 4.040.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 1.400.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

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

Mögulegt lán: 4.041.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 6.839.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 4.371.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

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

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Garðabær, Kópavogur og Reykjavík: Miðbær og Vesturbær

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

EINHOLT 12   ·  105 RVK.

TRÖNUHJALLI 13   ·   200 KÓP.

EINHOLT 6   ·  105 RVK. 

73,2

96,5

107,2
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4ra

4ra

405
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ferm.

ferm.
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herb. herb.

herb.

herb.

íbúð nr.

íbúð nr. íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.

Búseturéttur:                           5.225.350 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      164.681 kr.

Búseturéttur:                        13.943.552 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     324.463 kr.

Búseturéttur:                        10.012.658 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      244.352 kr.

Búseturéttur:                        11.686.786 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      271.676 kr.

Búseturéttur:                          7.940.321 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      196.934 kr.

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

Mögulegt lán: 6.971.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

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

Mögulegt lán: 5.843.393 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Lok feb. 2021.

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

ARNARSMÁRI 6   ·    201 KÓP. 

ÞVERHOLT 15   ·  105 RVK. ÞVERHOLT 21   ·    105 RVK.  

ÞVERHOLT 17  ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 21  ·  105 RVK.

79,4

94,6 105,3

107.1

69,5

3ja

3ja 3ja

4ra

2ja

101

203 502
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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 9. sept kl. 16. 
Rafræn úthlutun: 10. sept kl. 12.

ferm.
NÝTT 

Í SÖLU

NÝTT Í S
ÖLU

NÝTT Í S
ÖLU

NÝTT Í S
ÖLU

NÝTT Í S
ÖLU

NÝTT Í S
ÖLU

ENDURNÝJUÐ   2019 SUÐURSVALIRNÝBYGGING

STÚDÍÓ SVALIR Í VESTUR EFSTA HÆÐ

ÞVOTTAHÚS INNAN IBÚÐAR

NÝLEGA UPPGERÐ

ÞAKSVALIR, MIKIÐ ÚTSÝNI & 2 STÆÐI Í BÍLAG.

herb.

íbúð nr.

Búseturéttur:                        14.501.928 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      338.038 kr.
Mögulegt lán: 7.250.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: 1. október.

ÞVERHOLT 19   ·  105 RVK. 

111,1

3ja

501

ferm.

ÞAKSVALIR & 2 STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

SUÐURSVALIR        ÞVOTTAHÚS INNAN ÍBÚÐAR                              SVALIR Í VESTUR

SVALIR SNÚA INN Í GARÐ SÉRINNGANGURMIKIÐ ENDURNÝJUÐ

BJÖRT MEÐ SUÐURSVÖLUM

72 nýjar íbúðir við Árskóga í Mjódd                Sala búseturétta hefst 22. september          Úthlutun fer fram 5. október   
         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 vandaða og stílhreina 
hönnun með tilliti til umhverfis- og hag- 
kvæmnisjónarmiða.

Sýningarrými og kynningarfundir fyrir 
áhugasama meðan á sölu stendur. 
Hægt er að skrá sig á póstlista.

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

ÍBÚÐIR Í B
YGGINGU 

EINHOLT 6   ·  105 RVK.

SKÓLATÚN 6   ·   225 GBR.

KEILUGRANDI 11   ·    107 RVK.

ÞVERHOLT 21  ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 19   ·  105 RVK.

EINHOLT 12  ·  105 RVK.

EINHOLT 12   ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 19  ·  105 RVK.
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WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.is 
Sími: 556 1000
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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.

• Vandað og vel skipulagt 217,9 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum auk um 50 fm. óskráðs rýmis á 
neðri hæð og um 20 fm. sólstofu á glæsilegri lóð 
í Seljahverfi.

• Tvöfaldur bílskúr. Svalir til austurs og stórar og 
skjólsælar verandir til suðurs.   Mögulegt væri að 
gera aukaíbúð á neðri hæð hússins.

• Bjartar samliggjandi stofur með gluggum í þrjár 
áttir. Aukin lofthæð er í stofum.  Einstaklega 
falleg lóð.

• Eignin hefur alla tíð fengið gott viðhald og endur-
nýjun.  Allir ofnar í húsinu er nýjir, raflagnir hafa 
verið endurnýjaðar o.fl. 

Verð 89,9 millj.

Vaðlasel – Einbýlishús á tveimur hæðum.

 

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag, 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Vel skipulögð 81,9 fm. íbúð í kjallara með sérinn-

gangi á þessum eftirsótta stað á Melunum í 
Vesturbæ Reykjavíkur.

• Skipt var um alla glugga og gler í húsinu árið 
2018. Sama ár var húsið líka allt steinað uppá 
nýtt. Þá er búið að endurnýja mikið af gólfefnum 
með nýlegu harðparketi. 

• Rúmgóð stofa. Tvö svefnherbergi. Snyrtileg sam-
eign.

• Lóðin er í góðri rækt með hellulagðri verönd í 
suður og var hönnuð af landslagsarkitekt. 

Verð 43,9 millj.

• Nokkrar íbúðir eftir
• Naustavör 36-42 eru 3 – 4 hæða fjölbýlishús í 

Bryggjuhverfinu í vesturbæ Kópavogs.
• Íbúðirnar eru frá 94,9 fm.  upp í 205 fm. , 2ja til 5 

herbergja. Til afhendingar okt/nóv 2020.
• Allar innréttingar er sérsmíðar af Brúnás, 

AEG eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi.  
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, nema á 
baðherbergi og þvottahúsi verða flísar frá Parka.       

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

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars hf., www.bygg.is 
 

• 180,7 fm. 6 herbergja útsýnisíbúð á 6. og 7. 
hæð við Kórsali í Kópavogi. Íbúðinni fylgir sér 
bílastæði í bílageymslu.  Svalir eru til suðurs 
út af stofum á neðri hæð íbúðarinnar og 43,5 
fm. þakgarður út af sjónvarpsstofu á efri hæð 
íbúðarinnar.  

• Útsýni frá eigninni er virkilega glæsilegt yfir 
Reykjanesið, Bláfjöll og víðar. Nýlegt harðparket 
er á gólfum og mjög mikið skápapláss er í íbúð-
inni.

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

Staðsetning er mjög góð. Stutt í skóla, leik-
skóla og sundlaug.            Verð 79,9 millj.

Hagamelur 29.  3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

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

• Vandað 260,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
á virkilega glæsilegri 808,0 fm. lóð neðst við 
sjóinn í Hverafold í Grafarvogi. Einstakt útsýni yfir 
sjóinn. 

• Mjög mikil lofthæð í stórum hluta eignarinnar. 
Gólfhiti er í stórum hluta hússins.  Eyja í eldhúsi 
var sett upp árið 2013 og sama ár var skipt um 
tæki í eldhúsi.  

• Fjögur mjög rúmgóð svefnherbergi og möguleiki 
á að hafa þau fimm. Arinn á milli setustofu og 
sjónvarpsstofu á neðri hæð og annar arinn á efri 
hæð hússins.  Stórt og bjart eldhús og 2 bað-
herbergi.  

• Baklóð hússins er með mjög skjólsælli viðarver-
önd til suðurs, heitum potti, steyptum veggjum, 
tyrfðum flötum.               Verð 124,9 millj.

• Glæsileg 131,2 fm. íbúð á efstu hæð með mjög 
mikilli lofthæð að hluta í vönduðu fjölbýlishúsi með 
lyftu við Löngulínu. Sér bílastæði í bílageymslu.  

• Gólfsíðir gluggar til suðurs eru í stofu og lofthæð í 
stofu og eldhúsi allt að 4,0 metrar. Miklar eikarinn-
réttingar í eldhúsi. Fjögur svefnherbergi eru í íbúð-
inni í dag en auðvelt er að taka niður 2 létta veggi 
og stækka stofu þar sem parket er lagt undir þá 
veggi.

• Úr stofu er útgengi á mjög rúmgóðar og skjól-
sælar svalir til suðurs með útsýni yfir opið svæði.

Lóðin er með góðri aðkomu og fjölda bílastæða 
fyrir framan húsið og stóru opnu svæði á lóð til 
suðurs fyrir aftan hús. 

Verð 75,9 millj.

Hverafold. Vel staðsett og glæsilegt einbýlishús.

Langalína – Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 5 herbergja íbúð á efstu hæð.Kórsalir 3 - Kópavogi. Glæsileg 6 herbergja útsýnisíbúð.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Freyjubrunnur 25-27. Glæsileg 6 herbergja íbúð.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Heil húseign sem samanstendur af 4ra herbergja 

íbúð á 1. hæð hússins, 3ja herbergja íbúð í kjall-
ara og stúdíóíbúð í bílskúr.   Auk þessa eru tvær 
geymslur í kjallara og rúmgott þvottaherbergi.

• Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarsyni og Gísla 
Halldórssyni og hefur verið mjög mikið endur-
nýjuð á sl. árum. 

• Eldhúsinnréttingar eru nýlegar í öllum eldhúsum, 
sem og tæki.  Öll baðherbergi hafa verið endur-
nýjuð.   Gler og gluggar hafa verið endurnýjuð 
að langstærstum hluta.  Bílskúrinn er nýlega 
einangraður að innan og klæddur að utan. 

• Lóðin er virkilega falleg og ræktuð með hellu-
lagðri verönd til suðurs.     Verð 88,9 millj.

Miðtún 70. Þriggja íbúða mjög mikið endurnýjuð heil húseign.
• Mjög gott 293,9 fm. einbýlishús á tveimur 

hæðum að meðt. 32,7 fm. bílskúr sem hefur 
verið breytt í 2ja herbergja íbúð. Tvennar rúm-
góðar svalir til suðurs og vesturs ásamt sólskála 
og verönd til suðurs. 

• Innisundlaug er í húsinu með útgengi á verönd í 
bakgarði. Stórar stofur og fallegur arinn. Mögu-
leiki er að nýta neðri hæð sem séríbúð.

• Húsið er staðsett á frábærum stað í rólegri götu 
við Viðjugerði. Lóðin er 767,0 fm. að stærð, 
vel hirt og gróin. Hellulögð aðkoma að húsi að 
framan og hellulögð verönd í bakgarði til suðurs. 
Snjóbræðsla í stétt fyrir framan hús og geymslu-
skúr á baklóð til austurs. 

Verð 130,0 millj.

Viðjugerði. Einbýlishús með aukaíbúð.

Í D
AG

OPIÐ HÚS

 Strikið – Sjálandi Garðabæ. Nýjar og glæsilegar íbúðir.
 4 íbúðir eftir – 60 ára og eldri. Leitið upplýsinga á skrifstofu. 

BÓKIÐ

SKOÐUN

OPIÐ HÚS

  Í 
DAG

BÓKIÐ

SKOÐUN

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG
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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

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 S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

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

2015
  2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

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

.       

Verð:  59,9 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 1. sept. kl. 17 - 17:30

141 fm vel skipulögð 5 herb. 
íbúð á 3. hæð með risi

 • Aðalhæð skiptist í forstofu, 
samliggjandi stofu og 
borðstofu, eldhús, 
baðherbergi með sturtu 
og þvottaaðstöðu

 • Tvö rúmgóð barnaherbergi 

 • Salir með góðu útsýni

 • Stæði í lokaðri bílageymslu

Keilugrandi 2
107 Reykjavík

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

Kvisthagi

Falleg 6-7 herbergja  
151,4 fm útsýnis íbúð

 • Fimm svefnherbergi, 
möguleiki á því sjötta 

 • Glæsileg alrými með 
mikilli lofthæð 

 • Dýrahald leyfilegt 

 • Glæsilegt útsýni 

 • Frábær staðsetning

Lindasmári 45 (303)
201 Kópavogur

Verð:  64,5 millj.

Fráærlega vel staðsett  
220 fm endaraðhús
 • 5 svefnherbergi, 2 baðherb. 

 • Stórar stofur 

 • Grænt svæði bæði til hliðar 
og fyrir neðan húsið 

 • Bílskúr

 • Laust til afhendingar fljótlega

Búland 40
108 Reykjavík

Verð:  89 millj.

Mjög falleg 109,2 fm 4ra herb. 
sérhæð við eina glæsilegustu 
götu Vesturborgarinnnar

 • Þrjú góð svefnherbergi 

 • Mjög björt með fallegum 
stórum garði 

 • Tvennar svalir 

 • Stílhrein og frábært skipulag

Kvisthagi 10
107 Reykjavík

 Verð:   72,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

Verð:  89,5 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 1. sept. kl. 17:30-18:15

Stórglæsileg 130,6 fm vel 
skipulögð 3ja herbergja íbúð

 • Glæsilegt alrými og eldhús

 • 2 svefnherbergi

 • 2 baðherbergi

 • Tvennar yfirbyggðar 
svalir samtals 28,3 fm

 • Stæði í bílgeymslu

Grandavegur 42b (603)
107 Reykjavík

.       

Verð:  57,5 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudag 3. sept. frá 17:30 - 18:15

145 fm hæð og bílskúr

 • 2 stofur

 • 2 svefnherbergi

 • Eldhús

 • Baðherbergi

 • Eignin þarfnast endurbóta

Kirkjuteigur 19
105 Reykjavík

.       

 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 :   119,8 millj.

Glæsilegt og vel skipulagt 
232 fm einbýli á einni hæð

 • Frábærlega staðsett 
á Flötunum 

 • Upprunalega gert ráð fyrir 
5 svefnherbergjum 

 • Mikið endurnýjað að 
innan sem utan 

 • Heitur pottur á verönd bakatil 

 • Arinn í fallegri stórri stofu 

 • Fallegur garður, snyrtileg 
heimreið með hita undir

Hagaflöt 3
210 Garðabær

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

.       

Verð:  125 millj.

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

 • 4 stofur, 4 svefnh og 3 baðh

 • Stór garður og pallur 
með heitum potti

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

 • Húsið mikið endurnýjað að 
innan fyrir um 10 árum

 • Rúmgóður bílskúr

Hverafold 31
112 Grafarvogi

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

.       

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 2. sept

 milli kl. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 2. sept

 milli kl. 17:30 - 18:00

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

Nánari upplýsingar:

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

.       

Verð:  56,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudag 3. sept. kl. 17:00 – 17:30

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

 • Opið og bjart stofu 
og eldhúsrými

 • Sjónvarpshol, 3 svefnherbergi

 • Baðherbergi og sér þvottahús

 • Tvennar svalir, 

 • Stæði í bílageymslu

Vindakór 3
203  Kópavogur

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

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

.       

Verð:  44,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn  2. sept. kl. 17:00-17:30

Rúmgóð og vel staðsett 82 fm  
2ja herb íbúð á 2. hæð

 • Íbúðin er í húsi eldri borgara

 • Innangengt í ýmsa þjónustu

 • Góðar svalir

 • Sér 7,5 fm geymsla í kjallara

 • Stutt er í matvöruverslun 
og góðar gönguleiðir

Hjallabraut 33
220 Hafnarfjörður

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

.       

 Verð :   92,5 millj.

Glæsilega 4ra herb. 
íbúð á 2. hæð ásamt 
stæði í bílgeymslu 

 • Alls 152,9 fm

 • 3 svefnherb. og 2 baðherbergi 

 • Lofthæðin í íbúðinni er um 3 m

 • Rúmgóðar suðursvalir

 • Tvær geymslur á jarðhæð, 
önnur bak við bílastæðið 
og hin í geymslugangi

 • Stæði í bílageymslu

Hrólfsskálamelur 12
 170 Seltjarnarnes

NÝTT  
Í SÖLU

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
í síma 899 5856 eða 775 1515
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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

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 S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

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

2015
  2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

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

.       

Verð:  59,9 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 1. sept. kl. 17 - 17:30

141 fm vel skipulögð 5 herb. 
íbúð á 3. hæð með risi

 • Aðalhæð skiptist í forstofu, 
samliggjandi stofu og 
borðstofu, eldhús, 
baðherbergi með sturtu 
og þvottaaðstöðu

 • Tvö rúmgóð barnaherbergi 

 • Salir með góðu útsýni

 • Stæði í lokaðri bílageymslu

Keilugrandi 2
107 Reykjavík

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

Kvisthagi

Falleg 6-7 herbergja  
151,4 fm útsýnis íbúð

 • Fimm svefnherbergi, 
möguleiki á því sjötta 

 • Glæsileg alrými með 
mikilli lofthæð 

 • Dýrahald leyfilegt 

 • Glæsilegt útsýni 

 • Frábær staðsetning

Lindasmári 45 (303)
201 Kópavogur

Verð:  64,5 millj.

Fráærlega vel staðsett  
220 fm endaraðhús
 • 5 svefnherbergi, 2 baðherb. 

 • Stórar stofur 

 • Grænt svæði bæði til hliðar 
og fyrir neðan húsið 

 • Bílskúr

 • Laust til afhendingar fljótlega

Búland 40
108 Reykjavík

Verð:  89 millj.

Mjög falleg 109,2 fm 4ra herb. 
sérhæð við eina glæsilegustu 
götu Vesturborgarinnnar

 • Þrjú góð svefnherbergi 

 • Mjög björt með fallegum 
stórum garði 

 • Tvennar svalir 

 • Stílhrein og frábært skipulag

Kvisthagi 10
107 Reykjavík

 Verð:   72,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

Verð:  89,5 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 1. sept. kl. 17:30-18:15

Stórglæsileg 130,6 fm vel 
skipulögð 3ja herbergja íbúð

 • Glæsilegt alrými og eldhús

 • 2 svefnherbergi

 • 2 baðherbergi

 • Tvennar yfirbyggðar 
svalir samtals 28,3 fm

 • Stæði í bílgeymslu

Grandavegur 42b (603)
107 Reykjavík

.       

Verð:  57,5 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudag 3. sept. frá 17:30 - 18:15

145 fm hæð og bílskúr

 • 2 stofur

 • 2 svefnherbergi

 • Eldhús

 • Baðherbergi

 • Eignin þarfnast endurbóta

Kirkjuteigur 19
105 Reykjavík

.       

 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 :   119,8 millj.

Glæsilegt og vel skipulagt 
232 fm einbýli á einni hæð

 • Frábærlega staðsett 
á Flötunum 

 • Upprunalega gert ráð fyrir 
5 svefnherbergjum 

 • Mikið endurnýjað að 
innan sem utan 

 • Heitur pottur á verönd bakatil 

 • Arinn í fallegri stórri stofu 

 • Fallegur garður, snyrtileg 
heimreið með hita undir

Hagaflöt 3
210 Garðabær

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

.       

Verð:  125 millj.

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

 • 4 stofur, 4 svefnh og 3 baðh

 • Stór garður og pallur 
með heitum potti

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

 • Húsið mikið endurnýjað að 
innan fyrir um 10 árum

 • Rúmgóður bílskúr

Hverafold 31
112 Grafarvogi

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

.       

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 2. sept

 milli kl. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 2. sept

 milli kl. 17:30 - 18:00

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

Nánari upplýsingar:

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

.       

Verð:  56,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudag 3. sept. kl. 17:00 – 17:30

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

 • Opið og bjart stofu 
og eldhúsrými

 • Sjónvarpshol, 3 svefnherbergi

 • Baðherbergi og sér þvottahús

 • Tvennar svalir, 

 • Stæði í bílageymslu

Vindakór 3
203  Kópavogur

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

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

.       

Verð:  44,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn  2. sept. kl. 17:00-17:30

Rúmgóð og vel staðsett 82 fm  
2ja herb íbúð á 2. hæð

 • Íbúðin er í húsi eldri borgara

 • Innangengt í ýmsa þjónustu

 • Góðar svalir

 • Sér 7,5 fm geymsla í kjallara

 • Stutt er í matvöruverslun 
og góðar gönguleiðir

Hjallabraut 33
220 Hafnarfjörður

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

.       

 Verð :   92,5 millj.

Glæsilega 4ra herb. 
íbúð á 2. hæð ásamt 
stæði í bílgeymslu 

 • Alls 152,9 fm

 • 3 svefnherb. og 2 baðherbergi 

 • Lofthæðin í íbúðinni er um 3 m

 • Rúmgóðar suðursvalir

 • Tvær geymslur á jarðhæð, 
önnur bak við bílastæðið 
og hin í geymslugangi

 • Stæði í bílageymslu

Hrólfsskálamelur 12
 170 Seltjarnarnes

NÝTT  
Í SÖLU

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
í síma 899 5856 eða 775 1515
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Falleg 108 fm íbúð með sérinngangi  
og útsýni af rúmgóðaum svölum

 • Þrjú svefnherbergi 
 • Innréttingar frá HTH, eldhústæki frá AEG og blöndundartæki frá Tengi 
 • Laust við kaupsamning

Verð :   56,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mosagata 7 (202)

s. 775 1515

210 Garðabær

LAUS  
STRAX

Lóð fyrir 18 íbúðir
 • Iðnaðar og athafnalóð þar sem 
samþykktar teikningar liggja fyrir. 

 • Í húsinu er gert ráð fyrir  
átján 60 fm íbúðum,  
9 íbúðum á hvorri hæð.

 • Birt flatarmál 1.057.8 fm

Verð :   54 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Norðurhella 19

s. 845 8958

221 Hafnarfjörður

Glæsilegur 170 fm sumar bústaður í 
Öndverðarnesi, Þrastarskógi í Grímsnesi 

 • Í næsta nágrenni við golfvöll og sundlaug 
 • Skiptist í anddyri, þvottahús, baðherbergi,  
4 svefnherbergi, setustofu, eldhús, stofu, gufubað, 
aukabaðherbergi, geymslur og heitur pottur.

Verð :   84,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kambsbraut 16

s. 775 1515

801 Öndverðarnes

Íbúð 601 er 3-4ra herbergja 107,5 fm íbúð 
á 6. hæð með stæði í bílageymslu

 • Rúmgott og opið stofu- og 
eldhúsrými með útgengi á tvennar svalir 

 • Tvö svefnherbergi (hægt er að stúka 3. svefnherbergið af stofu). 
 • Baðherbergi og sér þvottahús.12,8 fm sérgeymsla í kjallara

Verð :   65,4 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Sunnusmári 25 íb.601

s. 616 1313

201 Kópavogur

Fyrir 60 ára 
og eldri

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

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

Verð :   41,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Vallarás 5

s. 616 1313

112 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:  

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

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

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

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

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

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

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

• Flestar íbúðirnar ná  
í gegnum húsið

• Útsýnisíbúðir

• Vinsælar íbúðir

• Aðgengi að þjónustu  
og félagsmiðstöð hjá  
Reykjavíkurborg 

• Vandaðir verktakar

• Afhending október 2020

Verð frá kr. 42,5 millj.

Hraunbær 103 a/b/c
110 Reykjavík

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 60+

43
íbúðir  
seldar  
og það styttist  
í afhendingu

      

Verð frá:  39,9 millj.

Sogavegur 73 - 75
108 Reykjavík

Nýjar og vandaðar íbúðir 
í 3ja hæða lyftuhúsi 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Bílskúrar fylgja stærri íbúðum 

 • Margar íbúðir með sérinngangi 

 • Afhent sept/okt 2020 

I N N R É T T U Ð 

SÝNINGARÍBÚÐ 
SÝNUM DAGLEGA 

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

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

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

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

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

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

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

114,3 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
 • 3 stór svefnherbergi 
 • Opið eldhús og alrými 
 • Þvottahús innan íbuðar 
 • Stæði í lokaðri bílageymslu 
 • Eignin er laus við samning

Verð :   55 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Selvað 3

s. 616 1313

110 Reykjavík

LAUS  
STRAX

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

147 fm 5 herbergja endaíbúð
 • 120 fm björt endaíbúð 
 • 4 svefnherbergi 
 • 27,6 fm bílskúr 
 • Suðursvalir 
 • Mikið útsýni

Verð :   61,5 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Blikahöfði 1

s. 616 1313

270 Mosfellsbær

Sérlega falleg 3ja herbergja á 2 hæð 
 • Stærð 98,3fm 
 • Gott skipulag, fm nýtast vel
 • Nýtt gólfefni 
 • Afending við kaupsamning 

Verð :   36,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ferjubakki 12

s. 845 8958

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

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

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

Verð :   49,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fróðengi 6

s. 845 8958

112 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

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

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

Verð :   54,5 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skúlagata 40

s. 899 5856

101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð við Furugrund 
 • 97,4 fm (stæði 23,8fm) 
 • 3ja herbergja 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Góð staðsetning

Verð :   37,5 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Furugrund 70

s. 899 5856

200 Kópavogur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

4ra herb. 158,4 fm íbúð á 3ju hæð (efstu)
 • Opið rými þar sem mjög rúmgott eldhús 
er á hægri hönd og stofa og borðstofa

 • 3 Svefnherbergi
 • Skjólríkar svalir 
 • Stæði í bílageymslu og geymsla í kjallara

Verð :   52,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Berjarimi 6

s. 775 1515

112 Reykjavík

Einstaklega falleg um 126 fm 4ra herb. 
íbúð á efstu hæð með lyftu

 • Sérlega björt með gluggum á alla vegu 
 • 3 svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar 
 • Suður svalir, frábært útsýni 
 • Sér stæði í bílageymslum lögn f hleðstustöð

Verð :   59,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Vefarastræti 36

s. 616 1313

270 Mosfellsbær

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

Glæsileg ný 120,5 fm horníbúð á 1. hæð
 • Björt rúmgóð stofa og opið fallegt eldhús 
 • Tvö góð svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar 
 • Tvennar svalir þar af aðrar yfirbyggðar 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Frábær staðsetning

Verð :   60,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 13 íb 109

s. 775 1515

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

Glæsilegt sumarhús
 • Steyptir sökklar og burðarveggir
 • Hitaveita og heitur pottur
 • Vandaðar innréttingar, mikil lofthæð í stofum 3,4 m, glæsilegur arinn
 • Baðherbergi flísalagt og með sturtu
 • Rúmlega 110 fm pallur, glæsilegt útsýni

Verð :   46,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsholtsvegur 7 

s. 845 8958

801 Syðri Reykir

Sumarbústaðalóðir í Öndverðarnesi 
 • 50 mín keyrsla frá Reykjavík 
 • Hitaveita á svæðinu
 • Sundlaug og golfvöllur er í nágrenninu

Verð :   2,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stangarbraut 24

s. 775 1515

801 Öndverðarnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

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

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

Verð :  34,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgarleynir 12

s. 695 5520

801 Grímsnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Sumarhús í landi Hjarðarholts Kjós 
 • Húsið skiptist í stórt alrými stofu og eldhúss 
 • Tvö svefnherbergi og rúmgott svefnloft
 • 1850 fm leigulóð
 • Stutt er í Kaffi Kjós, Meðalfellsvatn
 • Kalt vatn og rafmagn en hitaveita er við lóðarmörkin

Verð :   24,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjarðarholtsvegur 12

s. 695 5520

276 Kjósarhreppur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Elegant 132 fm heilsárshús skammt frá 
Munaðarnesi,  1 hektara eignarland

 • Þrjú svefnherbergi, tvær stofur, vandaðar innréttingar og tæki í eldhúsi
 • Húsið er skipt upp í tvö hús en hægt að 
sameina. Með miklum viðarpalli 

 • Innst í botnlanga . Víðsýnt útsýni, mikil fjallasýn 

Verð :   48,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jötnagarðsás 63

s. 695 5520

311 Borgarbyggð

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Glæsilegt 74 fm heilsárhús í Eilífsdal. 
Skógi vaxinn lóð 

 • Falleg viðarverönd við húsið 
 • Glæsilegt alrými með fallegri eldhúsinnréttingu og kamínu
 • Þrjú rúmgóð svefnherbergi
 • 4280 fm leiguland. Tryggur leigusamningur 

Verð :   29,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hlíð 8A

s. 695 5520

276 Kjósarhreppur

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958 BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

M e ð  þ é r  a l l a  l e i ð Fjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 65-90%  
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Vel skipulagða 5 herbergja íbúð með 
óviðjafnalegu útsýni á 6 hæð + bílskúr

 • Alls 148,8 fm skiptist í 123 fm íbúð og 25,7 fm bílskúr. 
 • 4 svefnherbergi
 • Geymsla í kjallara 
 • Yfirbyggðar svalir

Verð :   54,9 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Dúfnahólar 2

s. 899 5856

111 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

Tvö vel innréttuð iðnaðarbil
 • Eftirsóttur staður í Mosfellsbæ
 • Hvort húsið er um 274,1 fm með millilofti
 • Að utan er húsið klætt og viðhaldslétt.
 • Bílaplan er stórt og malbikað

Verð  f rá :   65,9 millj.

Atli S. Sigvarðsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Völuteigur 27 og 29

s. 899 1178

270  Mosfellsbær

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 1178

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

Verð :   49,9 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 8

s. 899 5856

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

Falleg 4ra herbergja á 3. hæð  
Svalalokun á suðursvölum  

 • Fataherbergi innaf svefnherbergi 
 • Hálf opið eldhús inn í stofu. Þvottahús innaf baði 
 • Vönduð gólfefni. Frábær staðsetning. 
 • Stæði í bílakjallara 

Verð :   69,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 5 (304)

s. 845 8958

105 Reykjavík

LÆKKAÐ 
VERÐ

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515
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Falleg 108 fm íbúð með sérinngangi  
og útsýni af rúmgóðaum svölum

 • Þrjú svefnherbergi 
 • Innréttingar frá HTH, eldhústæki frá AEG og blöndundartæki frá Tengi 
 • Laust við kaupsamning

Verð :   56,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mosagata 7 (202)

s. 775 1515

210 Garðabær

LAUS  
STRAX

Lóð fyrir 18 íbúðir
 • Iðnaðar og athafnalóð þar sem 
samþykktar teikningar liggja fyrir. 

 • Í húsinu er gert ráð fyrir  
átján 60 fm íbúðum,  
9 íbúðum á hvorri hæð.

 • Birt flatarmál 1.057.8 fm

Verð :   54 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Norðurhella 19

s. 845 8958

221 Hafnarfjörður

Glæsilegur 170 fm sumar bústaður í 
Öndverðarnesi, Þrastarskógi í Grímsnesi 

 • Í næsta nágrenni við golfvöll og sundlaug 
 • Skiptist í anddyri, þvottahús, baðherbergi,  
4 svefnherbergi, setustofu, eldhús, stofu, gufubað, 
aukabaðherbergi, geymslur og heitur pottur.

Verð :   84,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kambsbraut 16

s. 775 1515

801 Öndverðarnes

Íbúð 601 er 3-4ra herbergja 107,5 fm íbúð 
á 6. hæð með stæði í bílageymslu

 • Rúmgott og opið stofu- og 
eldhúsrými með útgengi á tvennar svalir 

 • Tvö svefnherbergi (hægt er að stúka 3. svefnherbergið af stofu). 
 • Baðherbergi og sér þvottahús.12,8 fm sérgeymsla í kjallara

Verð :   65,4 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Sunnusmári 25 íb.601

s. 616 1313

201 Kópavogur

Fyrir 60 ára 
og eldri

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

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

Verð :   41,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Vallarás 5

s. 616 1313

112 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:  

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

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

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

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

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

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

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

• Flestar íbúðirnar ná  
í gegnum húsið

• Útsýnisíbúðir

• Vinsælar íbúðir

• Aðgengi að þjónustu  
og félagsmiðstöð hjá  
Reykjavíkurborg 

• Vandaðir verktakar

• Afhending október 2020

Verð frá kr. 42,5 millj.

Hraunbær 103 a/b/c
110 Reykjavík

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 60+

43
íbúðir  
seldar  
og það styttist  
í afhendingu

      

Verð frá:  39,9 millj.

Sogavegur 73 - 75
108 Reykjavík

Nýjar og vandaðar íbúðir 
í 3ja hæða lyftuhúsi 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Bílskúrar fylgja stærri íbúðum 

 • Margar íbúðir með sérinngangi 

 • Afhent sept/okt 2020 

I N N R É T T U Ð 

SÝNINGARÍBÚÐ 
SÝNUM DAGLEGA 

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

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

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

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

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

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

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

114,3 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
 • 3 stór svefnherbergi 
 • Opið eldhús og alrými 
 • Þvottahús innan íbuðar 
 • Stæði í lokaðri bílageymslu 
 • Eignin er laus við samning

Verð :   55 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Selvað 3

s. 616 1313

110 Reykjavík

LAUS  
STRAX

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

147 fm 5 herbergja endaíbúð
 • 120 fm björt endaíbúð 
 • 4 svefnherbergi 
 • 27,6 fm bílskúr 
 • Suðursvalir 
 • Mikið útsýni

Verð :   61,5 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Blikahöfði 1

s. 616 1313

270 Mosfellsbær

Sérlega falleg 3ja herbergja á 2 hæð 
 • Stærð 98,3fm 
 • Gott skipulag, fm nýtast vel
 • Nýtt gólfefni 
 • Afending við kaupsamning 

Verð :   36,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ferjubakki 12

s. 845 8958

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

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

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

Verð :   49,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fróðengi 6

s. 845 8958

112 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

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

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

Verð :   54,5 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skúlagata 40

s. 899 5856

101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð við Furugrund 
 • 97,4 fm (stæði 23,8fm) 
 • 3ja herbergja 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Góð staðsetning

Verð :   37,5 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Furugrund 70

s. 899 5856

200 Kópavogur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

4ra herb. 158,4 fm íbúð á 3ju hæð (efstu)
 • Opið rými þar sem mjög rúmgott eldhús 
er á hægri hönd og stofa og borðstofa

 • 3 Svefnherbergi
 • Skjólríkar svalir 
 • Stæði í bílageymslu og geymsla í kjallara

Verð :   52,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Berjarimi 6

s. 775 1515

112 Reykjavík

Einstaklega falleg um 126 fm 4ra herb. 
íbúð á efstu hæð með lyftu

 • Sérlega björt með gluggum á alla vegu 
 • 3 svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar 
 • Suður svalir, frábært útsýni 
 • Sér stæði í bílageymslum lögn f hleðstustöð

Verð :   59,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Vefarastræti 36

s. 616 1313

270 Mosfellsbær

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

Glæsileg ný 120,5 fm horníbúð á 1. hæð
 • Björt rúmgóð stofa og opið fallegt eldhús 
 • Tvö góð svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar 
 • Tvennar svalir þar af aðrar yfirbyggðar 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Frábær staðsetning

Verð :   60,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 13 íb 109

s. 775 1515

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

Glæsilegt sumarhús
 • Steyptir sökklar og burðarveggir
 • Hitaveita og heitur pottur
 • Vandaðar innréttingar, mikil lofthæð í stofum 3,4 m, glæsilegur arinn
 • Baðherbergi flísalagt og með sturtu
 • Rúmlega 110 fm pallur, glæsilegt útsýni

Verð :   46,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsholtsvegur 7 

s. 845 8958

801 Syðri Reykir

Sumarbústaðalóðir í Öndverðarnesi 
 • 50 mín keyrsla frá Reykjavík 
 • Hitaveita á svæðinu
 • Sundlaug og golfvöllur er í nágrenninu

Verð :   2,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stangarbraut 24

s. 775 1515

801 Öndverðarnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

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

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

Verð :  34,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgarleynir 12

s. 695 5520

801 Grímsnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Sumarhús í landi Hjarðarholts Kjós 
 • Húsið skiptist í stórt alrými stofu og eldhúss 
 • Tvö svefnherbergi og rúmgott svefnloft
 • 1850 fm leigulóð
 • Stutt er í Kaffi Kjós, Meðalfellsvatn
 • Kalt vatn og rafmagn en hitaveita er við lóðarmörkin

Verð :   24,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjarðarholtsvegur 12

s. 695 5520

276 Kjósarhreppur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Elegant 132 fm heilsárshús skammt frá 
Munaðarnesi,  1 hektara eignarland

 • Þrjú svefnherbergi, tvær stofur, vandaðar innréttingar og tæki í eldhúsi
 • Húsið er skipt upp í tvö hús en hægt að 
sameina. Með miklum viðarpalli 

 • Innst í botnlanga . Víðsýnt útsýni, mikil fjallasýn 

Verð :   48,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jötnagarðsás 63

s. 695 5520

311 Borgarbyggð

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Glæsilegt 74 fm heilsárhús í Eilífsdal. 
Skógi vaxinn lóð 

 • Falleg viðarverönd við húsið 
 • Glæsilegt alrými með fallegri eldhúsinnréttingu og kamínu
 • Þrjú rúmgóð svefnherbergi
 • 4280 fm leiguland. Tryggur leigusamningur 

Verð :   29,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hlíð 8A

s. 695 5520

276 Kjósarhreppur

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958 BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

M e ð  þ é r  a l l a  l e i ð Fjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 65-90%  
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Vel skipulagða 5 herbergja íbúð með 
óviðjafnalegu útsýni á 6 hæð + bílskúr

 • Alls 148,8 fm skiptist í 123 fm íbúð og 25,7 fm bílskúr. 
 • 4 svefnherbergi
 • Geymsla í kjallara 
 • Yfirbyggðar svalir

Verð :   54,9 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Dúfnahólar 2

s. 899 5856

111 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

Tvö vel innréttuð iðnaðarbil
 • Eftirsóttur staður í Mosfellsbæ
 • Hvort húsið er um 274,1 fm með millilofti
 • Að utan er húsið klætt og viðhaldslétt.
 • Bílaplan er stórt og malbikað

Verð  f rá :   65,9 millj.

Atli S. Sigvarðsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Völuteigur 27 og 29

s. 899 1178

270  Mosfellsbær

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 1178

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

Verð :   49,9 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 8

s. 899 5856

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

Falleg 4ra herbergja á 3. hæð  
Svalalokun á suðursvölum  

 • Fataherbergi innaf svefnherbergi 
 • Hálf opið eldhús inn í stofu. Þvottahús innaf baði 
 • Vönduð gólfefni. Frábær staðsetning. 
 • Stæði í bílakjallara 

Verð :   69,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 5 (304)

s. 845 8958

105 Reykjavík

LÆKKAÐ 
VERÐ

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515



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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
54.9M

FJÖLBÝLI, LYFTA

KRUMMAHÓLAR 6 111 REYKJAVÍK

9 HERBERGI 185,9 m2

ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM, EINSTAKT ÚTSÝNI

ÚLFAR 897 9030 OG BÖRKUR 832 8844 
VERÐ:

73.9M

RAÐHÚS

ÖGURÁS 14 210 GARÐABÆR

4-5 HERBERGI 140,8 m2

FALLEGT SÉRBÝLI

BRANDUR GUNNARSSON               897 1401

VERÐ:
51.9-74.9M

FJÖLBÝLISHÚS

GERPLUSTRÆTI 17-19 270 MOSFELLSBÆR

4-5 HERBERGI 110,2 - 157,6 m2

GLÆSILEGAR, NÝJAR ÍBÚÐIR Í MOSFELLSBÆ

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR                     777 2882

VERÐ:
145M

AUÐBREKKA 1 200 KÓPAVOGUR

523 m2

FRÁBÆR STAÐSETNING – LAUST STRAX

BRANDUR GUNNARSSON               897 1401

VERÐ:
TILBOÐ

AUSTURHRAUN 3 210 GARÐABÆR

1.996 m2

GOTT ATV.HÚSN. M. LEIGUSAMNINGUM

GUNNLAUGUR 844 6447 BÖRKUR OG ÚLFAR

VERÐ:
229M

ATVINNU- OG SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

SKIPHOLT 33 105 REYKJAVÍK

940 m2

INNKEYRSLUHURÐIR – HLUTI ER Í LEIGU

BRANDUR GUNNARSSON               897 1401

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

BÖRKUR HRAFNSSON

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

MARGRÉT ÁGÚSTSDÓTTIR GUÐRÚN ANTONSDÓTTIRDAVÍÐ ÓLAFSSON

BRANDUR GUNNARSSON

RAGNHILDUR GUÐMUNDSDÓTTIRHÉÐINN BIRNIR ÁSBJÖRNSSON

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

STEFÁN JÓHANN ÓLAFSSON

INGIMAR INGIMARSSON

VERÐ
TILBOÐ

VERÐ
65.9M

EINBÝLISHÚS

FJÖLBÝLISHÚS

SÆBRAUT 1

NAUSTAVÖR 6

170 SELTJARNARNES

200 KÓPAVOGUR

7 HERBERGI

3 HERBERGI

442,7 m2

114 m2

SJÁVARLÓÐ MEÐ STÓRBROTNU ÚTSÝNI

SÉRLEGA GLÆSILEG ÍBÚÐ

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON          660 4777

GUNNLAUGUR 844 6447 OG ÚLFAR 788 9030 

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
59.5M

FJÖLBÝLISHÚS

BORGARHOLTSBRAUT 48 200 KÓPAVOGUR

4 HERBERGI 108,1 m2

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í NÝJU FJÓRBÝLI, SÉRINNG.

HÉÐINN 519 5500 OG BÖÐVAR 660 4777 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
61M

FJÖLBÝLISHÚS

ÞRASTARHÖFÐI 2 270 MOSFELLSBÆR

5 HERBERGI 129 m2

FJÖLSKYLDUVÆN ÍBÚÐ – LAUS FLJÓTLEGA

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR                     777 2882

OPIÐ HÚS MÁNUDAG KL. 17.30- 18.00

ATVINNUHÚSNÆÐIATVINNUHÚSNÆÐI

Sérlega glæsileg íbúð!Tvennar verandir.Útsýni út á Fossvoginn.Stæði í bílageymslu.

VERÐ:
89.9 M

RAÐHÚS

LAXATUNGA 159 270 MOSFELLSBÆR

4 HERBERGI 207 m2

GLÆSILEGT ENDARAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

DAVÍÐ FASTEIGNASALI 897 1533

Opið hús miðvikudaginn 2. september kl 17.30 til 18.00

Þjú stór svefnherbergi, tvö baðherbergi og stór bílskúr. Fallegur garður með palli, 
verönd og heitum potti.

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Bæjarhraun Hafnarfirði atvinnuhúsnæði. Glæsileg húseign – skrifstofuhúsnæði ofl.
Höfum fengið í einkasölu glæsilega heila húseign samtals 1100 fm. 
Húsið er á tveimur hæðum, lagerpláss í bakhúsi er með innkeyrsludyrum. 
Skrifstofur á fyrstu og annari hæð. Húsið er að hluta til í leigu. 
Einstök staðsetning í bænum og malbikuð sérlóð. 
Góð fjárfesting til framtíðar.

Nánari uppl. gefur Helgi Jón Harðarson sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is
Freyja M Sigurðard. lgf.

Bæjarhraun 14, Hafnarfjörður

Sími 520 7500

Stofnað  
1983

Eignin er mjög opin og björt. Allt viðhald á húsi, skrifstofu og 
sameign til fyrirmyndar. Frábært útsýni er í eigninni. Aðgengi 
að kaffistofu og snyrtingu. Eignin hentar vel fyrir hverskonar 
skrifstofustarfsemi.

Nánari upplýsingar í síma 663 5790 eða gudni@lyklaskipti.is

Sundaborg
Frábær 75fm skrifstofa á 2.hæð

Akurey 2 og Akurey 3, 
Rangárþingi eystra

Nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson 
löggiltur fasteignasali 
s. 862 1996 
steindor@log.is

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

Um er að ræða tvær samliggjandi jarðir.  Á hvorri jörð eru fjós og 
ágæt íbúðarhús.   Framleiðsluréttur í mjólk er um 492.935.   Ræktað 
land er talið vera um 160 ha. Ekki er mjólkurframleiðsla á jörðunum 
sem stendur og seljast jarðirnar án bústofns og véla.



Mánatún 2, 105 Rvk., 3ja á jarðhæð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 1/9 KL. 16:00-17:00.

3ja herbergja íbúð (merkt 103) á jarðhæð með verönd út frá stofu 
ásamt geymslu í kjallara, samtals 103,1 fm. Tvö svefnherbergi. 
Þvottahús innan íbúðar. Stofa og borðstofa renna saman í opnu 
rými. Gott eldhús með AEG-tækjum. Verð 54,9. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. Opið hús þriðjudaginn 1. september  
kl. 16:00-17:00. Bóka þarf skoðun. Verið velkomin.

Þingvellir / Efristígur 2, 
STÓRT SUMARHÚS.

Mjög vandað sumarhús við Efristíg 2, Þingvöllum. Húsið er í dag 
skráð 78,2 en óskráðir fm eru 36,9 þannig að raunstærð hússins er 
115,1 fm. Eignin skiptist í: Forstofu, stofu, fimm svefnherbergi, þrjú 
baðherbergi og eldhús. Stór pallur í kringum húsið. Flísar og parket á 
gólfum frá Birgisson. Jón Kaldal teiknaði húsið. Lóðarleigusamningur 
nýlega framlengdur til 10 ára. Góð rúm fyrir 11 manns. Verð 47 millj. 

Vesturgata 33b, 101 Rvk,
 NEÐRI HÆÐ Í 2-BÝLI.

Vesturgata 33b, 101 Rvk. Falleg 3ja herbergja íbúð á neðri hæð í 
2-býli á rólegum og fallegum stað nálægt miðborginni. Íbúðin getur 
nýst hvort sem er sem tvær stofur og svefnherbergi eða sem tvö 
svefnherbergi og stofa. Íbúðin er talsvert endurnýjuð, en heldur þó 
gamla sjarmanum. Verð 36,9 millj. 

Leifsgata 26, 101 Rvk., 
4RA HERBERGJA M/AUKAÍBÚÐ.

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 2. hæð við Leifsgötu auk mjög 
vandaðrar stúdíóíbúðar í bakhúsi. Í íbúðinni eru 3 svefnherbergi, 
opið eldhús, stofur og baðherbergi. Stúdíóíbíðin er einstaklega 
smekkleg og vel hönnuð. Verð 68,9 millj. Velkomið að bóka 
skoðun: 552-1400 / fold@fold.is.

Karlagata 3, 105 Rvk., 2ja, efri hæð.  
OPIÐ HÚS ÞRI 1/9 KL. 16:30-17:30.

Falleg 2ja herbergja íbúð á þessum eftirsótta stað. Nýlegt eikar parket 
er á allri íbúðinni. Stór og björt stofa. Fallegt og bjart eldhús með ný-
legri IKEA innréttingu, uppþvottavél, ofn í vinnuhæð og borðkrókur. 
Rúmgott svefnherbergi með innbyggðum fataskáp. Baðherbergi flísa-
lagt. Verð 34,9. Opið hús þriðjudaginn 1. september  
kl. 16:30-17:30. Bóka þarf skoðun. Verið velkomin.

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

- íbúðum í öllum hverfum 
Reykjavíkur til kaups eða leigu 

fyrir opinberan aðila

- traustar greiðslur

- langur leigutími

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í löggildingarnámi

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson 

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

3  svefnherbergi með skápum - Flísalagt baðherbergi með flísalögðum sturtuklefa
Vandað eldhús með góðum tækjum og borðkrók - Stofa og borðstofa samliggjandi með tvennum svölum 

Tvö bílastæði merkt íbúð í bílakjallara. Opið hús á miðvikudaginn 2. september kl. 12:30 - 13:00 

Verð frá 55.000.000 - 58.900.000 kr.

DOMUSNOVA - HLÍÐASMÁRA 4 KÓPAVOGI - AUSTURVEGI 6 SELFOSSI & STILLHOLTI 16-18 AKRANESI SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS

LÁTTU FAGFÓLK SELJA ÞÍNA EIGN

DALBREKKA 14 KÓPAVOGUR - FJÖLSKYLDUEIGN - ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR

Allar upplýsingar veitir:

Oscar Clausen
Löggiltur Fasteignasali

oc@domusnova.is 

Sími: 861 8466



Hraunbær 103
Glæsilegar nýjar íbúðir fyrir 60+.
Aðgengi að Þjónustu og félagsmiðstöð Reykjavíkurborgar.
Stærð 52–131 fm, mikið útsýni.

Leirdalur
4ra herbergja 109,5 fm. Efri sérhæð með stórri verönd.
Vönduð fullbúin eign. Lækkað verð 

FASTEIGNASALA 
OG RÁÐGJÖF

valborgfs.is

Nóatún 17  |  105 Reykjavík  |  valborg@valborgfs.is  |  Sími 419 7900

Vesturbrúnir 6, Grímsnesi
Glæsilegt nýtt heilsárshús
Eignarland í Grímsnesi – læst svæði
3 svefnherbergi
Frábært útsýni
Heitur pottur
Hægt að fá fullklárað 

Vesturbrúnir 6, Grímsnesi
Glæsilegt nýtt heilsárshús
Eignarland í Grímsnesi – læst svæði
3 svefnherbergi
Frábært útsýni
Heitur pottur
Hægt að fá fullklárað 

Vesturbrúnir 6, Grímsnesi
Glæsilegt nýtt heilsárshús
Eignarland í Grímsnesi – læst svæði
3 svefnherbergi
Frábært útsýni
Heitur pottur
Hægt að fá fullklárað 

Elvar Guðjónsson  
Viðskiptafræðingur
Sími 895 4000         
elvar@valborgfs.is

María Sigurðardóttir
Viðskiptafræðingur
Sími 820 1780
maria@valborgfs.is

Anna Laufey Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 696 5055
annalaufey@valborgfs.is

47.5 millj. kr.

Verð frá 42,5 millj. kr.

VEGNA MIKILLAR EFTIRSPURNAR VANTAR 
OKKUR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ 
— VERÐMETUM SAMDÆGURS

NJARÐVÍK

Tjarnargata
Björt og mjög rúmgóð 110,5 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð.
Með útsýni yfir tjörnina og Ráðhús Reykjavíkur.
Frábær staðsetning í miðbænum. 

VERSLUNARHÚSNÆÐI Í REYKJAVÍK

Höfum kaupanda/leigjanda að 150–200 fm rými.

MIÐBÆRINN

Ásbraut
Glæsileg ný 3ja herbergja 147 fm. Efri sérhæð/penthouse með 
sérinngangi. Glæsilegt útsýni í allar áttir. Stórar svalir.
Góð staðsetning í Kópavogi 

KÓPAVOGUR

ÁRBÆR

52,9 millj. kr.

Njálsgata
85 fm einbýli á einni hæð í miðbæ Reykjavíkur.
Endurnýjað gluggar/gler. Tilvalið til útleigu.
Laus strax 

MIÐBÆRINN

89.9 millj. kr.

Verð: Tilboð

Þórarinn Friðriksson  Lögg. fasteignasali    s. 844-6353

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

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

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

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Lóð í landi Óskots austur af Langavatni

Kjöreign kynnir frábærlega vel staðsetta lóð í landi Óskots austur af Langa-
vatni. Um er að ræða 0,66 hektara eignarlóð. Hér er um að ræða einstakt 
tækifæri til að búa rétt utan við borgina í kyrrlátu umhverfi. Nýlega deiliskipu-
lögð lóð. Fyrirhugað er að koma hitaveitu á svæðið. Vegur, vatn og rafmagn 
er komið að byggingarreit. Lóðin er neðsta lóð við Langavatn með útsýni yfir 
vatnið og í átt að Bláfjöllum. 

Uppl. Þórarinn Friðriksson lögg. fasteignasali gsm. 844-6353  
eða thorarinn@kjoreign.is

Einbýlishús í Skerjafirði óskast – gjarnan á 
sjávarlóð
Traustur kaupandi óskar eftir 250 – 350 fm einbýlishúsi í 
Skerjafirði – gjarnan á sjávarlóð. Sterkar greiðslur í boði.

Einbýlishús í Fossvogi óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 250 – 350 fm einbýlishúsi í 
Fossvogi. Sterkar greiðslur í boði.

Raðhús eða parhús í vesturbæ eða 
Seltjarnarnesi óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 180 – 230 fm raðhúsi eða 
parhúsi í vesturbæ eða Seltjarnarnesi.

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 861 8514
sverrir@eignamidlun.is

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

 



Safnið heitir núna Blöðin
Vantar þig blaðið í dag, í gær 
eða helgarblað frá því í haust?
       Á frettabladid.is finnur 
þú Fréttablaðið í dag og safn 
eldri blaða undir flipanum
Blöðin 

Lestu Fréttablaðið 
þegar þér hentar á        
   frettabladid.is



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

Toyota Landcruiser 1/2018 33” 
breyttur með snorkel. Loftdæla, 
krómgrind ofl. Sjálfskiptur. Ek. 76 þ. 
Km. Ný yfirfarinn og þjónustaður. 
Verð: 8.890 þús

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 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

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

 Spádómar

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Eigum til nokkrar gerðir af 
vönduðum Rokkóló stólum. Nýjum 
eða uppgerðum. Með áklæði að 
eigin vali. Formbólstrun, Hamraborg 
5, s. 544 5750

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt 

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 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

Heilsa

 Nudd
Nudd. Opið frá 9-19. Einnig um 
helgar S. 832 8863

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.

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Bíllinn er búinn 
þriggja lítra V6-vél 

og rafmótor ásamt 10 
þrepa sjálfskiptingu.

Fyrir utan hreina raf bíla eru 
öflugir tengiltvinnbílar þar sem 
viðskiptavinir umboðanna vilja 
í dag. Ekki er verra ef bíllinn 
er með jepplingslagi og stærri 
sportjeppar með tvinnaflrás 
seljast sem aldrei fyrr.

Glæný tengiltvinnútgáfa Ford 
Explorer er komin til Brimborgar 
og verður frumsýnd þar á næst-
unni. Bíllinn er búinn öflugri 
tvinnaflrás sem er samsett af 3,0 
lítra EcoBoost V6 bensínvél auk 
rafmótors og tíu þrepa sjálf-
skiptingu. Rafhlaðan er 13,1 kWst 
og skila aflrásirnar samanlagt 457 
hestöflum og 840 newtonmetrum 
af togi. Explorer er sjö sæta 
lúxusjeppi með góða veghæð, 
eða 20 sentimetra, og dráttargetu 
upp á 2.500 kíló. Drægi Explorer í 
borgarakstri á hreinu rafmagni er 
42 kílómetrar segir meðal annars 
í fréttatilkynningu frá Brimborg. 
Það vantar heldur ekki geymslu-
pláss í nýjum Explor er. Þegar 
aftasta sætaröðin er felld niður 
þá mælist farangursrýmið 2.274 
lítrar. Innra rýmið býður upp á 
123 lítra geymslupláss um allan 
bílinn sem gefur öllum farþegum 
gott pláss fyrir sig og sína hluti. 
Þar með eru taldir 12 glasahald-
arar.

Nýr Ford Explorer PHEV kemur 
í tveimur útgáfum, Platinum 
og ST-Line útgáfu. Báðar þessar 
útgáfur eru vel búnar staðal-
búnaði.  Hann er með 10,1 tommu 
snertiskjá, nýjustu útgáfuna af 

SYNC 3, með FordPass Connect 
tengingu, B & O hljóðkerfi með 14 
hátölurum og nudd í framsætum. 
Að auki er 360 gráðu myndavél 
með tvískiptum skjá, fjarlægðar-
stillanlegur hraðastillir, BLIS 

með aðvörun fyrir hliðarumferð, 
umferðaskiltalesari og veglínu-
skynjari, árekstrarvari að framan 
sem skynjar einnig gangandi og 
hjólandi vegfarendur til að tryggja 
öryggi. Að sögn Anítu Óskar 

Jóhannsdóttur, markaðsstjóra 
Brimborgar, mun nýr Ford Ex-
plorer PHEV kosta frá 11.990.000 
kr. og mun þá keppa við bíla eins 
og Volvo XC90 T8 og nýjan Kia 
Sorento í tengiltvinnútgáfu. 

457 hestafla tengiltvinnútgáfa af Explorer

Nýr Ford Explorer PHEV er endurhannaður frá grunni með nýju útliti. 

Lægra 
lántökugjald við 

kaup á vistvænum 
bílum

50% afsláttur af 
lántökugjaldi á tvinnbílum.

Ekkert lántökugjald  
við kaup á rafbíl.

BÍLAR 7 1 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0  ÞRIÐJUDAGUR
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ERUM VIÐ HLIÐINA Á 
HÚSGAGNAHÖLLINNI 

OG KRÓNUNNI

Nissan Leaf
40 KWH 

Verð frá 2.880.000

62 KWH 
Verð frá 4.490.000

2020 BMW 225XE 
M-Sport 
Verð 4.990.000

Audi e-Tron 55 
Sýningarbílar 
Verð frá 8.880.000

Volvo XC90 
Recharge Inscription 
Verð frá 9.390.000

PANTAÐU

NÝJAN

Volvo XC60 
Recharge Inscription 
Verð frá 7.190.000

PANTAÐU

NÝJAN

ÞETTA FINNST FÓLKI UM OKKUR

Anton
Frábær þjónusta og flott verð hjá þeim hjá 
Smartbílum, við erum í skýjunum með nýja 
bílinn Volvo V60 D6 Plug-In Hybrid.

Hans
Alli reddaði mér þessum klikkaða bíl á flottum 
díl. Toppþjónusta og ég mæli hiklaust með 
Smartbílum.

Sindri
Strákarnir hjá Smartbílum fundu og fluttu 
inn fyrir mig toppeintak af Volvo XC90, get 
hiklaust mælt með þeim.

Ari
Flottir bílasalar.
Standa við það sem þeir segja og gera.Halldór

Flott þjónusta, mæli með Smartbílum.

Stefán
Flott þjónusta. Mæli hiklaust með Smartbílum!

Ragnheiður
Við vorum að fá afhentan bíl í gegnum 
Smartbíla í gær. Ferlið tók 8 vikur og allt 
gekk upp. Fengum mjög flottan bíl á 
frábæru verði, takk fyrir okkur.

Sigga
Ég er nýbúin að kaupa mér Nissan Leaf af 
Smartbílum. Frábær þjónusta hjá Alfreð,  
og allt stóðst.
Mæli algjörlega með þeim.

Sævar
Keypti bíl af þeim, allt stóðst 100%.  
Bíllinn frábær og við fengum góð svör við 
öllu meðan hann var á leiðinni.

Takk fyrir mig Alli og Jón

Hjalti
Mjög ánægður með Smartbíla, frábært 
verð, góð afgreiðsla og samskipti

Jón
Ég keypti Nissan Leaf 2017 í ágúst 2019 í 
gegnum Smartbíla og fékk bílinn afhentan 6 
vikum síðar, eins og lofað var. Ástæðan fyrir 
því að ég valdi þennan innflytjanda var sú að 
foreldrar mínir höfðu flutt inn Nissan Leaf 2019 
fyrir frábært verð sl. sumar og hrósuðu Alla og 
félögum hjá Smartbílum í hástert.

Steinn
Ég pantaði Volvo XC90 fyrir nokkrum vikum og 
fékk hann afhentan fyrir helgi.

Allt ferlið var til fyrirmyndar, væntingastjórn góð 
og allt stóðst sem sagt var!

Ég fékk reglulega upplýsingar um stöðu mála 
með tölvupósti eða símtali.

2019 Jaguar I-PACE
HSE, ekinn 13þ. km
Verð frá 8.880.000

Á LEIÐINNI 

TIL LANDSINS

SÝNINGARBÍLL  
Á STAÐNUM

SÝNINGARBÍLL  

Á STAÐNUM

Chrysler Pacifica 2018 
Limited 
Verð frá 5.880.000

NIÐURFELLING Á VIRÐISAUKASKATTI LÆKKA JAN 2021 UM  

1.500.000 kr. 

Á TENGILTVINN BÍLUM

SÍÐASTI SÉNS AÐ FÁ NÝJAN OG MIKIÐ UPPFÆRÐAN 2020 
MITSUBISHI OUTLANDER PHEV SEM HEFUR VERIÐ VINSÆLASTI 

FJÓRHJÓLA DRIFNI HYBRID BÍLL Á ÍSLANDI 

2020 Basis
Verð 3.990.000 kr.

SPIRIT / DIAMANT
Verð 4.490.000 kr.

• 18 Tommu álfelgur 
• awd læst fjórhjóladrif 
• rafmagn í rúðum speglum og 

lásum 
• lyklalaust aðgengi 
• o.m.fl.

• Þá bætist við rafmagn í sætum 
• tom tom leiðsögukerfi 
• plús hitakerfi til að upphita bílinn 

á morgnana með appi eða  
stillingu 

• 2020 Top er með tígla leðri 
sóllúgu plús öllum mögulegum 
aukabúnað sem fæst.
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Toyota Lunar  
Cruiser tunglbíllinn 

verður mannaður og 
drifinn áfram af efna-
rafal.

Um tveggja sæta 
ofurbíl er að ræða 

sem breytt getur stærð 
sinni.

Bíllinn kallast 
Komendant og er 

með 4,4 lítra V8-vél sem 
með tveimur forþjöpp-
um skilar 600 hestöflum.

Hvergi annars staðar en í Rúss-
landi byggja menn bílamerki á 
grunni forsetabifreiðar lands-
ins.Ef það er ekki nóg er best að 
hanna sérstakt mótorhjól til að 
fylgja forsetanum eftir. Bæði 
þessi farartæki komu fram á 
netinu fyrir skömmu.

Aurus er bílafyrirtæki sem stofnað 
var með það að markmiði að þróa 
og smíða lúxusjeppa sem Vladímír 
Pútín yrði stoltur af. Myndir hafa 
birst af bílnum á netinu að undan-
förnu en hann líkist mjög Rolls 
Royce Cullinan svo ekki sé meira 
sagt. Bíllinn kallast Komendant og 
er byggður á sama grunni og Senat-
lúxusbíllinn, en hann var þróaður 
í samstarfi við Porsche Engineer-
ing og Bosch. Vélin er 4,4 lítra V8-
vél sem með tveimur forþjöppum 
skilar 600 hestöflum. Orðrómur 
er um V12-vél með tvinn útfærslu á 
næstu stigum.

Þetta farartæki er þó ekki það 
eina sem Aurus er með í þróun en 
ásamt lúxusjeppa Pútíns er fram-
leiðandinn að þróa mótorhjól til 
notkunar fyrir lögreglu landsins. 
Engar upplýsingar hafa borist 
af hólinu aðrar en myndin sem 
fylgir fréttinni en þar lítur út fyrir 
að hjólið sé ekki með vél heldur 
rafhlöðu og rafmótor. Ekki verður 
þessi lengi að bíða að Komendant 
verði frumsýndur en frumsýna átti 
bílinn á Moscow Auto Show sem 
frestað var vegna kórónavírussins.

Rússneskur lúxusjeppi sem líkist mjög Rolls

Dómarar í vali á Heimsbíl ársins 
hafa tilkynnt þá bíla sem verða í 
valinu að þessu sinni. Valinn er 
Heimsbíll ársins af bílum sem seldir 
eru bæði í Evrópu og Ameríku, en 
í fyrra var það Kia Telluride sem 
vann þennan eftirsóknarverða 
titil en hann er aðeins framleiddur 
vestanhafs. Það eru fimm flokkar 
í valinu, en auk Heimsbílsins er 

valinn lúxusbíll ársins, sport-
bíll ársins, borgarbíll ársins og 
hönnunarbíll ársins. Tilkynnt 
verður þann 3. febrúar hvaða tíu 
bílar komast í úrslit sem Heimsbíll 
ársins og endanlegt val verður svo 
tilkynnt á bílasýningunni í New 
York þann 31. mars næstkomandi. 
Hér má annars sjá þann lista sem 
valinn var að þessu sinni:

Listi yfir heimsbíl ársins kynntur

Það voru margir Ford-aðdáendur 
óánægðir með það þegar önnur 
kynslóð F-150 Raptor kom á 
markað 2017 með aðeins V6-vél, 
sem reyndar státaði af tveimur 
forþjöppum. Samkæmt ónafn-
greindum heimildarmanni innan 
Ford-samsteypunnar er þó von 
á V8 vél í þriðju kynslóðinni, en 
hún kemur úr Mustang GT500 og 
skilar yfir 700 hestöflum. Sá bíll er 
væntanlegur á næsta ári og verður 
vélin 5,2 lítrar og mun skila allt að 
750 hestöflum, sem er 300 hestum 
yfir 3,5 lítra V6-vélinni. V8-vélin 
er svar Ford við því að Ram setti 
Hellcat vélina í TRX-pallbílinn, 
en hann er fyrsti pallbíllinn sem 
settur er til höfuðs Raptor og er 
með 6,2 lítra V8 vél sem skilar 702 
hestöflum.

Næsta kynslóð F150 
Raptor fær V8-vél

Svo virðist sem að Aurus-mótorhjólið sé rafdrifið enda enginn skiptipedali 
á vinstri hlið eins og sjá má á myndinni sem birtist af hjólinu nýlega.

Það er greinilegt að Komendant er ætlað að keppa við Rolls Royce Cullinan og Bentley Bentayga.

n Audi A3
n BMW 2-lína
n Gran Coupe
n BMW 4-lína
n Citroen C4
n Ford Kuga
n  Genesis G80
n Honda Jazz
n  Honda-e
n Hyundai 

n Elantra
n  Hyundai i10
n Hyundai i20
n Kia Optima
n Kian Sonet
n Kia Sorento
n Mazda MX-30
n Mercedes-

Benz GLA
n Nissan X-Trail

n Seat Leon
n Skoda  

Octavia
n Toyota  

Highlander
n Toyota Sienna
n Toyota Venza
n Toyota Yaris
n Volkswagen 

ID.4Í fyrra var það Kia Telluride sem varð Heimsbíll ársins.

Önnur kynslóð Ford F-150 Raptor 
var aðeins með 450 hestafla V6 vél.

Toyota og japanska geimferða-
stofnunin JAXA tilkynntu í gær 
um nafn nýja tunglbílsins, en 
hann mun heita Toyota Lunar Cru-
iser. Um alvöru bíl er að ræða sem 
verður mannaður og drifinn áfram 
af efnarafal. Áætlað er að fyrsta 
útgáfa bílsins verði tilbúin á árinu 
og er að mörgu að hyggja, eins 
og sérstökum dekkjabúnaði sem 
þolir hitabreytingarnar og káetu 
sem verndar vel farþega bílsins. 
Endanleg útgáfa bílsins verður 
tilbúin seint á árinu 2021 ef allar 

áætlanir ganga eftir. Verður bíllinn 
notaður til að kanna pólana á 
tunglinu og leita að frosnu vatni á 
yfirborði tunglsins.

Tunglbíllinn fær nafnið Toyota Lunar Cruiser

Eins og sést er Lunar Cruiserinn ólíkur öðru sem við höfum séð frá Toyota 
enda fær hann að keyra í öðru umhverfi en við erum vön.

Ford hefur frumsýnt tölvugerðar 
teikningar af ofurbíl sem sýndur 
verður í fullri stærð seinna á árinu. 
Bíllinn er meðal annars hannaður 
í samstarfi við áhangendur Ford á 
netinu, en 225.000 þeirra tóku þátt 
með því að velja sætisstöðu, innan-
rými og vél til að mynda. Sam-
kvæmt því sem Ford hefur látið 
í ljós verður hann með einhverri 
útgáfu af brunahreyfli, hugsanlega 
3,5 lítra V6 EcoBoost vélinni. Um 
tveggja sæta ofurbíl er að ræða sem 
getur breytt stærð sinni. Er það 
gert til að lengri og stöðugri útgáfa 
standi sig betur á brautum eins og 
Le Mans á meðan styttri útgáfa 
hentar betur í Mónakó. Aðeins 
verður eitt eintak smíðað í fullri 
stærð en fleiri eintök munu sjást á 
tölvuskjám þeirra er unun hafa af 
akstursleikjum í tölvunni.

Fordzilla sýndur  
á tölvuformi

Hönnunardeild Ford og áhangend-
ur sameinuðust um hönnun hans.
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Nýr 100% rafmagnaður 
Volkswagen ID.3  
Komdu og skoðaðu

#NúGeturÞú

www.volkswagen.is HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · Bílakjarninn Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

Komdu í heimsókn og skoðaðu! 
  
Nú er komið að ID.3 að hefja nýjan kafla – tímabil vistvænna ferðamáta. Rafmögnuð 
akstursafköst,tímamótahönnun og hagnýt drægni. Nýr ID.3 1 endurspeglar óskir viðskiptavina í gæðum, 
þægindum, tækni og ekur allt að 550 km (WLTP) á einni hleðslu. Fólk sækir í breytingar. Framtíðin er 
reiðubúin og hún bíður þín. Verðum með sýnisbíl í salnum hjá okkur á Laugavegi næstu daga. Sjáumst!

www.volkswagen.is/id3  



Samkvæmt tölum frá Bretlandi 
hefur þjófnuðum á hvarfakútum 
fjölgað umtalsvert milli ára. Árið 
2018 var 2.000 hvarfakútum 
stolið en jókst sexfalt í fyrra þegar 
næstum 13.000 hvarfakútum var 
stolið í landinu. Eru það sérstak-
lega eldri tvinnbílar eins og Toyota 
Prius og Auris sem að verða fyrir 
þessum þjófnuðum, en það er 
vegna þess að minni mengun 
þeirra skemmir síður verðmæta 
málmana í hvarfakútnum. Toyota 
hefur meðal annars selt svokall-
aðan Catloc-lás til að gera þjófum 
erfiðara fyrir en það hefur samt 
ekki stoppað þá.

Það eru aðallega málmar eins og 
ródíum, platína og palladíum sem 
valda þessari eftirspurn en verðið 
fyrir gramm af palladíum í fyrra 
var hærra en verð á gulli. Hvarfa-
kútarnir eru venjulega fluttir úr 
landi þar sem þeir eru teknir í 
sundur og málmarnir teknir úr 
þeim. Það getur verið dýrt að gera 
við bílinn eftir svona þjófnað en 
reikningurinn getur hljóðað upp 
á allt að hálfa milljón króna. Eitt-
hvað hefur borið á slíkum þjófnaði 
hér þótt það sé ekki í miklum 
mæli. Að sögn Páls Þorsteinssonar 
hjá Toyota hefur ekki borið á því 
að hvarfakútar hverfi undan Prius- 
og Auris-bílum hérlendis.

Hvarfakútar hverfa 
sem aldrei fyrr

Auðvelt er að komast að hvarfakút-
um bíla meðþví að tjakka þá upp og 
tekur fáeinar mínútur að losa þá.

Kínverska fyrirtækið Contem-
porary Amperex Technology Co, 
sem sér meðal annars Tesla fyrir 
rafhlöðum, er að þróa nýja gerð 
rafhlöðu. Rafhlaðan er án nikkels 
eða kóbalts og er fyrir raf bíla 
að sögn yfirmanns hjá CATL. 
Nikkel og kóbalt eru nauðsynlegir 
málmar fyrir framleiðslu rafhlaða 
fyrir raf bíla í dag. Framleiðendur 
rafhlaða eins og Panasonic og LG 
Chem hafa reynt að lækka magn 
hins dýra kóbalts í rafhlöðum 
sínum að undanförnu. Elon Musk, 

forstjóri Tesla hefur hvatt náma-
fyrirtæki til að grafa eftir meira 
nikkel, og sagt að kostnaður við 
rafhlöður væri stærsta hindrunin í 
vexti fyrirtækisins.

CATL framleiðir nikkel-kóbalt-
mangan rafhlöður og sér Tesla 
fyrir liþíum-fosfat-rafhlöðum. 
Einnig er fyrirtækið með sam-
starfssamninga við Toyota og 
Honda, auk þess að sjá Volkswa-
gen Group og Daimler fyrir raf-
hlöðum. 

Nýja rafhlaðan verður ólík ofan-

töldum rafhlöðum að því leyti að 
hún inniheldur ekki dýra málma 
eins og nikkel eða kóbalt. CATL 
hefur ekki gefið upp hvernig nýja 
rafhlaðan er samsett. Catl er líka 
að þróa tækni sem gerir það mögu-
legt að setja sellur beint í grind 
raf bíla til að auka drægi þeirra, 
kemur fram í frétt hjá Automotive 
News. Auk þess er CATL ásamt 
Tesla að kynna ódýrari rafhlöðu 
með lengra drægi fyrir Model 3 
bílinn sem fer í framleiðslu þar 
snemma á næsta ári.

Ný rafhlaða án nikkels og kóbalts

Framleiðsla á rafhlöðu CATL í verksmiðju þeirra í Evrópu.

Bílaframleiðendur fyrir Banda-
ríkjamarkað hafa fengið aukafrest 
til að gera rafdrifin ökutæki sín 
háværari. NHTSA-öryggismála-
stofnunin veitti sex mánaða frest í 
viðbót vegna COVID-19 faraldurs-
ins en áður höfðu framleiðendur 
eins og GM, Volkswagen og Toyota 
sótt um ársfrest. 

Hefur reglugerð um þetta efni 
verið frestað ítrekað í Bandaríkj-
unum en hún kom fyrst fram sem 
krafa í þinginu árið 2010. Er farið 
fram á við framleiðendur að þeir 
bæti hljóði við bíla sína ef þeir aka 
undir 30 km hraða, til að minnka 
hættu á að fótgangandi, hjólandi 
og blindir fari í veg fyrir þá. Áætlað 
er að reglurnar kosti framleið-
endur um 5,5 milljarða króna 
árlega að uppfylla reglurnar, en 
það sem gæti sparast með þeim sé 
6-8 sinnum meira. Að sögn NHTSA 
eru líkurnar á að rafdrifið ökutæki 
aki á fótgangandi 19% hærri en ef 
bíllinn er með brunahreyfli.

Hljóðlausir rafbílar 
fá sex mánaða frest

522 4600
www.krokur.net

Krókur  er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja. 
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða 
þjónusta í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra  bifreiða samkvæmt óskum 
viðskiptavina.

Krókur býður m.a. uppá:
• Starfsmenn sem eru þjálfaðir og reyndir í bíla- og tækjaflutningum

Taktu Krók á leiðarenda

Vesturhraun 5 210 Garðabær

á þinni leið
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afsláttur

afsláttur

afsláttur

afsláttur

OSPREY BAKPOKAR 
Hágæða bakpokar

Eitt mesta úrval landsins!
Klifurbakpokar • Leiðsögumannabakpokar  

Fjallgöngubakpokar • Dufflar 
Krakkabakpokar • Fjallaskíðabakpokar 

Hjólabakpokar • Ferðatöskur

Svefnpokar, vindsængur, pottar, 
pönnur, hita- og kælibrúsar, 

broddar o.fl.

afsláttur
GÖNGUSKÓR OG SANDALAR

afsláttur

ÚTSALAN 
FULL BÚÐ AF SPENNANDI ÚTIVISTARVÖRUM

Afsláttarborðin eru að sjálfsögðu á sínum stað með enn betri kjörum!

ER HAFIN!

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartímar útsölu: virka daga 10:30-18, laugardag 11-18, sunnudag 12-17

@ggsport.is @gg_sport

Í vefverslun okkar má finna 
meira úrval af vönduðum 
vörum á frábæru verði!

ggsport.is

ALLAR  OG  VÖRUR
MEÐ GÓÐUM AFSLÆTTI

100% Merino ullarfatnaður. Stingur ekki, hlýrri og tekur ekki í sig lykt.

Einnig 
fáanleg í
barna- 
stærðum



Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH, 
NORWEGIAN, DANISH & 

SWEDISH F. FOREIGNERS - 
ENSKA, NORSKA, DANSKA, 

SÆNSKA
Only/Aðeins 1-3 students/
nemendur/ per course/hvert 
námskeið! Einnig Sérnámskeið fyrir 
Heibrigðisstarfsfólk / Also Special 
Courses for Health Staff. Enska 
fyrir Leiðsögumenn/English and 
Icelandic for Tourist Guides. Start/
Byrja: 7/9, 14/9, 5/10, 2/11,30/11. 
2021: 4/1, 1/2, 1/3, 29/3, 26/4, 
24/5. 4 weeks/vikur x 5 days/daga. 
AM & PM/fh. & eh. Price/Verð: 
49.500 Labour Unions/Labour 
Office pay back 50-90 % of price/ 
Stéttafélög/Vinnumálastofnun 
endurgreiða 50-90% gjalds. www.
iceschool.is - ff@icetrans. is - 
facebook.com/ fullordinsfraedslan 
- Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108, s. 8981175/5571155

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Til leigu 50 fm húsnæði á 
götuhæð við Reykjavíkurveg í 
Hafnarfirði. Leigist sem íbúð, 
skrifstofa,verslunarrrými eða fyrir 
annað léttan atvinnurekstur. Uppl. í 
s. 899 7004

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

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

Jet 1 - 105 cm

Kíktu á úrvalið af loftviftum

Tilboð
21.990 kr

(var 23.075 kr)

Tilboð
59.990 kr

(var 65.373 kr)

Jet II - 105 cm

Tilboð
19.990 kr

(var 21.484 kr)

Tilboð
24.990 kr

(var 27.367 kr)Cyclone 
 132 cm

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

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

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

Risavifta - 254 cm
Fyrir stór rými eða mikla lofthæð

Tilboð
134.990 kr

(var 150.853 kr)

Erum við að leita að þér?

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  1 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0  Þ R I ÐJ U DAG U R



-30% af öllum stólum

SiTTU
BETUR
Í VETUR

OPEN POINT
TILBOÐSVERÐ 

37.900 KR.
Listaverð 55.400 kr.

ARMAR SELDIR SÉR

HEADPOINT
TILBOÐSVERÐ

57.900 KR.
Listaverð 83.400 kr.

ERGO MEDIC 100-2
TILBOÐSVERÐ 

138.900 KR.
Listaverð 198.900 kr.

YOUTEAM
TILBOÐSVERÐ

188.900 KR.
Listaverð 269.900 kr.

www.hirzlan.isS K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N
Síðumúla 37. Sími: 564-5040. hirzlan@hirzlan.is. 



LÁRÉTT
 1 vafin
 5 skarð
 6 tveir eins
 8 runni
 10 titill
 11 gegnsær
 12 brott
 13 síll
 15 röltir
 17 safn

LÓÐRÉTT
 1 afsal
 2 slá
 3 stunda
 4 tvævetra
 7 fiskur
 9 kk. nafn
 12 vitleysa
 14 ábreiða
 16 nóta

LÁRÉTT: 1 flækt, 5 rof, 6 vv, 8 akasía, 10 ma, 11 
tær, 12 burt, 13 alur, 15 lallar, 17 klasi.
LÓÐRÉTT: 1 framsal, 2 loka, 3 æfa, 4 tvíær, 7 
vartari, 9 sturla, 12 bull, 14 lak, 16 as.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Guðmundur Kjartansson 
(2.466) átti leik gegn Degi Ragn-
arssyni (2.396) á Íslandsmótinu 
í skák sem lauk í fyrradag. 

23...Dxf3+! 24. Dxf3 Rxf3 25. 
Kxf3 Rxd3 26. Rb5 hxg4+ 27. 
hxg4 Bxg4+! og svartur vann 
skömmu síðar. Guðmundur 
Kjartansson varð Íslands-
meistari í þriðja sinn. Bragi 
Þorfinnsson og Helgi Áss 
Grétarsson urðu í 2.-3. sæti. 

www.skak.is: Íslandsmótið í 
skák.  

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Suðvestan 5-10 m/s og 
skúrir, en léttskýjað 
norðaustan til. Hiti 10 til 
18 stig, hlýjast norð-
austan- og austanlands.

2 3 8 5 6 1 9 7 4

9 4 6 7 2 8 5 3 1

7 5 1 9 3 4 6 2 8

3 1 9 4 5 6 7 8 2

4 7 5 2 8 3 1 9 6

6 8 2 1 7 9 3 4 5

5 9 3 6 4 2 8 1 7

8 6 4 3 1 7 2 5 9

1 2 7 8 9 5 4 6 3

2 9 5 8 1 6 3 4 7

7 1 8 9 4 3 6 2 5

3 4 6 2 7 5 8 9 1

5 7 4 1 8 2 9 3 6

8 6 9 3 5 4 7 1 2

1 2 3 6 9 7 4 5 8

6 5 7 4 2 9 1 8 3

9 3 1 5 6 8 2 7 4

4 8 2 7 3 1 5 6 9

3 9 5 4 1 6 7 2 8

8 4 2 7 9 3 6 1 5

1 6 7 8 2 5 9 3 4

9 2 3 1 7 4 8 5 6

4 8 6 9 5 2 1 7 3

5 7 1 3 6 8 2 4 9

6 5 4 2 8 7 3 9 1

2 1 8 5 3 9 4 6 7

7 3 9 6 4 1 5 8 2

1 4 7 2 6 8 3 5 9

8 2 5 9 3 7 1 6 4

9 3 6 4 5 1 8 7 2

2 8 4 1 9 5 7 3 6

3 5 9 6 7 4 2 8 1

6 7 1 3 8 2 9 4 5

4 9 8 5 1 3 6 2 7

7 6 2 8 4 9 5 1 3

5 1 3 7 2 6 4 9 8

1 4 8 2 5 6 3 9 7

6 2 7 4 3 9 5 8 1

9 3 5 7 8 1 2 4 6

7 6 2 1 9 5 4 3 8

8 5 1 3 2 4 6 7 9

3 9 4 8 6 7 1 5 2

2 8 9 5 1 3 7 6 4

4 1 3 6 7 8 9 2 5

5 7 6 9 4 2 8 1 3

2 5 8 3 6 9 4 7 1

9 1 6 8 4 7 5 2 3

3 7 4 5 1 2 6 8 9

4 2 9 6 3 8 7 1 5

5 6 7 1 9 4 2 3 8

8 3 1 2 7 5 9 4 6

1 4 3 9 2 6 8 5 7

6 8 2 7 5 1 3 9 4

7 9 5 4 8 3 1 6 2

Hugsa sér! 
Leeds rýkur upp 

og Liverpool 
vinnur deildina!

Á sama 
tímabili!

Til hamingju, 
Pondus! Til hamingju, 

Jói!

Nei! Þetta er of 
slappt! Komdu 

hingað, vitleysingur!

Því aldrei 
munu 6 stig 
fljóta jafn 

auðveldlega 
til Anfield!

Það eina sem 
mun fljóta er 
Púlarablóð!

En hvað 
þetta er 
fallegt!

Þú ert með svo flott  
húðflúr, Pierce.

Gaur.

Ég var að klára að 
taka myndir af þeim  

á Instagrammið mitt.

Þú getur skannað QR-kóðann  
ef þú vilt skoða þær.

Hannes!  
Ekki hlaupa  

inni!

Ókei... en ég  
held ég þurfi  

að gubba!

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

3 TEGUNDIR AF
SÚRDEIGSBRAUÐUM

VELDU GÆÐI!
PREN

TU
N
.IS

................................................
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ÚT Á GRANDA ÚT Á GRANDA

Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940 | Opið mán. – fös. kl. 9 – 18. Laugardag kl. 9 – 16. Sunnudag kl. 10-14.

OPNUNARTÍMAR Á ÚTSÖLUNNI 
 9 – 18 Mánudag – föstudag
 9 – 16 Laugardgur
 10 – 14 Sunnudag

veidiportid.is

Nokkur dæmi !
VÖÐLUR 25% AFSLÁTTUR

FLUGULÍNUR ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR

FLUGUSTANGIR ALLT AÐ 40 % AFSLÁTTUR

VÖÐLUSKÓR  ALLT AÐ 50 % AFSLÁTTUR

VÖÐLUJAKKAR 25 % AFSLÁTTUR

SJÓHJÓL 25 % AFSLÁTTUR

FLUGUHJÓL ALLT AÐ 50 % AFSLÁTTUR

KASTSTANGIR ALLT AÐ 50 % AFSLÁTTUR

VEIÐIVESTI 25 % AFSLÁTTUR

SPÚNAR OG PILKAR 25 % AFSLÁTTUR

FLUGUR OG TÚPUR 25 % AFSLÁTTUR

ÚTSALAN ER HAFINN !
15-80%  AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM Í 6 DAGA !

GERÐU KAUP ÁRSINS Á VEIÐIVÖRUM 

OG MARGT ANNAÐ Í BÚÐINNI MEÐ GÓÐUM 

AFSLÆTTI EN BARA Í 6 DAGA !

BESTU BITARNIR FARA FYRST !! 



ÞEGAR SUMAR 
BÓKANNA ERU 

OPNAÐAR MINNA ÞÆR HELST Á 
SKÚLPTÚRA EN AÐRAR ERU 
FRÁSAGNAKENNDARI Í TEXTA 
OG MYNDUM OG MEIRA Í ÆTT 
VIÐ HEFÐBUNDNARI BÆKUR 
EINS OG VIÐ ÞEKKJUM ÞÆR.

BÆKUR

Sjö lygar 

Elizabeth Kay

Þýðing: Ingunn Snædal
Útgefandi: Drápa
Fjöldi síðna: 380 

Sjö lygar er fyrsta bók Elizabeth 
Kay, en hún starfar sem ritstjóri 
hjá Penguin Random House. Þessi 
frumraun er fremur vel skrifuð 
glæpasaga sem ætti að renna vel 
ofan í glæpasagnaunnendur.

Aðalpersóna bókarinnar, Jane, 
er haldin ákafri þörf fyrir að vera 
elskuð og það svo mjög að skilgreina 
má sem alvarlega þráhyggju. Jane og 
vinkona hennar Maria hafa verið 
nánast óaðskiljanlegar frá barns-
aldri. Jane hefur hugmyndir um að 
svo eigi að vera um aldur og ævi. 
Maria er ekki alveg sama sinnis, 

enda á hún mann, sem Jane kann 
reyndar verulega illa við. Sjálf hefur 
Jane misst eiginmann sinn og þarf 
því enn meir á 
Mariu að halda 
en áður.

Helsti styrkur 
bókarinnar felst 
í persónusköpun 
Jane. Þráhyggjan 
gerir hana ógn-
vænlega en við-
kvæmni hennar 
kallar á nokkra 
samúð. Lesand-
ann fer snemma að gruna að Jane 
hafi framið glæp og er því við öllu 
búinn en samt tekst höfundinum 
að skelfa hann í mögnuðum kafla 
þar sem hin hættulega hlið á Jane 
opinberast.

Jane segir söguna og er þar að tala 
við einstakling og skýra ýmislegt 
fyrir honum. Hver sá einstaklingur 
er opinberast ekki fyrr en undir 

lokin og sú uppljóstrun er nokkuð 
snjöll.

Systir Jane, sem þjáist af anor-
exíu, og heilabiluð móðir koma 
einnig nokkuð við sögu og gæða 
verkið dýpt. Hið sama verður 
því miður ekki sagt um innkomu 
blaðakonu nokkurrar en þáttur 
hennar í sögunni er afar ótrúverð-
ugur og dregur verkið niður. Sagan 
hefði styst nokkuð hefði höfundur 
sleppt þessu mjög svo óþarfa inn-
leggi. Sagan sem er 380 blaðsíður 
hefði einungis haft gott af þeirri 
styttingu.

Sjö lygar er þó í meginatriðum 
góð glæpasaga sem heldur athygli 
lesandans og undir lokin verður 
hún afar spennuþrungin.
Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Glæpasaga sem státar 
af athyglisverðri aðalpersónu. Alls ekki 
gallalaus bók en mjög spennandi á 
köflum.

Þráhyggjukennd ást

Jaðarlönd – Borderlands er 
sýning í Landsbókasafni 
Íslands - Háskólabókasafni 
á bókverkum sextán lista-
manna frá sjö löndum. Krist-
ín Þóra Guðbjartsdóttir er í 

hópi listamannanna og er einnig 
sýningarstjóri. Sýningin er á vegum 
bókverkahópsins Arkir sem starfað 
hefur frá árinu 1998 en meðlimir 
hópsins sinna öllu jafna margvís-
legri listsköpun á sviði málara- og 
grafíklistar, textíllistar, ritlistar, 
myndlýsinga og hönnunar.

„Við erum ellefu listakonur sem 
erum í bókverkafélaginu Arkir og 
vinnum listrænar bækur en bók-
verk er samheiti yfir listaverk sem 
tengjast á einhvern hátt bókinni 
að formi eða hugtaki. Þegar sumar 
bókanna eru opnaðar minna þær 
helst á skúlptúra en aðrar eru frá-
sagnakenndari í texta og myndum 
og meira í ætt við hefðbundnari 
bækur eins og við þekkjum þær,“ 
segir Kristín. „Við erum tíu Arkir 
sem eigum verk á þessari sýningu 
og auk okkar eru sex erlendir 
gestir, frá Litháen, Bandaríkjunum, 
Noregi, Danmörku, Póllandi og 
Bretlandi.“

Sýningar í Bandaríkjunum
Sýningin er samsett úr nýlegum 
verkum sem aðeins hafa verið 
sýnd í Bandaríkjunum á farand-
sýningunni Borderlands. „Rebecca 
Goodale, vinkona mín sem einn-
ig á verk hér á sýningunni, stýrir 
bókverkadeildinni hjá Univers ity 
of Southern Maine í Portland og 
bauð mér að sýna í sýningarsal 
bókasafnsins þar. Ég sá mér ekki 
fært að sýna ein og fékk vinkonur 
mínar í Örkunum til liðs við mig 
en við vorum byrjaðar að vinna 
með Land-konseptið og ákváðum 
að þau verk væru upplögð vestur 
um haf. Frá Portland Maine fór 
sýningin til Washington-fylkis 
og síðan bað University Museum 
of Fine Arts í Tallahasse í Flórída 
um að fá hluta af þessum verkum á 
sýninguna Elemental Iceland. Nú 
eru verkin á þessari sýningu hér, 

Bókverk sem einkennast af fjölbreytileika
Sýningin Borderlands stendur yfir í Landsbókasafni Íslands. Sextán listamenn frá sjö löndum sýna þar 
ýmiss konar bókverk, sem sum hver minna á skúlptúra. Hluti verkanna var sýndur í Bandaríkjunum. 

„Listamennirnir eru að kanna lönd og mæri,“ segir Kristín Þóra. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Verk eftir Kristínu Þóru á sýningunni.

auk bókverka erlendu gestanna,“ 
segir Kristín.

Margvíslegar aðferðir
Titill sýningarinnar vísar til heima 
á jaðri veraldar. „Listamennirnir 
eru að kanna lönd og mæri, texta 
og tungumál, náttúru og menn-
ingarheima frá ólíkum sjónarhorn-
um,“ segir Kristín. „Fjölbreytileiki 
er einkenni á sýningunni og verkin 

eru f lest öll nýleg. Aðferðirnar eru 
margs konar: þrívíð pappírsbrot, 
málun og teikning, þrykk- og 
textíl aðferðir og sitthvað f leira. 
Verk okkar Íslendinganna bera 
með sér að við höldum okkur til 
hlés í lita pallettunni, en bókverk 
Rebeccu Goodale frá Bandaríkjun-
um og pólsku listakonunnar Bôzka 
Rydlewska eru mun litríkari, þá 
sérstaklega pop-up verkið Lótus 
eftir Bôzka sem er sannkölluð lita-
sprengja.“

Kristín segir yfirleitt fá eintök 
gerð af hverju bókverki. „Oft er 
þetta bara eitt eintak en stundum 
f jölfölduð en sjaldan í miklu 
magni.“ Hún segir marga listamenn 
gera bókverk og nefnir Dieter Roth 
sem hafi á sínum tíma gert mörg 
áhugaverð bókverk.

Þessi afar áhugaverða og fallega 
sýning stendur fram til sunnudags-
ins 20. september.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is
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HEYRNARSTÖ‹INKringlunni • sími 568 7777 • heyra.is

Gæði lífsins eru líka
mæld í desíbelum

Beltone Amaze™

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

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

beint við snjallsímann þinn eða önnur snjalltæki. Þú uppli�r heiminn á nýjan hátt þegar þú 

leggur við hlustir með Beltone Amaze™. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu 

og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

 



EXTRA OPNAR
Á BARÓNSSTÍG

Kemur með Costco til þín...
B a r ó n s s t í g  4 ,  1 0 1  R e y k j a v í k  •  M ý r a r v e g i ,  6 0 0  A k u r e y r i

H a f n a r g a t a  5 1 - 5 5 ,  2 3 0  R e y k j a n e s b æ

GARNIER
MICELLAR

WATER -2X700 ML

1899
KR/PK 

DOVE
BODY WASH

6X450 ML

2299
KR/PK 

KIRKLAND
TRIPLE SATIN

WC PAPER
4PK X 10

2579
KR/PK 

PRINCES
PURE

ORANGE JUICE
24X200 ML

959
KR/PK

PRINCES
PURE

APPLE JUICE
24X200 ML

929
KR/PK

PERFECTLY
CLEAR

BERRY/LEMON
24X500 ML

1389
KR/PK 

KIRKLAND
ROLL KITCHEN

TOWEL
PAKKNING

2799
KR/PK 

PEPSI MAX
CHERRY

24X330 ML

1599
KR/PK 

BYD CARE
ANDLITSGRÍMUR 
50 STK Í PAKKA

2809 
KR/PK

EXTRA
ÓDÝRT
COSTCO VÖRUR Á 
COSTCO VERÐI

EMMESS
HNETU- OG 

DAIMTOPPAR
4 Í PAKKA

699
KR/PK

KJÖRFUGL
BRINGUR

1999
KR/KG

VATNS-
MELÓNUR

249
KR/KG

DEL 
MONTE

ANANAS

249
KR/KG

RUSTICA
PEPPERONI &

ROYALE
PIZZUR

599
KR/PK

MYLLAN
HEIMILISBRAUÐ

770G

369
KR/STK

MS
LÉTTMJÓLK

D-VÍTAMÍNBÆTT
1 L

189
KR/STK

MS
BRAUÐOSTUR
MILDUR 26%

1249
KR/KG

STJÖRNUEGG 
STÓR - 816 G

529
KR/STK

ANOLON
POTTASETT

17799
KR/PK 

SISTEMA
BRILLIANCE
NESTISBOX

4699
KR/PK 

GOURMIA
DIGITAL AIR

FRYER

11999
KR/PK 

LENOR
UNSTOPPABLES

570 G

1529
KR/STK 
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DRISCOLL’S
BLÁBER

125 G

249
KR/PK

KLÁRT Í 
KÆLINN FRÁ 
ÖLGERÐINNI

10X330 ML

499
KR/PK

TAKMARKAÐ
MAGN!

TAKMARKAÐ
MAGN!

TAKMARKAÐ
MAGN!



EXTRA OPNAR
Á BARÓNSSTÍG

Kemur með Costco til þín...
B a r ó n s s t í g  4 ,  1 0 1  R e y k j a v í k  •  M ý r a r v e g i ,  6 0 0  A k u r e y r i

H a f n a r g a t a  5 1 - 5 5 ,  2 3 0  R e y k j a n e s b æ

GARNIER
MICELLAR

WATER -2X700 ML

1899
KR/PK 

DOVE
BODY WASH

6X450 ML

2299
KR/PK 

KIRKLAND
TRIPLE SATIN

WC PAPER
4PK X 10

2579
KR/PK 

PRINCES
PURE

ORANGE JUICE
24X200 ML

959
KR/PK

PRINCES
PURE

APPLE JUICE
24X200 ML

929
KR/PK

PERFECTLY
CLEAR

BERRY/LEMON
24X500 ML

1389
KR/PK 

KIRKLAND
ROLL KITCHEN

TOWEL
PAKKNING

2799
KR/PK 

PEPSI MAX
CHERRY

24X330 ML

1599
KR/PK 

BYD CARE
ANDLITSGRÍMUR 
50 STK Í PAKKA

2809 
KR/PK

EXTRA
ÓDÝRT
COSTCO VÖRUR Á 
COSTCO VERÐI

EMMESS
HNETU- OG 

DAIMTOPPAR
4 Í PAKKA

699
KR/PK

KJÖRFUGL
BRINGUR

1999
KR/KG

VATNS-
MELÓNUR

249
KR/KG

DEL 
MONTE

ANANAS

249
KR/KG

RUSTICA
PEPPERONI &

ROYALE
PIZZUR

599
KR/PK

MYLLAN
HEIMILISBRAUÐ

770G

369
KR/STK

MS
LÉTTMJÓLK

D-VÍTAMÍNBÆTT
1 L

189
KR/STK

MS
BRAUÐOSTUR
MILDUR 26%

1249
KR/KG

STJÖRNUEGG 
STÓR - 816 G

529
KR/STK

ANOLON
POTTASETT

17799
KR/PK 

SISTEMA
BRILLIANCE
NESTISBOX

4699
KR/PK 

GOURMIA
DIGITAL AIR

FRYER

11999
KR/PK 

LENOR
UNSTOPPABLES

570 G

1529
KR/STK 
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DRISCOLL’S
BLÁBER

125 G

249
KR/PK

KLÁRT Í 
KÆLINN FRÁ 
ÖLGERÐINNI

10X330 ML

499
KR/PK

TAKMARKAÐ
MAGN!

TAKMARKAÐ
MAGN!

TAKMARKAÐ
MAGN!



Þriðjudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn   
08.15 Grey’s Anatomy   
09.05 Bold and the Beautiful   
09.25 Gilmore Girls   
10.05 Ultimate Veg Jamie   
10.55 First Dates   
11.40 NCIS   
12.35 Nágrannar   
12.55 So You Think You Can Dance   
14.15 Ísskápastríð   
14.50 The Great British Bake Off   
15.45 Doghouse   
16.35 Kevin’s Grandest Designs  
17.35 Bold and the Beautiful   
18.00 Nágrannar   
18.26 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2   
18.50 Sportpakkinn   
18.55 Ísland í dag   
19.10 Óminni   
19.40 Shark Tank    Stórgóðir og 
spennandi raunveruleikaþættir þar 
sem hugmyndaríkir frumkvöðlar 
keppa um hylli auðjöfra með 
alls kyns uppfinningum og hug-
myndum. Auðjöfrarnir eru vægðar-
lausir í umsögnum sínum og reka 
umsækjendur hiklaust á dyr en 
þyki hugmyndirnar arðvænar og 
áhugaverðar aðstoða fjárfestarnir 
frumkvöðlana við að gera hugar-
fóstur þeirra að veruleika.
20.25 God Friended Me   
21.10 Blindspot   
21.55 All American   
22.40 Room 104   
23.05 Last Week Tonight with 
John Oliver   
23.35 The Bold Type   
00.20 Absentia   
01.10 Dublin Murders  
02.05 Dublin Murders  
03.05 Dublin Murders  
04.00 Dublin Murders  

08.00 Könnuðurinn Dóra   
08.20 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar   
08.45 Mæja býfluga   
08.55 Áfram Diego, áfram!   
09.20 Svampur Sveinsson   
09.45 Stóri og Litli   
09.55 Strumparnir   
10.15 Skoppa og Skrítla á póst-
korti um Ísland   
10.30 Ævintýraferðin   
10.40 Billi Blikk   
10.50 Könnuðurinn Dóra   
11.15 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar   
11.40 Mæja býfluga   
11.50 Áfram Diego, áfram!   
12.15 Svampur Sveinsson   
18.15 Kalli á þakinu 
20.00 Friends   
20.20 Friends   
20.45 The Middle   
21.05 Veronica Mars   
21.55 Insecure   
22.25 Orange is the New Black   
23.20 Krypton   
00.05 Friends   
00.25 Friends   
00.50 The Middle   

10.30 Very Ralph  
12.15 2 Years of Love  
13.45 The Best Exotic Marigold 
Hotel  
15.45 Very Ralph  
17.30 2 Years of Love  
18.55 The Best Exotic Marigold 
Hotel  
21.00 Colette  
22.45 Gringo  
00.35 Hell or High Water  
02.15 Colette  

06.00 PGA Tour 2020   
10.00 PGA Tour 2020   
14.00 PGA Highlights 2020  
14.55 PGA Tour 2020   
20.55 PGA Special: The Alamo 
2020  
21.45 PGA Tour 2020   

06.00  Síminn + Spotify
12.30  Dr. Phil   
13.10  The Late Late Show    
13.50  American Housewife   
14.11  The Block   
15.01  90210   
16.30  Family Guy   
16.50  The King of Queens   
17.10  Everybody Loves Raymond   
17.35  Dr. Phil   
18.20  The Late Late Show    
19.05  Man with a Plan   Adam 
kemst að því að það er erfiðara 
en að segja það að ala upp þrjú 
ung börn sín. Þegar konan hans 
fer aftur að vinna kemst hann að 
því að hin nýja starfsskylda hans 
heima er erfiðari en hann bjóst 
við. En hann gefst ekki upp.
19.30  The Neighborhood   
20.00  The Block   
21.00  The Good Fight   
21.50  Bull   
22.35  Love Island   
23.30  The Late Late Show    
00.15  Hawaii Five-0   
01.00  Blue Bloods   
01.45  Transplant   
02.30  Girlfriend’s Guide to 
Divorce   
03.15  Síminn + Spotify

09.00 15. umferð  
10.10 Þróttur R. - Fylkir  
11.50 FA Community Shield: Arse-
nal - Liverpool  
13.40 Community Shield 2020 - 
Highlights  
14.05 Leiknir R. - Keflavík  
15.45 Þór/KA - Valur  
17.25 Wolfsburg - Lyon  
19.15 Meistaradeildarmörkin  
19.35 Uppgjörsþáttur Meistara-
deildarinnar 2019/2020  
20.25 15. umferð  
21.35 Grótta - Fylkir  
23.20 UCL Classic Matches  

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 Mannlegi þátturinn  
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið  
14.00 Fréttir
14.03 Lofthelgin  
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá  
17.00 Fréttir
17.03 Lestin  
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkakastið  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar  
20.35 Mannlegi þátturinn  
21.30 Kvöldsagan: Sjálfstætt 
fólk  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið  
23.05 Lestin  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP
13.00 Spaugstofan 2004-2005   
13.25 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2007-2008   
14.15 Kastljós   
Umsjónarmenn eru Einar Þor-
steinsson og Jóhanna Vigdís 
Hjaltadóttir. e.
14.30 Menningin   
14.40 Gettu betur 2011   
16.10 Gleðin í garðinum   
16.40 Bækur sem skóku sam-
félagið   
16.45 Úr Gullkistu RÚV: Þú ert hér   
17.10 Menningin - samantekt  
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Óargardýr   
18.29 Fjölskyldukagginn   
18.50 Svipmyndir frá Noregi  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós  
19.50 Menningin  
20.00 Strandir  
20.40 Guðrún Sóley grillar  
20.50 Húsbyggingar okkar tíma       
Fjögurra þátta sería um arki-
tektúr á tímum loftslagsbreytinga. 
Hvernig byggjum við borgir fyrir 
breytt loftslag með stormum og 
miklum rigningum? Sjálfbær arki-
tektúr fer vaxandi um heim allan 
og danskir arkitektar eru þar í 
fararbroddi. Lausnir við loftslags-
vanda sem um leið stuðla að góðu 
lífi eru í þróun.
21.25 Parísarsögur   
22.00 Tíufréttir  
22.15 Veður
22.20 Djúpríkið   
23.15 Kennarinn    Pólsk spennu-
þáttaröð um menntaskólakennara 
sem flyst frá Varsjá til smábæjar-
ins Dobrowice og hefur störf við 
menntaskóla í bænum. Þegar 
einn af nemendum skólans finnst 
myrtur hefur kennarinn sína eigin 
rannsókn á málinu og er stað-
ráðinn í að komast að sannleik-
anum. Aðalhlutverk: Maciej Stuhr, 
Katarzyna Dabrowska og Paulina 
Szostak. Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi ungra barna. e.
00.10 Dagskrárlok

20.00 Söfnin á Íslandi  Þáttaröð 
um íslensk söfn og safnamenn-
ingu.
20.30 Lífið er lag  Þáttur um mál-
efni fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri áranna. 
Umsjón: Sigurður K. Kolbeinsson.
21.00 21 - Fréttaþáttur á þriðju-
degi  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 segir 
frá sjarma og sérstöðu bæjarfélag-
anna hringinn í kringum Ísland.

Fylgstu með!

Dagskráin
á Hringbraut

Fréttir og
fagmennska
Linda Blöndal og Sigmundur 
Ernir stjórna fréttaþættinum 21 
á Hringbraut á hverju kvöldi 
frá mánudegi til fimmtudags 

og spegla þar þjóðfélagið í sinni 

margbreytilegustu mynd á 

upplýsandi og áhugaverðan hátt

FRÉTTIR , FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
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TAKK LJÓSAVINIR
Þið veitið krabbameinsgreindum ómetanlegan stuðning ljosid.is

Nafn: Magnea Mist Einarsdóttir

Aldur: 21. fædd 1999

Starf/nám: Var að klára 1. árið í félagsráðgjöf 
við Háskóla Íslands og ætla núna að taka smá 
námspásu og fara að vinna. 

Hvernig myndir þú lýsa tilfinningunni þegar þú mættir 

í ljósið: Ég var alveg pínu stressuð því ég hafði 
síðan ég vissi hvað Ljósið væri haldið að það væri 
bara eldra fólk sem færi þangað. En það var 
tekið alveg rosalega vel á móti mér og æðislegt 
fólk sem starfar þarna. Hjálpaði mér að mæta 
á námskeið og fleira en hefði verið gaman ef 
fleiri væru á mínum aldri svo maður gæti kynnst 
jafnöldrum í sömu sporum. Hvet því alla að fara í 
ljósið, sama á hvaða aldri maður er! 

Hvernig fréttir þú af ljósinu: Minnir að ég hafi frétt 
af því í gegnum ættingja.

Hver er uppáhalds dagskrárliðurinn þinn í ljósinu: 

Námskeiðin voru æði sem ég fór á þegar ég kom 
fyrst í ljósið, annars hef ég verið að mæta í 
nudd, myndlist og íþróttatíma. Það er svona það 
helsta. 

Nýtti einhver ástvinur sér þjónustu fyrir 

aðstandendur: Það var enginn ástvinur minn sem 
gerði það, en ég myndi algerlega hvetja fólk til 
þess!

Ljósavinir eru ómetanlegur þáttur í starfsemi Ljóssins. Með þínu framlagi geta nú yfir  
500 ljósberar eins og Magnea Mist notið endurhæfingar og stuðnings í hverjum mánuði.
Það er ekkert sem býr mann undir að greinast með krabbamein en með þinni hjálp 
getum við boðið þeim sem greinast faglega endurhæfingu.
Fyrir það erum við ævinlega þakklát.



VMA-tónlistarhátíðin 
fór fram á sunnu-
daginn. Upphaflega 
stóð til að hún yrði 
í Barclays  Center í 
Brooklyn í New York 

en ákveðið var að breyta fyrirkomu-
laginu og voru því atriðin sýnd á 

ýmsum sviðum utandyra víðs vegar 
um borgina. 

Lady Gaga og Ariana Grande 
hlutu f lestar tilnefningar, alls 
níu. Lag þeirra Rain on me var ein-
mitt valið lag ársins. Lady Gaga vann 
svo flest verðlaun í heildina, fimm 
stykki með Tricon-verðlaununum. 

Athygli vakti að hún skipti um föt 
fyrir hvert skipti sem hún tók við 
verðlaunum og var hún áberandi 
frumleg í fatavalinu eins og henni 
einni er lagið. 

Hér er samantekt yfir hennar 
flottustu „lúkk“ frá hátíðinni.
steingerdur@frettabladid.is

Lady Gaga 
sigurvegari kvöldsins

VMA-tónlistarhátíðin fór fram í New York á sunnudaginn. Henni 
var sjónvarpað í beinni útsendingu, í fyrsta sinn í fimm ár. Hátíðin 

var með mjög breyttu sniði vegna heimsfaraldurs COVID-19.

Lady Gaga vann flest verðlaun, alls fimm stykki. Hún var sérstaklega heiðruð með Tricon-verðlaununum.

Gaga fékk verðlaun fyrir besta sam-
starfið fyrir lagið Rain on me sem 
hún söng með Ariana Grande.

Hún tók svo að sjálfsögðu eitt vin-
sælasta lag ársins, Rain on me.

Þetta er í fyrsta sinn sem Tricon-verðlaunin eru veitt. 
MTV velur einstakling sem þykir skara fram úr á þremur 
eða fleiri sviðum á borð við söng, leiklist og tísku.

Glæsileg 
í grænu að 

taka við verð-
launum fyrir 

lag ársins.

Mætt 
á dregilinn 

með sérstaka 
hlífðarkúlu. 

MYNDIR/GETTY

Hér tekur 
hún við verð-
launum sem 
listamaður 

ársins.  
Upp 

á sviði að 
taka lagið. Lady 
Gaga klæddist 

mörgum glæsileg-
um grímum yfir 

kvöldið.
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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

ÉG VAR ALLTAF Í 
LEÐRI EN ÞETTA 

VAXTARLAG BREYTIST Á MANNI 
ÞEGAR MAÐUR ELDIST OG ÞÁ 
VERÐUR MAÐUR SVO ASNA-
LEGUR Í LEÐRI.

Hjónin Grétar Baldursson og Kristín Ellý Egilsdóttir eru búin að axla öll sín skinn og skella Kós í lás í í hinsta sinn á 
Laugavegi eftir 28 skemmtileg ár í leðurversluninni sem þau halda nú áfram með í Grindavík. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Það er sko búið að standa 
til að hætta í tvö ár. Ég 
er ekkert að f lýja út 
af COVID eða neinu 
þvíumlíku. Ég meina 
Íslendingar hafa versl-

að hjá mér 90-95%,“ segir leður-
kaupmaðurinn Grétar Baldursson 
sem er að minnka við sig og f lytja 
verslunina Kós til Grindavíkur eftir 
28 farsæl ár við Laugaveginn.

„Ég var alltaf í leðri en þetta vaxt-
arlag breytist á manni þegar maður 
eldist og þá verður maður svo asna-
legur í leðri,“ segir Grétar og þver-
tekur fyrir að hann sé orðinn leiður 
á leðrinu eða of gamall til þess að 
versla með það.

„Nei, nei. Ég er ekkert gamall. 
Nýorðinn sjötugur. Ég f lutti til 
Grindavíkur og fékk aðstöðu þar 
undir leðurfatnað og ætla bara að 
setja upp sér mótorhjólaverslun 
þar.“

Kvatt með trega
Grétar og konan hans, Kristín Ellý 
Egilsdóttir, hafa staðið vaktina í Kós 
víða á Laugaveginum þessa tæpu 
þrjá áratugi og verið með búðina í 
húsum númer 62, 41, 39 og að lokum 
á Laugavegi 86 þar sem þau skelltu í 
lás í síðasta sinn í gær.

„Seinasti söludagur var á laugar-
daginn og ég er að ganga frá með 
söknuði. Við erum búin að vera í 
þessu saman alveg frá upphafi og 
höfum bara unnið í þessu alveg 
endalaust.“

Grétar ber sig þó vel á þessum 
óneitanlega miklu tímamótum og 
vill meina að söknuðurinn sé meiri 

hjá frúnni sem hefur lengi borið 
nafnbótina „leðurdrottningin“ með 
stolti.

„Ég veit að hún tekur það svo-
lítið nærri sér að hætta og það er 
alltaf skref hjá fullorðnu fólki að 
hætta rekstri eftir svona langan 
tíma. Þetta er búinn að vera mjög 
skemmtilegur tími og ég hef alltaf 
elskað að fara í vinnuna á Lauga-
vegi. Vegna þess að þar er svo mikið 
af sérstöku fólki sem er ekkert ann-
ars staðar.“

Síðasti jakkinn
„Þetta eru mikil viðbrigði. Maður er 
búinn að vera svo lengi hérna og að 
sjálfsögðu er söknuður,“ segir Krist-
ín Ellý. „Þetta er búin að vera mikil 
vinna hérna en líka skemmtilegt.“

Þeim hjónum ber saman um að 
leðurfólk sé upp til hópa skemmti-
legt og Kristín Ellý segir viðskipta-
vinina eiga drjúgan þátt í því hversu 
gaman það hafi verið hjá henni í 
vinnunni í gegnum árin.

„Stundum droppa þau bara við 
til þess að segja hæ og heilsa upp 
á mann. Ég mun sakna kúnnanna 
mikið og það eru margir búnir að 
kveðja mig í dag og það eru tveir, þrír 
á leiðinni,“ sagði Kristín þegar hún 
var að ganga frá á Laugavegi í gær.

„Við erum bara að þrífa út núna. 
Það er allt orðið tómt. Allt farið. 
Það komu tveir í morgun og ætluðu 
að versla sér jakka,“ segir leður-
drottningin sem lét það ekki trufla 
viðskiptin að lagerinn væri kominn 
til Grindavíkur og seldi enn einn 
leðurjakkann á Laugaveginum.

„Ég sagðist alveg vita hvaða jakki 
þetta væri og hann er seldur. Hann 
er bara ofan í kassa í bílskúr heima 
hjá mér. Hann borgaði hann bara og 
ég kem honum bara til hans þegar 
ég er búin að opna kassana heima.“

Engin leið að hætta
Vélhjólafólk er oftar en ekki leðrað 
frá toppi til táar og er því að vonum í 
miklum metum hjá leðurhjónunum 
sem ætla að halda áfram að sinna 
þeim í Grindavík undir merkjum 
Kós. „Ég á bara svo rosa mikið af 
hjólafólki sem eru fastakúnnar og 
hjólastrákarnir fara sko um allt,“ 
segir Grétar sem hefur ekki frekar 
en Kristín nokkrar áhyggjur af því 
að Grindavík þyki of langt í burtu. 
„Það koma allir mínir fastakúnnar 
þangað. Ég hef engar áhyggjur af 
því. Ég er með svo stóran hóp.“

Grétar bætir við að þá standi 
til að uppfæra og endurnýja vef-
verslunina ledur.is þannig að þau 
hjónin eru síður en svo hætt þótt 
þau hafi yfirgefið Laugaveginn. „Ég 
þori ekkert að hætta. Ég er ekki með 
nein áhugamál og er búinn að vera 
lokaður inni í búð í 28 ár og mér 
finnst ekki taka því að hætta en ég 
ætla að vinna það þannig að ég fái 
einhver frí. Ég hef aldrei fengið frí.“
toti@frettabladid.is

Tregablandinn 
leðurflutningur  

af Laugavegi
Hjónin Kristín Ellý Egilsdóttir og Grétar Baldursson hafa lengi 
höndlað með leðurfatnað á Laugavegi en eru flutt með Kós til 

Grindavíkur þaðan sem þau ætla að sinna hörðustu fastakúnn-
unum. Mótorhjólafólkinu sem telur kílómetrana ekki eftir sér.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Bókin Þess vegna sofum við, 
eftir dr. Matthew Walker fylgir 
kaupum á Serta Vivant Splendid 
Royal stillanlegum rúmum. Bókin 
hefur slegið í gegn um heim allan. 
Bókin opnar augu almennings fyrir 
mikilvægi svefns í tengslum við 
heilsu, vellíðan og árangur. 

Verðmæti: 3.490 kr. 

Matthew Walker er prófessor við Harvard 
háskóla og sérfræðingur í svefni, sálfræði 
og taugalífeðlisfræði. Hann er virtur 
vísindamaður á þessu sviði og hefur birt 
fjölmargar ritrýndar vísindagreinar.

Hann er aðalfyrirlesari ráðstefnu sem haldin 
verður í Eldborgarsal Hörpu 19. október nk. 
þar sem farið verður ítarlega yfir mikilvægi 
svefns fyrir einstaklinginn, fyrirtæki og samfélagið í heild.

Dregið verður úr nöfnum þeirra sem kaupa Vivant Splendid 
Royal rúm og munu 10 heppnir kaupendur fá aðgangskort á 
ráðstefnuna.

Verðmæti: 29.900 kr. 
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Alþjóðleg metsölubók

Frábær bók um efni sem snertir okkur öll. 

Sérlega áhugaverð, spennandi 

og aðgengileg bók.

Dr. Erla Björnsdóttir sálfræðingur

Mikilvæg og heillandi bók BILL GATES

Þess vegna sofum við er tímamótaverk sem kannar innstu leyndardóma 

svefnsins og útskýrir hvernig við getum virkjað endurnýjunarmátt hans til að 

breyta lífi okkar til hins betra.

Svefn hefur ávallt verið einn mikilvægasti þátturinn í lífi okkar, heilsu og langlífi 

en jafnframt sá sem við vissum einna minnst um, allt þar til vísindalegar 

uppgötvanir byrjuðu að varpa ljósi á hann fyrir tveimur áratugum. Hinn virti 

taugavísindamaður og svefnsérfræðingur, Matthew Walker, sýnir okkur nú á 

eftirminnilegan hátt hve lífsnauðsynlegur svefn er og hvernig hann styrkir 

hæfileika okkar til að læra og taka ákvarðanir, endurkvarðar tilfinningar, eflir 

ónæmiskerfið, stillir matarlystina og ýmislegt fleira.

Þess vegna sofum við er snilldarleg, hrífandi, áreiðanleg og afskaplega 

aðgengileg bók sem kennir lesandanum að skilja og meta svefn og drauma 

á alveg nýjan hátt.

Dr. Matthew Walker er prófessor í taugavísindum og sálfræði við 

Kaliforníuháskóla í Berkeley, forstjóri Svefnrannsóknarstöðvarinnar þar og 

fyrrverandi prófessor í geðsjúkdómafræði við Harvard háskóla.

ISBN 978-9935-517-17-3

Dr. Mathew Walker

 Þýðing:
 Herdís M. Hübner. 

 

 

 

Við hjá Betra baki tökum stolt þátt í útgáfu þessarar bókar sem stuðlað hefur að bættum 

svefni og þar með auknum lífsgæðum milljóna manna um allan heim. Þessa bók þurfa 

allir að lesa! Hún færir okkur skilning á mikilvægi góðs svefns og breytir þannig lífi fólks 

til hins betra. Góður svefn leggur grunninn að góðum degi ...

Gauti Reynisson

Forstjóri Betra bak 

SERTA ER OPINBER SAMSTARFSAÐILI  
HILTON WORLDWIDE HÓTELKEÐJUNNAR

A F S L ÁT T U R
15%
S E N D U M  F R Í T T

VIVANT SPLENDID ROYAL

SERTA VIVANT SPLENDID ROYAL
FIMM STJÖRNU STILLANLEGT RÚM MEÐ HÖFÐAGAFLI

Stillanlegt SERTA VIVANT SPLENDID ROYAL er vandað heilsurúm í fimm stjörnu 
hótel-rúmalínunni frá Serta. Rúmunum fylgir metsölubókin „Þess vegna sofum við“ í nýrri 

íslenskri þýðingu en höfundurinn, dr. Matthew Walker, er væntanlegur til Íslands í haust 
sem aðalfyrirlesari ráðstefnu um mikilvægi svefns. BETRA BAK mun draga út 10 kaupendur 

VIVANT SPLENDID ROYAL rúma sem munu fá aðgangskort að ráðstefnunni.

VIVANT SPLENDID ROYAL 

heilsurúmið er virkilega vandað 

rúm sniðið að þínum þörfum. 

Botninn er fjaðrandi (box-

spring) samsettur úr 20 cm 

háum gormum sem gefa rúminu 

enn meiri þægindi og laga það 

fullkomlega að þér. 
Þráðlaus fjarstýring kemur þér í þá 
stöðu sem best hentar þér.

Virkilega góður stuðningur 
er við bak en mýkra gormakerfi 
á axla- og mjaðmasvæði 

gerir svefnstellingu þína eins 
náttúrulega og mögulegt er. 
Hægt er að velja um tvo stífleika 
á dýnunni, millistífa og stífa 
(medium og firm), allt eftir því 
hvað hentar hverjum og einum. 
Yfirdýnan er millistíf og vinnur 
vel á móti fjöðruninni í botninum 
og dýnunni. Yfirdýnan er gerð úr 
kaldpressuðum svampi.

Höfðagaflinn er fágaður og 
stílhreinn, 120 cm hár. Hægt er að 
fá náttborð og bekk í stíl við rúmið 
en hvort tveggja er selt sér.

VIVANT SPLENDID ROYAL STILLANLEGT HEILSURÚM 
(dýna, botn, fjarstýring, gafl og lappir) 

Stærð Fullt verð Með 15% afslætti
160 x 200 cm 499.900 kr. 424.915 kr.
180 x 200 cm 599.900 kr. 509.915 kr.
180 x 210 cm 609.900 kr. 518.415 kr.
200 x 200 cm 659.900 kr. 560.915 kr.

Náttborð á mynd er 
ekki innifalið í verði.
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Gerðu 
góð kaup
BJÓÐUM VALDA NÝJA BÍLA Á KJARABÍLAVERÐI.
VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Í DAG.

Athugið að um er að ræða takmarkaðan fjölda 
bíla af tilteknum gerðum. Það eru þó fleiri bílar 
í boði en fram koma í auglýsingunni og þá má 
finna á www.bl.is/kjarabilar
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

FLEIRI KJARABÍLAR

Á KJARABILAR.IS

Dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíllRafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Bensín, framhjóladrifinn, beinskiptur. Nýr bíll

Bensín, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Bensín, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Rafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Reynsluaksturbíll

Rafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. ReynsluakstursbíllBensín, fjórhjóladrifinn, beinskiptur. Nýr bíll  

Dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr Bíll

Renault Koleos Initial ParisNissan Leaf N-Connecta

Renault Clio V Zen

Subaru Outback LUX

Nissan Qashqai Acenta

Renault Kangoo sendibíll

Nissan e-NV200 VanDacia Duster Comfort

BMW X1

Listaverð: 7.990.000 kr.Listaverð: 5.130.000 kr.

Listaverð: 2.990.000 kr.

Listaverð: 8.090.000 kr.

Listaverð: 5.990.000 kr.

Listaverð: 4.390.000 kr.

Listaverð: 5.570.000 kr.Listaverð: 4.450.000 kr.

Listaverð: 7.390.000 kr.

DEZ10GYD17

ILJ19

GSR79

ESL03

ZTX32

SUL85NOU99

TBS75

100% rafmagn

100% rafmagn

100% rafmagn

KJARAVERÐ
7.290.000 kr.

KJARAVERÐ
4.790.000 kr.

KJARAVERÐ
2.750.000 kr.

KJARAVERÐ
6.990.000 kr.

KJARAVERÐ
5.390.000 kr.

KJARAVERÐ
3.590.000 kr.

KJARAVERÐ
4.750.000 kr.

KJARAVERÐ
3.990.000 kr.

KJARAVERÐ
6.450.000 kr.



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Hauks Arnar 
Birgissonar

BAKÞANKAR

OPIÐ mán.–lau. kl. 11–18

Úrval nýrra og notaðra bóka!

BÓKAMARKAÐUR
ÁRMÚLA 42

SLOW COW
MIND COOLER

330 ML 

299
KR/STK

906 KR/L

Fyrir svanga
ferðalanga

Á hverjum degi og oft á dag 
fáum við fréttir af farsótt
um, stríðsátökum, glæpum, 

fátækt, gjaldþrotum og hungurs
neyð. Stórspilltum þingmönnum 
og hlýnun jarðar. Þessar fréttir 
hámum við í okkur og stjórnmála
menn espast upp við að sjá tölur 
yfir lesturinn. Þeir halda því áfram 
að tala og skrifa með hástöfum. 
Þeir bæta í. Fjölmiðlamenn flytja 
svo enn fleiri fréttir af sama meiði. 
Neikvæðnin selur og það er allt á 
útsölu. Við erum sólgin í hamfarir.

Af lestri frétta er engu líkara 
en að við séum stödd á versta 
tímabili mannkynssögunnar. Við 
höfum aldrei haft það verra, erum 
á síðustu metrunum. Brátt verður 
þetta búið spil. Heimur versnandi 
fer. Eða hvað?

Á hverju ári deyja fleiri vegna 
ofáts heldur en hungurs. Fleiri 
deyja vegna sjálfsvíga heldur en 
stríðs, glæpa og hryðjuverka sam
anlagt. Fleiri deyja úr elli heldur 
en sjúkdómum. Þessar merkilegu 
upplýsingar eru aðgengilegar 
á vef Alþjóðaheilbrigðismála
stofnunarinnar og eru auðvitað 
í engu samræmi við málflutning 
heimsendaspámanna.

Flókin velmegunarvandamál 
hafa nú tekið fram úr náttúruham
förum, farsóttum og hungursneyð 
sem stærstu vandamál heimsins 
og framfarir í heilbrigðisþjónustu 
hafa stóraukið lífslíkur sjúkra og 
nýfæddra. Í fyrsta sinn í mann
kynssögunni er það velmegun in 
sem reynist hamförum og illmenn
um hættulegri. Það eru mikil 
tímamót.

Heimurinn stríðir við alls konar 
vandamál og ég ætla ekki að gera 
lítið úr þeim. Staðreynd málsins er 
hins vegar sú að við höfum aldrei 
haft það eins gott og akkúrat núna. 
Hvað sem fýlupúkum samfélags
miðlanna kann að finnast um það.

Heimur 
versnandi fer?

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

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
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GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

GÆÐARÚM Á
FERMINGARTILBOÐI

90x200 cm Verð áður kr. 69.900

 NÚ AÐEINS KR. 59.900
120x200 cm Verð áður kr. 84.900 

 NÚ AÐEINS KR. 74.900

90x200 cm Verð áður kr. 99.900

 NÚ AÐEINS KR. 89.900
120x200 cm Verð áður kr. 119.900 

 NÚ AÐEINS KR. 109.900

ÝMIR
5 SVÆÐASKIPT HEILSUDÝNA
Góð millistíf heilsudýna 
á frábæru verði. 
Pokagormakerfi, 
gæðabólstrun. 

FRIGG/ÓÐINN
HÁGÆÐA 7 SVÆÐASKIPTAR 
HEILSUDÝNUR
Pokagormakerfi, þrýstijöfnun 
í yfirdýnu, sterkir hliðarkantar, 
gæðabólstrun. 

      ATH. FLEIRI STÆRÐIR Í BOÐI       ATH. FLEIRI STÆRÐIR Í BOÐI

VERÐ MEÐ BOTNI OG FÓTUM: VERÐ MEÐ BOTNI OG FÓTUM:

20% 
AFSLÁTTUR 
AF MJÚK-
VÖRU

MIKIÐ ÚRVAL AF SÆNGUM, HEILSUKODDUM OG RÚMFÖTUM

10.000 KR. 

AUKAAFSLÁTTUR

AF FERMINGAR-

RÚMUM


