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Starfsmenn Veitna framkvæmdu árlega hreinsun á Reykjavíkurtjörn í gær. Sé það ekki gert stíflar sef ristina sem umframvatni tjarnarinnar er veitt í gegnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

RÚV braut ekki
jafnréttislög
Ú R S KU R ÐAR M ÁL Ríkisútvarpið
braut ekki lög um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla með
ráðningu Stefáns Eiríkssonar í starf
útvarpsstjóra í lok janúar. Þetta
kemur fram í úrskurðum kærunefndar jafnréttismála.
„Ef upphaf lega matið hefði gilt
hefði ég lent í lokaúrtakinu, sem
ekki varð. Þetta kallast bolabrögð.
Kærunefndin sá brotið, en gerir
ekkert með það,“ segir Kristín Þorsteinsdóttir, fyrrverandi útgefandi
Fréttablaðsins, sem kærði ráðninguna auk Kolbrúnar Halldórsdóttur, leikstjóra og fyrrverandi
alþingismanns. – gar, atv / sjá síðu 6

Kristín
Þorsteinsdóttir

Fara í skimun daglega
Tveggja mánaða tökur á erlendum raunveruleikaþáttum eru hafnar á Suðurlandi. Starfsliðið auk hótelstarfsfólks verður skimað daglega fyrir COVID-19.
FERÐAÞJÓNUSTA Upptökur á stórum
alþjóðlegum raunveruleikaþáttum
á vegum sjónvarpsstöðvarinnar
MTV eru hafnar á Suðurlandi og
hvílir mikil leynd yfir verkefninu.
Tökur munu standa yfir næstu
tvo mánuði en starfslið þáttanna
dvelur á Hótel Grímsborgum,
eina fimm stjörnu hóteli landsins,
meðan á verkefninu stendur en
hvert einasta herbergi hótelsins er
pantað til 1. nóvember.
Ólafur Laufdal, eigandi Hótels
Grímsborga, segir að það sé að
sjálfsögðu fagnaðarefni að svo stórt
verkefni komi til landsins þegar
erfiður tími fer í hönd fyrir íslenska
ferðaþjónustu.
„Það hefur verið í mörg horn að
líta til þess að uppfylla sóttvarna-

Mér skilst að
tryggingafyrirtæki
erlendis setji þessar reglur
og eftir þeim er farið í
hvívetna.
Ólafur Laufdal,
eigandi Hótels
Grímsborga

reglur og ekki síst þau skilyrði
sem framleiðendurnir sjálfir setja
varðandi sóttvarnir og hreinlæti,“
segir Ólafur.

Uppáhalds vinnufélaginn

Vertu klár fyrir veturinn
Volkswagen atvinnubílar
HEKLA · Sími 590 5000 · Laugavegur 170 · www.hekla.is/volkswagensalur

Eins og lög gera ráð fyrir var
starfsfólk sjónvarpsþáttanna í
sóttkví á hótelinu í samræmi við
reglur yfirvalda.
Þegar sá tími var liðinn hafi
síðan tekið við stífar reglur sem
framleiðendur sjálf ir hafa sett
sér. Starfsmenn verkefnisins og
hótelsins eru skimaðir daglega
fyrir veirunni af hjúkrunarfólki á
vegum framleiðenda.
„Þetta er ærið verkefni en mér
skilst að tryggingafyrirtæki erlendis setji þessar reglur og eftir þeim er
farið í hvívetna. Það væri eðlilega
mikið fjárhagslegt tjón ef framleiðsla stöðvast vegna smits eða
sóttkvíar starfsfólks,“ segir Ólafur,
sem sjálfur hefur farið í mörg próf
og er rétt að byrja. – bþ

Ungstjörnurnar
greiddu sektir
FÓTBOLTI Ungstirnin Phil Foden og
Mason Greenwood hafa greitt 250
þúsund krónur hvor í sekt til ríkissjóðs vegna brota á íslenskum sóttvarnareglum.
Leikmennirnir buðu íslenskum
stúlkum upp á hótelherbergi til
sín um síðustu helgi þegar England
sótti Ísland heim í Þjóðadeildinni.

Kvennafarið reyndist
dýru verði keypt.
Piltarnir fá ekki að spila með enska
liðinu gegn Danmörku í kvöld,
vegna málsins.
„Við þurftum undir eins að taka
ákvörðun um að aðgreina þá frá
öllum öðrum og koma í veg fyrir
frekari samskipti,“ segir Gareth
Southgate, þjálfari enska karlalandsliðsins. – hó / sjá síðu 10
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Ljón á vellinum

Norðlæg átt 8-13 m/s í dag. Skýjað
með köflum, en dálítil rigning
norðaustanlands og stöku skúrir
syðst. Hiti 3 til 10 stig. SJÁ SÍÐU 14

Kynnisferðir fengu um 200 milljónir frá ríkinu á þremur mánuðum.

Fengu um átta
milljarða á
þrem mánuðum

COVID -19 Rúmlega 270 fyrirtæki
fengu samtals tæpa átta milljarða
króna í stuðning frá ríkinu vegna
hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti mánuðina maí, júní og júlí.
Listi yfir alla rekstraraðila sem
fengu slíka aðstoð er birtur á vef
Ríkisskattstjóra.
Mestan stuðning samkvæmt
ú r r æðinu fék k Icela nd a ir á
umræddu tímabili, tæpa 2,9 milljarða vegna 1.889 starfsmanna, en á
eftir flugfélaginu koma hótelkeðjurnar Flugleiðahótel og Íslandshótel með á f immta hundrað
milljóna hvor í styrki á grundvelli
úrræðisins.

Félag tengt fjölskyldu
fjármálaráðherra fékk
tæpar 200 milljónir í stuðning á umræddu tímabili.
Meðal þeirra fyrirtækja sem fengið hafa mestan stuðning úr ríkissjóði vegna greiðslu launakostnaðar
á uppsagnarfresti eru Kynnisferðir
en fyrirtækið hefur sótt um og fengið tæpar 200 milljónir í stuðning frá
ríkinu á þremur kennitölum vegna
samtals 132 starfsmanna.
Ferðaskrifstofa Kynnisferða
fékk rúmar 92 milljónir í styrki á
umræddu tímabili, hópbifreiðar
Kynnisferða fengu 58,4 milljónir og
Bílaleiga Kynnisferða 35,2 milljónir.
Fyrirtækið er í eigu föðurfjölskyldu
Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra sem mælti fyrir löggjöf um
stuðninginn í vor. – aá

Liverpoolstjarnan Trent Alexander-Arnold skellir upp úr við æfingar á Laugardalsvellinum í gærmorgun þar sem enski landsliðsþjálfarinn Gareth
Southgate rifjar upp gamla takta. Næsti áfangastaður Englendinga í Þjóðadeildinni er Kaupmannahöfn þar sem þeir mæta Dönum. Leikmennirnir
Phil Foden og Mason Greenwood fara þó aftur til Englands eftir að hafa verið reknir úr liðinu fyrir að brjóta sóttvarnareglur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fangelsi lokað
eftir eina viku
FANGELSISMÁL Fangelsinu á Akureyri verður lokað þriðjudaginn
15. september, þrátt fyrir mótmæli
bæði lögreglufélaga á Norðurlandi
og Afstöðu, félags fanga. Ákvörðunin var tekin í hagræðingarskyni. Sex manns munu því missa
vinnuna.
Hafa lögreglumenn bent á að
útreikningar á sparnaði við lokunina hafi ekki verið birtir og að lokunin muni koma niður á störfum
lögreglunnar. Afstaða bendir á að
smærri fangelsi séu betur til þess
fallin að draga úr af brotum og að
starfsfólkið á Akureyri sé til fyrirmyndar.
Í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu kemur fram að lögreglan á
Akureyri muni áfram geta nýtt sér
úrræði til gæsluvarðhaldsvistar á
staðnum á grundvelli undanþáguheimildar. Ekki þurfi því að f lytja
fólk suður með tilheyrandi kostnaði og mannafla. – khg
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Jafnast á við útblástur
yfir tvö þúsund bíla
Verkfræðistofan Efla reiknaði út sparnað á kolefnisspori við verslun í Barnaloppunni. Rúm fimm þúsund tonn í útblæstri koltvísýrings hafa sparast frá
opnun og segir eigandi verslunarinnar viðhorf Íslendinga vera að breytast.

UMHVERFISMÁL „Fyrir tæplega ári
fengum við umhverfisverkfræðinga
hjá Ef lu til að reikna út kolefnisspor sem hafa sparast við verslun
í Barnaloppunni og tölurnar eru
vægast sagt sláandi,“ segir Guðríður Gunnlaugsdóttir, annar
eigandi Barnaloppunnar. Hún
stofnaði verslunina ásamt eiginmanni sínum, Andra Jónssyni, árið
2018 og segir umhverfið og endurnýtingu vera þeim hjónum hjartans
mál. í versluninni getur hver sem er
leigt bás og selt notaðar barnavörur.
Frá því að Guðríður og Andri
opnuðu Barnaloppuna hafa sparast rúm fimm þúsund tonn í losun
koltvísýrings út í umhverfið, það
jafnast á við útblástur 2.500 bíla
á einu ári. „Þessar tölur jafngilda
einnig fullum klæðnaði á 80 þúsund íslensk börn,“ segir Guðríður
og miðar þá við átta f líkur og tvö
leikföng á hvert barn.
„Okkur fannst mikilvægt að láta
kanna þessi umhverfisáhrif fyrir
okkur til að geta sett þau í samhengi
fyrir fólk svo það skilji af hverju við
erum að þessu og að þetta skipti
raunverulegu máli, þessi litlu skref,“
segir Guðríður. Hún segir marga þá
sem selji notuð föt í Barnaloppunni
vera meðvitaða um góð áhrif þess á
umhverfið. „Auðvitað eru einhverjir
sem gera þetta bara til að losna við
það sem þau eru hætt að nota og
græða smá pening í leiðinni, en mér
finnst viðhorfið vera að breytast,“
segir hún.
„Við vorum alveg stressuð þegar
við opnuðum af því að Íslendingar
eru smá snobbaðir og það var eiginlega enginn vettvangur fyrir svona
verslun hér. En núna þykir bara töff
að kaupa notað og það er brjálað

Guðríður segir Íslendinga opna fyrir því að kaupa notaðar vörur og að viðhorf til umhverfissjónarmiða séu að breytast. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Það er ekki tabú
lengur að kaupa sér
eitthvað notað sjálfur og
hvað þá kaupa eitthvað og
gefa sem gjöf.
Guðríður Gunnlaugsdóttir,
eigandi Barnaloppunnar

að gera,“ segir Guðríður. Aðsóknin
í Barnaloppuna er slík að ekki er
laus sölubás í versluninni fyrr en í
desember. Þá hefur einnig myndast
eftirspurn eftir verslun með sömu
hugmyndafræði fyrir fullorðna og
opnuðu Guðríður og Andri Extraloppuna í Smáralind fyrir rúmu ári.

„Þar erum við að vinna eftir sömu
hugmynd nema fyrir fullorðna.“
Á heimsvísu er áætlað að textílneysla hvers jarðarbúa sé 11,4 kíló
af fatnaði á hverju ári og er textíliðnaðurinn talinn valda um átta
prósentum gróðurhúsaáhrifa á
jörðinni. Sú aðgerð sem talin er
skila hvað mestum árangri í því
að draga úr umhverfisáhrifum
textíliðnaðarins er endurnýting og
endurvinnsla.
Guðríður segir viðskiptavini sína
opnari fyrir því að kaupa notaðar
vörur fyrir sig og börnin sín en einnig hafi það færst í aukana að notaðar
vörur séu keyptar í gjafir. „Það er
ekki tabú lengur að kaupa sér eitthvað notað sjálfur og hvað þá kaupa
eitthvað og gefa sem gjöf,“ segir hún.
birnadrofn@frettabladid.is
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VIÐ ENDURTÖKUM LEIKINN!
ÞÚ FÆRÐ 500 ÞÚSUND
FYRIR GAMLA BÍLINN,
UPP Í NÝJAN SUZUKI BALENO
ÁSTAND OG TEGUND SKIPTIR EKKI MÁLI
OG ÞÚ EKUR HEIM Á NÝJUM SUZUKI BALENO GLX

VERÐ FRÁ KR.

Baleno er einnig fáanlegur
í Myld Hybrid útgáfu

2.940.000

Við aðstoðum þig við fjármögnun. Tilboðið gildir út september eða á meðan birgðir endast.
Suzuki Baleno er glæsilegur, vel hannaður og með rúmbetri bílum í sínum flokki.
Einstaklega sparneytnar og aflmiklar vélar gera svo Suzuki Baleno lipran og skemmtilegan
við allar aðstæður.
Aktu heim á nýjum Suzuki Baleno og gerðu haustið og veturinn
skemmtilegri.

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

Akureyri: Bílaríki, Lónsbakka.
Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2.
Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.
Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9.
Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

Suzuki á Íslandi

Suzuki bílar hf. I Skeifunni 17 I Sími 568 5100
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Annað fjárnám gert hjá Erlingi og engin hreyfing á hans málum
FÉLAGSMÁL Annað fjárnám verður
gert hjá Erling Smith eftir fjórar til
sex vikur vegna vangoldinna vistunargjalda á hjúkrunarheimilinu
Hömrum í Mosfellsbæ. Í ágúst var
gert fjárnám vegna einnar milljónar króna skuldar en þá hljóp
æskuvinur hans undir bagga með
honum og greiddi skuldina. Nýja
krafan hljóðar upp á 600 þúsund.

Það gerist ekki
neitt.
Erling Smith, véltæknifræðingur
og öryrki

Eins og Fréttablaðið greindi frá í
ágúst missti Erling, sem er lamaður,
NPA-samning sinn og var vistaður á
Hömrum fyrir tveimur og hálfu ári.

Það sem átti að vera hvíldarinnlögn
reyndist vera langtímavistun og var
hann hvorki spurður né upplýstur
um það. Líkir hann vist sinni á
Hömrum við varðhald.
Tekjur hans skerðast við vistunina og ofan á það þarf hann að
greiða vistunargjöld ásamt því að
reka eigið heimili og fjölskyldu.
Hann hefur hins vegar ekki getað

greitt vistunargjöldin og því
stendur til að gera fjárnám í eignum
hans.
„Það gerist ekki neitt,“ segir
Erling spurður hvort einhver
hreyfing sé komin á hans mál en
í janúar síðastliðnum úrskurðaði
Úrskurðarnefnd velferðarmála að
Mosfellsbær skyldi hraða umsókn
Erlings um nýjan samning. Þá hefur

umboðsmaður Alþingis ályktað að
bænum hafi borið að tryggja að
mál hans hjá Hömrum færi í réttan
farveg í ljósi áherslu á sjálfsákvörðunarrétt fatlaðs fólks í alþjóðasamningum.
Fréttablaðið hefur enn ekki
fengið svör frá Mosfellsbæ um hvers
vegna mál Erlings hreyfast ekki.
– khg

Kynslóðabreyting í kjörsókn
Rannsóknir sýna að kosningaþátttaka ungs fólks fer minnkandi þrátt fyrir að áhugi á stjórnmálum sé til
staðar. Óhefðbundin stjórnmálaþátttaka eykst. Stjórnmálafræðingur óttast að breytingin sé varanleg.

Jón Baldvin Hannibalsson.

Þingfesting
í máli Jóns í
næstu viku

DÓMSMÁL Mál Jóns Baldvins Hannibalssonar, fyrrverandi sendiherra
og ráðherra, verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur 16. september
næstkomandi en hann hefur verið
ákærður fyrir kynferðislega áreitni.
Þinghöld í málinu verða lokuð samkvæmt ákvörðun dómara.
Jón Baldvin greindi sjálfur frá
framkominni ákæru í Morgunblaðinu í gær.
Það er embætti héraðssaksóknara sem gefur ákæruna út en það
var brotaþolinn í málinu, Carmen
Jóhannsdóttir, sem greindi fyrst
frá atvikinu í viðtali við Stundina.
Þar sagði hún frá því að Jón Baldvin hefði ítrekað strokið henni um
rassinn í viðurvist annarra á heimili
hans og eiginkonu hans í bænum
Salobreña í Andalúsíu þann 16.
júní 2018 að lokum leik Íslands og
Argentínu á heimsmeistaramótinu
í knattspyrnu. – aá

Vertu fyrst/ur
að lesa blaðið
Fáðu fréttablað dagsins í
tölvupósti kl. 3.00 á morgnana.
Skráðu þig á póstlista blaðsins á
www.frettabladid.is#nyskraning
Það kostar ekkert.

S TJ Ó R N M Á L Ky nslóðabreyting
hefur átt sér stað í kosningaþátttöku ungs fólks á Íslandi. Áhugi
ungs fólks á stjórnmálum hefur ekki
dvínað, heldur hefur hann haldist
frekar stöðugur, kosningaþátttakan
hefur þó minnkað og er möguleiki
að áhrifin verði varanleg.
Þetta eru niðurstöður rannsókna
Eir ík s Búa Halldórssonar, nema í
opinberri stjórnsýslu og stefnumótun við London School of Economics.
Eiríkur Búi vann nýverið til verðlauna fyrir BA-ritgerð sína í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands þar
sem hann fjallar um kosningaþátttöku ungs fólks í alþingiskosningum á Íslandi. Þá skrifaði hann grein
sem kom út í desember þar sem
hann kafar dýpra í þessa kynslóðabreytingu.
„Ungt fólk hefur alltaf verið ólíklegra til að taka þátt í kosningum,
en það hefur myndast ákveðið kynslóðabil. Fram að þessu hefur þátttaka í kosningum jafnast út eftir
því sem fólk eldist, en niðurstöður
benda til að það hafi orðið kynslóðabreyting með áframhaldandi
lágri þátttöku,“ segir Eiríkur Búi.
„Ég óttast að það verði varanlegt
fótspor minnkandi kosningaþátttöku. Það er þó ekki hægt að útiloka
að það sé seinkun á svokölluðum
æviskeiðsáhrifum. Fólk fullorðnast
síðar ef svo má að orði komast. Við
erum lengur í námi, búum lengur
hjá foreldrum, förum seinna út á
vinnumarkaðinn og því getur það
tekið lengri tíma fyrir ungt fólk að
verða þátttakendur í samfélaginu
að fullu og sjá hagsmuni sína í því
að kjósa.“
Flokkshollusta fer minnkandi
meðal ungs fólks. „Ungt fólk virðist
vera gagnrýnna á stjórnmálamenn
og flokka, það er ekki jafn algengt
í dag að fólk kjósi alltaf það sama.“
Áhuginn á óhefðbundinni þátttöku í stjórnmálum virðist aftur á
móti fara vaxandi, sást það greinilega á lof tslagsmótmælunum

Mikill fjöldi ungmenna tók þátt í loftslagsmótmælunum síðasta vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ungt fólk virðist
vera gagnrýnna á
stjórnmálamenn og flokka.
Eiríkur Búi Halldórsson, stjórnmálafræðingur

síðasta vetur þar sem ungt fólk
kom saman til að krefjast aðgerða.
„Áhuginn hefur ekki breyst. Þetta
snýst nú frekar um félags- og menningarlega þætti á borð við umhverfis- og dýraverndunarmál. Það má
ekki vanmeta drifkraftinn í ungu
fólki,“ segir Eiríkur Búi. „Svo má
ekki gleyma færslunum á Instagram

og TikTok um nýja stjórnarskrá.“
Má jafnvel segja að ungt fólk sé
orðið það gagnrýnið á stjórnmál að
það vilji ekki kjósa.
Þróunin á sér stað á löngum tíma
og víðar í Evrópu, en Eiríkur Búi
segir að umræða og áhyggjur af
minnkandi kosningaþátttöku hafi
komið í kjölfar sveitarstjórnarkosninganna 2014. „Þá var minnsta
kosningaþátttakan í borgarstjórnarkosningum frá 1928 hér á landi.
Vendipunkturinn virðist vera kynslóðin fædd milli 1984 og 1999.“
Rúmt ár er í næstu alþingiskosningar. Eiríkur Búi segir að ábyrgðin
á að brúa kynslóðabilið liggi hjá
stjórnvöldum. „Ef stjórnvöld takast
ekki á við þau málefni sem ungt fólk

berst fyrir þá heldur bilið áfram að
breikka.“
Fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar sendi Reykjavíkurborg
smáskilaboð á unga kjósendur til
að hvetja þá til að mæta á kjörstað.
Persónuvernd komst að þeirri niðurstöðu að það bryti í bága við lög.
Hvatning af slíku tagi hefur orðið að
pólitísku bitbeini þar sem kannanir
hafa bent til að ungt fólk sé líklegra
að kjósa til vinstri. „Kosningaþátttaka er mikilvæg fyrir heilbrigði
lýðræðis. Rannsóknir benda til að
þeir sem hafa kosið einu sinni séu
líklegir til að kjósa aftur, ég tel að
þegar upp er staðið hafi allir hag af
því að halda kosningaþátttökunni
uppi.“ arib@frettabladid.is

ÍSBAND UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

RAM 3500

VERÐ FRÁ 7.547.906
9.359.403

KR. ÁN VSK.

KR. M/VSK.

EIGUM FLESTAR GERÐIR TIL
AFHENDINGAR STRAX
BJÓÐUM UPP Á
35” - 40” BREYTINGARPAKKA
FRÁ ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI ÍSBAND
BÍLL Á MYND RAM 3500 LARAMIE SPORT MEGACAB MEÐ 35” BREYTINGU

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

Beltone Amaze

™

Samskiptin við okkar
nánustu eru dýrmætust
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 upplifir nærveru við þína nánustu á
nýjan hátt þegar þú leggur við hlustir með Beltone Amaze™. Komdu í ókeypis
heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

Kringlunni • sími 568 7777 • heyra.is

HEYRNARSTÖ‹IN
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Löggjöf myndi brjóta
útgöngusamninginn
BRETL AND Samningaumleitanir
Bretlands og Evrópusambandsins
eru komnar í uppnám eftir að fréttir
bárust af því að Bretar hygðust
brjóta skilyrði útgöngusamningsins. Samningarnir hafa gengið mjög
hægt og illa og aðlögunartímabilið
svokallaða er senn á enda. Michel
Barnier, aðalsamningamaður Evrópusambandsins, sagði að það gæti
vel farið svo að enginn samningur
yrði undirritaður. Breska ríkisstjórnin hefur neitað að sækja um
ársfrest og þrýstir mjög á að klára
málið fyrir miðjan október.
Samkvæmt útgöngusamningnum sem undirritaður var í janúar
er Norður-Írland í raun og veru
hluti af innri markaði Evrópusambandsins þrátt fyrir að opinberlega
séu tollalandamæri við Írland. En
opin landamæri milli Írlands og
Norður-Írlands eru ein helsta forsenda fyrir friði á Norður-Írlandi.
Samkvæmt löggjöf sem nú er í
pípunum yrðu hin raunverulegu
tollalandamæri, sem staðsett eru
á Írlandshafi, opnuð en það hefur
Evrópusambandið ekki getað sætt
sig við.
„Samningaumleitanir ganga illa
því að Bretar vilja bæði eiga kökuna
og borða hana. Þeir vilja flytja út
sínar vörur á 450 milljóna neytendamarkað á sínum eigin forsendum.
Við teljum að aðstæðurnar verði að
vera sanngjarnar,“ sagði Barnier.
Bresk stjórnvöld hafna því hins
vegar að verið sé að brjóta útgöngusamninginn og að löggjöfin sé einungis hugsuð sem varaáætlun, falli
samningaumleitanirnar niður.

Barnier er svartsýnn á að samningar
muni nást núna í haust. MYND/GETTY

Útgöngusamning
urinn er alþjóða
samningur og lýtur alþjóð
legum lögum. Það er ekki
leyfilegt að brjóta hann með
innanlandslöggjöf.
Neale Richmond, þingmaður

Írar og Norður-Írar hafa mestar
áhyggjur af ástandinu, enda minnugir blóðugra átaka, og írsk stjórnvöld aðstoðuðu náið við að finna þá
lausn sem rataði í útgöngusamninginn. „Útgöngusamningurinn er
alþjóðasamningur og lýtur alþjóðlegum lögum. Það er ekki leyfilegt
að brjóta hann með innanlandslöggjöf,“ sagði írski stjórnarþingmaðurinn Neale Richmond. – khg

Sumt er alveg
óþolandi!
Eins og að farsímaáskrift
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.

Prófaðu
frítt í
mánuð

Alls sótti 41 um starf útvarpsstjóra sem var auglýst í nóvember í fyrra. Nítján var boðið í viðtal. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Stefán talinn hæfari
en Kristín og Kolbrún
Kærunefnd jafnréttismála segir Stefán Eiríksson, sem ráðinn var útvarpsstjóri, hafa verið hæfari í starfið en þær Kolbrún Halldórsdóttir, fyrrverandi
alþingismaður, og Kristín Þorsteinsdóttir, fyrrverandi útgefandi hjá 365.
ÚRSKURÐARMÁL Ríkisútvarpið ohf.
braut ekki lög um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla með
ráðningu Stefáns Eiríkssonar í starf
útvarpsstjóra í lok janúar. Þetta
segir kærunefnd jafnréttismála.
Stefán Eiríksson, sem meðal annars er fyrrverandi borgarritari og
lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, var ráðinn í starf útvarpsstjóra
úr hópi 41 umsækjanda. Kolbrún
Halldórsdóttir, leikstjóri og fyrrverandi alþingismaður og ráðherra, og
Kristín Þorsteinsdóttir, fyrrverandi
útgefandi og ritstjóri hjá 365, töldu
báðar að Ríkisútvarpið hefði gengið
fram hjá sér og kærðu ráðningu Stefáns til kærunefndar jafnréttismála.
Í úrskurðum kærunefndar vegna
málanna tveggja er ítarlega farið
yfir ýmsa þætti sem Ríkisútvarpið
lagði til grundvallar við ráðninguna. Niðurstaðan í báðum tilvikum
er sú að Stefán hafi á heildina litið
staðið konunum tveimur framar.
Meðal annars f jallar kærunefndin um mat á starfsreynslu.
Í umfjöllun kærunefndarinnar í
máli Kolbrúnar segir ekki sjálfkrafa
hægt að leggja starf alþingismanns
að jöfnu við leiðandi hlutverk við

Ef upphaflega
matið hefði gilt
hefði ég lent í lokaúrtakinu,
sem ekki varð. Þetta kallast
bolabrögð.
Kristín Þorsteinsdóttir, fyrrverandi
útgefandi og ritstjóri hjá 365

stefnumótun stórra og umfangsmikilla verkefna innan fyrirtækja
eða stjórnsýslu. „Sömuleiðis, vegna
tilvísunar kæranda til þess að hún
hafi gegnt ráðherraembætti, þá
verði ekki fram hjá því horft að það
hafi verið um mjög skamma hríð.“
Rakið er í úrskurðinum vegna
kæru Kristínar að Stefán hafi verið
skýr og skipulagður í svörum í viðtali að mati Ríkisútvarpsins. „Hann
hafi komið reynslu sinni sem leiðtogi og stjórnandi vel til skila og
tekið mörg dæmi. Hann hafi verið
afslappaður og yfirvegaður í viðtali

og í erfiðum aðstæðum nýti hann
þann hæfileika vel.“
Ríkisútvarpið hafi hins vegar
talið að Kristín hefði mátt nýta viðtalið betur til að koma þekkingu,
reynslu og hæfni sinni á framfæri
og rökstyðja mál sitt með dæmum.
„Hún hafi hvorki sýnt fram á né
nefnt hvaða aðferðum hún beiti til
að fá starfsfólk með sér í lið eða til
að fylgja sér, né hvernig hún fari að
því að hvetja fólk áfram í vinnu,“
segir meðal annars í niðurstöðu
kærunefndar jafnréttismála.
„Athyglisverðast er að nefndin
kemst að þeirri niðurstöðu að ég
hafi staðið Stefáni framar í matsliðnum um fjölmiðla og samfélagsmál. Fram kemur í gögnum málsins að mín einkunn fyrir þennan
lið var lækkuð í ráðningarferlinu,“
segir Kristín í samtali við Fréttablaðið um úrskurðinn. „Ef upphaflega matið hefði gilt hefði ég lent í
lokaúrtakinu, sem ekki varð. Þetta
kallast bolabrögð. Kærunefndin sá
brotið, en gerir ekkert með það.”
Kolbrún vildi ekki tjá sig um
málið að svo stöddu.
gar@frettabladid.is
arnartomas@frettabladid.is

Benedikt XVI vill hvíla í gröf forverans

nova.is/AlltSaman

TRÚFÉLÖG Benedikt XVI, sem lét
af páfadómi árið 2013, óskar þess
að eftir andlát sitt verði jarðneskar
leifar hans geymdar í gröf sem
Jóhannes Páll páfi II var lagður í er
hann lést árið 2005.
Þetta kemur fram í septemberhefti Kaþólska kirkjublaðsins. Þar
er vitnað til umfjöllunar í þýska
dagblaðinu Passauer Neue Presse
(PNP). Þar segir að lík Jóhannesar
Páls II hafi verið flutt árið 2014 úr
graf hvelfingu Péturskirkjunnar í
efri hluta basilíkunnar er hann var
tekinn í heilagra manna tölu.
Benedikt XVI lét af störfum vegna
veikinda og varð þar með fyrsti
páfinn í nærri sex hundruð ár sem
sagði af sér embættinu, að sögn
Kaþólska kirkjublaðsins. Páfinn
fyrrverandi er nú orðinn 93 ára
gamall og þjáist af sjúkdómnum
ristli sem framkallar rauð útbrot
og er nokkuð sársaukafullur.
„Peter Sewald, höfundur ævisögu
Benedikts, sagði PNP að páfinn
fyrrverandi hafi verið „mjög veikburða“ eftir að hann sneri aftur

Benedikt XVI snýr til Vatíkansins 22. júní eftir Þýskalandsferð. MYND/GETTY

Joseph Aloisius Ratz
inger, sem tók sér nafnið
Benedikt XVI, sat á páfastóli
frá 2005 til 2013.

úr heimsókn til eldri bróður síns,
Msgr. Georg Ratzinger, í Bæjaralandi í júní. Georg Ratzinger lést 1.
júlí,“ segir í Kaþólska kirkjublaðinu,
sem gefið er út af Kaþólska biskupsdæminu á Íslandi. „Sewald sagði
einnig að rödd fyrrverandi páfa
væri nú „varla heyranleg“.“ – gar
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Halldór

Í

Björk
Eiðsdóttir

bjork@frettabladid.is

Í tvö ár frá
því atvikið
átti sér stað
og þar til
dómur féll í
héraði var
Ólafur
meintur
ofbeldismaður.

Hávamálum er fullyrt að geti maður sér góðan
orðstír lifi hann að eilífu. Staðreyndin er aftur
á móti sú að slæmur orðstír er ekki síður langlífur þó svo höfundur Eddukvæða hafi í þessu
tilviki ákveðið að leggja fremur áherslu á hið
jákvæða.
Góður orðstír eða gott mannorð er mikils virði og
nokkuð sem fólk almennt virðist leggja töluvert upp
úr. Í litlu samfélagi, eins og við búum í, er mannorðið
jafnvel enn mikilvægara en annars staðar, enda
erfiðara að hverfa í fjöldann ef mannorðshnekkir
verður.
Ef við sem einstaklingar erum til að mynda í leit
að atvinnu, maka eða leiguhúsnæði er næsta víst að
spurst er fyrir um okkur. Allar líkur eru á að einhver
þekki einhvern sem þekki þig eða hafi heyrt af þér
látið. Þá er eins gott að sagan sem sögð er sé nokkuð
góð og geri ekki út um möguleika þína á hverju því
sviði sem þú leitar fyrir þér þá stundina.
Ástæða þessara hugleiðinga minna er tillaga að
lagabreytingu sem Arnar Þór Stefánsson, lögmaður
Ólafs Williams Hand, setti fram á dögunum. Ólafur
var í júní sýknaður í Landsrétti af kæru um ofbeldi
gagnvart barnsmóður sinni en hafði áður verið
dæmdur í tveggja mánaða skilorðsbundið fangelsi
árið 2018 fyrir sömu sakir.
Forsaga málsins verður ekki tíunduð hér en tengist
áralangri forræðisdeilu á milli þeirra tveggja.
Í tvö ár frá því atvikið átti sér stað og þar til dómur
féll í héraði var Ólafur meintur ofbeldismaður. Hann
áfrýjaði dómnum og allt þar til hann var sýknaður
í Landsrétti var hann þaðan af verra, dæmdur
ofbeldismaður.
Frá því að dómur féll í Landsrétti í júní síðastliðnum er hann aftur á móti saklaus maður. Saklaus
maður sem áður var í yfirmannsstöðu hjá stórfyrirtæki en var sagt upp starfi sínu um leið og hann var
dæmdur í héraði og málið komst í hámæli í fjölmiðlum. Saklaus maður sem hefur fengið grimma
útreið í athugasemdum á veraldarvefnum og þjóðin
þekkir nú aðallega fyrir þetta sorglega mál.
Það er auðvelt að ímynda sér hversu mikil áhrif
það hefur á mannorð manneskju að vera sökuð um
jafn svívirðilegan glæp og að leggja hendur á barnsmóður sína fyrir framan ungt barn þeirra. Dómstóll götunnar er fljótur að fella dóm þegar slíkar
ásakanir eru uppi.
Lagabreytingin sem lögmaðurinn leggur til snýst
um að sá sem borinn hefur verið sökum í sakamáli
eigi rétt á bótum eða afsökunarbeiðni frá ríkissaksóknara ef mál hans er fellt niður eða hann sýknaður. Í dag getur aðeins sá sótt bætur sem beittur hefur
verið þvingunarúrræðum af hálfu yfirvalda.
Vill hann jafnframt að bótarétturinn sé hærri ef
viðkomandi er sakfelldur á lægra dómstigi og svo
sýknaður á því æðra, enda hafi sá ákærði þá þurft að
þola að vera ranglega álitinn sekur.
Ákæruvaldið verður að vanda sig þegar kemur að
útgáfu kæra í viðlíka málum og þegar ranglega er
dæmt, að bæta það þá upp eftir bestu getu, þó svo að
mannorðsmorð verði aldrei að fullu bætt.

Frá degi til dags
Spádómur rætist
Lítil teikning frá Sunnudagaskólanum hefur hrist upp í landanum, sér í lagi þeim sem kenna
sig við sannkristni. Að öllum
líkindum eru það íhaldssemi og
fordómar í garð transfólks sem
kynda reiðiköst þeirra. Þetta
fólk ætti þó að stíga til baka og
sjá að hér er ritningin sjálf að
raungerast. Í Opinberunarbókinni lýsir Jóhannes því hvernig
Jesús birtist honum milli sjö
gylltra kertastjaka. Hvítur
eins og ull, með logandi augu
og fætur. Jóhannes segir hann
klæddan „skósíðum kyrtli og
gullbelti var spennt um bringu
hans“. Í gríska erindinu er orðið
„mastos“ notað, sem er eitthvað
sem er í laginu eins og kvenmannsbrjóst. Hvort Sunnudagaskólinn sé vísvitandi að boða
endalok heimsins skal ósagt
látið en það er að minnsta kosti
helvíti voveiflegt í heiminum í
dag.
3,5up
Svo er annað mál sem er trúarlegs eðlis að ergja fámennan
söfnuð. Ölgerðin hefur hætt
framleiðslu á 7up, þess í stað
verður aðeins framleitt sykurlausa sullið 3,5up Zero Free Diet
Max. Lýðveldið myndi hrynja
ef Pepsi Max hyrfi á sama hátt.
Fer nú hver að verða síðastur
að eignast dós af alvöru 7up,
verður hún brátt safngripur eins
og flaska af Spur.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Snjallbílar

Þ
Eyþór Arnalds
oddviti Sjálfstæðisflokksins
í Reykjavík

Fáar borgir
eru í jafn
góðum
færum í
heiminum og
Reykjavík til
að innleiða
þessa tækni.

að eru ekki nema 13 ár síðan fyrsti snjallsíminn leit dagsins ljós. Í dag er erfitt að
ímynda sér heiminn án hans. Tæknin
breytir heiminum. Fjórða iðnbyltingin er hafin
og erum við þegar farin að sjá þess merki í samgöngum. Lestarvagnar tóku við af hestvögnum á
19. öldinni. Bílar tóku við af lestum að miklu leyti
á 20. öld. Nú eru það snjallbílar og rafskutlur sem
eru að breyta samgöngum. Örflæði og sjálfvirkni.
Á sama tíma og sjálfakandi ökutæki koma
fram eru að fara fram mestu orkuskipti í samgöngum síðan sprengihreyfillinn fór á markað.
Tvær risastórar breytingar sem munu gera samgöngur skilvirkari, öruggari, umhverfisvænni
og hagkvæmari. Við sjáum nú þegar breytingar á
bílaflotanum þar sem Íslendingar eru að kaupa
rafbíla í miklum mæli. Rafskutlur í þúsundavís
eru komnar á götuna. Og sjálfkeyrandi bílar. Allt
þetta kallar á nýja nálgun í samgöngumálum.
Tugir borga í Evrópu hafa farið af stað með
tilraunaverkefni í akstri sjálfkeyrandi almenningsvagna, meðal annars Berlín, Osló, Bordeaux,
London, Hamborg og Helsinki. Flestir vagnarnir
eru 10-20 manna í sérrými, en framleiðendur eins
og Volvo og Scania eru nú þegar komnir með stóra
vagna sem geta ekið án ökumanns. Til þess að
þessi tækni nýtist í Reykjavík þarf þó ýmislegt að
koma til. Fyrst og fremst þarf borgin að hafa skýra
stefnu um að innleiða þessa tækni eins og kostur
er. Í öðru lagi þarf að útfæra reglugerðir, en ný
umferðarlög sem leyfa sjálfkeyrandi tækni tóku
gildi í upphafi þessa árs. Í þriðja lagi þarf Reykjavíkurborg að tryggja að merkingar séu skýrar.
Fáar borgir eru í jafn góðum færum í heiminum
og Reykjavík til að innleiða þessa tækni. Borgin
er meirihlutaeigandi Strætó og Orkuveitunnar.
Flestir eru sammála um að við þurfum að bæta
Strætó. Ný tækni mun lækka rekstrarkostnað. Þá
fjármuni getum við notað til að auka tíðni ferða
og bæta þannig þjónustuna. Það er einfaldlega
snjallt.
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Gripið til aðgerða
í plastmálum
Guðmundur Ingi
Guðbrandsson
umhverfis- og
auðlindaráðherra

Í

dag verður gefin út aðgerðaáætl
un stjórnvalda í plastmálefnum.
Þar eru lagðar fram 18 aðgerðir
sem hafa þrenns konar tilgang. Í
fyrsta lagi að draga úr notkun plasts
í samfélaginu, í öðru lagi að auka
endurvinnslu á plasti og í þriðja lagi
að sporna gegn plastmengun í hafi.
Meira en helmingur aðgerðanna er
þegar kominn til framkvæmda.

Hvers vegna?
Plast sem endar í umhverfinu veldur
neikvæðum umhverfisáhrifum,
ekki hvað síst í hafinu. Stundum
taka dýr plastið í misgripum fyrir
fæðu eða þá að þau festa sig í því,
þannig að það veldur þeim skaða
eða jafnvel dauða. Örplast sem líf
verur innbyrða safnast jafnframt
fyrir í þeim og færast upp fæðu
keðjuna. Þá hafa agnarsmáar plast
agnir fundist í drykkjarvatni um
allan heim, líka á Íslandi, þó ekki
sé enn vitað hvort eða hvaða áhrif
það hafi á heilsu fólks. Það má því
ljóst vera að brýnt er að grípa til
aðgerða og draga úr streymi plasts
út í umhverfið.
Notum minna plast
Meðal þess sem núverandi stjórn
völd hafa þegar komið til leiðar er
bann við afhendingu burðarpoka
úr plasti og bann við markaðssetn
ingu ýmissa einnota plastvara, en
Alþingi samþykkti frumvörp mín
þess efnis í fyrra og nú í byrjun sum
ars. Allt eru þetta skref í rétta átt. Til
þess að auðvelda neytendum að fá
matvæli afgreidd í eigin margnota
umbúðir hefur Matvælastofnun
útbúið leiðbeiningar fyrir versl
anir og veitingastaði um hvernig
skuli standa að því. Þar er einnig
að finna góð ráð til þeirra sem vilja
versla umbúðalaust og það vona
ég að sem flest geri sem oftast, við
þurfum bara að passa hreinlæti
og sóttvarnir. Nú er líka genginn í
garð Plastlaus september, sem ég
hvet reyndar öll til þess að hafa í
hávegum sama hvaða mánuður er.
Aukum endurvinnslu
Stundum verður ekki hjá því komist
að nota plast en þá þarf að tryggja
að það komist í réttan farveg að
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notkun (og endurnotkun) lokinni. Í
vetur mun ég leggja fram frumvarp
á Alþingi þar sem meðal annars er
lagt til að f lokkun úrgangs verði
gerð að skyldu, bæði fyrir einstakl
inga og fyrirtæki. Í frumvarpinu
verður að sama skapi tekið á máli
sem mikið hefur verið kallað eftir
í gegnum tíðina, en það er að sam
ræma flokkun á landinu öllu. Með
því þarf ekki að læra að flokka upp
á nýtt þótt maður fari á milli bæjar
félaga.

Pössum upp á hafið
Fyrir þjóð sem byggir afkomu sína
að stórum hluta á fiskveiðum er
mikilvægt að standa vörð um heil
brigði hafsins. Við höfum á síðustu
árum fengið vísbendingar um
stöðu plastmengunar í kringum
landið, til dæmis með vöktun rusls
á ströndum og rannsóknum á fýl
og kræklingi, en þó er þekkingin
langt í frá fullnægjandi. Úr því þarf
að bæta, til að mynda með eflingu
grunnrannsókna á plastmengun.
Aðgerðaáætlunin gerir ráð fyrir því.
Þá þarf líka að efla strandhreinsun,
en fjöldi sjálf boðaliða vinnur að
slíkum verkefnum ár hvert, að
ógleymdum öllum þeim sem plokka
rusl og leggja drjúgan skerf til þess
að draga úr plastmengun í hafi.
Þar sem frárennsli er ein helsta
uppspretta örplasts í hafi mun bætt
skólphreinsun á komandi árum
skipta sköpum. Á næsta áratug
mun ríkið aðstoða sveitarfélög svo
ráðast megi í frekari endurbætur á
fráveitukerfum og framkvæmdir
meðal annars til þess að hefta losun
örplasts í hafið. Auglýst verður eftir
verkefnum strax í haust.
Leitum áfram lausna
Aðgerðirnar sem settar eru fram í
aðgerðaáætluninni sem gefin er út í
dag byggja á tillögum samráðsvett
vangs sem ég skipaði árið 2018 en
þar áttu sæti fulltrúar stjórnvalda,
atvinnulífs, félagasamtaka og þing
flokka á Alþingi.
Aðgerðaáætlun íslenskra stjórn
valda í plastmálefnum er mikil
vægt skref í baráttunni gegn plast
mengun og ég hlakka til að vinna
áfram að framgangi hennar. Plast
mengun er alþjóðleg umhverfisvá
og að mínu mati er mjög brýnt að
ráðast í gerð alþjóðlegs samnings
til að draga úr og fyrirbyggja losun
plasts og örplasts í hafið. Norður
löndin hafa beitt sér sameiginlega
fyrir þessu máli. Það eru því fjöl
mörg verkefni framundan innan
lands og utan. Megi okkur vegna
vel í þessari baráttu – saman getum
við breytt til hins betra.

Nú reynir á réttlætið
Kjartan
Valgarðsson
framkvæmdastjóri
Geðverndarfélags Íslands

Við eigum ekki að sætta
okkur við völd auðfólks
heldur halda fram lýðræði
fólksins.

„…ég trúi á anda réttlætisins
samfélag mannanna
og friðsælt líf.“
Ari Jósefsson

F

iskveiðistjórnunarkerfið er
óréttlátt og færir örfáum fjöl
skyldum milljarða á ári upp í
hendurnar.
Næstu kosningar eiga að snúast
um breytingar á fyrirkomulagi
dreifingar eignarhalds á auðlind
inni.
Við eigum ekki að sætta okkur
við ójöfnuð heldur auka jöfnuð.
Við eigum ekki að sætta okkur

við óréttlæti heldur berjast fyrir
réttlæti.
Við eigum ekki að sætta okkur
við völd auðfólks heldur halda fram
lýðræði fólksins.
Samfylkingin, Píratar og Viðreisn
eiga nú að setja saman hóp þing

manna, hagfræðinga og annarra
sérfræðinga og semja frumvarp að
lögum um breytingar á Lögum um
stjórn fiskveiða. Þannig fá f lokk
arnir tækifæri á að sýna fólki og
kjósendum að þeir séu færir um
verkefnið, geti unnið saman og ráði
við jafn flóknar breytingar og þörf
er á. Taka þarf tillit til réttlætis,
efnahags þjóðarinnar, byggða
sjónarmiða, hagkvæmni í sjávarút
veginum, gengissveiflna og atvinnu.
Flokkarnir geta notað haustið í
þessa vinnu og lagt fram frumvarp
á vorþingi. Þannig lýsa flokkarnir
yfir að um þetta mál verður kosið í
þingkosningum að ári.
Mikilvægt er að læra af síðustu
tilraun til að breyta kvótakerfinu,
Guttanefndinni svokölluðu, þar
sem útgerðarmenn voru með óvíg
an her í nefndinni, nægan tíma og
fullar hendur fjár. Ríkisstjórn Sam
fylkingarinnar og VG hafði fjögur
ár til breytinga og LÍÚ hafði fullan
sigur. Ekkert breyttist.
Almenningur vill réttlæti. Sýnum
að því sé hægt að ná.

Afmælistilboð
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Orkuflokkur

Orkuflokkur

Tekur mest

10 ára
ábyrgð á
iQdrive
mótornum.

Uppþvottavél,
iQ300

Þvottavél,
iQ300

14 manna. Sex kerfi, þar á meðal
hraðkerfi á 65° C (klukkustund). Þrjú
sérkerfi, meðal annars tímastytting og
kraftþvottur á neðri grind. Hljóð: 44 dB.
Hnífaparaskúffa. „aquaStop“-flæðivörn.

Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus,
hljóðlátur og sparneytinn mótor.
Sérkerfi: Kraftþvottur 60 mín., dökkur
þvottur, mjög stutt kerfi (15 mín.), ull o.fl.

Afmælisverð:

Afmælisverð:

99.900 kr.

Fullt verð: 129.900 kr.

SN 436W01NS

94.900 kr.

WM 14N1B8DN

Fullt verð: 119.900 kr.

Afmælistilboð gilda út september 2020 eða á meðan birgðir endast.

Þekkirðu lyfin þín?
Fáðu faglega aðstoð lyfjafræðings
Komdu eða pantaðu tíma í síma
515 5500 eða sendu póst á
lyfsalinn@lyfsalinn.is

og þér líður betur
LYFSALINN VESTURLANDSVEGI

OPIÐ 10:00-22:00 alla daga
Sími 516 5500
vesturlandsvegur@lyfsalinn.is

LYFSALINN GLÆSIBÆ

OPIÐ 08:30-18:00 mán.- fös.

www.lyfsalinn.is

Álfheimum 74 104 Reykjavík
Sími 517 5500
lyfsalinn@lyfsalinn.is

SPORT
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Ráðist á einkar háan garð í Brussel
Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu leikur í dag annan leik sinn í riðlakeppni A-deildar Þjóðadeildarinnar þegar liðið sækir
Belgíu heim á Koning Boudewijn Stadion í Brussel. Miðvarðarparið sem lék gegn Englandi verður fjarri góðu gamni í kvöld.
FÓTBOLTI Íslenska liðið hefur
haft þrjá daga til þess að sleikja
sárin eftir svekkjandi 1-0 tap á
móti Englandi á Laugardalsvelli á
laugardaginn í fyrstu umferð riðlakeppninnar. Þar var Ísland án sex
lykilleikmanna og Hannes Þór Halldórsson, Kári Árnason og Kolbeinn
Sigþórsson fara ekki með í leikinn
gegn Belgum. Sverrir Ingi Ingason
tekur svo út leikbann í þessum leik
eftir að hafa verið vísað af velli með
rauðu spjaldi í tapinu gegn Englandi.
Þá var Ari Freyr Skúlason tæpur
vegna meiðsla í leiknum á laugardaginn og spurning hvernig staðan
er á honum fyrir leikinn í kvöld.
Markvörðurinn Patrik Sigurður
Gunnarsson og bakvörðurinn Alfons Sampsted sem léku með U-21
árs landsliðinu í sigrinum gegn
Svíum á föstudagskvöldið fara með
A-landsliðinu til Belgíu.
Valið um það hver stendur á
milli stanganna í markinu í kvöld
stendur á milli Rúnars Alex Rúnarssonar og Ögmundar Kristinssonar. Hólmar Örn Eyjólfsson og
Jón Guðni Fjóluson koma að öllum
líkindum inn í varnarlínu íslenska

Íslenska liðið verður án
níu lykilleikmanna þegar
liðið mætir Belgum í kvöld.
Belgía er í efsta sæti á styrkleikalista FIFA og því ljóst
að það verður við ramman
reip að draga hjá Íslandi.

Erik Hamrén þarf að púsla saman nýrri varnarlínu fyrir leikinn gegn Belgum
í kvöld vegna fjarveru og leikbanns leikmanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

liðsins en spurning er hvort Erik
Hamrén og Freyr Alexandersson
stilli upp fjögurra eða fimm manna
vörn að þessu sinni. Roberto Martinez, þjálfari Belga, spilar leikkerfið
3-4-3 og Hamrén og Freyr freistuðu
þess að mæta því leikskipulagi með
því að spila sams konar kerfi þegar

liðin mættust í Þjóðadeildinni á
síðasta ári. Spurning hvaða leið þeir
ákveða að fara að þessu sinni.
Hjörtur Hermannsson verður
líklegast á sínum stað í vörninni,
annaðhvort sem meðlimur í þriggja
manna miðvarðarsveit með Hólmari Erni og Jóni Guðni eða sem

hægri bakvörður í fjögurra manna
línu. Alfons gæti svo fengið tækifæri í þessum leik sem vængbakvörður hægra megin og Ari Freyr
gæti spilað vinstra megin ef hann er
heill. Hörður Björgvin Magnússon
var stífur undir lok leiksins gegn
Englandi en hann verður vonandi
búinn að jafna sig fyrir leikinn í
dag. Sama spurning er með hann
og Hjört og meira að segja fljóknari,
það er hvort Hörður Björgvin verði
hluti af þriggja manna varnarlínu,
vinstri bakvörður í fjögurra manna
línu eða vængbakvörður.
Guðlaugur Victor Pálsson sem
stóð sig feykilega vel sem aftasti
miðjumaðurinn á móti enska liðinu
heldur líklega sæti sínu á miðjunni

og það sama á við um Birki Bjarnason. Ef Hamrén og Freyr fara í
þriggja manna miðju er Emil Hallfreðsson fyrsti maður inn á miðsvæðið. Þjálfarateymið gæti viljað
hrista upp í sóknarlínu íslenska
liðsins en Hólmbert Aron Friðjónsson átti góða innkomu í leikinn við
England og þá gætu Arnór Sigurðsson og Mikael Neville Anderson
fengið sæti í byrjunarliðinu á kostnað Arnórs Ingva Traustasonar eða
Jóns Dags Þorsteinssonar.
Kevin De Bruyne lék ekki með
Belgum þegar liðið hafði betur gegn
Danmörku í fyrstu umferðinni en
hann verður í leikmannahópi liðsins í leiknum í dag. De Bruyne á von
á þriðja barni sínu og gæti verið að
hann verði fjarverandi í leiknum
fari fæðingin af stað í dag. Þá segja
spænskir f jölmiðlar að markvörðurinn Thibaut Courtois og
sóknartengiliðurinn Eden Hazard
séu komnir í herbúðir Real Madrid
og verði ekki með í kvöld. Michy
Batshuayi mun taka sæti Yannick
Carrasco í hópnum en Carrasco
var í byrjunarliði belgíska liðsins
í sigrinum á móti danska liðinu.
hjorvaro@frettabladid.is

Foden leikur ekki með enska liðinu í Danmörku. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kvennafar ungstirna á
Íslandi dró dilk á eftir sér
FÓTBOLTI Ensku knattspyrnuungstirnin Phil Foden og Mason
Greenwood voru sektaðir um 250
þúsund krónur hvor fyrir brot á
íslenskum sóttvarnareglum í gær.
Þeir höfðu þá þegar verið reknir úr
leikmannahópi enska karlalandsliðsins vegna brotanna en þeir buðu
íslenskum stúlkum upp á hótelherbergi til sín um helgina. DV greindi
fyrst frá brotunum.
England lagði Ísland að velli í
fyrstu umferð A-deildar Þjóðadeildarinnar á laugardaginn og enska
liðið dvaldi hér í undirbúningi
sínum fyrir leikinn gegn Danmörku
í kvöld. Foden og Greenwood voru
sendir heim og ferðuðust ekki með
enska liðinu til Kaupmannahafnar.
„Því miður fékk ég upplýsingar
í morgun um að þeir hefðu brotið
reglur okkar um einangrun í þessari
búbblu sem við búum í. Við þurftum undir eins að taka ákvörðun um
að aðgreina þá frá öllum öðrum og
koma í veg fyrir frekari samskipti
og fengu þeir hvorki að koma í

Phil Foden og Mason
Greenwood voru sendir
heim úr verkefni enska
landsliðsins vegna brots á
sóttvarnareglum.

morgunmatinn né æfa með liðinu
og ferðast,“ sagði Southgate í samtali við fjölmiðla í gær.
„Þeir eru því á heimleið til Englands. Við höfum eytt löngum tíma
í að undirbúa þetta, setja reglur og
það hafa allir farið eftir reglunum
til þessa enda mikilvægt til þess að
leikirnir geti farið fram. Fyrir vikið
gátum við ekki gert neitt annað en
að senda þá heim,“ segir þjálfarinn
enn fremur en fyrir þennan landsleikjaglugga þurfti Southgate að
taka ákvörðun um að skilja Harry
Maguire, fyrirliða Manchester United, eftir heima vegna vandræða
hans í sumarfríi í Grikklandi. – hó

FBL 255x380

Enska
úrvalsdeildin á
Síminn Sport
á 2.990 kr!
Vodafone býður Símann
Sport á 2.990 kr. á mánuði
út þetta keppnistímabil.
Pantaðu áskrift
á Vodafone.is

TÍMAMÓT
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Merkisatburðir

1636 Elsti háskóli Bandaríkjanna, New College, síðar Harvard-háskóli, er stofnaður.
1891 Fyrsta hengibrú Íslands er vígð. Hún er yfir Ölfusá.
1908 Peter Adler Alberti Íslandsráðherra játar á sig fjársvik og skjalafals.
1931 Staðfest eru lög um að hámarkshraði bifreiða á
Íslandi er hækkaður úr 18 í 25 kílómetra á klukkustund í
þéttbýli og 40 km utan þéttbýlis.
1975 Dagblaðið, frjálst og óháð dagblað, hefur göngu
sína.

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

Hannes Haraldsson
vélvirkjameistari,
Furulundi 47, Akureyri,

lést að heimili sínu í faðmi
fjölskyldunnar, þriðjudaginn 1.
september sl. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju
föstudaginn 11. september kl. 13.30. Vegna aðstæðna
verða fjöldatakmarkanir í kirkjunni
en athöfninni verður streymt:
https://www.facebook.com/utfariraakureyri
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Heimahlynningu.
Guðrún Guðmundsdóttir
Haraldur Örn Hannesson
Björk Birkisdóttir
Guðmundur Heiðar Hannesson Herdís Arnórsdóttir
Gauti Már Hannesson
Brynja Eysteinsdóttir
Sverrir Hannesson
Hannes Rúnar Hannesson
Vilborg Einarsdóttir
Eðvarð Þór Eðvarðsson
afabörn og langafabörn.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

H

Karmelklaustrið í Hafnarfirði hlaut heiðursskjöld Snyrtileikans 2020. Hann var afhentur við hátíðlega athöfn og þar voru fleiri eigendur hafnfirskra garða heiðraðir.

afnar f jarðarbær út
hlutaði nýlega viður
kenning um f y r ir
snyrtileik og fegurð
eigna, garða og gatna
til íbúa og eigenda
fyrirtækja og stofnana í bænum. Þar
hlaut Karmelklaustrið við Ölduslóð
veglegustu verðlaunin, heiðursskjöld
Snyrtileikans 2020 fyrir hinn einstaka
garð sem nunnurnar þar hafa séð um
meira og minna sjálfar.

Níu eigendur sérbýlishúsa
fengu viðurkenningar fyrir
fallega og vel hirta garða.
Karmelreglan varð til á Karmel
fjalli í Palestínu og eftir því heitir fjall
sem er í miðjum garði klaustursins í
Hafnarfirði. Það var stofnað 1939 af
hollenskum nunnum. Árið 1984 tóku
Karmelnunnur frá Póllandi við því,
þær eru tólf talsins í dag. Mikil ró og
kyrrð hvílir yfir garði klaustursins og
þar má finna griðastað fyrir hverja og
eina nunnu, ásamt litlum bænhúsum.
Hann er í senn lysti- og nytjagarður
þar sem fjölbreytni er mikil. Systurnar

Viðurkenningar voru afhentar í Gróðrarstöðinni Þöll á góðviðrisdegi í síðustu viku.

báru strax í upphafi með sér nýjungar
í grænmetisræktun og í gróðurhúsi
þeirra eru ræktuð vínber og ávaxtatré.
Níu eigendur sérbýlishúsa fengu
viðurkenningar fyrir fallega og vel hirta

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

Reykjafold 20,

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

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

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju
fimmtudaginn 10. september kl. 13.
Innilegar þakkir fyrir sýnda samúð og hlýhug.
Sighvatur Sigurðsson
Sigurður H. Sighvatsson
Róbert Þór Sighvatsson
Jóhanna Jónsdóttir
Anna María Sighvatsdóttir
Jón Atli Kjartansson
og barnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Kristín Anna Guðjónsdóttir
Álfaskeiði 58, Hafnarfirði,

Minningarkort á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744
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Snyrtileikinn vel metinn

Elenora Margrét
Sigurðardóttir

Kristín Ingólfsdóttir

8. SEPTEMBER 2020

sem lést 25. ágúst sl. verður jarðsungin
frá Hafnarfjarðarkirkju, fimmtudaginn
10. september kl. 13.
Guðjón Þorkelsson
Sesselja G. Sigurðardóttir
Magnús Þorkelsson
Guðrún Ásmundsdóttir
Íris Þorkelsdóttir
Friðrik Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

garða og Sólgarður að Óseyrarbraut
27b, fyrir að eiga snyrtilegasta garð við
fyrirtæki. Stjörnugatan í ár er Birki
berg. Val til Snyrtileikans byggir alfarið
á innsendum tilnefningum. – gun

Ástkær faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Stefán Valdimarsson

áður til heimilis að
Langholtsvegi 35 í Reykjavík,
lést 4. september á hjúkrunarheimilinu Nausti á Þórshöfn.
Sigurlaug Stefánsdóttir Steinþór Tryggvason
Hallsteinn Stefánsson Irene Mpofu
Guðrún Stefánsdóttir
Anna Stefánsdóttir
Valdimar Stefánsson
Steinunn Sesselja Daníelsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sigfríður Nieljohníusdóttir,
lést á heimili sínu
föstudaginn 4. september.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni
í Reykjavík fimmtudaginn 10. september kl. 11.00.
Ólöf Guðmundsdóttir
Jón Heiðar Gestsson
Ársæll Guðmundsson
Gunnhildur Harðardóttir
Helga Gottfreðsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Aðalbjörg Albertsdóttir
frá Bæ í Trékyllisvík,

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

lést á hjúkrunarheimilinu Ísafold
28. ágúst. Útför hennar fer fram frá
Digraneskirkju fimmtudaginn
10. september klukkan 13.
Athöfninni verður streymt á lokaðri síðu. Þeir sem óska
eftir aðgangi hafi samband við aðstandendur.
Björn G. Torfason
Bjarnheiður Júlía Fossdal
Óskar Torfason
Guðbjörg Hauksdóttir
Snorri Torfason
Inga Dóra Guðmundsdóttir
Ragnar Torfason
Erna Guðrún Gunnarsdóttir
Fríða Torfadóttir
Jón Magnús Kristjánsson
Guðbrandur Torfason
Dóra Björg Jónsdóttir
og fjölskyldur.

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

Ólafía Lárusdóttir
Sæviðarsundi 8,

lést á Landspítalanum í Fossvogi
miðvikudaginn 2. september.
Útförin verður auglýst síðar.
Eiríkur Ellertsson
Jóhannes Ellert Eiríksson
Jódís Ólafsdóttir
Lárus E. Eiríksson
Gróa Karlsdóttir
Kristín S. Eiríksdóttir
Trond Solberg
Guðlaug Eiríksdóttir
Ólafur Stefánsson
Ragnhildur Eiríksdóttir
Þorgrímur Þráinsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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KYNNINGARBLAÐ

Heimili

Gná Jónsdóttir er með mikilli alúð og eljusemi búin að skapa draumkennt heimili fyrir sig og son sinn á Stúdentagörðunum. MYND/GNÁ JÓNSDOTTIR

Stúlkan í skóginum

Heimili Gnár Jónsdóttur iðar af lífi og litum en hún býr á Stúdentagörðunum
ásamt tveggja ára syni sínum, nokkrum fiskum og 93 plöntum. Gná vill að
heimili hennar sé hlýlegt og tilfinningin eins og að stíga inn í annan heim. ➛2
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Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir

Gná ásamt syni
sínum Jóni
Fenri en þau
mæðgin eru
bæði mikið
áhugafólk um
íslenska steina.

hjordiserna@frettabladid.is

Þ

að er nóg um að vera hjá Gná.
„Ég er 26 ára og stunda kennaranám við HÍ með áherslu
á stærðfræði fyrir unglingastig
ásamt því að vera mamma tveggja
ára vargs og rúmlega níutíu
plantna.“
Það eru ekki bara plöntur sem
heilla. „Ég er einnig áhugamaður
um steina sem finnast í íslenskri
náttúru, en það var reyndar sonur
minn sem kveikti á þeim áhuga
aftur. Hann var farinn að tína að
meðaltali fimm steina í öllum
ferðum út úr húsi svo við ákváðum
að reyna að taka bara með einn
heim, þann flottasta,“ segir Gná.
„Auðvitað byrjaði ég líka að meta
fegurðina aftur og fór að vilja bæta
við mitt safn þegar ég sá alla steinana sem hann valdi sér. Einn af
hápunktum sumarsins var líklega
þegar ég fór með pabba mínum
á leynistað á Austfjörðunum,
upp með ákveðinni á og fundum
brjálæðislega mikið magn af risa
holufyllingum ásamt skærrauðum
og gulum jaspis.“

FRÉTTABLAÐIÐ/

SIGTRYGGUR ARI

Ævintýralegt rými

Þegar Gná er beðin um að lýsa
andrúmsloftinu á heimilinu segist
hún fyrst og fremst velja inn hluti
út frá þeirri tilfinningu og skynjun
sem þeir vekja. „Ég er mjög hrifin
af „mid-century modern“ stílnum
og reyni síðan að blanda honum
saman við frumskógarplönturnar,
steinana og barnadótið. Annars
held ég að það sem ég kýs að hafa
inni hjá mér byggist mikið á tilfinningunni sem vaknar í rýminu.
Mér finnst svo gaman þegar það
eru hlutir í kringum mig sem fanga
augað og fá mig til að vilja skoða og
koma við.“
Það er óneitanlega framandi að
vera umkringdur svona mörgum
plöntum og hefur Gná þannig
tekist að skapa rými sem minnir
helst á seiðmagnaða undraveröld
í annarri vídd. „Mig langar að
heimilið mitt sé hlýlegt en einnig
að þegar maður stígur inn í það sé
það dálítið eins og að stíga inn í
annan heim. Ég er farin að hlakka
til vetrarins þegar ég get komið
inn úr einhverjum snjóstormi og
haft það notalegt í frumskóginum
mínum. Auðvitað er rýmið að
einhverju leyti takmarkað, því að
það er jú stúdentaíbúð og ég veit
að ég þarf að flytja út eftir örfá
ár en samt finnst mér mikilvægt
að skapa rými sem mig langar að
vera í og er smá ævintýralegt fyrir
strákinn minn.“
Á milli plantnanna leynist svo
fiskabúr sem setur enn líflegri blæ
á heimilið. „Fiskarnir komu inn
fyrir rúmlega ári síðan, þetta eru
nokkrar tetrur og tveir skalar sem
prýða heimilið með tilveru sinni.“

Ættgeng plöntuviska

Gná segir að þrátt fyrir að plöntuáhuginn hafi kviknað fyrir tiltölulega stuttu hafi hann raunar
fylgt henni lengur, ef ekki alla tíð.
„Það eru nú bara nokkur ár síðan,
þegar ég loksins flutti úr kjallara í
íbúð sem var með almennilegum
gluggum. Það eru nokkrir með
græna fingur í ættinni sem hafa
blásið inn einhverri plöntuvisku
í gegnum árin því það kom mér
eiginlega á óvart hversu mikil
þekking var til staðar í undirmeðvitundinni þegar áhuginn loksins
kviknaði.“
Hún segir allan gang á því hvenær og hvaðan nýjar plöntur koma
inn á heimilið. „Það er í sveiflum,
yfirleitt oft á vorin og í byrjun
sumars og síðan lítið um haustið
og veturinn. Ég hef pantað nokkrar
frá Asíu en það geri ég bara á
sumrin því þá eru minni líkur á að
plönturnar skemmist vegna kulda
á leiðinni hingað.“
Á meðan sumir eiga í stökustu
erfiðleikum með að halda einni
plöntu á lífi er Gná með tæplega

Heimili Gnár er ákaflega huggulegt. MYND/GNÁ JÓNSDÓTTIR

Ég er farin að
hlakka til vetrarins þegar ég get komið
inn úr einhverjum snjóstormi og haft það notalegt í frumskóginum
mínum.

Eldhúsið hans Jóns Fenris nýtur sín vel innan um plönturnar.

Fiskarnir
una sér vel
í frumskóginum. MYND/GNÁ
JÓNSDÓTTIR

hundrað plöntur sem hún sinnir
af mikilli alúð. Hvernig fer hún að
þessu?
„Auðvitað er mál að eiga
plöntur, en þær gefa svo mikið
til baka ef maður hugsar vel um
þær. Dagskráin er yfirleitt misjöfn
eftir árstíma og álagi en morgunrútínan er yfirleitt alltaf eins, ég
vakna, helli upp á kaffi og geng um
og skoða allar plönturnar. Hverjar
þurfa að drekka, hvort það er ekki
allt í lagi með allar, hvort ég þurfi
að snúa þeim, færa þær til vegna
birtu, hvort það sé einhver óværa
og svo framvegis,“ útskýrir hún.
„Síðan vökva ég þær sem þurfa ef
ég hef tíma eða geri það síðan um
kvöldið þegar guttinn er sofnaður.
Umpottun geri ég yfirleitt bara á
vorin, nema það séu plöntur sem
eru inni í innigarðinum mínum.
Þá á ég bara notalega kvöldstund
og dunda mér við það á meðan ég
hlusta á notalega tónlist.“
Hvaða planta er í uppáhaldi?
„Það eru eiginlega þrjár í uppáhaldi núna. Ein lítil Philodendron
melanochrysum, því að ef ég hugsa
vel um hana mun hún geta framleitt lauf sem taka fram úr barninu
mínu að stærð. Síðan er það Stromanthe triostar, blöðin á henni eru
eins og einhver hafi málað þau,
get horft á hana endalaust. Síðast
en ekki síst er það Homalomena
rubescens því að henni líður svo
svakalega vel sama hvað ég geri,
hefur aldrei verið með neitt vesen

og vex eins og enginn sé morgundagurinn.“
Hvernig list er á heimilinu?
„Mest eru þetta bara fjölskyldumyndir teknar á polaroid, verk
eftir vini og print af verkum eftir
til dæmis Erró og M.C. Escher, en
sá síðarnefndi var sá listamaður
sem sýndi mér að stærðfræði og
listsköpun eru ekki tveir aðskildir
hlutir.“
Hver er uppáhaldsstaðurinn á
heimilinu?
„Uppáhaldsstaðurinn er klárlega eldhúsið. Það er mjög lítið en
ég get unnið í plöntunum, eldað og
fengið mér kaffi á meðan ég horfi
yfir stofuna.“
En uppáhaldshluturinn?
„Uppáhaldshluturinn minn er
sennilegast gróðurhúsið sem ég
smíðaði í byrjun sumars. Fyrir
ofan eldhúseyjuna mína var svo
stórt og tilgangslaust rými að ég
hugsaði að það væri góður staður
fyrir innigarð, fyrir utan það fær
það stöku sinnum hita frá því
þegar ég elda og næ ég að halda
háu rakastigi þar með hjálp mosa
og lítillar USB-viftu. Allt sem ég
set inn í gróðurhúsið dafnar vel og
ég kem afleggjurum fljótt af stað í
mosahrúgunni.“
Hvað er næst á dagskrá?
„Það er margt sem ég væri til í
að endurnýja á heimilinu, hillur,
skenka og þess háttar ásamt því að
bæta við nokkrum listaverkum.
Ég hugsa að næsta verkefni verði
að smíða blómahillu sem þekur
stofugluggann til að nýta plássið
enn frekar.“
Iðjusemin virðist Gná í blóði
borin. „Ég held að ég sé sú týpa sem
eigi erfitt með að láta sér leiðast
og þarf yfirleitt að hafa mikið að
gera. Svo þegar ég er loksins búin
að gera allt og finnst eins og ég eigi
skilið að njóta þá geri ég það með
góðri samvisku.“

Fasteignablaðið
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Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson
Framkvæmdastjóri, lögg.
Sölustjóri. Löggiltur
fasteignasali og leigumiðlari fasteignasali B.Sc

896 5222

693 3356

Fallegt einbýli í Ártúnsholti
M

Snorri Snorrason

Löggiltur fasteignasali

895 2115

588 4477

Síðumúla 27
www.valholl.is
Hildur Harðardóttir

Margrét Sigurgeirsdóttir Pétur SteinarJóhannsson

897 1339

588 4477

Lögfræðingur. Löggiltur
fasteignasali. Skjalagerð.

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

Aðstoðarm. fasteingasala
Snæfellsnesi

893 4718

Reykjavík
Snæfellsbæ
Höfn Hornafirði
Anna F. Gunnarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Lista og innanhús Stílisti

892 8778

Sturla Pétursson

Löggiltur fasteignasali.

899 9083

Rakel Árnadóttir

Lögg. fasteignasali. Mannfræðingur/alþjóðatengill.

895 8497

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð
Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

iklaborg og Jórunn, löggiltur fasteignasali, kynna
glæsilegt einbýlishús
við Urriðakvísl í Ártúnsholtinu í
Árbæ. Hús sem ber yfirbragð þess
að hafa verið vel hugsað um af
frumbyggjum.
Húsið er á tveimur hæðum. Komið
er inn í forstofu og inn af henni er
flísalögð snyrting með glugga, skáp
undir handlaug og spegli. Þvottahúsið er rúmgott og hefur verið
breytt með því að stækka það frá
grunnteikningu. Hol er með fallegri
franskri tvöfaldri hurð sem setur
mikinn svip á hæðina. Eldhúsið er
mjög rúmgott, með hvítri innréttingu og tveimur gluggum. Þar er góð
vinnuaðstaða og góður borðkrókur
við glugga. Stofur eru L-laga með
stórum gluggum á þrjá vegu og
útgengt er á hellulagða verönd í fall
ega ræktuðum garði.
Farið er upp steyptan stiga með
kókosteppi á aðra hæð þar sem
blasir við rúmgott sjónvarpshol með þakgluggum. Þaðan er
innangengt í fjögur svefnherbergi.
Út úr öllum svefnherbergjum er
útgengt á svalir. Norðan megin eru
svalirnar yfirbyggðar en sunnan
megin er yfirsýn yfir garðinn.
Baðherbergið er rúmgott með
gluggum, góðri snyrtiaðstöðu,

Urriðakvísl 12 er glæsilegt einbýlishús með fögrum garði, bílskúr og bílastæði fyrir sjö bíla.

baðkari og sturtu, hvítri innréttingu og stórum skáp.
Garðurinn er í góðri rækt og
með gróðurhúsi. Bílskúrinn er
með með góðri lofthæð, rafmagni,
heitu og köldu vatni og upphitaður. Á hellulögðu plani með
snjóbræðslu fyrir framan bílskúr
er pláss fyrir sjö bíla. Ljósleiðari er
lagður í bílskúr.
Þak var málað 2019 og þakgluggar hafa verið endurnýjaðir.
Svalir voru yfirfarnar í fyrrasumar,

steypuviðgerð, lagaður vatnshalli
og málað.
Ártúnsholt er einstaklega vinsæl
staðsetning fyrir fjölskyldufólk.
Skólar í göngufæri sem og Elliða
árdalurinn og Árbæjarsafn. Stutt á
stofnbraut í allar áttir.
Nánari upplýsingar um eignina
veitir Jórunn, löggiltur fasteignasali, í síma 845-8958 eða jorunn@
miklaborg.is

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

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

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

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast
mark.is

Strikið – Sjálandi Garðabæ. Nýjar og glæsilegar íbúðir.
4 íbúðir eftir – 60 ára og eldri. Leitið upplýsinga á skrifstofu.
Sólborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.
Ð
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• Sólborg er vandað fjölbýli með afar vönduðum
2ja – 5 herbergja lúxusíbúðum.
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitingastaði og útivist.
• Eignin er byggð úr afar vönduðum byggingarefnum og eru m.a. allir gluggar úr áli og klæðning
hússins úr anodiseraðri álklæðningu. Klæðningin
er sérhönnuð og meðhöndluð með sérstakri
aðferð. Hljóðvist er verulega aukin í eigninni og
er gengið mun lengra í þeim efnum en alla jafna
tíðkast í íslenskum byggingum.
• Hönnuðir byggingarinnar eru THG Arkitektar og
Studio Arnhildur Palmadottir.
• Byggingaraðili er ÍAV hf. sem er eitt stærsta, elsta
og öflugasta verktakafyrirtæki landsins.
• Nánari uppl. um bygginguna á www.105midborg.is

Trönuhólar. Einbýlishús með aukaíbúð.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.
Ð
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Haukanes - Garðabæ. Sjávarútsýni.
• 328,8 fm. einbýlishús að meðt. 51,0 fm. bílskúr
og 51,0 fm. 2ja herbergja íbúð á neðri hæð,
með sérinngangi. Húsið stendur innst í götu á
glæsilegum útsýnisstað. Stórar svalir til suðurs
og austurs. Mikil lofthæð er yfir hluta efri hæðar.
• 4 herbergi eru á aðalhæð en gætu verið 5 þar
sem eitt herbergið var stækkað á kostnað
annars. Auk þess er möguleiki á að bæta við
3 svefnherbergjum í kjallara með því að lækka
lóðina og koma fyrir gluggum á vesturhlið hússins (ofan hús).
• Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin.
• Lóðin er 994,0 fm. að stærð, vel hirt og falleg.
Steypt plan er fyrir framan hús við bílskúr. Hellulögð stétt að aðalinngangi með snjóbræðslu.

• Virkilega glæsilegt og vandað 517,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á 1.222 fm. eignarlóð
með sjávarútsýni á Arnarnesinu.
• Húsið er vandað í alla staði með sérsmíðuðum
innréttingum, aukinni lofthæð á báðum hæðum,
mjög stórum flísalögðum bílskúr, extra háum
innihurðum, fallegum listum í loftum og extra
háum hvítum gólflistum.
• Húsið að utan er í góðu ástandi og var allt málað
að utan árið 2019, þ.m.t. þakkantur og gluggar.
• Lóðin er eignarlóð, afgirt að miklu leiti og snýr
að mestu til suðurs þar sem eru tyrfðar flatir,
malarbeð og skjólsæl viðarverönd. Framlóð
snýr til norðurs og er með mjög stórri bomanite
steyptri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum,
tyrfðri flöt og malarbeðum.

Verð 105,0 millj.

Vogatunga 11 – Kópavogi. Endaraðhús – 60 ára og eldri.

Garðsstaðir 49 – Grafarvogi. 3ja herbergja með sérinng.
S
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Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag,
frá kl. 17.00 – 17.30
• Vel skipulögð 90,0 fm. íbúð með sérinngangi
og verönd til suðurs. Frábærs útsýnis nýtur út á
sundin og yfir golfvöllinn. Sér bílastæði á hellulagðri og upphitaðri innkeyrslu fylgir íbúðinni.
• Íbúðin er mjög björt og henni fylgir sérafnotareitur
á lóð hússins sem er ræktuð og gróin og með
viðarverönd til vesturs útaf stofu.
• Gengið er niður steyptan stiga að íbúðinni,
austan við húsið og á viðarverönd. Þaðan er
gengið inn í íbúðina.
• Íbúðin er laus strax.

S
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I
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Verð 45,9 millj.

Kjartansgata 3. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.
S
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• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í
fimm lyftuhúsum.
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitingastaði og útivist. Stórbrotið útsýni yfir sundin blá,
miðbæinn og borgina.
• Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnisvali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar
ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök
hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og full loftræsting skapa góða hljóðvist. Gólfsíðir gluggar í
stofum skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni.
• Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska
arkitektastofa Schmidt Hammer Lassen (SHL)
hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.
• Nánari upplýsingar um bygginguna á
www.105midborg.is

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag
frá kl. 17.00 – 17.30
• Til sölu eitt af þessum eftirsóttu raðhúsum sem
ætluð eru fyrir 60 ára og eldri, en þó hafa fengist
undanþágur frá kvöð um aldur kaupenda fyrir
aðila sem eru að nálgast 60 ára aldur.
• Vel skipulagt og mikið endurnýjað 73,5 fm. með
gluggum í þrjár áttir og útgengi á skjólsæla
hellulagða verönd og lóð til suðurs með útsýni til
sjávar.
• Parket hefur verið endurnýjað nýlega sem og
baðherbergi, eldhúsinnrétting og tæki og gólfefni
í þvottaherbergi. Húsið er nýlega málað hið
innra.
• Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 52,9 millj.

Blönduhlíð 19 – Endurnýjuð 3ja herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag,
frá kl. 17.00 – 17.30
• Falleg 79,7 fm. íbúð í kjallara í fjórbýlishúsi við
Kjartansgötu. Íbúðin er með sérinngangi og björt
þar sem stærstu rými eru með góða glugga til
suðurs.
• Stofa með gluggum til suðurs og austurs. Tvö
svefnherbergi, annað innaf stofu. Baðherbergi
með sturtu og glugga.
• Lóðin er nýlega tekin í gegn með hellulagðri stétt
og verönd fyrir framan hús til suðurs og nýlega
steyptum útitröppum. Sér geymsla undir útitröppum vestan megin við húsið.

Verð 34,9 millj.
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Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag
frá kl. 17.00 – 17.30
• Mjög mikið endurnýjuð 78,2 fm. 3ja herbergja
íbúð í kjallara / jarðhæð í nýlega steinuðu fjórbýlishúsi við Blönduhlíð. Mögulegt er að opna úr stofu
og út á lóð hússins.
• Gólfefni, innihurðir og fataskápar eru nýleg. Baðherbergi er nýlega endurnýjað og eldhúsinnrétting
og tæki. Raflagnir og tafla eru nýlega endurnýjuð.
• Húsið að utan hefur verið mjög mikið endurnýjað
á sl. árum. Húsið er allt nýlega steinað að utan,
steyptar þakrennur endurgerðar og klæddar og
þakjárn yfirfarið.
• Íbúðin er laus til afhendingar fljótlega.

Verð 42,9 millj.

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

Baldursgata. 3ja – 4ra herbergja endurnýjuð íbúð.
• Glæsileg 3ja – 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
í steinsteyptu húsi í miðborginni. Frá stofu
og af svölum er útsýni að Reykjanesi og frá
eldhúsi, borðstofu og herbergjum er útsýni að
Hallgrímskirkju.
• Aukin lofthæð er í íbúðinni og allir innveggir
hennar eru léttir og því hægt að breyta skipulagi
að vild. Íbúðin var öll innréttuð árið 2014 og öllu
innra skipulagi hennar breytt.
• Stofa og borðstofa í opnu rými með miklum
gluggum og útgengi á svalir. Eldhús opið við
stofu með eyju. Tvö svefnherbergi.
• Húsið að utan er í góðu ástandi allt nýlega viðgert og yfirfarið. Gengið er inn í stigahús frá
Válastíg.

Verð 58,9 millj.

• 94,4 fm. nýlega innréttuð og vönduð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð.
• 41,2 fm. nýlega innréttuð 2ja herbergja íbúð á
baklóð í sérstæðu húsi.
• Báðar íbúðirnar eru mikið endurnýjaðar og eru í
góðu ástandi. Möguleiki á góðum leigutekjum.
• Íbúðunum fylgir sér innkeyrsla/bílastæði við
Leifsgötuna sem þinglýst er eingöngu á þessar
íbúðir.
• Frábær staðsetning í miðborginni.

Verð 67,9 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090
NÖKKVAVOGUR 60, 163,4 m2

104 REYKJAVÍK, 74,9 mkr.

OPIÐ HÚS

miðvíkudaginn
9. sept kl.17-18

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi
S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali
S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

HÁALEITISBRAUT 15, 111 m2

108 REYKJAVÍK, 46,9 mkr.

OPIÐ HÚS
Eign á tveimur fastanúmerum. Húsið er einstaklega fallegt bakhús með skjólgóðum garði. Húsið er nýmálað og lítur vel út. Íbúð á fyrstu hæð, skráð 97.9fm skiptist í
anddyri, forstofu, setustofu, borðstofu/eldhús, stofu sem gæti nýst sem svefnherbergi, baðherbergi og svefnherbergi. Þar að auki er stigi niður í kjallara. Kjallari er á
sér fastanúmeri og skiptist í 3 herbergi og eitt baðherbergi. Samtals 65.5fm. Rýmið býður upp á mikla möguleika en samkvæmt eldri teikningum var sér inngangur inn í
stærsta herbergið. Ef sett yrði aftur upp hurð væri hugsanlega hægt að útbúa ósamþykkta íbúð. Í núverandi mynd mætti leiga út 3 svefnherbergi með aðgengi af baði.

BORGARTÚN 28A-íbúð 503, 112,4 m2

105 REYKJAVÍK, 73,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

þriðjudaginn 8.september kl. 17:00-18:00

Vönduð og sérlega björt 112,4 fermetra þriggja herbergja horníbúð á 5.hæð í nýju
lyftuhúsi með stórum svölum, geymslu í kjallara og tveimur einkastæðum í bílakjallara.
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna, nema með flísum á baði, samkvæmt skilalýsingu.
Íbúðin er rúmgóð og vel skipulögð, en alrými er einstaklega bjart og vistlegt.

MÁNATÚN 5-íbúð 207, 90 m2

105 REYKJAVÍK, 49,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

fimmtudaginn 10. september kl. 17:00 - 18:00

2ja herbergja 90 fermetra íbúð, merkt 207, á annarri ásamt sér stæði í bílageymslu og 8,4
fermetra geymslu í kjallara. Góðar svalir eru við íbúðina. Um er að ræða vandað lyftuhús sem
er klætt að utan með keramik flísum og Zink klæðningu. Húsið er viðhaldslítið. Íbúðin skiptist í
anddyri, eldhús, stofu, eitt svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi.

GERPLUSTRÆTI 21-Íbúð 101, 94 m2

270 MOSFELLSBÆR, 47,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali
S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

þriðjudaginn 8. september kl 17:00-17.30

GLÆSILEG NÝ FULLBÚNIN ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ VIÐ GERPLUSTRÆTI 21 . ÍBÚÐINNI
ER SKILAÐ FULLBÚNINNI MEÐ UPPÞVOTTAVÉL OG ÍSKÁP, EN ÁN MEGIN
GÓLFEFNA, ÍBÚÐINNI FYLGIR STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.

HRAFNHÓLAR 4-íbúð 303, 106,8 m2

111 REYKJAVÍK 42,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

miðvikudaginn 9. september kl. 18:00-18:30

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

BRÁVALLAGATA 12, 121,1 m2

101 REYKJAVÍK, 61,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali
S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

þriðjudaginn 8. september kl. 17:30-18:00

Eignin er laus til afhendingar við undirritun kaupsamnings.
Sígild 5 herbergja íbúð í góðu húsi við Brávallagötu 12. Tvær stofur og tvö svefnherbergi
innan íbúðar og stórt herbergi í kjallara, sem gæti nýst sem skrifstofa/vinnuaðstaða. Svalir
út frá annarri stofunni. Sérgeymsla í kjallara og önnur minni utan við húsið. Sameiginlegt
þvottahús.

BERGÞÓRUGATA 7, 54,5 m2

101 REYKJAVÍK, 38,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali
S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

þriðjudaginn 8. september kl 12.15-12.45.

Bergþórugata 7, virkilega falleg endurnýjuð íbúð á besta stað í miðbænum. Eignin
afhendist með parketi og innbyggðri uppþvottavél. Eignin er öll ný.

www.eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

þriðjudaginn 8. september kl 17:00-17:30

Mjög góð mikið endurnýjuð 110.9 fm 3-4 herb. íbúð á 4.hæð í mjög góðu vel staðsettu
fjölbýli sem hefur hlotið gott viðhald í gegn um tíðina. 2 rúmgóð svefnherbergi og tvær
stofur. Endurnýjað eldhús og baðherbergi, rofar og tenglar, lausafög og fl. Glæsilegt
útsýni. Snyrtileg sameign. Leikskóli er i 100 m fjarlægð og stutt í skóla og aðra þjónustu.

KAPLASKJÓLSV. 31, 40 m2

107 REYKJAVÍK, 24,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING. Endurn. Innrétt., gólfefni, skápar,
baðherbergi og fl. Sérgeymsla á hæðinni, sam. þvottahús á hæðinni. Til afhendingar
strax. Íbúðin er ósamþykkt.
Bókið skoðun hjá Þórarni í tölvupósti thorarinn@eignamidlun.is

LÁGALEITI 3, 51,2 m2

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali
S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

103 REYKJAVÍK, 34,9 mkr.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 8. september kl. 17:15-17:45

Eins herbergja íbúð á 1. hæð í nýju glæsilegu lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í anddyri, hol/
eldhús, stofu með svefnaðstöðu og fataskápum, og baðherbergi með tengi fyrir
þvottavél. Svalir eru með svalalokun. Íbúðin sjálf er 37,8 m2 en geymsla í kjallara 13,4
m2.

HVASSALEIT 56, 77,3 m2

108 REYKJAVÍK, 46,9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali
S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
Rúmgóð og vel skipulögð 2ja herbergja 77,3 fm íbúð á fjórðu hæð með svölum til
suðvesturs. Í húsinu er boðið er uppá ýmsa þjónustu og hægt er kaupa heitan mat í
hádeginu. Vel staðsett íbúð í göngufæri við alla helstu þjónustu.

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

Jón Rafn Valdimars

Gunnar S. Jónsson

Ólafur Finnbogason

Atli S. Sigvarðsson

Elín Alfreðsdóttir

Gunnar H. Einarsson

Svan G. Guðlaugsson

Þórunn Pálsdóttir

Ásgrímur Ásmundsson

Þröstur Þórhallsson

Jórunn Skúladóttir

lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

hdl. og lögg. fasteignas
Sími: 865 4120

lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

2015
2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Þóroddur S. Skaptas

Jason Kr. Ólafsson

Axel Axelsson

Óskar H. Bjarnasen

Kjartan Í. Guðmunds

Þórhallur Biering

Friðrik Þ. Stefánsson Friðjón Ö. Magnúss.

Guðrún D. Valdimars

Anton Karlsson

Páll Þórólfsson

Ragnheiður Pétursd.

lögg. fasteignasali
Sími: 868 4508

lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

hdl. og aðst. fasteignas lögg. fasteignasali
Sími: 616 1313
Sími: 692 2704

aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

hdl. og löggiltur
fasteignasali

Stýrimannastígur 4
101 Reykjavík

Virkilega vel staðsett
og sjarmerandi 171,4 fm
einbýlishús á þremur hæðum
• Húsið sem er timburhús á steyptum
grunni var stækkað og nánast allt
endurnýjað á árunum 2009-2010.
• Timburverönd er sunnan og
vestan megin við húsið.

PA NT IÐ SK OÐ UN

hjá Páli í síma 89 3 99 29

• Gróinn garður, Vesturbæjarvíðir
frá 1921 vex í garðinum.
Verð:

88 millj.

Nánari upplýsingar:

Páll Þórólfsson

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

Tjarnarmýri 9

Mosagata 9 -11

170 Seltjarnarnes

210 Garðabær

S
OPIÐginHn Ú
9. sept.

miðvikuda
milli kl. 17:00 - 17:45

Sérlega björt og falleg 134 fm
4ra til 5 herbergja íbúð á
tveimur hæðum

Fasteignasalan

Sýnum alla
daga vikunnar

PA NT IÐ SK OÐ UN

milli kl. 18:00 - 18:30

hjá Jason í síma 77 5 15 15

Vandaðar íbúðir í Urriðaholti
• Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja með sérinngangi
eða sérinngangi af stigapalli í fallegu lyftuhúsi

• Frábær staðsetning og miklir

útivistarmöguleikar í nágrenninu

Miklaborg

• Stórt alrými sem með stofu
og sjónvarpskrók á efri hæð

• Vandaðar innréttingar, vönduð tæki

Lágmúla 4

• 3 svefnherbergi

• Stæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð
• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni mosagata.is

• Sér þvottahús

108 Reykjavík

og tengi fyrir uppþvottavél

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

• Góð geymsla í kjallara
• Stæði í bílageymslu
Nánari upplýsingar veitir:

569 7000
www.miklaborg.is

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

– Með þér alla leið

Verð:

74,9 millj.

Jason Ólafsson

Axel Axelsson

Þórhallur Biering

Gunnar S. Jónsson

Sími: 775 1515

sími: 778 7272

Sími: 896 8232

Sími: 899 5856

lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is

lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

thorhallur@miklaborg.is gunnar@miklaborg.is

Anton Karlsson

lögg. fasteignasali

Sími: 771 8601

anton@miklaborg.is

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali

sími: 691 1931
ohb@miklaborg.is

.

.

OPIÐ HÚS

NÝTT
Í SÖLU

í dag þriðjudag 8. sept kl. 18:00 - 18:45

Klukkurimi 8

Hamrahlíð 7

112 Reykjavík

105 Reykjavík

Vel skipulagt 170 fm
parhús á 2 hæðum
• 4 svefnherbergi
• Innbyggður bílskúr
• Sólrík verönd
• Fallegur garður
Friðrik Þ. Stefánsson Ólafur Finnbogason

Svan G. Guðlaugsson

hdl. og aðst. fasteignas. lögg. fasteignasali

Sími: 616 1313

fridrik@miklaborg.is

.

lögg. fasteignasali

Sími: 822 2307

olafur@miklaborg.is

Verð:

Sími: 697 9300

77,9 millj.

svan@miklaborg.is

.

NÝTT
Í SÖLU

OPIÐ HÚS

NÝTT
Í SÖLU

Kambavað 1-3

Verð:

41,5 millj.

OPIÐ HÚS

Hverafold 19

109 Reykjavík

112 Reykjavík

Ágæt 3-4ra herbergja
íbúð á 2 hæð

Rúmgóð 129 fm, 4ra herb.
auk stæðis í bílgeymslu

• Stærð 99,6 fm
• Yfirbyggðar svalir
• Bílastæði í bílastæðahúsi
• Eignin þarfnast endurbóta
• Laus strax

• Sér inngangur og stór

afgirtur sérafnotaréttur

• Fallegar innréttingar
og vönduð tæki

• Jarðhæð með sér inngangi
Svan G. Guðlaugsson

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali

Sími: 822 2307

Verð:

olafur@miklaborg.is

NÝTT
Í SÖLU

lögg. fasteignasali

58,4 millj.

Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

í dag þriðjudag 8. sept. kl. 17:30 - 18

Lindasmári 45 (303)
201 Kópavogur

170 Seltjarnarnes

Falleg og nokkuð endurnýjuð
118 fm neðri sérhæð

• Nýlegt eldhús og
baðherbergi

• Þrjú góð svefnherbergi og
möguleiki á því fjórða

• Stór sér verönd í suður
• Frábær staðsetning

lögg. fasteignasali

Sími: 822 2307

Verð:

olafur@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir
Sími: 845 8958

jorunn@miklaborg.is

OPIÐ HÚS

STRAX

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

lögg. fasteignasali

54,9 millj.
.

LAUS

39,9 millj.

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 9. sept. kl. 18 - 18:45

Ólafur Finnbogason

Verð:

.

OPIÐ HÚS

Kirkjubraut 5

.

Mjög sjarmerandi 79 fm
skemmtilega skipulögð 3ja
herbergja íbúð á jarðhæð
• Miklar endurbætur hafa verið
gerðar á húsinu þar á meðal
var húsið steinað nýlega
• Hægt er að ganga frá
íbúðinni beint út í garð
• Frábær staðsetning þar sem
er stutt í skóla og þjónustu

í dag þriðjudag 8. sept kl. 18:30 - 19:00

í dag þriðjudag 8. sept. kl. 17 - 17:45

.

OPIÐ HÚS

í dag þriðjudag 8. sept kl. 17:30 - 18:00

NÝTT
Í SÖLU

miðvikudag 9. sept. kl. 17:30 - 18:00

Verð:

64,5 millj.

OPIÐ HÚS

fimmtudag 10. sept. kl. 17:30 - 18:15

Ferjubakki 12 (214)

Sóltún 14

109 Reykjavík

105 Reykjavík

Sérlega falleg 98,3fm
3ja herbergja á 2 hæð

Afar glæsileg 86,2 fm 2ja
herbergja íbúð á 1 hæð

• Gott skipulag, fm nýtast

• Yfirbyggðar svalir
• Bílastæði í bílakjallara
• Íbúðin er sem ný -

vel Íbúin ný máluð

• Nýtt gólfefni
• Afending við kaupsamning

byggingaraðili ÍAV

• Húseignin öll mjög snyrtileg
Jórunn Skúladóttir

Svan G. Guðlaugsson

lögg. fasteignasali

Sími: 845 8958

Verð:

jorunn@miklaborg.is

.

Glæsilega íbúðir
á besta stað

Sími: 697 9300

36,9 millj.

Hverfisgata 94-96
101 Reykjavík

svan@miklaborg.is

.

LAUS

STRAX

Nýjar íbúðir í stórglæsilegu
húsi á besta stað í miðbænum

NT IÐ SK OÐ UN

• Sérmerkt stæði í bílageymslu
• Glæsilegur skjólgóður
lokaður suður garður

303 3ja herb. 122,4 fm verð

69,9 M

Þórunn Pálsdóttir

Jórunn Skúladóttir

401 2ja herb. 75,6 fm verð

52,9 M

Sími: 773 6000

Sími: 845 8958

405 3ja herb.104,1 fm verð

67,9 M

lögg. fasteignasali

thorunn@miklaborg.is jorunn@miklaborg.is

49,5 millj.

OPIÐ HÚS

fimmtudag 10. sept. kl.17:30 - 18:00

1105 Reykjavík

innréttingar og innihurðir,

PA
84 5 89 58
í síma 77 3 60 00 eða

Verð:

Sóltún 5 (304)

• Rúmgóðar 2ja og 3ja herb.
• Glæsilegar svartbæsaðar

lögg. fasteignasali

og allt aðgengi mjög gott

lögg. fasteignasali

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali

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

Sími: 845 8958

jorunn@miklaborg.is

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

Verð:

69,9 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

.

Meðalholt 15

Urriðakvísl 12

(102) og (202)
105 Reykjavík

110 Reykjavík
Glæsilegt 2 hæða einbýli
með bílskúr í Ártúnsholti

• Stæði fyrir 7 bíla í innkeyrslu
með snjóbræðslu

PA NT IÐ SK OÐ UN
89 58

hjá Jórunni í síma 84 5

• 4 svefnherbergi
• Stofa með útgengt út í garð
• Stór vel hirtur garður
með gróðurhúsi

• Frábær staðsetning

PA NT IÐ SK OÐ UN

3 60 00
hjá Þórunni í síma 77

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali

Sími: 845 8958

jorunn@miklaborg.is

Verð:

.

Tvær 3ja herbergja íbúðir + kjallari

99,9 millj.

• Tvær samskonar 3ja herbergja íbúðir
báðar með auka herbergi í kjallara sem
hægt er að leigja út. Þrjú svefnherbergi
í aðalíbúð (1 herb og 2 stofur skv teikn)

Stigahlíð 85
105 Reykjavík

• Sameiginlegur inngangur efri
og neðri hæðar

Glæsilegt 271,7 fm einbýlishús

PA NT IÐ SK OÐ UN

hjá Friðrik í síma 61 6

13 13

• 4-5 svefnherbergi
• 3 snyrtingar
• 2 stofur
• Arinn
• Sólpallur með heitum potti
• 2ja herbergja

• Sameiginleg eldunaraðstaða, snyrting
og sturta í kjallara
• Glæsileg baklóð með hellum,
palli og skjólveggjum
• Góðir útleigumöguleikar

aukaíbúð í kjallara

• Góð staðsetning
• Stutt í alla þjónustu

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir

Friðrik Þ. Stefánsson Ólafur Finnbogason
Sími: 616 1313

fridrik@miklaborg.is

Sími: 822 2307

Verð:

olafur@miklaborg.is

102 3ja herb. 80,6 fm verð 40,5 m

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

hdl. og aðst. fasteignas. lögg. fasteignasali

119,5 millj.

202 3ja herb. 77,3 fm verð 41,9 m
NÝTT
Í SÖLU

LAUS

STRAX

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
15
Í SÍ M A: 77 5 15

Mosagata 7 (202)

210 Garðabær

Falleg 108 fm íbúð með sérinngangi
og útsýni af rúmgóðaum svölum

Verð:

56,9 millj.

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

Nánari upplýsingar:

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
56
Í SÍ M A: 89 9 58

Skúlagata 40

101 Reykjavík

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

Verð:

54 millj.

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

Hamrahlíð 23

105 Reykjavík

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð
með bílskúr

Verð:

49,4 millj.

• Eignin er skráð 109,3 fm þar af er bílskúr 29,5
• Rúmgóð og björt stofa, útgengt á suðvestur svalir
• 2 svefnhergergi
• Húsið hefur fengið mjög gott viðhald

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

Nánari upplýsingar: Friðrik

Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala
s. 616 1313 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
13
Í SÍ M A: 61 6 13

löggiltur fasteignasali

NÝTT
Í SÖLU

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
29
99
3
89
A:
M
Í SÍ

Keilugrandi 2

107 Reykjavík

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

Verð:

58,9 millj.

• Aðalhæð skiptist í forstofu, samliggjandi stofu og borðstofu,
•
•

eldhús, baðherbergi með sturtu og þvottaaðstöðu.
Tvö rúmgóð barnaherbergi ásamt svölum með góðu útsýni
Stæði í lokaðri bílageymslu

Nánari upplýsingar:

s. 893 9929 Páll Þórólfsson

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
58
89
5
84
A:
M
Í SÍ

Klukkuberg 33

220 Hafnarfirði

Falleg útsýnisíbúð 2ja herbergja

• Stórir stofugluggar niður í gólf
• Útgengt úr stofu út á sérafnota pall
• Eldhús og bað endurnýjða
• Frábær staðsetning

Verð:

34,9 millj.

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Fróðengi 6

112 Reykjavík

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

Verð:

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

NÝJAR

NÝTT
Í SÖLU

TILBÚNAR
ÍBÚIR

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
58
89
5
84
A:
M
Í SÍ

Norðurhella 19

221 Hafnarfjörður

Lóð fyrir 18 íbúðir

Verð:

• Iðnaðar og athafnalóð þar sem
átján 60 fm íbúðum,
9 íbúðum á hvorri hæð.
Birt flatarmál 1.057.8 fm

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

54 millj.

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
15
Í SÍ M A: 77 5 15

Fossháls 1

110 Reykjavík

Góð fjárfesting við Fossháls 1, 814 fm
eign með leigusamn.

Verð:

240 millj.

• Vel staðsett glæsilegt verslunar- og lagerhúsnæði
• Húsið stendur á áberandi stað á horni Fossháls og Hálsabrautar
• Snyrtilegt húsnæði
• Góð aðkoma

samþykktar teikningar liggja fyrir.

• Í húsinu er gert ráð fyrir
•

49,9 millj.

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

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
58
89
5
84
A:
M
Í SÍ

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
15
Í SÍ M A: 77 5 15

Sogavegur 73-75

108 Reykjavík

Nýjar tilbúnar og vandaðar íbúðir
í 3ja hæða lyftuhúsi

Verð frá:

• Stæði í bílageymslu
• Bílskúrar fylgja stærri íbúðum
• Margar íbúðir með sérinngangi
• Afhent sept/okt 2020

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Með þér alla leið

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

39,9 millj.

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
20
Í SÍ M A: 69 5 55

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
13
Í SÍ M A: 61 6 13

Blikahöfði 1

Ránargata 9A

270 Mosfellsbær

147 fm 5 herbergja endaíbúð

59,9 millj.

Verð:

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

101 Reykjavík

Góð tveggja herbergja íbúð á jarðhæð
í töluvert endurnýjuðu húsi

Verð:

38,5 millj.

• Aaðeins fjórar íbuðir í húsinu, ein á hæð.
• Stórt alrými með opnu eldhúsi þar sem er góð innrétting með stæði

f. uppþvottavél einnig hefur íbúðin aðgang að sameiginlegu þvottah.

• Eitt svefnherbergi með fataskáp sem snýr út að bakgarði.
• Baðherbergi með veglegri sturtu.

Nánari upplýsingar: Friðrik

Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala
s. 616 1313 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

4ra herbergja 82,9 fm íbúð á 2. hæð
í góðu húsi við Ránargötu

Verð:

111 Reykjavík

42,9 millj.

Verð:

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

49,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Dúfnahólar 2

111 Reykjavík

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

Verð:

54,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

Verð:

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

• Skráð 98,3 fm skiptist í 80,4 fm íbúðarrými og 17,9 fm bílskúr
• 2 Svefnherbergi
• Geymsla á jarðhæð
• Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

Nánari upplýsingar:

• Tvö herbergi, stofa, eldhús, baðherbergi
• Geymsla
• Húsvörður
• Húsið tengist félagsmiðstöð með þjónustu

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
56
Í SÍ M A: 89 9 58

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
56
Í SÍ M A: 89 9 58

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð
auk bílskúrs

• Aaðeins fjórar íbuðir í húsinu, ein á hæð.
• 3 svefnherbergi sem snýr út að bakgarði
• Lokaður sameiginlegur bakgarður
• Lítið þvottahús er á jarðhæð og sérgeymsla fylgir
• Vel viðhaldið hús, nýlega málað, sprunguviðgert, þakjárn endurnýjað

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð

NÝTT
Í SÖLU

Austurberg 8

51,5 millj.

109 Reykjavík

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
20
55
5
69
A:
M
SÍ
Í

101 Reykjavík

Árskógar 8

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

NÝTT
Í SÖLU

Ránargata 9A

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
56
Í SÍ M A: 89 9 58

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

LAUS

STRAX

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
13
13
6
61
A:
Í SÍ M

Vefarastræti 36

Selvað 3

270 Mosfellsbær

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

Verð:

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
13
Í SÍ M A: 61 6 13

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
13
Í SÍ M A: 61 6 13

110 Reykjavík

114,3 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð

59,9 millj.

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

• 3 stór svefnherbergi
• Opið eldhús og alrými
• Þvottahús innan íbuðar
• Stæði í lokaðri bílageymslu
• Eignin er laus við samning

Nánari upplýsingar: Friðrik

Nánari upplýsingar: Friðrik

Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala
s. 616 1313 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Verð:

52,4 millj.

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

.

NÝTT
Í SÖLU

Grandavegur 42b (603)
107 Reykjavík

Stórglæsileg 130,6 fm vel
skipulögð 3ja herbergja íbúð

PA NT IÐ SK OÐ UN

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

43

• Flestar íbúðirnar ná
í gegnum húsið

• Aðgengi að þjónustu
og félagsmiðstöð hjá
Reykjavíkurborg

og það sty
í afhendingu

Verð frá kr.

svan@miklaborg.is

Verð:

.

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali

jorunn@miklaborg.is

svan@miklaborg.is

Sími: 697 9300

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali

fridrik@miklaborg.is

thorunn@miklaborg.is

axel@miklaborg.is

Sími: 616 1313

Sími: 773 6000

Sími: 778 7272

801 Þingvellir

42,5 millj.
NT IÐ SK OÐ UN

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali

Sími: 896 8232
thorhallurb@miklaborg.is

89,5 millj.

Heiðarbær

PA
5 55 20
hjá Jóni Rafni í síma 69

Sími: 845 8958

• Stæði í bílgeymslu

Sími: 697 9300

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali

svalir samtals 28,3 fm

lögg. fasteignasali

• Afhending október 2020

• Vinsælar íbúðir

• Glæsilegt alrými og eldhús
• 2 svefnherbergi
• 2 baðherbergi
• Tvennar yfirbyggðar

Svan G. Guðlaugsson

• Vandaðir verktakar

• Útsýnisíbúðir

41,9 millj.

Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala
s. 616 1313 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

00
hjá Svan í síma 69 7 93

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 60+

Verð:

Nánari upplýsingar: Friðrik

110 Reykjavík

íbúðir
seldattisrt

112 Reykjavík

• Eldhús og bað hafa verið endurnýjuð
• 2 svefnherbergi
• Sér geymsla í kjallara
• Frábært útsýni

Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala
s. 616 1313 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Hraunbær 103 a/b/c

Vallarás 5

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali

Sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

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

Gott 49 fm sumarhús
á traustum grunni
• Til viðbótar fylgir með
18 fm bátaskýli
• Heitur pottur á timburverönd
• Traustur leigusamningur
til 50 ára
• 2800 fm lóð umvafinn skógi
• Gott aðgengi að húsi
allt árið um kring
• Svefnherbergi og
svefnloft f 4-6 manns
• Útsýni út að vatni
Verð:

24,7 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080

NÝTT Í SÖLU Í

HVERAGERÐI

WWW.FASTMOS.IS
Lambhagavegur 13 - 113 Reykjavík

Dalahraun 9 og 11
- nýtt hverfi í Kambalandi

Fimm íbúðir í hverju húsi, frá 68-107,2 fm.

214 m2 atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum. Eignin er á efri hæð húss, með stórri
innkeyrsluhurð með rafmagnsopnun, er 159 m2 með 55 m2 millilofti
eða alls 214 m2. Möguleiki er að stækka milliloftið töluvert. V. 62,9 m.
Allar uppl. veitir Svanþór Einarsson
löggiltur fasteignasali S: 698-8555.

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar
hjá Byr fasteignasölu
sími 483-5800 og
byr@byrfasteign.is

Sími
Sími
Sími
Sími
568 2444
568
2444

568 2444
568
2444

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.
– www.asbyrgi.is

– www.asbyrgi.is
Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen
- 108 Reykjavík
Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

LÆKJARHJALLI
20 - Löggiltur fasteignasali.
Ingileifur Einarsson
LÆKJARHJALLI
2015-16
OPIÐ HÚS
Í DAG Á MILLI
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Frum
Frum

FISKAKVÍSL 2, REYKJAVÍK

Elín Káradóttir
Löggiltur fasteignasali
Byr fasteignasala • Austurmörk 4, 810 Hveragerði • s. 483 5800 • byr@byrfasteign.is

OP

IÐ

HÚ

S

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í KópaMjögHúsið
fallegt og
vel staðsett
parhús
við Lækjarhjalla
í Kópavogi.
222,5
fm, þar af
er bílskúr
30 fm.
Óskum er
viðskiptavinum
okkar
og landsmönnum
vogi.
Húsið
er
222,5í fm,
þar borðstofu,
afokkar
er bílskúr
30 fm. gesta wc,
Óskum
viðskiptavinum
og
landsmönnum
Húsið
skiptist
m.a.
stofu,
eldhús,
öllum
gleðilegra
jóla ogborðstofu,
farsæls komandi
árs wc,
Húsiðöllum
skiptist
m.a.svefnherbergi,
í stofu,
eldhús,
gesta
baðherbergi,
fjögur
sólstofu
og sjónvarpsgleðilegra
jólaá og
farsæls
árs
Þökkum
viðskiptin
árinu
sem komandi
er að
baðherbergi,
fjögur
svefnherbergi,
sólstofu
oglíða
sjónvarpshol.
StórÞökkum
timburverönd
er
bæði
út
frá
sólstofu
og
viðskiptin á árinu sem er að líðastofu.
hol.
Stór
timburverönd
er TIL
bæði
út frá sólstofu og stofu.
OPIÐ HÚSVERÐ
Í DAG
FRÁ
18.00
57,5
millj.KL. 17.15
VERÐ
57,5
millj. 264 fm endaraðhús á þessu vinsæla stað. Húsið
Til sölu vandað
velINGILEIFUR
skipulagt
EINARSSON, löggiltur fasteignasali
er tvær hæðir og rishæð,
aukEINARSSON,
bílskúrs
oglöggiltur
skiptistfasteignasali
m.a. í fjörgur góð svefnherINGILEIFUR
www.3lian.com
3lian素材

bergi, stofu, borðstofu,www.3lian.com
arinstofu, 3lian素材
stórt sjónvarpshol, stórt baðherbergi og ris
sem getur nýst sem herbergi eða vinnustofa. Mjög góður og rúmur bílskúr.
Falleg ræktu lóð. Verð kr. 90.9 millj.

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

BJARNARBRAUT 8, BORGARNESI
– SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

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

Um er að ræða 629,4 m2 skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við Bjarnarbraut 8,
Borgarnesi. Eignin skiptist í tvö skrifstofurými, annars vegar 361,8 m2
og hins vegar 267,6 m2. Samtals 629,4 m2. Gengið er inn um bjarta tengibyggingu sem er í sameign. Eignin er kjörin til þess að leigja út einstök
rými. Gott aðgengi er að húsinu og góð bílastæði fylgja en stæðin eru
ekki sérmerkt.
Frekari upplýsingar um eignina má finna á heimasíðu Ríkiskaupa:
www.rikiskaup.is. Verð: 99 mkr.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

DALBREKKA 14 KÓPAVOGUR - FJÖLSKYLDUEIGN - ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR

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 9. september kl. 12:30 - 13:00

Verð frá 55.000.000 - 58.900.000 kr.
Allar upplýsingar veitir:

Oscar Clausen

LÁTTU FAGFÓLK SELJA ÞÍNA EIGN

Löggiltur Fasteignasali

oc@domusnova.is

Sími: 861 8466
DOMUSNOVA - HLÍÐASMÁRA 4 KÓPAVOGI - AUSTURVEGI 6 SELFOSSI & STILLHOLTI 16-18 AKRANESI SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS
Viðar Böðvarsson

Anna Ólafía Guðnadóttir

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

Rakel Viðarsdóttir

íslenskufræðingur

Gústaf Adolf Björnsson viðskiptalögfr. og í löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044
íþróttafræðingur og lögg.fast
Einar Marteinsson
gustaf@fold.is / 895-7205
lögg. fast.
Kristín Pétursdóttir
einarm@fold.is / 893-9132
lögg. fast.

Sóltún 20 • Sími: 552 140 0
www.fold.is • fold@fold.is

kristin@fold.is / 8241965

Kleppsvegur:

Mánatún 2, 105 Rvk.,

Hafnarbraut, KópavogI,

EINBÝLI MEÐ TVEIMUR AUKAÍBÚÐUM.

3JA Á JARÐHÆÐ.

4RA HERBERGJA + STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.

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

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. Íbúðin er með góðu innra skipulagi og öll
sameignin hin snyrtilegasta. Verð 54,9 millj.
Íbúðin er laus við kaupsamning.

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

Dynjandisvegur, 801 Selfoss,

Vatnsendahlíð, Skorradal:

HEILSÁRSHÚS NÁLÆGT SKÁLHOLTI.

BÚSTAÐUR OG GESTAHÚS-GOTT VERÐ!

Óskum eftir
- íbúðum í öllum hverfum
Reykjavíkur til kaups eða leigu
fyrir opinberan aðila
- traustar greiðslur

Dynjandisvegur 23. Rúmlega 100 fm nýlegt heilsárshús á frábærum
stað, nálægt Skálholti og Reykholti í Bláskógabyggð. Í húsinu eru þrjú
góð svefnherbergi auk óskráðs svefnrýmis í risi. Hitaveita og heitur
pottur. Húsið stendur hátt með miklu útsýni yfir Brúará og til fjalla.
Vönduð eign á frábærum stað. Verð 39,9 millj.
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

Sumarhús á frábærum stað í Skorradal með tveimur svefnherbergjum, baðherbergi m/sturtu og eldhúsi ásamt gestahúsi frá 2013
sem skiptist í stofu, svefnherbergi, baðherbergi m/sturtu og lítið eldhús. Frábær staðsetning með útsýni yfir vatnið og fjöllin. Sannkölluð
sumarparadís fyrir fjölskylduna. Verð aðeins 15,9 millj.
Velkomið að bóka skoðun: fold@fold.is.

Hvað kostar eignin mín?

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

- langur leigutími
- nánari upplýsingar á skrifstofu

Þú finnur okkur á fold.is

STILLHOLT
- AKRANESI
STILLHOLT
2121
- AKRANESI
FASSTTEEI IGGNNAA
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Þingvangur
ehf byggir
10 hæða
lyftuhúsnæði
á góðum
stað miðsvæðis
Þingvangur
ehf byggir
10 hæða
lyftuhúsnæði
á góðum
stað miðsvæðis
á Akranesi.
Staðsett
við verslunarkjarnann
Dalbraut
1, Akranesi.
á Akranesi.
Staðsett
við verslunarkjarnann
Dalbraut
1, Akranesi.

Sýning
ar
íb
á 1. hæ úð
ð

Þingvangur
Þingvangurehf
ehfbyggir
byggir1010
hæða lyftuhúsnæði á góðum
hæða lyftuhúsnæði á góðum
stað miðsvæðis á Akranesi. Staðsett við
stað miðsvæðis á Akranesi. Staðsett við
verslunarkjarnann Dalbraut 1, Akranesi.

verslunarkjarnann Dalbraut 1, Akranesi.

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og seljast fullbúnar
Íbúðirnar
tilbúnar
til afhendingar
seljast fullbúnar
án
gólfefnaeru
nema
forstofa,
þvottahús ogog
baðherbergi
án gólfefna
nema
forstofa,
flísalagt.
Öllum
íbúðum
fylgir þvottahús
kæliskápur og
og baðherbergi
uppþvottavél
flísalagt.
Öllum
íbúðum
fylgir
kæliskápur
og
uppþvottavél
í eldhúsinnréttingu.

í eldhúsinnréttingu.
Sýningaríbúð
tilbúin á 1. hæð.

Sýningaríbúð tilbúin á 1. hæð.

Íbúðirnar
eru tilbúnar
til afhendingar
seljast
án
nema
forstofa, þvottahús
Íbúðirnar
eruíbúðirnar
tilbúnar
tilogafhendingar
oggólfefna
seljast
fullbúnar
3ja
herbergja
105
fm
til fullbúnar
107 fm.
Íbúðunum
og baðherbergi flísalagt.
fylgir
stæði
í bílakjallara
og
kjallara.
Öllum
íbúðum fylgir
kæliskápur
og
uppþvottavél
Íbúðirnar
eru
tilbúnar
tilsérgeymslu
afhendingar
og
seljast fullbúnar
3ja
herbergja
íbúðirnar
105
fm tilí eldhúsinnréttingu.
107íog
fm.
Íbúðunum
án
gólfefna
nema
forstofa,
þvottahús
baðherbergi

Verð
frá
46,6
millj.
tildanska
50,9og
millj.
fylgir
stæði
í bílakjallara
sérgeymslu
kjallara.
Innréttingar
ogÖllum
fataskápar
frá
framleiðandnum
HTH íog
ﬂísalagt.
íbúðum
fylgir
kæliskápur
ogbaðherbergi
uppþvottavél í
án gólfefna
nema
forstofa,
þvottahús

Innhurðir og flísar frá Parka
4ra
herbergja
íbúðirnar
126 fmátil1.
128
fm.
Verð
frá 46,6
millj.íbúðum
til eru
50,9frá
millj.
Heimilistæki
frá Ormsson
eldhúsinnréttingu.
Sýningaríbúð
hæð.
ﬂísalagt.
Öllum
fylgir
kæliskápur
og uppþvottavél
Íbúðunum fylgir stæði í bílskýli og sérgeymslu í kjallara.
Boðið
er upp á einkaskoðun
og fólk vinsamlegast
beðið
um til
að hafa
4ra
herbergja
íbúðirnar
eru frá 126
fm
128samband
fm. í síma 898-9396

eldhúsinnréttingu.
Sýningaríbúð
á 1. hæð.
eða
á hakon@valfell.is
panta
tíma til
skoðunar.
Verð
frá 56,4
millj.
til 59,4
millj.
Innréttingar
ogogstæði
fataskápar
frá
danska
framleiðandnum
HTH
Íbúðunum
fylgir
í bílskýli
og sérgeymslu
í kjallara.

í

Innréttingar
og flísar
fataskápar
frá danska
framleiðandnum
Innhurðir
og
frá
Parka
Kirkjubraut
2, 300
Akranesi | Sími: 570 4824 |
Verð
frá
56,4
millj.
til
59,4
millj.
Innréttingar og fataskápar frá danska framleiðandnum HTH
HTH.

hakon@valfell.is | valfell.is

Heimilistæki
Ormssonfrá danska framleiðandnum
Innréttingar
ogfrá
fataskápar
HTH.

Innhurðir
flísar
frá Parka
Innihurðir
og og
flísar
frá Parka.
Heimilistæki
frá Ormsson.
Heimilistæki
frá Ormsson

Innihurðir
flísar
frá Parka.og fólk vinsamlegast beðið um að
Boðið erog
upp
á einkaskoðun

RÁÐNINGAR

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.

Heimilistæki
frá Ormsson.
samband
í síma 898-9396
á hakon@valfell.is
Boðiðhafa
er upp
á einkaskoðun
og fólkeða
vinsamlegast

Boðið
er hafa
upp ásamband
einkaskoðun
og
fólk
vinsamlegast
beðið um að
og panta ítíma
til898-9396
skoðunar.
beðið
um að
síma
eða
hafa
samband
í síma
898-9396
eða
á hakon@valfell.is
á
hakon@valfell.is
og
panta
tíma
til skoðunar,
Boðið
er upp
á einkaskoðun
og fólk
vinsamlegast
sýningaríbúð
1. hæð
oghússins.
panta ítíma
skoðunar. eða
beðið um að áhafa
samband
símatil898-9396

Kirkjubrautog
2,panta
300 tíma
Akranesi
| Sími: 570 4824 |
á hakon@valfell.is
til skoðunar,
sýningaríbúð á 1. hæð hússins.

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi | Sími: 570

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
hakon@valfell.is
| valfell.is
takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu
4824hvað
| hakon@valfell.is
|
við getum gert fyrir þig.

valfell.is

Ágætu íbúar Lundar í Kópavogsdal
Við óskum ykkur hjartanlega til hamingju með að svæðið ykkar hefur
hlotið umhverfisverðlaunin 2020 sem „Gata ársins“ frá Kópavogsbæ.
Um leið þökkum við byggjendur og arkitektar fyrir frábært samstarf
nú þegar uppbyggingu hverfisins er að ljúka.
Lifið heil !

RÝMA
arkitektar

Ódýrasti smájeppinn fyrir íslenskar aðstæður
Komið og reynsluakið

DACIA 4x4
DUSTER

AÐE
AÐEINS
INS

33.83
33.830
0

Á
Á MÁNUÐ
MÁNUÐI*
I*

* m.v 20% útborgun og lán til 84 mánaða.

VERÐ FRÁ AÐEINS

2.790
ÞÚSUND

stgr.

Skoðum með uppítöku
á öllum tegundum bifreiða
- Beinskiptur
- Bensín
- 114 hö.

Komið og reynsluakið

Listaverð hjá umboði: 4.450 þús

Bílar í ábyrgð

-

Allt að 100% lánamöguleiki

- Til í ýmsum litum

- Góð endursala

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan
Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

kaﬃ á könnunni

opið mán-fös 10-18
lau 12-15

...á verði fyrir þig!

Tilboð
19.990 kr

Tilboð
21.990 kr

Jet II - 105 cm

Jet 1 - 105 cm

(var 21.484 kr)

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.

Tilboð
59.990 kr
(var 65.373 kr)

(var 23.075 kr)

Tilboð
134.990 kr
(var 150.853 kr)

Risavifta - 254 cm

Fyrir stór rými eða mikla lofthæð

Cyclone
132 cm

Tilboð
24.990 kr
(var 27.367 kr)

Kíktu á úrvalið af loftviftum
viftur
.is
-andaðu léttar

íshúsið

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

Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

550 5055

8 . S E P T E M B E R 2 0 2 0 Þ R I ÐJ U DAG U R

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

Húsnæði

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

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

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.

FERÐAVAGNAGEYMSLA

Til leigu vetrargeymsla fyrir felli- og
hjólhýsi á besta stað í Reykjavík.
Uppl. í s. 846 2986.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Aðalfundur GRAFÍU verður haldinn
fimmtudaginn 10. september 2020 kl. 17.00,
á Grand hótel Reykjavík, Sigtúni
Vegna sóttvarnarreglna þarf að skrá sig á
fundinn. Nánar um skráningu á heimasíðu
félagsins, grafia.is
DAGSKRÁ:

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

Óskast keypt
STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

MERCEDES-BENZ SPRINTER

2020

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Bílar til sölu

Fallegur og góður bill, vel umgengin
. Með gott viðhald. Rúmgóður,
fallegur kassi og lyfta. Nýskoðaður í
toppformi. Innfluttur frá Þýskalandi
‘17. Verð aðeins : 2.3 m. Uppl. í Síma
: 868-3144.

AÐALFUNDUR

Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

Spádómar

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

1. Starfsskýrsla stjórna og nefnda
fyrir liðið starfsár.
2. Reikningar sjóða félagsins.
3. Lagabreytingar.
4. Stjórnarskipti.
5. Kosning tveggja skoðunarmanna
og tveggja til vara.
6. Kosning í fulltrúaráð Birtu lífeyrissjóðs.
7. Kosning fulltrúa á þing ASÍ.
8. Nefndakosningar.
9. Önnur mál.

Tilkynningar

Tilkynningar
WWW.YAAKOVSWELL.NET

Here you will find a series of
studies of the Blessed Torah. All
the material is completely free. you
may download it, copy it and give
it away.

Reikningar, fundargerðir, tillögur um lagabreytingar
og aðrar framkomnar tillögur liggja frammi á skrifstofu
GRAFÍU frá og með 2. september 2020.

Til bygginga

Bílar óskast

Fyrir fundinum liggja lagabreytingar um fjölda í
trúnaðarráði og breytingar á reglugerð í Miðdal
varðandi stærðir bústaða.
Stjórn Grafíu

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Þjónusta

SPÁSÍMINN 908 5666

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

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Pípulagnir

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

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Önnur þjónusta

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

Keypt
Selt

Húsaviðhald
Til sölu
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

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

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

Save
a the Childre
Children
ld n á Ísla
Íslandi
slandi
ndii
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Norðlæg átt 8-13 m/s
í dag. Skýjað með
köflum, en dálítil rigning
norðaustanlands og
stöku skúrir syðst. Hiti 3
til 10 stig.

LÉTT

MIÐLUNGS

Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Svartur á leik
Andersson átti leik gegn
Hagloff árið 1968.
1...Hxe4! 2. Dd3 Df5! 3. Hg1
Hxe1! 0-1. Hörðuvallaskóli
varð um helgina Norðurlandameistari grunnskólasveita.
Barnaskólasveitin varð í þriðja
sæti. Hannes Hlífar Stefánsson
sigraði á alþjóðlegu móti sem
lauk í Túnis um helgina.
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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.

2

LÓÐRÉTT
1 slöngvikraftur
2 stækkuðu
3 ergja
4 rispan
7 duttlungar
9 notkun
12 tóntegund
14 dinglandi
16 bráðræði
3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1 kjarr, 5 aum, 6 át, 8 skanki, 10 tu, 11
eik, 12 mynt, 13 flos, 15 lallar, 17 flana.
LÓÐRÉTT: 1 kastafl, 2 juku, 3 ama, 4 rákin, 7
tiktúra, 9 neysla, 12 moll, 14 laf, 16 an.

Skák

LÁRÉTT
1 hrís
5 vesal
6 borðaði
8 útlimur
10 í röð
11 tré
12 klink
13 flauel
15 röltir
17 álpast

Pondus Eftir Frode Øverli

www.skak.is: Allar nýjustu
fréttirnar.

Ég held
það! Er
þetta gjöf?

Áttu þessa
í medium?

Nei!
Þetta er
fyrir mig!

Hahahaha!

Fyrir þig! Það er gott Áfram
að setja
Jááá…
sér
mark- þú!
einmitt!
mið til að
vinna að!

Daginn eftir
byrjaði ég í
hjúkrunarfræðinámi!

NÝBAKAÐ

Smá skellur
fyrir fatabransann!
En stórsigur
fyrir heilsugeirann!

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................

Gelgjan

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það er fínt að vera ekki
í þessum markhóp.
NÚNA!
ÚTSALA!

KAUPA!

Gaak!

KAUPA!

Barnalán
Mamma!
Ég var að
sparka í
Hannes!

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga 7.30 -17.30
laugardaga
8.00 -16.00
sunnudaga
9.00 - 16.00
www.bjornsbakari.is

Af hverju gerðirðu það?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Veit ekki.
Hann var bara
að pirra …

Bíddu, … er
ég að klaga
sjálfa mig?

Það var aðeins
tímaspursmál.

„Barnanámskeiðið í Ljósinu fór fram úr úr mínum björtustu vonum.
Það gaf börnunum mínum ákveðinn fasta í gegnum mitt ferli, leyfði
þeim nálgast viðfangsefnið á skapandi vegu og losaði um marga
hnúta í maganum.”
37 ára móðir

10. vikna námskeið fyrir börn og unglinga sem eiga það sameiginlegt að vera aðstandendur
krabbameinsgreindra.
Þátttakendur fá tækifæri að upplifa, skapa og tjá sig í gegnum leik og verkefni í öruggu og
styðjandi umhverfi. Lögð er áhersla á að mæta þörfum hópsins sem og hvers og eins
innan hans.
Námskeiðið fer fram á miðvikudögum milli 16:00 og 17:30 og er þátttakendum að
kostnaðarlausu.

MENNING
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Einstök
sýn
á
heiminn
25%
T E M P U R-D A G A R

A F S L ÁT T U R

KO M D U N Ú N A !

AÐ SOFA ER EIT T
AÐ HVÍL AST ER ANNAÐ
ALLT ÞAÐ NÝJASTA FRÁ TEMPUR ...

TEMPUR-DAGAR
... MEÐ 25% AFSL ÆT TI Í BETRA BAKI

TEMPUR® Hybrid
Hönnuð fyrir sneggra viðbragð

TEMPUR® Original
Hönnuð fyrir meiri stuðning

Ljóðasafn Kristínar
Ómarsdóttur er
komið út. Þar er að
finna átta bækur
frá árunum 19872017. Útgefandinn
segir verkin sígild.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

B

kolbrunb@frettabladid.is

ókaforlagið Partus hefur
gefið út ljóðasafn Kristínar Ómarsdóttur. Safnið geymir fyrstu átta
ljóðabækur Kristínar
frá árunum 1987-2017.
Valgerður Þóroddsdóttir, útgefandi Partusar, segir að hugmyndin
að útgáfu ljóðasafnsins hafi kviknað þegar þær unnu saman að bók
sem geymir úrval ljóða Kristínar
á ensku. „Ég valdi og þýddi ljóð úr
öllum ljóðabókum hennar fyrir
þetta safn sem kom út í Bretlandi
fyrir nokkrum árum. Þegar ég var að
púsla saman þeirri bók kom í ljós að
flestar þessar ljóðabækur eru ekki
bara uppseldar heldur ófáanlegar,
líka á fornbókasölum og ég átti jafnvel erfitt með að koma höndum yfir
þær á bókasöfnum.
Þannig að mér varð strax ljóst
að það þyrfti einhver að grípa til
aðgerða og gera þetta höfundarverk aðgengilegt á ný. Því þetta eru
sígild verk. Ég var ekki fædd þegar
fyrsta ljóðabók Kristínar kom út, til
dæmis, en ljóðin þar tala samt beint
til mín. Kristín hefur einhverja sýn
á heiminn sem er alveg einstök. Ég
segi stundum að það sé eins og að

Kristín Ómarsdóttir ljóðskáld og Valgerður Þóroddsdóttir útgefandi hafa
unnið töluvert saman og nú síðast að ljóðasafni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

setja upp ný gleraugu, að lesa verk
eftir Kristínu. Maður lítur upp af
blaðsíðunni og fer að sjá heiminn
með nýjum augum.“
Kristín var 24 ára þegar fyrsta
ljóðabók hennar, Í húsinu okkar er
þoka, kom út. Spurð hvort hún sjái
sameiginlegan þráð í bókunum segir
hún: „Þegar ég skoðaði úrvalið sem

Tær fegurð

Nýjar gerðir
og fjölbreytt úrval

DANS

Ævi

heilsukodda

Borgarleikhúsið

TEMPUR® Cloud

Danshöfundur og dansari: Inga
Maren Rúnarsdóttir
Búningar og leikmynd: Júlíanna
Lára Steingrímsdóttir
Tónlist: Ólafur Arnalds

Hönnuð fyrir meiri mýkt
Alþjóðleg metsölubók
Mikilvæg og heillandi

SOFUM
ER ÞESS VEGNA
MATTHEW WALK

snertir okkur öll.
Frábær bók um efni sem
Sérlega áhugaverð, spennandi
og aðgengileg bók.
r
Dr. Erla Björnsdóttir sálfræðingu

Dr. Mathew Walker

kannar innstu leyndardóma
er tímamótaverk sem
rmátt hans til að
Þess vegna sofum við
við getum virkjað endurnýjuna
svefnsins og útskýrir hvernig
betra.
breyta lífi okkar til hins
í lífi okkar, heilsu og langlífi
einn mikilvægasti þátturinn
Svefn hefur ávallt verið
allt þar til vísindalegar
vissum einna minnst um,
virti
en jafnframt sá sem við
tveimur áratugum. Hinn
varpa ljósi á hann fyrir
á
uppgötvanir byrjuðu að
Walker, sýnir okkur nú
svefnsérfræðingur, Matthew
og
maður
hann styrkir
hvernig
taugavísinda
er og
lífsnauðsynlegur svefn
eflir
eftirminnilegan hátt hve
endurkvarðar tilfinningar,
læra og taka ákvarðanir,
hæfileika okkar til að
og ýmislegt fleira.
ónæmiskerfið, stillir matarlystina
og afskaplega
áreiðanleg
hrífandi,
er snilldarleg,
meta svefn og drauma
Þess vegna sofum við
lesandanum að skilja og
aðgengileg bók sem kennir
á alveg nýjan hátt.
m og sálfræði við
prófessor í taugavísindu
Dr. Matthew Walker er
narstöðvarinnar þar og
forstjóri Svefnrannsók
Kaliforníuháskóla í Berkeley,
Harvard háskóla.
í geðsjúkdómafræði við
fyrrverandi prófessor

að bættum
bókar sem stuðlað hefur
þurfa
stolt þátt í útgáfu þessarar
um allan heim. Þessa bók
Við hjá Betra baki tökum
lífsgæðum milljóna manna
þannig lífi fólks
svefni og þar með auknum
góðs svefns og breytir
okkur skilning á mikilvægi
allir að lesa! Hún færir
degi ...
leggur grunninn að góðum
til hins betra. Góður svefn
Gauti Reynisson
Forstjóri Betra bak

VIÐ

Bókin Þess vegna sofum við, eftir dr.
Matthew Walker, hefur slegið í gegn um
heim allan. Bókin opnar augu almenn
ings fyrir mikilvægi svefns í tengslum við
heilsu, vellíðan og árangur.
Matthew Walker er prófessor við Har
vard háskóla og sérfræðingur í svefni,

bók BILL GATES

MATTHEW
WALKER

Þess vegna
sofum við
Um
mikilvægi
svefns
og
drauma

ISBN 978-9935-517-17-3

sálfræði og taugalífeðlisfræði. Hann er
virtur vísindamaður á þessu sviði og hefur
Þýðing:
Herdís M. Hübner.

birt fjölmargar ritrýndar vísindagreinar.
Þú færð bókina hjá Betra Baki, heimsending innifalin. Fullt verð: 3.990 kr.
FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

Vala gerði á ensku, sá ég flétturnar
sem eru margar en ég get ekki skilgreint þær.“
Hún segist hafa byrjað að yrkja
strax á barnsaldri. „Ég yrki alltaf
reglulega þótt ég hafi hætt því á
tímabili. Ljóðin eru hnitin mín á
jörðinni. Án þeirra myndi ég ekki
vita hvar ég væri.“

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

VERÐ Í BETRA BAKI: 3.490 kr.

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Blaðið í dag og safn eldri blaða á frettabladid.is

Laugardagskvöldið 5. september
var sólóverkið Ævi eftir Ingu Maren
Rúnarsdóttur frumsýnt á vegum
Íslenska dansflokksins, á Nýja sviði
Borgarleikhússins. Sýningin var sú
fyrsta hjá flokknum síðan í byrjun
árs og fyrsta frumsýningin í húsinu
síðan leikhúsunum var lokað í vor
vegna kórónuveirufaraldursins.
Dansverkið Ævi fjallar eins og
titillinn gefur til kynna um ævi
einstaklings frá vöggu til grafar en
hugmyndin er byggð á sjónvarpsþáttaröðinni Ævi sem Sigríður
Halldórsdóttir skapaði í samvinnu
við RÚV. Listræn útfærsla og framsetning hugmyndarinnar minnir
þó lítt á þættina enda um algjörlega
sjálfstætt verk að ræða. Áhorfandi,
sem ekki hefur lesið um verkið fyrir
eða skoðað leikskrána, en í henni
má finna fallegan texta eftir Ingu
Maren um hvert æviskeið, sér ekki
endilega þessa tengingu við lífshlaupið. Það er auðveldlega hægt
að njóta sýningarinnar sem áhrifaríkrar sjónrænnar upplifunar án
dýpri merkingar. Upphaf verksins

Verkið er dæmi um frábæra samvinnu listforma, segir gagnrýnandi
Fréttablaðsins. MYND/SAGA SIG

gaf þó sterka tilfinningu fyrir fæðingu eða nýju upphafi. Búningar
og hreyfingar dansarans minntu á
nýfætt barn og á sviðinu mátti sjá
fallegan skúlptúr úr efni sem greinilega táknaði sköp konu. Það sem á
eftir kom var öllu óljósara hvað
merkingu varðaði en ekki síðra út
frá fagurfræðilegu sjónarhorni.
Dansverkið Ævi er fyrst og fremst
ótrúlega fallegt. Sviðsmyndin, búningarnir, lýsingin og hreyfingarnar
mynduðu eina tæra heild undirstrikaða af tónlistinni. Það var ekki
síst tærleikinn og skýrleikinn sem
hreif augað. Gólfið var gljáandi

svart svo að hreyfingar dansarans spegluðust í því. Yfir höfði
dansarans héngu trjágreinar sem
sköpuðu þá upplifun að dansinn
færi fram í skógarrjóðri. Þar hefði
reyndar mátt ýkja tilfinninguna
um skógarrjóðrið með því að láta
trjágreinarnar tengjast tjöldunum
fyrir ofan betur eins og um svartan
himin væri að ræða. Búningarnir og
notkun þeirra var töfrandi ekki síst
efnið sem breyttist frá því að mynda
sköp í það að verða kjóll í það að
mynda blóm og aðrar myndir með
hjálp dansarans. Lýsingin sem var
mjög áhrifamikil skapaði síðan
þann töfraljóma sem stafaði af
verkinu.
Inga Maren hafði mjög sterka
nærveru á sviðinu og hreyfingar
hennar, frekar lágstemmdar, voru
áhrifamiklar og fallegar. Hreyfingarnar sköpuðu dýptina í verkinu en
voru algjörlega partur af heildarupplifun þess. Þannig sköpuðu listformin eina órjúfanlega heild sem
unun var að horfa á. Það var ekki
fyrr en undirrituð fór að lesa leikskrána að hún áttaði sig á að verkið
væri alveg 40 mínútur að lengd. Það
virkaði í áhorfi eins og það væri
örstutt og hefði mátt vera miklu
lengra. Sesselja G. Magnúsdóttir
NIÐURSTAÐA: Verkið er dæmi
um frábæra samvinnu listforma.
Þar sem fallegar hreyfingar,
áhugaverð tónlist og einstaklega
fallegir búningar, leikmynd og
lýsing mynda eina töfrandi heild.

2020

Þegar þú kaupir *ákveðin
Samsung QLED sjónvörp
hjá ORMSSON
getur þú valið um að fá tölvuskjá,
síma eða ryksuguróbot í kaupbæti!

Galaxy Note10
Lite Black

Ryksuguróbot
VR7000M

27” Curved Gaming
Monitor Odyssey G7

*Tilboð gildir frá 28. ágúst - 1. nóvember 2020 við kaup á QLED 2020 Q80T, 65” eða stærra ásamt Q90T, Q95T, Q800T, Q900T og Q950T í öllum stærðum.

SAMSUNG Q80T - Stærðir 65” til 85”
Glæsilegt QLED sjónvarp með Direct Full Array tækni
sem gefur enn betri liti á skjá.

Opnunartímar
Virka daga kl. 10-18
Laugardagar kl. 11-15

SAMSUNG Q800T - Stærðir 65” til 82”
8K Gervigreind tækisins sér um fullkomna uppskölun á
öllu efni.

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 - 530 2800
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Þriðjudagur
Vetrardagskráin er hafin
á KrakkaRÚV

HRINGBRAUT

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

20.00 Söfnin á Íslandi Þáttaröð
um íslensk söfn og safnamenningu.
20.30 Lífið er lag Þ
 áttur um málefni fólks á besta aldri sem lifir
áskoranir og tækifæri efri áranna.
Umsjón: Sigurður K. Kolbeinsson.
21.00 21 - Fréttaþáttur á þriðjudegi 21 er upplýsandi umræðu- og
fréttaskýringaþáttur undir stjórn
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar
Ernis með áherslu á innlendar og
erlendar fréttir, þjóðmál, menningu og lífsreynslu.
21.30 Bærinn minn Þ
 átturinn
segir frá sjarma og sérstöðu
bæjarfélaganna hringinn í kringum
Ísland.

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 American Housewife
14.25 The Block
15.25 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
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

08.00 Heimsókn
08.15 The Good Doctor
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Ultimate Veg Jamie
10.50 First Dates
11.40 NCIS
12.35 Nágrannar
12.55 So You Think You Can Dance
14.55 Ísskápastríð
15.30 The Great British Bake Off
16.25 Doghouse
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
20.25 God Friended Me
21.05 One Lane Bridge
21.55 All American
22.40 Room 104
23.10 The Bold Type
23.55 Absentia
00.35 Homeland
01.30 Homeland
02.20 Homeland
03.10 Homeland
03.50 Cardinal

RÚV SJÓNVARP

Krakkafréttir mán.–fim. kl. 18.50
Fréttaþáttur fyrir börn á aldrinum 8-12 ára.

Húllumhæ föstudaga kl. 18.40

Nýr þáttur þar sem barnamenning er aðalmálið. Við
förum í leikhús, hlustum á tónlist, kíkjum í bækur,
lærum töfrabrögð og gerum tilraunir.

Útvarp KrakkaRÚV
mán.–fim. kl. 18.30
Fyrir alla fjölskylduna. Fjórir nýir þættir í hverri viku.
Krakkakiljan, Krakkakastið, Hlustaðu nú! og Hljómboxið.

Alla þættina okkar er hægt að finna á
Krakkaruv.is og í KrakkaRÚV appinu.

13.00 Spaugstofan 2004-2005
13.25 Úr Gullkistu RÚV. Útsvar
2007-2008 Fljótsdalshérað Álftanes
14.15 Kastljós
14.30 Menningin
14.40 Gettu betur 2012
15.45 Gleðin í garðinum
16.15 Gunnel Carlson heimsækir
Ítalíu
16.25 Ljósmóðirin
17.20 Menningin - samantekt
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Óargardýr
18.29 Fjölskyldukagginn
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin F
 jallað er á
snarpan og líflegan hátt um það
sem efst er á baugi hverju sinni
í menningar- og listalífinu, jafnt
með innslögum, fréttaskýringum,
gagnrýni, pistlum og umræðu.
Umsjón: Bergsteinn Sigurðsson og
Guðrún Sóley Gestsdóttir.
20.00 Ant Middleton leggur á
Everest Extreme Everest With Ant
Middleton
20.50 Húsbyggingar okkar tíma
Vi bygger det væk D
 anskir þættir
um arkitektúr á tímum loftslagsbreytinga. Hvernig byggjum við
borgir fyrir breytt loftslag með
stormum og miklum rigningum?
Sjálfbær arkitektúr fer vaxandi um
heim allan og danskir arkitektar
eru þar í fararbroddi. Lausnir við
loftslagsvanda sem um leið stuðla
að góðu lífi eru í þróun.
21.25 Parísarsögur Paris ETC
22.00 Tíufréttir N
 ýjustu fréttir og
íþróttir kvöldsins. Alla mánudaga
til fimmtudaga.
22.15 Veður
22.20 Djúpríkið Deep State
Breskir spennuþættir um fyrrverandi njósnara leyniþjónustunnar
sem tekur að sér eitt verkefni til
viðbótar í von um að endurheimta
líf sitt. Aðalleikarar: Mark Strong,
Joe Dempsie, Karima McAdams,
Lyne Renée og Anastasia Griffith.
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi
barna.
23.15 Kennarinn Belfer
00.05 Dagskrárlok

GOLFSTÖÐIN
08.30 PGA Tour 2020
13.30 European Tour 2020
18.00 PGA Highlights 2020 Hápunktarnir á PGA mótunum.
18.55 PGA Tour 2020
23.55 European Tour 2020

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 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Sjálfstætt
fólk (33 af 49)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
09.35 Manglehorn
11.10 Flight of the Concords. Live
in London
12.35 The Other Woman
14.25 The Other Woman
16.10 Manglehorn
17.45 Flight of the Concords. Live
in London
19.10 The Other Woman
21.00 Spy Skemmtileg gamanmynd frá 2015. Myndin segir frá
því þegar yfirmenn bandarísku
leyniþjónustunnar uppgötva að
stórhættuleg glæpadrottning
hefur komist yfir öflugt vopn sem
hún hyggst nú selja til hryðjuverkahóps.
23.00 Blindspotting
00.35 Before I Wake
02.05 Spy 

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA
08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.05 Veronica Mars
21.55 Insecure
22.30 Orange is the New Black
23.25 Warrior
00.25 Friends
00.45 Friends
01.10 Modern Family

STÖÐ 2 SPORT
09.30 Holland - Pólland Ú
 tsending
frá leik í Þjóðadeild UEFA.
11.10 Ítalía - Bosnía
12.55 Selfoss - Valur Ú
 tsending frá
leik í 8 liða úrslitum Mjólkurbikars
kvenna.
14.35 FH - KR Útsending frá leik
í 8 liða úrslitum Mjólkurbikars
kvenna.
16.15 Ísland - England 
18.00 Belgía - Ísland. Upphitun
18.35 Belgía - Ísland B
 ein útsending frá leik í Þjóðadeild Evrópu.
20.45 Belgía - Ísland. Uppgjör
21.30 Pepsi Max Mörkin 
22.30 Þjóðadeildarmörkin
22.50 Danmörk - England Ú
 tsending frá leik í Þjóðadeild UEFA.
00.30 Valur - ÍBV
00.40 Fylkir - Þór/KA
00.55 Selfoss - Stjarnan
01.05 Þróttur R. - Breiðablik

STÖÐ 2 SPORT 2
08.45 Wales - Búlgaría Útsending
frá leik í Þjóðadeild UEFA.
10.25 Írland - Finnland
12.05 Spánn - Úkraína
13.50 Sviss - Þýskaland
15.30 La Liga. Pre-Season
16.25 Holland - Ítalía Ú
 tsending
frá leik í Þjóðadeild UEFA.
18.10 Þjóðadeildarmörkin
18.35 Danmörk - England B
 ein
útsending frá leik í Þjóðadeild
Evrópu.
20.45 Þjóðadeildarmörkin
21.00 Uppgjörsþáttur Evrópudeildarinnar
21.50 Uppgjörsþáttur Meistaradeildarinnar
22.40 Frakkland - Króatía

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

LEAGUE

A

GROUP 2

belgía
VS.

ÍSLAND
ÞRIÐJUDAG

18:00

KING BAUDOUIN STADIUM

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is

LÍFIÐ
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Húðlitað
vinsælt núna
Um þessar mundir eru húð- og beislitaðir
kjólar vinsælir, sérstaklega á rauða dreglinum. Liturinn fer flestum og þótt mörgum
árshátíðum hafi verið frestað þá er kjörið
að ná sér í einn slíkan fyrir þá næstu.
steingerdur@frettabladid.is

Madelaine
Petsch út þátt
unum Riverdale
er glæsileg í beis
litum kjól.

Florence
Welch í fall
egum beislit
uðum kjól.

Sara
Sampaio í
gullfallegum
húðlitum
kjól.

Emma
Roberts alltaf
jafn glæsileg.
MYNDIR/GETTY

KLÁRIR Í BÁTANA!

Þurrir AGM eða sýru
rafgeymar fyrir tæki og rúllur

Hleðslutæki

Öflugir start rafgeymar
í mörgum stærðum

Mikið úrval • Traust og fagleg þjónusta

Skorri ehf • Bíldshöfði 12 • 110 Rvk • 577-1515 • www.skorri.is

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

Hin eina
sanna Jennifer
Lopez fylgir tísku
straumum að sjálf
sögðu.

Arizona
Muse í Dior.
Þýska
fyrirsætan
Toni Garrn í
glæsilegum
kjól.
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AF ÖLLUM VÖRUM*
Í ÖLLUM DORMA
VERSLUNUM

Smáratorgi | Holtagörðum | Akureyri | Ísafirði

Láttu drauminn rætast

www.dorma.is

* Taxfree tilboðið jafngildir 19,35% afslætti og gildir á öllum vörum nema vörum frá Simba. Gildir ekki ofan á önnur tilboð
eða af sérpöntunum. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Dorma.

I
M

DÆ

RÐ

VE

BUFFALO
Rafdrifinn lyftistóll

Fullt verð: 179.900 kr.

Aðeins 145.081 kr.
M
Æ
ÐD

R
VE
I
Fullt verð: 119.900 kr.

Aðeins 96.694 kr.
Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Laddi keppir við Freud
og Unorthodox í Berlín
Þættirnir Jarðarförin mín keppa á sjónvarpshátíðinni Berlin Series
Festival. Hörður Rúnarsson hjá Glassriver segir það mikinn heiður
að vera þar í flokki með þáttum á borð við Freud og Unorthodox.

SENDUM
FRÍTT

LICATA
2ja sæta sófi

Laddi fer með aðalhlutverkið í þáttunum Jarðarförin mín sem eru vinsælasta efni Sjónvarps Símans frá upphafi og
keppa í september til verðlauna í Berlín við vinsæla Netflix-þætti eins og Unorthodox og Freud. MYND/LILJA JÓNS

S

jónvarpsþættirnir Jarðarförin mín keppa til verðlauna á Berlin Series
Festival 23. til 27. september í sama f lokki og
ekki ómerkari þættir en
Unorthodox og Freud. Gleðin er
því að vonum mikil hjá Glassriver
sem framleiddi þættina fyrir Sjónvarp Símans.
„Það er klárlega ástæða til að
fagna og þetta eru engar smá seríur
sem eru að keppa við okkur,“ segir
Hörður Rúnarsson, framleiðandi
hjá Glassriver, en hér á landi eru
líklega Netf lix-þættirnir Unorth
odox, Freud og A Perfect Crime
þeir þekktustu sem Jarðarförin mín
keppir við á hátíðinni.

Fyrst Ísland, svo Berlín
Hörður segir Glassriver vera tiltölulega ungt fyrirtæki og að það
lofi góðu fyrir áframhaldandi sókn
á erlenda markaði að fá þetta tækifæri í Berlín sem muni opna á tækifæri og óhjákvæmilega auka möguleika á frekari alþjóðlegri dreifingu.
„Við erum byrjuð að hreyfa
aðeins við þessu hér og þar,“ segir
Hörður sem fær tækifæri til að
kynna fyrirtækið og þættina á
hátíðinni. Hann bætir við að Glass
river sé nú þegar komið í samstarf
við Dynamic Television sem sér
um heimsdreifinguna á Jarðarförin
mín en þetta bandaríska fyrirtæki
er með skrifstofur í Þýskalandi og
Frakklandi og hefur til dæmis dreift
Ófærðarþáttunum.
Hörður segir að vissulega fyrirfinnist stærri hátíðir í Þýskalandi
en þessi sé í stöðugum vexti og
veki jafnan talsverða athygli. „Það
mæta einhverjar stórstjörnur þarna
á hverju ári,“ segir Hörður. Á hátíðinni hefur frá upphafi verið reynt að
elta ferskustu sjónvarpsstraumana
í Evrópu og hefur hún verið að festa
sig í sessi sem kraumandi markaðstorg sjónvarpsefnis, allt frá hugmyndum til fullkláraðra þátta en

Hörður Rúnarsson, framleiðandi hjá Glassriver, mun kynna fyrirtækið og
Jarðarfararþættina á Berlínarhátíðinni síðar í mánuðinum. MYND/BENNI

Hörður sem mun kynna myndina
rafrænt í Berlín.

Netflix sýnir þýsk-bandarísku
þættina Unorthodox sem hafa víða
vakið mikla athygli og umtal.

vegna COVID þótti öruggast að
halda hátíðina á vefnum á þessu ári.
„Ég mun tala um Ísland og hvað
við erum að gera fleira. Aðrar seríur
og annað slíkt þannig að ég fer um
víðan völl en að sjálfsögðu með
fókusinn á Jarðarförin mín,“ segir

Stafrænir kostir og gallar
„Það hefur sína kosti og galla. Það er
gott að hitta fólk og það er öðruvísi
að setjast niður og spjalla en á móti
kemur að margir markaðir eru rosalega fjölmennir og samræðurnar
oft stuttar og snubbóttar. Ætli við
getum ekki orðað það þannig að
með myndbúnaðarfundum séu
samtölin aðeins færri en hins vegar
er meira um að þau séu góð.“
Jarðarförin mín er vinsælasta efni
Sjónvarps Símans frá upphafi en þar
var Þórhallur Sigurðsson, sjálfur
Laddi, miðpunkturinn í hlutverki
dauðveiks manns sem er staðráðinn
í því að undirbúa og halda sína eigin
glæstu jarðarför með því að vera viðstaddur til að kveðja sína nánustu.
Þótt endalok þáttanna hafi ekki
beinlínis kallað á framhald þá er
sería tvö þegar komin í þróun hjá
Glassriver og Sjónvarpi Símans
undir heitinu Brúðkaupið mitt en
Hekla Elísabet Aðalsteinsdóttir,
Kristófer Dignus og Jón Gunnar
Geirdal skrifa handritið.
toti@frettabladid.is

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: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

HEFUR OPNAÐ APÓTEK

Í ORKUHÚSINU
URÐARHVARFI 8

INNGANGUR

Inngangur á bakhlið hússins í A álmu. Keyrt að frá Vatnsendahvarfi.

Verið hjartanlega velkomin
LYFSALINN GLÆSIBÆ Opið 8.30 - 18.00 Sími 517 5500 / lyfsalinn@lyfsalinn.is
LYFSALINN VESTURLANDSVEGI Opið 10.00 - 22.00 Sími 516 5500 / vesturlandsvegur@lyfsalinn.is
LYFSALINN URÐARHVARFI Opið 8.30 - 18.00 Sími 516 5505 / urdarhvarf@lyfsalinn.is
www.lyfsalinn.is

OPIÐ

8.30 - 18.00
virka daga

BÓKAMARKAÐUR
ÁRMÚLA 42
Stóraukið úrval af gömlu!

550 5000

RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD
auglysingar@frettabladid.is

DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

PRENTUN
Torg ehf.

OPIÐ mán.–lau. kl. 11–18

BAKÞANK AR
Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

Samherji og
Gyrðir Elíasson

U

ndanfarið hef ég fylgst
með myndböndum Samherja af miklum áhuga
enda hin besta afþreying þar
á ferð. Mér er ljóst að þau eru
gerð af heift, sem gott kaffi gæti
eflaust lagað, því reynt er að gera
lítið úr Helga og samherjum hans
hjá RÚV og til þess notaðar leyniupptökur, þorrablótssögur og
dramatískar frásagnir Samherjamanna sjálfra. Ég verð líka að
viðurkenna að þeim mun meira
sem talað er um karfamálið, þeim
mun minna skil ég, en frekar
finnst mér standa upp á Samherja
að svara fyrir Namibíumálið.
Ýmislegt kemur upp í hugann
við áhorf þetta en þó sækir
ekkert sterkar að mér en smásaga
ein eftir eitt af mínum uppáhalds
skáldum, Gyrði Elíasson. Hún
heitir Kukl og fjallar um skáld
sem fær háðuglega gagnrýni á
ljóðin hjá vini sínum, mjólkurbílstjóranum. Tekur hann dómnum
svo illa að hann læðist að
híbýlum bílstjórans að næturþeli
og þylur þar svartagaldursþulur
miklar sem eiga að valda því
að gagnrýnandinn brjóstharði
hrökkvi upp af.
Daginn eftir lætur skáldið
ekki á neinu bera enda getur það
verið afdrifaríkt að geta þess að
þú hafir verið að drepa mann
um miðja nótt. Hann lætur hins
vegar verða af því að banka upp
á hjá mjólkurbílstjóranum sem
kemur til dyra einsog hann hafi
aldrei verið drepinn.
Hann segist hæstánægður með
það að skáldið hafi ekki tekið
dóminn nærri sér, býður honum
kaffi og svo að fá sér tíu.
Eftir þetta lét sögupersóna
Gyrðis af svartagaldurskukli
og ljóðagerð. En mér skilst að
Samherji ætli að halda áfram í
vídeóinu.

Fyrir svanga
ferðalanga

GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

LOKAÐ
UM HELGINA
Í VERSLUNUM SVEFNS & HEILSU
VEGNA ÁRSHÁTÍÐAR

Föstudagur

Opið 10-14

Laugardagur

LOKAÐ

Vefverslun okkar er að sjálfsögðu
opin allan sólarhringinn
Kynntu þér vöruúrvalið og verslaðu í rólegheitum
á svefnogheilsa.is

AVA

SKÓGARBERJA/
APPELSÍNU - 330 ML

129
KR/STK
391 KR/L

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

BALDURSNES 6 – AKUREYRI

LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði
og Bara snilld, Egilsstaðir

