
Ertu að flytja?

EKKI
GLEYMA
STUÐINU!

Svona kemst 
þú í stuð með 
Orkusölunni

Það er einfalt og fljótlegt að 
koma í viðskipti á orkusalan.is

Hringdu í 422 1000 og 
við komum þér í stuð 

Græn orka skiptir okkur máli. 
Veldu græn viðskipti — og þú 
kemst í enn meira stuð!

Mundu að taka rafmagnið 
með á nýja heimilið og komdu 
í viðskipti á orkusalan.is

Allir viðskiptavinir, bæði núverandi og nýir, 
eiga möguleika á að vinna frítt rafmagn í 
heilt ár. Það eina sem þú þarft að gera er 
að skrá þig í viðskipti! 

Við veljum heppið heimili 1. nóvember.

Fær þitt heimili 
frítt rafmagn?

1 9 9 .  T Ö L U B L A Ð  2 0 .  Á R G A N G U R Þ R I Ð J U D A G U R   1 5 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0



Orkusalan 
með á nýja 
heimilið!

Vertu í stanslausu stuði með okkur.
Komdu í viðskipti á orkusalan.is og 
tryggðu heimilinu grænt rafmagn.

Ertu að flytja? Passaðu að gleyma ekki stuðinu í 
flutningunum og mundu að taka Orkusöluna með 
á nýja heimilið — svo miklu meira en stuð:

 100% græn raforka — Grænt ljós fyrir alla
 Eina íslenska orkufyrirtækið sem er 
 100% kolefnishlutlaust
 Einfalt að skipta yfir í stanslaust stuð

Komdu í græn og rafmögnuð viðskipti á orkusalan.is 

Vissir þú að Orkusalan er fyrsta og eina orkufyrirtækið hér á landi 
sem kolefnisjafnar bæði rekstur og vinnslu raforku? Kolefnisspor 
Orkusölunnar með tilliti til bindingar er því núll! Auk þess geta 
viðskiptavinir Orkusölunnar fengið Grænt ljós, staðfestingu á að 
öll raforka sem heimilið eða fyrirtækið notar er græn og 100% 
endurnýjanleg. Allir okkar viðskiptavinir, bæði einstaklingar og 
fyrirtæki, geta sótt Græna ljósið á orkusalan.is.

Grænt ljós frá 
Orkusölunni

Grænar greinar um allt land
Í sumar afhenti Orkusalan öllum 72 sveit-
arfélögum landsins Grænar greinar til 
gróðursetningar en verkefnið er fyrst og 
fremst hugsað til skemmtunar og vitund-
arvakningar. Orkusalan gróðursetti til 
jafns við sveitarfélögin.

Umhverfið skiptir 
okkur öllu máli

Rafbraut um landið
Árið 2018 gaf Orkusalan öllum sveitar-
félögum landsins hleðslustöðvar fyrir 
rafbíla. Með því leggur Orkusalan sitt af 
mörkum til rafbílavæðingar, með sam-
félagslega ábyrgð að leiðarljósi. Þú finnur 
stöðvarnar á lifandi korti á orkusalan.is.

Norðurljósahlaup Orkusölunnar er ekki keppni, heldur 
árlegur upplifunarviðburður. Það er engin tímataka, 
enda markmiðið einfaldlega að njóta samverunnar 
og hreyfingarinnar á upplýstum götum Reykjavíkur. 

Sjáumst í næsta Norðurljósahlaupi, 6. febrúar 2021. 

Rafmögnuð 
hlaupaupplifun
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HEKLA · Sími 590 5000 · Laugavegur 170 · hekla.is/skodasalur

Nýr Škoda Superb
Kóngurinn í rými og þægindum

Afmælisverð frá 5.190.000 kr.

HEILBRIGÐISMÁL Barna- og ungl-
ingageðdeild Landspítala, BUGL, 
hefur óskað eftir að skoðað verði 
hvort möguleiki sé á að bæta kjör 
starfsfólks í takt við reynslu og sér-
hæfingu. Illa hefur gengið að manna 
teymi innan deildarinnar.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er megn óánægja innan 
deildarinnar og erfiðlega gengur að 
halda í starfsfólk. Þá sé ótti við að 
umræða um stöðuna verði til þess 
að umsóknir berist síður. Hvorki 
yfirlæknir né deildarstjóri hafa 
svarað erindum Fréttablaðsins.

Linda Kristmundsdóttir, fram-

kvæmdastjóri kvenna- og barna-
sviðs, segir BUGL ekki getað keppt 
við kjör sem boðin eru hjá sveitar-
félögum. „BUGL getur ekki keppt 
um launasetningu þessara starfs-
manna, sem er mjög óheppilegt 
vegna þess að BUGL er sérfræði-
stofnun,“ segir Linda.

Þegar málefni transteymisins 
komust í hámæli í febrúar sendi 
spítalinn frá sér yfirlýsingu um að 
unnið yrði að umbótum í samstarfi 
við ráðuneytið, engar upplýsingar 
hafa fengist um hvað hafi falist í því 
samstarfi. Vandi BUGL er þó ekki 
einsdæmi innan spítalans.

Ásta Bjarnadóttir, framkvæmda-
stjóri mannauðsmála hjá Landspít-
ala, segir mál BUGL til skoðunar. 
„Staðan er sú að f lest stéttarfélög 
hafa lokið sínum kjarasamningum í 
ár og með örfáum undantekningum 
hefur ekki verið um að ræða við-
bætur inn í launahækkanir umfram 
viðmið Lífskjarasamnings,“ segir 
Ásta.

„BUGL er meðal þeirra eininga 
sem hafa óskað eftir skoðun varð-
andi möguleikana á bættum kjör-
um samhliða aukinni reynslu og 
sérhæfingu starfsfólks.“
arib@frettabladid.is

BUGL geti ekki keppt um kjör
Barna- og unglingageðdeild Landspítala hefur óskað eftir að kannað verði hvort hægt sé að bæta kjör 
starfsfólks. Framkvæmdastjóri kvenna- og barnasviðs segir ekki hægt að keppa við sveitarfélög um laun.

BUGL er meðal 
þeirra eininga sem 

hafa óskað eftir skoðun 
varðandi möguleikana á 
bættum kjörum samhliða 
aukinni reynslu og sérhæf-
ingu starfsfólks.

Ásta Bjarnadóttir, 
framkvæmda-
stjóri mannauðs-
mála

Skipverjarnir á hinni 58 ára gömlu Papey ÍS-101 eru öllu vanir og létu ekki smá úrhelli á sig fá er þeir undirbjuggu að halda af stað frá Reykjavíkurhöfn til Njarðvíkur.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

COVID-19 Ísland er það land innan 
ESB- og EES-svæðisins sem er með 
ströngustu skilyrðin fyrir komu 
ferðamanna til landsins. Þessar 
upplýsingar má finna á rafrænu 
korti á vefsíðu á vegum Evrópusam-
bandsins. Jóhannes Þór Skúlason, 
framkvæmdastjóri Samtaka ferða-
þjónustunnar, segir að upplýsing-
arnar staðfesti það sem samtökin 
hafi bent á frá því að tilhögun sótt-
varna á landamærunum var breytt 
í ágústmánuði. „Það er greinilegt 
þegar við berum til dæmis saman 
flug til annarra áfangastaða innan 
Evrópu og f lug til og frá Íslandi að 
þessar ströngu ferðatakmarkanir 
hafa haft sérstaklega slæm áhrif á 
ferðalög til Íslands.“  – bþ / sjá síðu 6

Ströngustu 
komuskilyrðin 
hér á landi

mailto:arib@frettabladid.is


Hafi varnaraðili 
Ríkiskaup kannað 

hvort ástæða væri til að 
útiloka fyrirtækið frá 
þátttöku í útboðinu í kjölfar 
fjölmiðlaumfjöllunar um 
bókhaldsbrot þess, en 
innsend gögn hafi ekki bent 
til þess að það bæri að gera.
Úr umfjöllun kærunefndar  
útboðsmála

Síðasti þingvetur þessa 
kjörtímabils hefst 1. október.

Veður

Fremur hæg vestlæg átt í dag, 
þurrt og bjart að mestu um landið 
austanvert, en dálitlar skúrir fram 
eftir degi um landið vestanvert. 
Hiti 6 til 13 stig að deginum. 
SJÁ SÍÐU 18

Mikilfengleg mínaretta

Svokölluð mínaretta, eða bænaturn, er nú fullkláruð og stendur við við mosku Stofnunar múslima á Íslandi í Skógarhlíðinni. Hún er þrettán 
metrar á hæð og tólf hundruð kíló af stáli þurfti til að smíða hana. Mínarettan hefur fyrst og fremst þann tilgang að auka sýnileika moskunnar en 
eins og sjá má sýnir hún vegfarendum einnig tímann. Til stendur að halda hátíð til að fagna mínarettunni þegar aðstæður leyfa. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

TAX FREE*

af förðunarvörum, ilmvötnum 
og völdum húðvörum 

* 19,35% verðlækkun
Gildir 4. september - 15. október 2020  
í verslunum og í netverslun Lyfju

Lyfja.is

STJÓRNMÁL Forsætisnefnd Alþingis 
kom saman á síðsumarsfundi í gær, 
til að undirbúa næsta þingvetur 
sem verður sá síðasti á þessu kjör
tímabili.

Auk hefðbundinna dagskrárliða 
um starfsáætlun vetrarins, þing
setningu, stefnuræðu forsætisráð
herra og umræður um fjárlög var 
rætt um fyrirhugaðar breytingar 
á þingskapalögum. Annars vegar 
um fjarfundi í nefndum og hins 
vegar um kynjahlutföll í nefndum. 
Breytingar á siðareglum fyrir 
alþingismenn voru einnig á dagskrá 
fundarins.

Þá var rætt um greiðslur aksturs
kostnaðar í aðdraganda kosninga, 
breyttar reglur um sérfræðiaðstoð 
til þingflokka, breytingar á þingsal 
og ásýnd Alþingis í þingsal.

Umræða um áhrif heimsfarald
ursins á þingstörfin var einnig 
fyrirferðarmikil á fundinum: bæði 
þinghaldið sjálft en einnig áhrif 
faraldursins á alþjóðastarf þingsins.

Alþingi kemur saman 1. október 
næstkomandi þegar 151. löggjafar
þing verður sett. Búast má við að 
þingveturinn litist nokkuð af kom
andi þingkosningum en Katrín Jak
obsdóttir tilkynnti fyrr í sumar að 
þær fari fram 25. september á næsta 
ári.  – aá

Kynjahlutföll  
í þingnefndum 
til skoðunar 

Síðsumarsfundur forsætisnefndar  
þingsins fór fram á Alþingi í gær. 

ÚTBOÐSMÁL Ákvörðun Íslands
stofu og Ríkiskaupa um að semja 
við bresku auglýsingastofuna 
M&C Saatchi Ltd. verður ekki felld 
úr gildi. Þetta er niðurstaða kæru
nefndar útboðsmála vegna kæru 
auglýsingastofunnar Pipars Media 
ehf.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
í maí var tilboð M&C Saatchi metið 
best í útboði Ríkiskaupa vegna 
landkynningarverkefnis Íslands
stofu sem nefnt er „Ísland saman 
í sókn“. Íslenska auglýsingastofan 
Pipar lenti í öðru sæti.

„Mín per sónu lega skoðun á 
þessu er að þetta voru gríðar leg 
von brigði,“ sagði María Hrund 
Marinós dóttir, for maður Í MARK, 
við Fréttablaðið 13. maí síðast
liðinn þegar ljóst var að Ís lands
stofa hygðist semja við er lenda 
aug lýsinga stofu  um 1,5 milljarða 
króna markaðs á tak til að styrkja 
í mynd Íslands sem á fanga staðar 
fyrir ferðamenn. Sex dögum síðar 
kærði Pipar niðurstöðuna og krafð
ist þess að Íslandsstofu og Ríkis
kaupum yrði gert að semja í staðinn 
við Pipar. Gengið var frá samningi 
við M&C Saatchi Ltd. 25. júlí.

Að því er segir í umfjöllun kæru
nefndarinnar byggði Pipar kæru 
sína á að skila hefði átt inn tilboðum 
með virðisaukaskatti. M&C Saatchi 
Ltd. sé erlent fyrirtæki sem sé ekki 
virðisaukaskattskylt á Íslandi. Því 
hafi jafnræði bjóðenda verið raskað 
í útboðinu. Einnig hafi breska fjár
málaeftirlitið hafið rannsókn á 
M&C Saatchi Ltd. vegna bókhalds
brota og megi ráða af fréttum að 
stjórnendur fyrirtækisins hafi við
urkennt að rangfærslur í bókhaldi 
gætu náð mörg ár aftur í tímann. Því 
geti fyrirtækið ekki verið gjaldgengt 

í útboðum. M&C Saatchi Ltd. hafi 
skilað röngum ársreikningi fyrir 
árið 2018 í hinu kærða útboði sem 
leiða ætti til þess að tilboði félagsins 
yrði hafnað.

Íslandsstofa og Ríkiskaup sögðu 
á hinn bóginn að tilboðin væru 
samanburðarhæf og jafnræði 
hefði verið með bjóðendum. „Hafi 
varnaraðili Ríkiskaup kannað hvort 
ástæða væri til að útiloka fyrirtækið 
frá þátttöku í útboðinu í kjölfar fjöl
miðlaumfjöllunar um bókhaldsbrot 
þess, en innsend gögn hafi ekki bent 
til þess að það bæri að gera,“ segir 
kærunefndin.

„Þar sem fyrir liggur bindandi 
samning ur milli var naraðila 
Íslandsstofu og M&C Saatchi Ltd. 
hefur kærunefnd útboðsmála ekki 
heimild til þess að fallast á fyrr
greindar kröfur kæranda,“ segir 
kærunefndin. Þá geti nefndin skyld
að kaupanda til að ganga til samn
inga á grundvelli útboðs. „Þegar af 
þessum sökum er óhjákvæmilegt að 
hafna kröfum kæranda.“ 
gar@frettabladid.is

Samningi Íslandsstofu 
og Saatchi ekki haggað
Ekki er orðið við kröfu auglýsingastofunnar Pipars um að ógilda ákvörðun 
um að semja við breska auglýsingastofu vegna átaks til að laða ferðamenn til 
Íslands. Kærunefnd segir ekki unnt að ógilda eftir að kominn sé á samningur.

Átakið Ísland saman í sókn á að laða að ferðamenn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VÍSINDI Gastegund sem gæti bent til 
lífs hefur fundist í lofthjúp Venusar. 
Hópur alþjóðlegra vísindamanna 
tilkynnti í gær að þeir hefðu fundið 
gastegundina fosfín í snefilmagni. 
Ekki er vitað hvernig gastegundin 
hefur myndast, á jörðinni getur 
gasið verið aukaafurð örvera sem 
lifa ekki á lofti.

„Það er eitthvert óvænt og for
vitnilegt ferli sem á sér stað á Venus 
sem framleiðir þetta gas af fosfín
tegund,“ sagði Sara Seager, stjarn
eðlisfræðingur við MITháskóla, 
við CNN. Að hennar sögn munu 
rannsóknir halda áfram í von um 
að finna meira magn af fosíni eða 
aðrar gastegundir á Venus.  

Samkvæmt grein um málið sem 
birt var í tímaritinu Nature Astro
nomy kemur fram að ekki sé vitað 
hvernig gastegundin myndast á 
Venus, tekið hafi verið tillit til eld
fjalla, eldinga og mögulegra efna
hvarfa og ekki sé hægt að útiloka 
að gasið sé aukaafurð örvera. – ab

Gas gæti bent til 
örvera á Venus
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Sértilboð á olíum, olíusíum, loftsíum, 
frjókornasíum, bensín- og hráolíusíum, 
þurrkublöðum, þurrkugúmmíi, perum, 
rúðuvökva, frostlegi, Adblue og vinnusölu.*

SauðárkrókurSauðárkrókur

AkureyriAkureyri

HúsavíkHúsavík

EgilsstaðirEgilsstaðir

VestmannaeyjarVestmannaeyjar

SelfossSelfoss

KópavogurKópavogur

ReykjanesbærReykjanesbær

GarðabærGarðabær
Reykjavík

ÍsafjörðurÍsafjörður

Reykjavík

Sértilboð á smurþjónustu hjá öllum 
viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota,

14.–30. september.

ÁFRAM MEÐ 
SMURIÐ!

Engin vandamál – bara lausnir

Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480 8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420 6610
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík 540 4900
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440 8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440 8000
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum 481 1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456 4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455 4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464 1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470 5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421 6901*Afsláttur af vörum gildir eingöngu með vinnusölu.



Meðan þau eru á 
landinu, þá er von.

Þeim sem eru á móti 
Evrópusambands-

aðild hefur á undanförnum 
árum tekist að villa mörgu 
góðu fólki sýn. 

Benedikt Jóhannesson, 
fyrrverandi fjármálaráðherra

jeep.is

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

35” BREYTTUR 33” BREYTTUR ÓBREYTTUR

JEEP® GRAND CHEROKEE TRAILHAWK – VERÐ FRÁ: 11.690.000 KR.
• 3.0 V6 250 HÖ. DÍSEL, 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
• 570 NM TOG
• HÁTT OG LÁGT DRIF
• RAFDRIFIN LÆSING Í AFTURDRIFI

• LOFTPÚÐAFJÖÐRUN AÐ FRAMAN OG AFTAN
• HLÍFÐARPLÖTUR UNDIR VÉL, KÖSSUM OG SKIPTINGU
• BI-XENON LED FRAMLJÓS MEÐ ÞVOTTAKERFI
• RAFDRIFIN OPNUN Á AFTURHLERA

ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
JEEP® GRAND CHEROKEE BREYTTIR OG ÓBREYTTIR

• ÍSLENSKT LEIÐSÖGUKERFI
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ BÍLASTÆÐAAÐSTOÐ
• FJARLÆGÐASKYNJARAR AÐ FRAMAN OG AFTAN
• BLINDHORNSVÖRN

ALLAR BREYTINGAR UNNAR AF BREYTINGARVERKSTÆÐI ÍSBAND

STJÓRNMÁL Benedikt Jóhannesson, 
fyrrverandi formaður Viðreisnar og 
fjármálaráðherra, sækist á ný eftir 
að leiða lista f lokksins í alþingis
kosningum. Þær fara fram haustið 
2021 en landsþing Viðreisnar verður 
haldið í Silfurbergi í Hörpu þann 
25. september.

Formannsskipti urðu í f lokknum 
fyrir síðustu kosningar, haustið 
2017, og Þorgerður Katrín Gunn
arsdóttir tók við af Benedikt. Mikil 
óánægja hafði verið í f lokknum 
vegna viðtals í Víglínunni þar sem 
Benedikt þótti hafa gert lítið úr mál
inu um uppreist æru, sem sprengdi 
fráfarandi ríkisstjórn. Benedikt 
leiddi hins vegar lista f lokksins 
í Norðausturkjördæmi en hlaut 
aðeins rúm 2 prósent og náði ekki 
inn á þing.

Benedikt sneri aftur til ráðgjafar
starfa en hefur allan tímann starfað 
í stjórn f lokksins. Spurður hvort 
hann hafi rætt þessa ákvörðun við 
aðra í forystu flokksins segir hann 
svo vera. Einnig að fólk hafi komið 
að máli við hann í ljósi komandi 
landsþings. Hann segir einnig að 
þetta hefði ekki átt að koma fólki á 
óvart. „Ég var búinn að segja þetta 
í fjölmiðlum fyrir tveimur árum 
síðan, ef ekki meira,“ segir hann.

Í yfirlýsingu segist Benedikt vilja 
leiða lista á suðvesturhorninu, en 
tiltekur Reykjavík ekki sérstaklega. 
Hafa ýmsir velt því fyrir sér hvort 
Benedikt vilji skora Þorgerði, odd
vita í Suðvesturkjördæmi, á hólm 
til formennsku. Benedikt segir hins 
vegar að hann og f leiri í f lokknum 
líti á höfuðborgarsvæðið sem sama 
svæðið og formannsslagur hafi ekki 
falist í yfirlýsingunni. „Ég býð mig 
fram í stjórn áfram, eins og ég hef 
verið,“ segir hann. Í síðustu kosn
ingum leiddu Hanna Katrín Frið
riksson og Þorsteinn Víglundsson 
Reykjavíkurkjördæmin. Þorsteinn 
hefur nú haldið til annarra starfa og 
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir 
er oddviti í Reykjavík norður.

Spurður hvers vegna hann vilji 
ekki leiða lista fyrir norðan á ný 
segir hann aðstæður aðrar í dag. 
„Ég var á þessum tíma formaður 
f lokksins og taldi það vera sterkt 
að formaðurinn gæfi kost á sér í 

ólíklegasta kjördæmi landsins. En 
ég er ekki formaður lengur og mínar 
aðstæður hafa breyst,“ segir hann.

Benedikt segist ætla að berjast 
fyrir sömu málum og þeim sem 
Viðreisn var stofnuð út af. Svo sem 
að breyta landbúnaðarkerfinu til að 
hér geti verið verðlag og úrval eins 
og þekkist erlendis, að kvóta sé ekki 
úthlutað án þess að ríkið fái fyrir 
hann markaðsverð og að í landinu 
sé stöðug mynt fyrir neytendur og 
útflutningsaðila.

Hann telur einnig að umræðan 
um inngöngu Íslands í Evrópusam
bandið verði í kortunum á næstu 
árum og að fylgið við aðild sé að 
aukast. „Við berjumst fyrir því að 

Ísland fái fulla aðild að Evrópu
sambandinu,“ segir Benedikt. „Við 
erum þar inni að stærstum hluta 
en höfum engan atkvæðisrétt. Mér 
finnst mjög einkennilegt að fólk telji 
betra að vera aðili að samtökum án 
þess að fá að ráða neinu. Þeim sem 
eru á móti Evrópusambandsaðild 
hefur á undanförnum árum tekist 
að villa mörgu góðu fólki sýn.“

Enginn hefur boðið sig fram gegn 
Þorgerði Katrínu til formennsku 
f lokksins á landsþingi. Daði Már 
Kristófersson, prófessor í hagfræði, 
hefur boðið sig fram til varafor
manns, en Þorsteinn Víglundsson 
gegndi þeirri stöðu áður.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Átti ekki að koma fólki á óvart
Benedikt Jóhannesson vill leiða lista Viðreisnar á ný en nú á suðvesturhorninu. Hann segist hafa látið for-
ystuna vita af áætlunum sínum og að þær hefðu ekki átt að koma fólki á óvart miðað við fyrri áætlanir. 

Benedikt fyrir stjórnarmyndun haustið 2016. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
SVEITARSTJÓRNIR Héraðsfjölmið
illinn Austurfrétt/Austurglugginn 
á Egilsstöðum hyggst í samstarfi við 
Fljótsdalshérað standa fyrir opnum 
framboðsfundi vegna komandi 
sveitarstjórnarkosninga.

Kosið verður næsta laugardag til 
nýrrar sveitarstjórnar nýs sveitar
félags sem myndað er með samein
ingu Borgarfjarðarhrepps, Djúpa
vogshrepps, Fljótsdalshéraðs og 
Seyðisfjarðar.

Íbúafundurinn er í kvöld. Vegna 
samkomutakmarkana verða engir 
áhorfendur á staðnum en fundur
inn verður sendur beint út á Face
booksíðu Austurfréttar. Íbúar geta 
sent inn spurningar fyrir fundinn 
og á meðan á honum stendur. – gar

Halda fund með 
frambjóðendum

Frá Djúpavogi. MYND/PJETUR

MENNTAMÁL Ísland er með lægsta 
hlutfall leikskólakennara á hvern 
nemanda í Evrópu ásamt Írum. Það 
er rétt rúmlega fjóra nemendur á 
hvern kennara. Til samanburðar 
eru fimm nemendur á hvern leik
skólakennara í Danmörku, sex í 
Svíþjóð og ellefu í Noregi sem er 
jafnframt meðaltalið í allri álfunni. 
Þetta kemur fram í tölum tölfræði
stofnunnar ESB, Eurostat.

Ísland er einnig meðal þeirra 
landa sem hafa bestu mönnunina 
í grunnskólakerfinu. Ellefu nem
endur eru á hvern kennara hér á 
landi, vel undir meðaltalinu sem er 
fjórtán. Lægsta hlutfallið er í Lúx
emborg og Grikklandi, níu á hvern 
kennara, en það hæsta í Bretlandi, 
eða 20. – khg

Ísland stendur 
vel í mönnun

ÚTLENDINGAMÁL Egypsk sex manna 
fjölskylda sem vísa á úr landi á mið
vikudag undirgekkst COVID19 próf 
í gær sem undirbúning að brott
vísuninni. Þrír lögreglumenn fylgdu 
fjölskyldunni sem samanstendur 
af hjónunum Dooa og Ibrahim og 
fjórum börnum þeirra sem eru á 
aldrinum 5 til 12 ára. Þau hafa dvalið 
á landinu í tvö ár og sótt um alþjóð

lega vernd vegna ótta við ofsóknir í 
heimalandinu.

Magnús Davíð Norðdahl, lög
maður fjölskyldunnar, hefur ekki 
séð niðurstöðurnar en á ekki von á 
öðru en að sýnin hafi verið neikvæð. 
Fjölskyldan hafi verið einkennalaus.

Magnús segir að áfram haldi 
óvissa og kvíði fyrir fjölskylduna en 
jafnframt von um að málið leysist. 

„Meðan þau eru á landinu, þá er 
von,“ segir hann.

Þrjár beiðnir eru á borði kæru
nefndar útlendingamála, tvær 
um endurupptöku málsins og ein 
um frestun réttaráhrifa. Í gær fór 

Magnús fram á að velferðarnefnd 
og stjórnskipunar og eftirlitsnefnd 
Alþingis yrðu kallaðar saman í dag 
í von um að stöðva brottvísunina.

Málið gæti ratað inn á borð alls
herjarnefndar sem fundar í dag sem  
og inn á ríkisstjórnarfund dagsins. 
Búið er að skipuleggja samstöðu
fund á Austurvelli  klukkan fjögur 
í dag. – khg

Kvíðin en halda í vonina um að fá að dvelja áfram á Íslandi

Krakkarnir stunda nám í Háaleitis-
skóla við Ásbrú. MYND/AÐSEND 
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Tilboðsbók A Tilboðsbók B

Stærð útboðs 20 milljarðar króna að kaupverði 17 milljarðar króna að kaupverði 3 milljarðar króna að  kaupverði

Réttur til að stækka útboð í 23 milljarða króna Ef umframeftirspurn myndast, hefur félagið rétt til að stækka útboðið um 3 milljarða króna að kaupverði.  
Ef heimildin er nýtt að fullu verður stærð útboðsins því 23 milljarðar króna.

Útboðsgengi 1,00 kr./hlut 1,00 kr./hlut

Lágmarksáskrift 20.000.001 krónur að kaupverði 100.000 krónur að kaupverði

Hámarksáskrift - 20.000.000 að kaupverði

Áskriftarréttindi* Með hlutum keyptum í útboðinu fylgja áskriftarréttindi sem samsvara 25% af skráningu nýrra hluta. Hægt verður  
að nýta áskriftarréttindin á verði sem fer stighækkandi frá útboðsgengi, í þremur skrefum, á ákveðnum tímabilum  
yfir tveggja ára tímabil. Áskriftarréttindin verða tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og hægt verður  
að eiga viðskipti með þau óháð hlutum í félaginu fram að nýtingartíma þeirra.  

Hlutafjárútboð í Icelandair Group 
—– Kynningarfundur

Nánar um fyrirhugað útboð
Í útboðinu verða boðnir til sölu 20.000.000.000 nýir hlutir í Icelandair Group. 
Gefi eftirspurn tilefni til hefur félagið heimild til að fjölga seldum hlutum  
í útboðinu þannig að þeir nemi samtals allt að 23.000.000.000. Nýju hlutunum 
fylgja áskriftarréttindi sem samsvara allt að 25% af skráningu nýrra hluta  
í útboðinu. 

Markmiðið með útboðinu er að styrkja lausafjár- og eiginfjárstöðu Icelandair 
Group og tryggja rekstrarfé yfir tímabil lágrar framleiðslu. 

Tekið verður við áskriftum rafrænt á eftirfarandi vefsíðu  
www.landsbankinn.is/utbod/icelandair. 

Hlekkur á áskriftarvefinn verður aðgengilegur í gegnum vefsíður umsjónaraðila 
útboðsins, www.islandsbanki.is og www.landsbankinn.is og á heimasíðu 
félagsins, www.icelandairgroup.is.

Fjárfestar geta valið um tvær tilboðsbækur í útboðinu sem eru m.a. ólíkar  
hvað varðar stærð áskrifta og úthlutunarreglur. Hver hlutur í Icelandair Group  
er að nafnverði 1 króna. Allir hlutir í útboðinu verða seldir á sama verði,  
eða 1,00 kr./hlut.

Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans 
Sími: 410 4000 
utbod@landsbankinn.is

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka 
Sími: 440 4000 
utbod@islandsbanki.is

icelandairgroup.is

Landsbankinn og Íslandsbanki hafa umsjón með útboðinu.  
Upplýsingar og tæknileg aðstoð:

Icelandair Group býður til kynningarfundar í tengslum við almennt útboð á nýjum hlutum  
í félaginu sem fer fram dagana 16. og 17. september og fyrirhugaðrar töku hinna nýju hluta 
til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallar Íslands. Fundurinn verður haldinn á Icelandair Hotel 
Reykjavík Natura, miðvikudaginn 16. september og hefst kl. 10.00. Boðið verður upp  
á vefstreymi frá fundinum sem verður aðgengilegt á vefsíðum Icelandair Group, Lands- 
bankans og Íslandsbanka. Vakin er athygli á því að upptaka af fundinum verður ekki  
aðgengileg eftir að honum lýkur.

Fundurinn er öllum opinn en vegna samkomutakmarkana er nauðsynlegt að gestir skrái 
mætingu á vefsíðu félagsins www.icelandairgroup.is.

Áætlað er að niðurstaða útboðsins verði birt á vefsíðu Icelandair Group eigi 
síðar en kl. 23:59 þann 18. september 2020. Gjalddagi og eindagi áskrifta  
er áætlaður 23. september 2020.

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu 
er skuldbindandi. Áður en tekin er ákvörðun um fjárfestingu í hlutum í Icelandair 
Group eru fjárfestar hvattir til að kynna sér allar upplýsingar um Icelandair Group 
og lýsingu félagsins sem dagsett er 8. september 2020, og hefur verið staðfest 
af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Lýsinguna má finna á vefsíðu Icelandair 
Group, www.icelandairgroup.is/investors/reports-and-presentations/prospectus/.

* Auglýsingin tengist flókinni fjármálaafurð sem getur verið erfitt að skilja.

Opinn kynningarfundur  
miðvikudaginn 16. september 2020



Þetta er mikið 
fagnaðarerindi fyrir 

okkur hér og allt Austur-
land.

Karl Óttar Péturs-
son, bæjarstjóri 
Fjarðabyggðar

Meðal annars handleggs-
braut hann manninn og 
braut að auki í honum sex 
rifbein.

Lög um umhverfisvernd 
breyttust á síðasta ári eftir 
úrskurð EFTA-dómstólsins.

opið

alla daga
kl. 12 – 20 

AUSTURLAND Um helgina undirrit-
aði Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, starfs-
samning um undirbúning stofn-
unar háskólaútibús og kennslu á 
háskólastigi á Austurlandi. Undir-
ritunin fór fram á Reyðarfirði og er 
markmið samningsins að tryggja 
á f r a mha ld a nd i uppbyg g ing u 
þekkingarsamfélags á Austurlandi. 
Fyrsta skrefið er að setja á laggirnar 
frumgreinadeild sem hefst næsta 
haust.

Í fréttatilkynningunni sem 
mennta- og menningarmálaráðu-
neytið sendi frá sér kemur fram að 
í skipulagi samningsins sé horft til 
þarfa og styrkleika atvinnulífs á 
Austurlandi. Í framhaldi af námi í 
frumgreinadeild verði boðið upp á 
grunnnám í hagnýtri iðnaðartækni-
fræði til B.Sc. gráðu. Það yrði í fyrsta 
sinn sem boðið yrði upp á tækni-
fræðinám utan höfuðborgarsvæðis-
ins og er áætlað að námið, sem er 210 
ECTS einingar, taki þrjú og hálft ár.

Karl Óttar Pétursson, bæjarstjóri 
Fjarðabyggðar, segir fagnaðarefni 
að fá nám á háskólastigi á Austur-
landi eftir áralanga vinnu í rétta 
átt. „Þetta er afrakstur margra ára 
vinnu sem bæjarstjórinn sem var 
á undan mér byrjaði með fyrir-
tækjunum hér í bænum. Þetta er 
mikið fagnaðarerindi fyrir allt 
Austurland,“ sagði Karl og sagði að 
námsúrvalið yrði miðað að helstu 
starfsmöguleikunum á svæðinu.

„Við höfum til þessa ekki geta 
boðið upp á menntun á háskólastigi 
hér á Austurlandi og verður námið 
sérsniðið að iðnfyrirtækjunum hér, 
fiskvinnslufyrirtækjunum og álver-
inu. Þetta er hugsað í tengingu við 
þessar helstu atvinnugreinar okkar. 
Í aðdraganda þessarar niðurstöðu, 
þegar var verið að smíða þessa hug-
mynd komu fyrirtækin að þessu, 
hugmyndafræðilega og fjárhags-
lega ásamt Fjarðabyggð og Fljóts-
dalshéraði.“

Aðspurður tók Karl undir að þetta 
væri fyrsta skrefið í átt að háskóla-
stofnun á Austurlandi en hann var 
raunsær þegar hann benti á erfið-
leikana við að reka slíka stofnun á 
Austurlandi vegna fólksfjölda.

„Auðvitað væri frábært að hafa 
háskólastofnun á Austurlandi sem 
sinnti öllum þörfum þeirra sem 
búa á Austurlandi með einum eða 
öðrum hætti en vitum að við erum 
tíu þúsund og erum því raunsæ.“  
–kpt

Háskólaútibú á Austurlandi verður að veruleika

SAKAMÁL Um helgina greindi frétta-
stofa Stöðvar 2 frá því að karlmaður 
á fertugsaldri hefði verið ákærður 
fyrir tilraun til manndráps með 
því að ráðast á kvenkyns leigusala 
sinn í sumar. Árásin á að hafa átt sér 
stað að morgni 15. júní síðastliðins 
en þá birtist maðurinn í annarlegu 
ástandi og vopnaður hnífi á heimili 
konunnar.

Á hann að hafa hótað konunni 
líf láti og reynt ítrekað að stinga 
hana með egg vopninu. Leigu-
salinn náði að verjast mörgum 
stungum en hlaut þó alls ellefu 
skurði og stungu sár í árásinni. 
Að lokum tókst fórnarlambinu að 
gera lögreglu viðvart. Lögreglan 
þurfti hjálp sérsveitarinnar til að 
yfirbuga manninn og þurfti meðal 
annars að beita táragasi og gúmmí-
skotum. Konan er ekki í lífshættu 
eftir árásina og mun ná fullum 
bata.

Tveimur mánuðum áður er talið 
að sami maður hafi svipt annan 
mann frelsi í nítján klukkustundir 
og veitt viðkomandi margs konar 
áverka. Mennirnir þekktust lítil-
lega en samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins var maðurinn einn-
ig í annarlegu ástandi meðan á 
of beldinu stóð. Var hann haldinn 
ranghugmyndum þess efnis að 
kunninginn hefði leitt sig í gildru 
og valdið sér skaða.

Meðan á frelsissviptingunni stóð 
beitti maðurinn kunningja sinn 
margs konar of beldi. Meðal annars 
handleggsbraut hann manninn og 
braut að auki í honum sex rif bein. 
Að lokum tókst fórnarlambinu að 
sannfæra manninn um að hringja 
í bróður sinn með þeim rökum 

að viðkomandi væri á bandi ger-
andans. Svo reyndist ekki vera en 
bróðirinn hringdi í kjölfarið til lög-
reglu sem kom á vettvang og hand-
tók gerandann.

Samkvæmt heimildum blaðsins 
var maðurinn vistaður á réttargeð-
deild eftir árásina og átti að dvelja 
þar í mánuð. Honum var hins vegar 
sleppt út eftir tæpar þrjár vikur 
fyrir góða hegðun. Rúmum mánuði 

síðar réðst hann á leigusala sinn 
með áðurnefndum afleiðingum.

Maðurinn á langan sakaferil að 
baki og var á árum áður margsinnis 
dæmdur fyrir vörslu stera og eitur-
lyfja auk þess að hljóta dóma fyrir 
líkamsárásir. Hann hafði afplánað 
dóma sína og var ekki á sakaskrá 
þegar ofangreindar árásir eru sagð-
ar hafa átt sér stað.
bjornth@frettabladid.is

Hnífstunguárásarmaður bíður 
dóms vegna frelsissviptingar
Karlmaður á fertugsaldri, sem á dögunum var ákærður fyrir tilraun til manndráps fyrir hnífstunguárás 
gegn leigusala sínum, bíður einnig ákæru fyrir frelsissviptingu og ofbeldisbrot fyrr á árinu. Maðurinn á 
langan sakaferil að baki og var á árum áður margsinnis kærður fyrir vörslu eiturlyfja og líkamsárásir.

Maðurinn frelsissvipti kunningja sinn í nítján tíma áður en lögreglu bar að garði fyrr í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

UMHVERFISMÁL Landvernd hefur 
kvartað til Eftirlitsstofnunar EFTA 
(ESA) vegna ófullnægjandi inn-
leiðingar á EES-tilskipun um lög 
um mat á umhverfisáhrifum. Þetta 
kemur fram í tilkynningu frá sam-
tökunum.

Í kvörtuninni kemur meðal ann-
ars fram að í mörgum tilvikum séu 
leyfisveitendur mjög lítil sveitar-
félög sem geti átt von á umtals-
verðum tekjum, sérstaklega þegar 
um stórar framkvæmdir er að ræða. 
Í slíkum tilvikum geti leyfisveit-
endur ekki talist hlutlausir og þar 
af leiðandi ekki lögbær yfirvöld til 
að taka afstöðu til leyfa.

Íslenskum lögum um umhverfis-
mat var breytt í júlí í fyrra eftir að 
EFTA-dómstóllinn hafði komist að 
þeirri niðurstöðu að EES-tilskipun 
um umhverfismat hefði ekki verið 
innleidd með réttum hætti.

Að því er fram kemur í tilkynn-
ingu Landverndar lýtur kvörtunin 
til ESA að því að breytingin hafi 
ekki verið fullnægjandi, meðal ann-
ars vegna þess að lögin áskilji ekki 
að hlutleysi leyfisveitenda sé tryggt 
og að þeir eigi ekki verulegra hags-
muna að gæta vegna framkvæmdar 
eða starfsemi sem veitt er leyfi fyrir. 
– aá

Lítil sveitarfélög 
geti ekki talist 
hlutlaus aðili

Tryggvi Felixson er formaður Land-
verndar. MYND/AÐSEND

COVID-19 Ísland er það land innan 
Evrópusambandsins og EES-svæðis-
ins sem er með ströngustu skilyrðin 
fyrir komu ferðamanna til landsins. 
Þessar upplýsingar má finna á raf-
rænu korti á vefsíðu á vegum Evr-
ópusambandsins. Þar er löndunum 
skipt í rauð, gul eða græn svæði í 
takt við takmarkanirnar. Ísland 
er eina landið sem er með rauða 
merkingu en öllum ferðamönnum 
er skylt að sæta fjórtán daga sóttkví 

eða undirgangast tvær skimanir 
fyrir kórónaveirunni auk fimm 
daga sóttkvíar á milli prófa.

Gul lönd í Evrópu, þar á meðal 
Noregur, Finnland og Þýskaland, 
eiga það nánast öll sameiginlegt að 
vera með lista yfir örugg lönd og er 
landið opið fyrir ferðamenn sem 
koma frá þessum löndum. Ferða-
menn frá öðrum löndum þurfa í 
f lestum tilvikum að undirgangast 
skimun á landamærum eða þá að 

sýna fram á vottorð fyrir mótefni 
gegn veirunni.

Græn lönd, þar á meðal Svíþjóð, 
Frakkland og Pólland, eru opin fyrir 

öllum ferðalöngum frá Evrópusam-
bands- og EES-löndunum.

Jóhannes Þór Skúlason, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferðaþjón-
ustunnar, SAF, segir að upplýsing-
arnar staðfesti það sem samtökin 
hafi bent á frá því að tilhögun sótt-
varna á landamærunum var breytt 
í sumar, að Ísland sé með ströng-
ustu ferðatakmarkanir í Evrópu. 
„Það er greinilegt þegar við berum 
til dæmis saman f lug til annarra 

áfangastaða innan Evrópu og f lug 
til og frá Íslandi að þessar ströngu 
ferðatakmarkanir hafa haft slæm 
áhrif á ferðalög til Íslands.“ Hann 
segir að sú niðurstaða hafi verið 
viðbúin og eitthvað sem SAF hafi 
varað við. „Flugum til og frá Íslandi 
hefur fækkað mun meira en f lugi 
annars staðar í álfunni. Sömu sögu 
er að segja um aðra ferðaþjónustu-
starfsemi sem hrundi í kjölfarið á 
breytingunni,“ segir Jóhannes. – bþ

Ísland með ströngustu skilyrði ferðamanna innan EES-svæðisins

Jóhannes  
Þór Skúlason, 
framkvæmda-
stjóri SAF
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motormax@motormax.is

Bónstöð

Mössun og 
keramíkhúðun

Bókaðu tíma í keramíkhúðun hjá Motormax 
í síma 545 4040 eða á motormax@motormax.is

Motormax býður 
keramíkhúðun 

á frábæru kynningarverði

Starfsmenn Motormax dekra við bílinn með vörum
Profiline CC36 (ceramic coating 36) frá Sonax veitir lakki bílsins langtímavörn gegn UV geislum, eiturefnum og öðrum  

umhverfisáhrifum, svo sem salti, tjöru og vegryki. Umbreyttar nanóagnir tengjast saman og mynda þannig sérlega sterkan  
varnarhjúp svo að yfirborðið verður einstaklega vatnsfráhrindandi, hrindir frá sér ryki og verður sérlega auðvelt í þrifum.  

Varnarhjúpurinn eykur styrk og mótstöðu lakksins, gefur hámarksgljáa, frískar upp á liti og veitir þeim um leið einstaka dýpt. 

Vörnin endist í allt að 36 mánuði sé bíllinn þjónustaður árlega.

Litlir fólksbílar Verð frá 79.900 kr.
Stórir fólksbílar & jepplingar Verð frá 99.900 kr.
Jeppar  Verð frá 109.900 kr.
Breyttir bílar & sendibílar  Verðtilboð



Bertheussen á yfir höfði 
sér allt að sextán ára fangelsi 
verði hún fundin sek en hún 
neitar sök í málinu.

BANDARÍKIN Sala á vínylplötum 
hefur verið meiri en á geisladiskum 
það sem af er ári. Er þetta í fyrsta 
sinn sem plötur seljast meira en 
geisladiskar í Bandaríkjunum 
frá árinu 1986. Samkvæmt nýrri 
skýrslu samtaka plötuútgefenda 
vestanhafs seldust plötur fyrir 
andvirði 232 milljóna dollara á 
fyrstu sex mánuðum ársins saman-
borið við 129 milljóna dollara sölu 
á geisladiskum. Hefur sala á plötum 
aukist um 4 prósent milli ára á 
meðan sala á geisladiskum er áfram 
í frjálsu falli. Sala á tónlist í gegnum 
streymisveitur heldur áfram að 
aukast og nam salan um 4,8 millj-
örðum dollara á sama tímabili. – ab

Selja fleiri 
plötur en diska

Heimsfaraldurinn hefur haft óveru-
leg áhrif á plötusölu. MYND/EPA

Reginn hf.  /  512 8900  /  reginn@reginn.is  /  reginn.is

Helstu skilmálar útboðsins:

• Um er að ræða forgangsréttarútboð til hluthafa og 
eiga hluthafar rétt á nýjum hlutum í hlutfalli við skráða 
hlutafjáreign sína í hlutaskrá Regins hjá Nasdaq verð-
bréfamiðstöð í lok dags 24. september 2020 og mögulegt 
framsal forgangsréttar til sín samkvæmt skilmálum 
útboðsins.

• Útboðsgengi hinna nýju hluta er 15,0 kr. á hlut.

• Áskrifendur munu fyrst fá úthlutað hlutum byggt á hlutfalls-
legum (pro-rata) forgangsrétti áskrifenda að nýjum hlutum 
Regins hvort heldur áskrifendurnir njóta slíks réttar á 
grundvelli hlutafjáreignar sinnar, ellegar þess að hafa fengið 
forgangsréttinn framseldan til sín í samræmi við skilmála 
útboðsins. Komi til þess að einhverjir forgangsréttarhafar 
nýti ekki forgangsrétt sinn, þá verður þeim nýju hlutum 
sem áskrift fæst þannig ekki fyrir úthlutað til annarra 
forgangsréttarhafa sem lýst hafa sig reiðubúna til að skrifa 
sig fyrir hinum nýju hlutum umfram forgangsrétt sinn. 
Mun úthlutun til slíkra fjárfesta fara fram í réttu hlutfalli við 
hlutafjáreign hvers og eins þeirra.

• Engin lágmarksfjárhæð er á áskriftum í forgangsréttar-
útboðinu.

• Tekið verður við áskriftum á vef Íslandsbanka hf. (www.
islandsbanki.is/reginn-utbod) frá kl. 9:00 (GMT) þann  
25. september 2020 til kl 17:00 (GMT) þann 28. september 
2020. 

• Áætlað er að niðurstöður útboðsins verði tilkynntar  
29. september 2020 og er áætlaður gjalddagi og eindagi 
þann 1. október 2020. 

• Stefnt er að afhendingu og töku nýrra hluta til viðskipta 
á aðalmarkaði Nasdaq eins fljótt og auðið er eftir útgáfu 
hlutabréfa hjá fyrirtækjaskrá Skattsins og er áætluð dag-
setning 2. október.

• Upplýsingar og tæknilega aðstoð má nálgast hjá 
Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. í síma 440-4000 milli 
kl. 09:00 og 16:00 dagana 25. september til 28. september 
2020 og tölvupóstfanginu reginn-utbod@islandsbanki.is.

Nánari upplýsingar má finna í skilmálum útboðsins á vefsíðu 
félagsins www.reginn.is.

 Kópavogur, 14. september 2020.
 Stjórn Regins hf.

Stjórn Regins hf. ákvað þann 14. september að nýta heimild í 4. gr. samþykkta félagsins sem samþykkt 
var á hluthafafundi Regins 9. september 2020 og hækka hlutafé félagsins um allt að kr. 40.000.000 
að nafnverði. Hlutirnir verða boðnir til sölu í forgangsréttarútboði og skulu hluthafar því njóta 
forgangsréttar um hið nýja hlutafé miðað við hlutafjáreign sína („útboðið“). Heildarfjöldi útgefinna 
hluta í Reginn fyrir útboðið er kr. 1.783.152.097 og nemur hækkun um 2,2% miðað við núverandi hluti 
og að áskriftir fáist fyrir allri hækkuninni. Andvirði útboðsins hyggst Reginn nýta til að styrkja lausafjár- 
og eiginfjárstöðu félagsins. 

HLUTAFJÁRÚTBOÐ
25.-28. SEPTEMBER

BRETLAND Um 20 þingmenn Íhalds-
flokksins eru mótfallnir þeirri lög-
gjöf sem nú er til umræðu og sem 
Evrópusambandið telur vera brot á 
útgöngusamningnum. Með löggjöf-
inni yrði samkomulag um að Norð-
ur-Írland yrði í raun og veru áfram 
hluti af innri markaði sambandsins 
en Bretland ekki úr sögunni.

Þeir þingmenn sem um ræðir eru 
f lestir lögfræðingar eða lögmenn 
sem óttast um starfsframa sinn 
eftir þingsetu. Segjast þeir ekki 
geta stutt frumvarp sem sé blákalt 
brot á alþjóðalögum. Óljóst er hvort 
hópurinn muni sitja hjá eða kjósa á 
móti frumvarpinu þegar kemur að 
því að kjósa um það.

„Margir okkar eiga í erfiðleikum 
með að styðja frumvarpið því að 
við komum á þingið til að efla stöðu 
Bretlands alþjóðavettvangi,“ segir 

Tobias Ellwood, þingmaður frá 
Bournemouth. „Nú skortir okkur 
stjórnmálalega forystu og við 
getum ekki borið höfuðið hátt ef 
við brjótum alþjóðalög.“ 

Bendir hann einnig á að skaðinn 
sem Bretland verði fyrir snúist einn-
ig um samband landsins við Banda-
ríkin. Nanci Pelosi þingforseti hót-
aði í síðustu viku að ekkert yrði úr 
verslunarsamningi milli Bretlands 
og Bandaríkjanna yrði frumvarpið 
samþykkt.

Þó að allir þingmennirnir 20 
veldu að kjósa á móti frumvarpinu 
myndi það ekki duga til að fella það. 
Íhaldsflokkurinn hefur 365 af 650 
þingsætum eftir stórsigur í kosn-
ingunum árið 2019. Klofningurinn 
yrði þó vatn á myllu stjórnarand-
stöðunnar og þeirra sem gagnrýna 
frumvarpið erlendis. – khg

Ósætti innan Íhaldsflokksins 
vegna löggjafar um Norður-Írland

Allt er komið í háaloft á breska þinginu á nýjan leik. MYND/GETTY

NOREGUR Réttarhöld yfir Lailu 
Anitu Bertheussen, sambýliskonu 
Tors Mikkels Wara, fyrrverandi 
dómsmálaráðherra Noregs, standa 
nú yfir í Osló. Bertheussen hefur 
verið ákærð fyrir að setja á svið 
árásir í garð sambýlismanns síns, 
sjálfrar sín og norskra embættis-
manna ásamt því að stofna lýðveldi 
ríkisins í hættu. Bertheussen á yfir 
höfði sér allt að sextán ára fangelsi 
verði hún fundin sek en hún neitar 
sök í málinu.

Bertheussen er meðal annars 
sökuð um að hafa kveikt í bíl sam-
býlismanns síns við heimili þeirra 
og að hafa teiknað hakakross og 
ritað orðið „racist“ á hús þeirra. Þá er 
hún einnig sögð hafa sent hótunar-
bréf til öryggismálaráðherra Nor-
egs, Ingvils Smines Tybring-Gjedde, 
og á sitt eigið heimili. Wara sagði af 
sér embætti ráðherra í mars í fyrra 
þegar sambýliskona hans var bendl-
uð við málið. Hann sat í embætti 
fyrir norska Framfaraflokkinn sem 
lengi hefur setið í ríkisstjórn með 
hægri f lokkum landsins. Þá hefur 
Wara verið umdeildur í málum inn-
flytjenda.

Saksóknari málsins, Marit Formo, 
sagði í upphafsræðu sinni í réttarsal 
ætlun Bertheussen hafa verið þá að 
láta líta út fyrir að einhver úr leik-
ritinu Ways of seeing hefði staðið að 
þeim gjörðum sem hún er sökuð um. 
Leikritið, sem sett var upp af leik-
félaginu Black Box og sýnt í Noregi 
árið 2018, fjallar um rasisma og kyn-
þáttahyggju í landinu og blandast 
norskt stjórnmálalíf inn í leikritið. 
Þá mátti sjá myndir af heimilum 
norskra stjórnmálamanna í sýning-
unni, þar á meðal heimili Wara og 

Bertheussen, og var því haldið fram 
að þau væri meðal þeirra sem gerðu 
Noreg að rasísku samfélagi.

„Að okkar mati hafa aðstæð-
urnar með þetta leikrit að gera,“ 
segir Formo. „Við teljum leikritið og 
atburði í kjölfar þess hafa orðið til 
þess að sú ákærða framdi verknað-
inn.“ Í dómssal kom það fram að 
þann 28. nóvember árið 2018 hefði 

Bertheussen farið á sýningu á Ways 
of seeing ásamt vinkonu sinni, tóku 
þær upp hluta sýningarinnar á síma 
sína og fóru áður en sýningunni 
lauk. Í desember saman ár lagði 
Bertheussen svo fram formlega 
kvörtun gegn Black Box um brot á 
friðhelgi einkalífsins.

Fyrsta hótunarbréfið barst svo 
á heimili Wara og Bertheussen 6. 
desember 2018 og náðu árásirnar 
hámarki þegar kveikt var í bíl Wara 
í mars í fyrra.

Ákæruvaldið er sagt búa yfir 
fjölda sönnunargagna í málinu, til 
að mynda gögnum úr farsíma og 
tölvu Bertheussen þar sem sést að 

hún hafði rannsakaðar leikstjóra 
verksins á internetinu. Þá mun rit-
handarsérfræðingur bera vitni um 
að hún hafi skrifað bréfin og framið 
skemmdarverkin.

Þá munu einnig vera til gögn því 
til staðfestingar að sá sem lagði eld 
að bíl Wara hafi verið einhver sem 
var inni í húsi hans og Bertheussen. 
Samkvæmt Formo var hliði við 
húsið læst með öryggiskóða. „Ekki 
nema einhver utanaðkomandi aðili 
hafi farið inn fyrir hliðið og kveikt 
eldinn án þess að sjást á mynda-
vélum og án þess að öryggiskerfi 
hafi farið í gang.“ 
birnadrofn@frettabladid.is

Sökuð um falskar árásir gegn 
sjálfri sér og sambýlismanni
Laila Anita Bertheussen, sambýliskona fyrrverandi dómsmálaráðherra Noregs, hefur verið ákærð fyrir 
að setja á svið árásir í garð sjálfrar sín og sambýlismanns síns. Árásirnar fela meðal annars í sér skemmd-
arverk og íkveikju. Verði Bertheussen dæmd sek getur hún átt von á allt að sextán ára fangelsisdómi.

Bertheussen er sökuð um að hafa teiknað hakakross og ritað orðið rasisti á hús þeirra í Noregi. MYND/GETTY
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Viðbrögðin 
eru alls 
konar, allt 
frá reiði yfir 
vanhelgun 
og yfir í 
aðhlátur.

 

Ferðaskrif-
stofan hefur 
sýnt að með 
starfsemi 
sinni geti 
verndun 
líffræðilegrar 
fjölbreytni og 
sjálfbær 
ferða-
mennska 
farið saman.

Kolbeinn Ótt-
arsson Proppé
þingmaður og 
situr í Norrænu 
sjálfbærni-
nefndinni

Á dögunum voru kynntar tilnefningar til 
umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs 2020 
og er afar ánægjulegt að sjá að fyrir hönd 

Íslands sé ferðaskrifstofan Borea Adventures á Ísa-
firði tilnefnd. Þema umhverfisverðlaunanna í ár er 
líffræðileg fjölbreytni og endurspeglar og styður við 
14. og 15. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um 
líf í hafi og á landi. Þema verðlaunanna að þessu sinni 
á vel við en líffræðileg fjölbreytni er undirstaða vel-
ferðar og grundvöllur tilveru okkar en með heilbrigði 
vistkerfa og fjölbreytileika innan tegunda er áfram 
tryggt að þróun verði meðal tegunda. Margt getur 
ógnað líffræðilegum fjölbreytileika og er það flest af 
manna völdum svo sem með búsvæðaeyðingu, inn-
fluttum og ágengum tegundum, ofnýtingu landsvæða 
og með loftslagsbreytingum. Það er því mikilvægt að 
hafa hugfast og minna á þýðingu líffræðilegs fjöl-
breytileika. Þess vegna renna umhverfisverðlaun 
Norðurlandaráðs í ár til einhvers sem hefur lagt eitt-
hvað sérstakt af mörkum til verndar fjölbreytileika í 
náttúrunni.

Borea Adventures er vel að tilnefningunni komið 
en hjá fyrirtækinu er unnið að verndun fjallarefsins 
með vísindafólki frá Náttúrufræðistofnun og Mel-
rakkasetri Íslands til þess að tryggja að starfsemin 
fari fram bæði á faglegan og sjálfbæran hátt. Fjalla-
refurinn, einnig nefndur heimskautarefur, er eina 
upprunalega landspendýrið á Íslandi. Hann gegnir 
mikilvægu hlutverki í íslenskri náttúru vegna þess 
að hann er eina rándýrið sem er til staðar á náttúr-
legum forsendum. Ferðaskrifstofan hefur sýnt að með 
starfsemi sinni geti verndun líffræðilegrar fjölbreytni 
og sjálfbær ferðamennska farið saman. Með því að 
leggja áherslu á mikilvægi tegundarinnar fyrir vist-
kerfið á Íslandi og takast á við fordóma um að fjalla-
refurinn sé meindýr sem eyðileggur náttúruna vill 
Borea Adventures snúa almenningsálitinu á sveif með 
þessu litla rándýri. Það verður því spennandi að sjá 
hvort íslenski fjallarefurinn fari með sigur úr býtum 
þann 27. október næstkomandi þegar vinningshafinn 
verður kunngerður.

Líffræðilegur fjölbreytileiki

Kynningarefni þjóðkirkjunnar fyrir 
Sunnudagaskólann, þar sem sjá má mynd 
af eldhressum Jesús Kristi, dansandi 
undir regnboga, skeggjuðum með brjóst, 
hefur vakið athygli undanfarið. 

Ef markmiðið hefði verið að skapa 
umtal, þá væri þetta algjör negla hjá þjóðkirkjunni en 
líklega var takmarkið annað. Hin sterka staða sem þjóð-
kirkjan hefur haft hér á landi sögulega séð fer dvínandi 
og eðlilegt að kirkjan reyni að sporna við þeirri þróun. 
Ár frá ári fjölgar þeim sem kjósa að standa utan trú-
félaga og telja þeir í dag í kringum fimmtung lands-
manna. Samkvæmt tölum frá Þjóðskrá fækkaði mest í 
þjóðkirkjunni af öllum trúfélögum það sem af er liðið 
þessu ári og í vikunni eftir þetta útspil kirkjunnar var 
merkjanleg fjölgun í úrsögnum.

Það má velta því fyrir sér hverjir bregðast svo ókvæða 
við. Líklega eru það ekki þeir sem tilheyra frjálslynd-
asta armi safnaðarins, þeir eru löngu farnir.

Þeir sem kveðja núna vegna þessara myndbirtinga 
gætu haft alla vega tvær ástæður til þess: Annars vegar 
vegna þess að viðkomandi er transfób. Hins vegar vegna 
þess að viðkomandi hefur alist upp með þjóðkirkjunni, 
hefur lesið Biblíuna, trúir, en finnur hvergi í Biblíunni 
stað þar sem hægt er að kvengera Jesú.

Af öllu því sem í Biblíunni eru tíundað um dvöl Jesú á 
meðal manna er ólíklegt að riturum hennar hafi yfirsést 
að hann hafi verið með fagursköpuð kvenmannsbrjóst. 
Það hefði breytt ýmsu um túlkun orða hans og gjörða. 
Það er nóg að hafa stundað leikmannslestur á Biblíunni 
til að setja grundvallarspurningarmerki við þetta útspil 
sem í raun er gagnger endurskoðun á persónu Krists.

Margar spurningar vakna: Hver ákvað þetta? 
Hvernig? Hversu margir og í hvaða umboði? Hvert var 
markmiðið? Nokkrum dögum eftir myndbirtinguna 
baðst kirkjuþing afsökunar. Á hverju? Hver er eða var 
stefnan, eða skilaboðin?

Biskup Íslands hefur beðið samkynhneigða afsök-
unar fyrir hönd kirkjunnar en kirkjan var eins og frægt 
er treg til að viðurkenna hjónabönd þeirra. Ekki er 
liðinn nema einn áratugur frá því að lagabreyting var 
gerð og hjónabönd samkynhneigðra voru leyfð. Nú 
virðist kirkjan ætla að stíga skrefi lengra. Hún minnir á 
miðaldra pabba sem hamast við að sýna fram á að hann 
sé ekki gamaldags afturhaldsseggur heldur flippaður og 
hress gaur sem fílar alla.

Ég hef ekki heyrt í þeim sem fannst þetta útspil 
kirkjunnar hafa talað til sín. Viðbrögðin eru alls konar, 
allt frá reiði yfir vanhelgun og yfir í aðhlátur.

Svo virðist sem lagt hafi verið af stað án þess að átta 
sig á markmiðinu. Ef ætlunin var að fá transfólk til að 
streyma í messu mistókst það og hefur kirkjan verið 
sökuð um „pink-washing“ – að gefa sig út fyrir að vera 
vinveitt LGBTQ-fólki þótt ekki sé endilega innistæða 
fyrir því.

Skiljanlega er erfitt fyrir kirkjuna að sigla inn í 
nútímann vopnuð tvö þúsund ára gömlum leiðarvísi. 
Eitt er víst að tímarnir breytast, og mennirnir sem betur 
fer með. Þetta gæti orðið stormasamt samband.

Kirkja sem giftist samtímanum verður fljótt ekkja, 
og ein.

Örvænting

Særingar
Það virtist á tímabili að Þjóð-
kirkjan hefði bakkað með þá 
stefnu að vera með vélbyssu 
miðaða á eigin fót. Mættur var 
nýr samskiptastjóri í brúna og 
ekki var lengur neitt vafamál 
hvort hempuklæddir kyn-
ferðisbrotamenn væru undan-
þegnir vítisdvöl eða ekki. Þá 
kom Trans-Jesú til sögunnar. 
Farið var af stað með metnaðar-
fulla herferð til að undirstrika 
umburðarlyndi kirkjunnar og 
vekja athygli á gefandi barna-
starfi. Allt það fór svo fyrir bí 
þegar kirkjuþing tilkynnti að 
Trans-Jesú væri særandi. Má 
því segja að með Trans-Jesú-
strætisvagninum muni kirkjan 
stunda særingar á götum úti 
næstu vikurnar.

Óvinnandi
Krabbameinsfélagið hefur 
þurft að svara fyrir margt 
síðustu vikur. Nú hefur félagið 
tekið upp á því að auglýsa eftir 
nýjum kynningarfulltrúa. Í 
auglýsingunni sem finna má á 
Alfreð-appinu er tekið fram að 
starfið sé spennandi, það þarf 
ekki að draga í efa. Má segja að 
þarna sé svokallað „win-win“ 
tækifæri í boði. Ef það tekst að 
grafa félagið upp úr núverandi 
holu þá yrði það afrek á ber-
fættur–á–Everest-skala. Ef 
holan dýpkar, þá er afsök-
unin alltaf að verkið hafi verið 
óvinnandi. 
arib@frettabladid.is
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Á borgarstjórnarfundi í dag 
leggur Sjálfstæðisf lokk
urinn fram tillögu um að 

breytingar verði gerðar á aðal
skipulagi Reykjavíkurborgar sem 
heimilar íbúðabyggð í Örfiris ey 
og í Keldnalandinu. Þar verði 
áhersla lögð á uppbyggingu hag
kvæms húsnæðis fyrir almennan 
markað. Enn fremur er lagt til að 
skipulagðar verði atvinnulóðir 
á Keldnasvæðinu með það að 
markmiði að koma á jafnvægi í 
borginni og minnka umferðar
álagið til vesturs. Þegar húsnæð
isáætlun borgarinnar er skoðuð 
er gat upp á 4.000 íbúðir.

Borginni hefur undirfarin ár 
gengið illa að svara ákalli um hag
kvæmt húsnæði fyrir almennan 
markað. Uppsöfnuð húsnæðis
þörf borgarinnar hefur haft þær 
af leiðingar að fólk f lyst í auknum 
mæli í nágrannasveitar félög 
borgarinnar sem og á Reykja
nesið og sveitarfélögin á Suður
landi. Þá hefur f lótti fyrirtækja 
og stofnana ríkisins úr borginni 
verið umtalsverður þar sem borg
in hefur ekki boðið upp á heppi
legar lóðir undir rekstur. Því má 
segja að verkefni borgarinnar 
hvað hagkvæmt húsnæði varðar 
hafi ekki gengið eftir, enda hafa 

Hagkvæmt húsnæði  
fyrir almennan markað

Egill Þór  
Jónsson
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins

verktakar ítrekað neyðst til að 
skila lóðum, sem ætlaðar voru 
undir hagkvæmt húsnæði vegna 
of mikils kostnaðar. Ástæður þess 
voru meðal annars hátt lóðar
verð og innviðagjald. Augljós 
valkostur er að leyfa byggingu 
hagkvæms húsnæðis í Örfirisey 
í Vesturbænum annars vegar og 
á Keldnalandinu hins vegar. Ein 
forsenda samgöngusáttmálans 
er skipulagning Keldnalandsins. 
Jafnframt er lagt upp með það í 
Lífskjarasamningunum og tillögu 
ríkisins er varðar húsnæðisupp
byggingu fyrir alla, að Keldna
landið verði sk ipulagt f y rir 
íbúðabyggð og það hefjist á árinu 
2019. Nýsamþykkt frumvarp 
um svokölluð hlutdeildarlán á 
Alþingi setur enn meiri þrýsting 
á Reykjavíkurborg um að huga 
að uppbyggingu hagkvæms hús
næðis fyrir almennan markað.

Það eru því sóknarfæri að hefj
ast handa við skipulagningu á 
svæði Keldnalandsins og í Örfir
isey til þess að koma til móts við 
þarfir eftirspurnar um hagkvæmt 
húsnæði fyrir almennan markað, 
auk þess að koma í veg fyrir enn 
meiri f lótta fyrirtækja og stofn
ana úr borginni.  

ORKUSJÓÐURORKUSTOFNUN

ORKUSJÓÐUR 
Umsóknir skulu sendar gegnum þjónustugátt Orkustofnunar: gattin.os.is

Orkusjóður auglýsir styrki til orkuskipta 2020

Innviða- og verkefnastyrkir vegna áherslu stjórnvalda um orkuskipti og nýtingu 
endurnýjanlegrar orku. Heildarfjárhæð til úthlutunar er 180 m.kr.

1. Innviðastyrkir fyrir vistvæn ökutæki (s.s. heimsendingaþjónusta, bílaleigur,  
 leigubílar og annar rekstur). Krafa er um eftirfarandi skilyrði:

 a. 10 bifreiðar eða 2 hópbifreiðar að lágmarki í flota.

 b.  Styrkir geta að hámarki numið 33% af áætluðum stofnkostnaði.

2.  Innviðastyrkir fyrir vistvæn ökutæki við opinbera staði (s.s. hleðslustöðvar  
 við sundlaugar, heilsugæslur, skóla, hafnir/flugvelli, heimahjúkrun,   
 félagaþjónustu, vaktbíla).

 a. Styrkir geta að hámarki numið 50% af áætluðum stofnkostnaði.

3.  Verkefnastyrkir fyrir rekstur í haftengdri starfsemi (s.s. fiskeldi,    
 ferðaþjónusta, smábátar).

 a. Með verkefnastyrki er átt við að samstarfsaðilar komi saman að skilgreiningu  
 heildarverkefnis sem lúti bæði að innviðauppbyggingu í landi sem og að búa báta  
 með mestu lengd allt að 15 metrum til nýtingar á endurnýjanlegu eldsneyti. Aðilar  
 að skilgreindu verkefni ákveði hvernig styrkupphæð skiptist á milli hluteigandi aðila.  
 Skilyrði að samkomulag sé til staðar við viðkomandi höfn. Styrkir geta að hámarki  
 numið 33% af áætluðum stofnkostnaði.

Sjóðurinn áskilur sér rétt til að forgangsraða styrkjum í samræmi við áherslur 
stjórnvalda við orkuskipti, s.s.  líta til þess hversu líklegt er að styrkhæft verkefni hraði 
orkuskiptum og hversu mikil áhrif það hefur til minnkunar á kolefnisfótspori. Einnig 
verður horft til dreifingu verkefna um landið og hversu hratt þau eru talin koma til 
framkvæmda.  Styrkupphæð til hvers verkefnis ræðst af getu sjóðsins og fjölda 
umsókna.

Umsóknarfrestur er til 20. október 2020
Umsóknir skulu sendar gegnum þjónustugátt Orkustofnunar: gattin.os.is
Nánari upplýsingar fást hjá Orkusjóði, Rangárvöllum við Hlíðarfjallsveg, 
603 Akureyri. Sími: 569 6083. Netfang: rka@os.is.

Það væri ekki gaman í Reykjavík 
án menningar. Menning er tif
andi hjartsláttur okkar lifandi 

borgarsamfélags. Menning er þéttof
inn hluti af sjálfsvitund okkar, and
blærinn sem fleytir okkur í gegnum 
harðan vetur og lyftir okkur til flugs 
um sumarnætur. Hvort sem það eru 
söfnin, bækurnar, tónlistarsenan, 
leiklistarheimurinn eða Bíó Paradís, 
þá glæðir þetta allt og meira til lífið 
sínum björtustu litum.

Í Bíó Paradís hef ég einmitt séð 
líf Vincent van Gogh glætt björtum 
litum handmálaðra ramma í stíl 
listamannsins. Heill her listmálara 

hafði skapað fjölmörg listaverk sem 
öll komu saman í þessa merkilegu 
sögu. Í Bíó Paradís hef ég horft á 
The Room, sem sum vilja meina að 
sé versta mynd allra tíma, og kastað 
plastskeiðum að skjánum á viðeig
andi augnablikum (lestu þér til um 
myndina, þá skilurðu). Í Bíó Paradís 
hef ég séð kvikmyndir sem ég hefði 
hvergi annars staðar fengið tækifæri 
til að sjá.

Því var það erfið fregn að fá í vor 
að Bíó Paradís skyldi lokað vegna 
breyttra aðstæðna. Þessi vin á 
Hverfisgötunni hefur öðlast mikil
vægan sess í menningarlífi lands
ins. Hér hafa listahátíðirnar, við
burðirnir, tilraunirnar og veislurnar 
átt sér stað. Hér hefur verið hægt að 
sjá f leiri kvikmyndir en bara tvær, 
þrjár síðustu ofurhetjumyndirnar. Í 
dag fögnum við því að Bíó Paradís á 
10 ára afmæli. En líka því að okkur 
tókst að ná samkomulagi við ríkið 
og rekstraraðila og finna leið til að 
halda þessari paradís opinni áfram.

Staðir eins og Bíó Paradís eru 

Bíó Paradís lifir
Dóra Björt
borgarfulltrúi 
Pírata

auðlind fyrir samfélagið. Hjálpa 
okkur að skilja okkur sjálf betur og 
setja okkur í fótspor annarra. Það 
er dýrmætt að hafa aðgang að slíkri 
menningarstofnun sem leggur 
áherslu á breidd og fjölbreytileika 
og sinnir fræðslu á lýðræðislegan 
máta. Bíó Paradís eykur þar að auki 
samkeppnishæfni borgarinnar og 
gerir hana aðlaðandi valkost við sí

nálægari borgir nágrannalandanna 
og gerir það eftirsóknarverðara að 
búa hér, starfa og vera. Á því græðum 
við öll sem eitt. Gróskumikið menn
ingarlíf skiptir sumsé máli.

Bíó Paradís lifir. Svo mikið er víst. 
Innan skamms streyma forvitnir 
áhorfendur inn í salina. Sögurnar 
f læða á skjánum á ný í takt við tif
andi hjarta borgarinnar.

Staðir eins og Bíó Paradís 
eru auðlind fyrir samfélagið. 
Hjálpa okkur að skilja 
okkur sjálf betur og setja 
okkur í fótspor annarra.

Borginni hefur undirfarin 
ár gengið illa að svara ákalli 
um hagkvæmt húsnæði fyrir 
almennan markað.
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Það er erfitt að eiga 
við þetta og líka 

erfitt að átta sig á því hvar 
maður er staddur. Þetta er 
svolítið krefjandi því allt 
lítur vel út núna en það er 
ekkert í fyrsta sinn sem það 
gerist. Ég vona samt að ef allt 
gengur vel í vikunni þá fari 
ég að verða klár.

FÓTBOLTI K nattspy r numaður-
inn Óttar Magnús Karlsson sem 
leikur með Víkingi er undir smá-
sjá erlendra félaga en fotbolti.net 
greinir frá því að ítalska B-deildar-
liðið Venezia hafi áhuga á að fá 
hann í sínar raðir.

Það yrði mikil blóðtaka fyrir 
Víking að missa Óttar Magnús úr 
sínum röðum en hann hefur skorað 
9 af 19 mörkum liðsins á Íslands-
mótinu í sumar. Einungis þrjú 
neðstu lið deildarinnar, KA, Grótta 
og Fjölnir, hafa skorað færri mörk 
en Víkingur í deildinni í sumar.

Þessi 23 ára gamli Víkingur hefur 
utan uppeldisfélags síns leikið með 
unglingaliðum Ajax, norska liðinu 
Molde og sænsku liðunum Trelle-
borg og Mjällby á ferli sínum.

Þá hefur hann skorað níu mörk 
fyrir yngri landslið Íslands og 
tvö mörk í þeim níu leikjum sem 
hann hefur spilað fyrir A-lands-
liðið. Óttar yrði annar íslenski 
leikmaðurinn í herbúðum Venezia 
er Bjarki Steinn Bjarkason söðlaði 
um frá Akranesi til Feneyja fyrr í 
sumar. – hó

Áhugi erlendis á 
kröftum Óttars

Útlit er fyrir að Óttar Magnús sé að 
leið út aftur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tilboð hafa borist í 
Óttar Magnús Karlsson, 
sóknarmann Víkings, að 
utan en ítalska B-deildar-
liðið Venezia er eitt þeirra 
liða sem hafa verið nefnd til 
sögunnar í þeim efnum.  

Ef skiptin ganga í gegn 
verður Rúnar Alex fjórði 
íslenski leikmaðurinn  í 
sögu Arsenal.

FÓTBOLTI Margir Valsmenn glödd-
ust við að sjá Andra Adolphsson í 
leikmannahóp liðsins gegn Víkingi 
á sunnudagskvöld. Það var þó hálf-
gerð falsfrétt. Andri segir að hann 
sé ekki alveg kominn á þann stað 
að vera farinn að taka fullan þátt 
í æfingum en hann glímir enn við 
eftirköstin af höfuðhöggi sem hann 
varð fyrir í fyrri hálfleik gegn ÍBV 
í Lengjubikarnum í febrúar. Þó að 
batinn sé hægur ætlar hann sér að 
ná fullri heilsu áður en hann verður 
pabbi í fyrsta sinn í nóvember. Sett-
ur dagur er 6. nóvember.

„Ég var í raun og veru ekki í hóp. 
Það vantaði menn og liðsstjóranum 
fannst sniðugt að setja mitt nafn á 
blað. Staðan á mér er samt nokkuð 
góð þó ég sé ekki klár að spila leik. 
Ég kláraði tvær æfingar í síðustu 
viku og skallaði boltann í fyrsta 
skipti þannig þetta styttist. Það var 
þó kannski aðeins full snemmt að 
henda mér í hópinn,“ segir hann og 
hlær.

Hann segir að batinn hafi verið 
hægur og þau skipti sem hann hafi 
verið nálægt því að fara aftur af stað 
hafi komið bakslag. „Mér skilst að 
ferlið í þessu sé þannig. Kúrfan 
er því miður ekki bara beint upp 
heldur gengur hún upp og niður. 
Það er erfitt að eiga við þetta og líka 
erfitt að átta sig á því hvar maður er 
staddur. Þetta er svolítið krefjandi 
því allt lítur vel út núna en það er 
ekkert í fyrsta sinn sem það gerist.

Ég vona samt að ef allt gengur vel 
í vikunni þá fari ég að verða klár,“ 
segir kantmaðurinn knái sem var 
valinn besti leikmaður Vals á síð-
asta tímabili.

Andri vinnur hjá Deloitte þar sem 
hann er ráðgjafi í upplýsingatækni-
geiranum. Hann segir að það hafi 
verið erfitt að vinna fyrir framan 
tölvuskjá fyrst um sinn en allt sé þó 
á réttri leið – líkt og á æfingum. „Ég 
áttaði mig í raun ekki á alvarleik-
anum fyrr en ég mætti í vinnuna á 
mánudagsmorgni. Þá gat ég varla 
horft á tölvuskjáinn eða sjónvarp. 
Núna er þetta þannig að ég vinn 
í klukkutíma eða 90 mínútur og 

stend þá upp og tek mér örlitla pásu 
og loka augunum í fimm mínútur. 
Ég vinn samt alveg fullan dag og það 
er ekkert mál.“

Ekki harka af þér höfuðhögg, er 
áminning KSÍ um hversu alvarleg 
höfuðhögg geta verið og stutt er 
síðan Kveikur fjallaði um íslenska 
rannsókn um af leiðingar höfuð-
höggs hjá íþróttakonum. Þá eru til 
leiðbeiningar KSÍ um heilahristing.

Þegar Andri fékk sitt högg þá gat 
hann svarað öllum spurningum 
sjúkraþjálfara og hélt leik áfram. 
„Mér fannst þetta ekki vera mjög 
alvarlegt þegar þetta gerðist. Ég gat 
svarað öllu og ekkert mál. Sérfræð-
ingur um höfuðmeiðsli benti mér 
svo á að það væri algengt. Svo fékk 
ég spurninguna um hvernig mér 
hefði gengið í leiknum. Hvort eitt-
hvað hefði verið ólíkt. Þá hugsaði ég 
um leikinn og í seinni hálfleik átti 
ég til dæmis skot í innkast og ég gaf 
fyrirgjöf sem var svo föst að hún fór 
nánast yfir skiltin hinum megin á 
vellinum. Ég veit ekkert hvort þetta 
tengist en mér fannst þetta skrýtið. 
Ég fór í bíó um kvöldið eftir leikinn 
og fann ekkert en daginn eftir leið 
mér hræðilega. Þetta er lúmskur 
andskoti. Það er kannski orðið yfir 
þetta.“

Hann segir að hann geti varla 
beðið eftir að fara sparka bolta að 
nýju og biðin sé búin að vera svolítið 

löng  eftir að reima á sig takkaskóna. 
„Fyrsta bakslagið fór ég alveg niður 
á byrjunarreit aftur. Þurfti að fara 
aftur í létta göngutúra, vinna mig 
upp á hjól og svo að skokka. Annað 
bakslagið var betra ef svo má segja. 
Þetta eru búnir að vera ótrúlegir 
mánuðir og því miður hef ég ágæta 
reynslu af því að vinna mig upp úr 
meiðslum. Ég þekki þetta ferli og 
maður þarf að treysta því.

Mér líður þannig í skrokknum að 
ég get spilað næsta leik en ég verð 
að passa mig því ef ég geri of mikið 
þá gæti ég fengið bakslag. Þetta er 
skrýtið dæmi.“ Hann segir að Heim-
ir Guðjónsson, þjálfari Vals, og allir 
tengdir Val hafi staðið vel við bakið 
á honum. „Hann hefur reynslu af 
þessu. Hann hefur verið með leik-
mann sem fékk höfuðmeiðsli og það 
ríkir traust okkar á milli og fullur 
skilningur.“ Valsmenn eiga næst 
leik á fimmtudag gegn ÍA á Akra-
nesi. benediktboas@frettabladid.is

Andri skráður á leikskýrsluna 
klæddur á borgaralegan hátt
Andri Adolphsson, leikmaður Vals, var skráður á skýrslu liðsins gegn Víkingi. Andri hefur ekkert komið 
við sögu í leikjum Vals þetta sumarið eftir að hafa fengið högg á hnakkann í Lengjubikarnum gegn ÍBV í 
febrúar. Hann glímir enn við eftirköstin en ætlar að jafna sig fyrir sitt stærsta hlutverk, föðurhlutverkið.

Andri á fullri ferð með Valsmönnum. Hann hefur ekki náð fullum bata eftir höfuðhögg í febrúar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ENSKI BOLTINN Það er að undirlagi 
markmannsþjálfara Arsenal, Inaki 
Cana, sem vann með Rúnari Alex 
Rúnarssyni hjá danska liðinu Nord-
sjælland, sem íslenski landsliðs-
markvörðurinn komst á radarinn 
hjá Arsenal. Fullyrt var á vefmiðl-
inum 433 í gær að Rúnar Alex væri 
á leið til enska úrvalsdeildarfélags-
ins í læknisskoðun þar sem honum 
stæði til boða fimm ára samningur. 
Enskir fjölmiðlar fullyrða að kaup-
verðið sé um 1,5 milljónir punda.

Cana og Rúnar þekkjast vel frá 
tíma sínum saman í Danmörku en 
Arsenal er einnig að skoða mark-
vörð Brentford, David Raya, sem 
Cana þekkir vel eftir samstarf 
þeirra hjá enska B-deildar liðinu.

Rúnar Alex sem er á mála hjá 
franska liðinu Dijon var sagður á 
leið til Lundúna í gær þar sem hann 
átti að undirgangast læknisskoðun. 
Hann á að fylla skarð Emiliano 

Martinez sem er á leið til Aston 
Villa fyrir 20 milljónir punda. Bernd 
Leno verður áfram fyrsti kostur og 
þá er félagið með fjölmarga efnilega 
markverði innan sinna raða. Eist-
ann Karl Hein, Arthur Okonkwo og 
James Hillson meðal annars.

Rúnar Alex kom til Dijon árið 
2018 og hefur spilað 36 leiki fyrir 
félagið og haldið markinu hreinu 
sex sinnum. Hann hefur þó ekki átt 
fast sæti í liðinu. Hann er einn af 160 
íþróttamönnum sem hafa skrifað 
undir samning við góðgerðarfélag 
Juan Mata, Common Goal, þar sem 
íþróttamenn láta eitt prósent af 
laununum í góðgerðarmál. – hó

Cana gefur Rúnari Alex góð meðmæli  

Bernd Leno á æfingu undir stjórn 
Inaki Cana, spænska markvarðar-
þjálfara Arsenal. MYND/GETTY
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Halldóra er leikskólakennari og olíuflutningabílstjóri en líka Íslandsmeistari í götuspyrnu mótorhjóla, englasafnari og bráðum amma. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN 

Samferða mennskum 
og himneskum englum
Þegar Halldóra Vilhjálmsdóttir tyllir sér í stofunni heima á Akureyri er hún 
mitt á meðal 200 engla. Hún segir engla allt um kring og að sumir séu í 
mannsmynd. Halldóra safnar englum en segir englana þó safnast að sér. ➛2



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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

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

Ég ætlaði mér í sjálfu sér aldrei 
að safna englum en það má 
segja að englarnir safnist að 

mér, segir Halldóra Vilhjálms-
dóttir sem á eitt stærsta engla-
safn landsins en það telur hátt í 
200 engla af öllum stærðum og 
gerðum.

Elsti engillinn er kominn á 
fimmtugsaldurinn og hefur fylgt 
Halldóru frá barnæsku.

„Það er vængjaður kettlingur 
sem annar bræðra minna gaf mér 
þegar við vorum lítil og mér þykir 
undurvænt um og fylgir mér enn. 
Englakisinn sá er fyrsta englastytt-
an sem ég eignaðist um dagana en 
síðan hefur stöðugt bæst í safnið,“ 
segir Halldóra, umkringd englakór 
í stofunni sinni heima á Akureyri.

„Það hefur reynst þrautin þyngri 
að koma englasafninu haganlega 
fyrir þannig að hver og einn engill 
njóti sín og ætli ég þurfi ekki að 
láta sérsmíða haganlega skápa 
undir þá.“

Englar koma til hjálpar
Halldóra er leikskólakennari að 
mennt og lauk framhaldsnámi í 
sérkennslufræðum. Hún hætti þó 
störfum í leikskóla eftir að hún fór 
í baki árið 2014.

„Þá var ég frá vinnu í tvö ár eða 
þar til ég var beðin um að keyra 
innanbæjarstrætó hér á Akureyri. 
Eftir tvö ár hjá Strætó fór ég til 
starfa hjá Olíudreifingu og hef 
nú keyrt olíuflutningabíla um 
gjörvallt Norður-, Norðvestur- og 
Norðausturland í hálft annað ár,“ 
segir Halldóra sem um nýliðna 
helgi lagði 1.500 kílómetra að baki 
þegar hún fór þrjár ferðir austur á 
Þórshöfn með olíu.

„Ég er ýmist á stórum „trailer“ 
eða enn lengri tankbíl með beislis-
vagn í eftirdragi. Það er vissu-
lega kúnst að keyra svo stóra og 
þunga bíla, sem og að bakka með 
beislisvagn, því honum er beygt 
öfugt við það sem vanalegt er með 
kerrur og vagna. Þá getur verið 
erfitt að aka olíuflutningabílum á 
veturna þegar keðja þarf dekkin 
í snjófargi og hálku en við förum 
aldrei af stað sé tvísýnt um veður,“ 
upplýsir Halldóra sem hefur keyrt 
fyrir Olíudreifingu síðastliðna tvo 
vetur, og þar starfar líka önnur 
kona við olíuflutningana.

„Ég hef gaman af f lakkinu og 
hef ekið til staða sem ég hafði 
ekki áður séð. Starfið er fjölbreytt 
og skemmtilegt og ég hef fundið 
stöku engil í safnið á keyrslunni 
en svo eru náttúrlega alltaf englar 
í kringum mann, hvort sem maður 
sér þá eða ekki. Það hef ég oft 
skynjað og það hefur hjálpað mér, 
hvort sem það er trúin á engla eða 
hreinlega englar í mannsmynd 
sem eru jú þó nokkrir í kringum 
mann, því oft koma aðilar inn í líf 
manns þegar mest þarf á að halda.“

Hjartfólginn englaskari
Síðast þegar Halldóra taldi 
englastytturnar heima voru þær 
orðnar um 200 talsins en hún er 
líka með englapúsluspil, engla-
myndir og fleira sem skartar 
englum.

„Margir englanna eiga sína sögu 
og sumir eru mér kærari en aðrir. 
Þar á meðal eru þrír englar sem 
dóttir mín gerði handa mér sem 
lítil stúlka og í nóvember bætir 
hún við litlum engli í fjölskylduna 
sem verður mitt fyrsta barnabarn 
og hún ber undir belti. Aðrir englar 
eru mér sérstaklega hjartfólgnir 
því þeir tengjast missi, eins og 
fagur engill sem ég gaf ömmu 
minni heitinni þegar hún barðist 
við veikindi og ég fékk aftur til mín 
að henni látinni,“ segir Halldóra og 
lætur fara vel um sig í englafaðmi 

Halldóra með tíkina Mollý sem eins og aðrir á heimilinu kann vel við sig í englaskaranum. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Margir af englum Halldóru eiga sér hjartfólgnar sögur.

Halldóra segir englana skapa notalegt andrúmsloft.Halldóra á einnig myndarlegt safn af litlum vínflöskum.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

hvert sem litið er heima.
„Strákarnir mínir tveir sem 

enn eru heima gera engar athuga-
semdir við englaskarann. Ætli það 
sé ekki líka mikil vernd yfir heim-
ilinu að búa með herskara engla? 
Allavega fyllist ég vellíðan þegar 
ég sé fallegan engil. Ég er þó ekki 
trúaðri en Jón og Gunna í næsta 
húsi en mér líður vel með englana 
hér heima sem og þá sem eru í 
mannsmynd í kringum mig. Ætli 
safnið sé ekki eins konar áminning 
um að alls staðar í kringum okkur 
séu englar, hvort sem maður sér 
þá eða ekki: englar sem líta til með 
okkur á einn eða annan hátt,“ segir 
Halldóra.

Hún er hvergi hætt að safna 
englum og kaupir sér snotra engla 
þegar þeir verða á vegi hennar en 
margir af hennar nánustu hafa líka 
fært henni engla í safnið.

„Af hverju englar? Jú, ég sækist 
eftir fegurð þeirra og friðsæld en 
líka gæsku þeirra og vernd sem 
allt skapar notalegt andrúmsloft. 
Englarnir toga mig til sín og eftir 
að hafa gefið barnungum bræðra-
sonum mínum engla í tækifæris-
gjöf hef ég líka keypt eins engla 
handa sjálfri mér,“ segir Halldóra 
og hlær.

Ósýnilegir englar í bílunum
Í safni Halldóru eru líka litríkir 
strumpar sem hún hefur notað til 
að skreyta aðventukrans og svo 
safnar hún litlum vínflöskum.

„Vísir að flöskusafninu varð til 
þegar ég keppti í íshokkí í Þýska-
landi og margar flöskur bættust 
við þegar ég starfaði sem dyra-
vörður,“ upplýsir Halldóra sem á 
yfir 80 flöskur í fórum sínum.

Hún er líka Íslandsmeistari í 
götuspyrnu og keyrir um á stáss-
legum mótorfák.

„Ég er svolítil strákastelpa og 
heillaðist f ljótt af bílum og mótor-
hjólum. Ég á einhverja sautján 
bikara fyrir mótorhjólaspyrnurn-
ar, varð Íslandsmeistari árið 2015 
og lenti í 2. sæti á Íslandsmótinu 
árið á undan,“ segir Halldóra sem 
er þriggja barna móðir en dóttir 
hennar, sú sem á von á sér, er f lutt 
suður á mölina að læra lögfræði.

„Það er nóg að gera alla daga. 
Yngri strákurinn fermdist nú síð-
sumars og ég hlakka mikið til að 
takast á við ömmuhlutverkið. Ég 
trega það svolítið að barnabarnið 
verði fyrir sunnan en mér ætti 
ekki að verða skotaskuld úr því að 
skreppa þetta fram og til baka. Það 
er bara spurning hvort ég geti enn 
keyrt svona litla bíla,“ segir hún 
og hlær.

„Nei, það eru engar englastyttur 
með mér í olíuflutningabílunum, 
því ég flakka á milli bíla. Kannski 
ég bæti úr því fyrir veturinn og 
vona svo sannarlega að veðrin 
verði ekki eins slæm og þau voru í 
vetur sem leið. Hvað sem því öllu 
líður trúi ég og treysti að sam-
ferða mér sé engill sem heldur yfir 
mér verndarhendi í akstrinum. 
Svo bíða manns iðulega englar í 
mannsmynd þegar maður kemur 
í stað. Þannig á ég líka vinkonur 
og vini sem hafa reynst mér sem 
englar þegar þannig hefur staðið á 
í lífinu og það er bæði dýrmætt og 
ómetanlegt.“

Hvað sem öllu 
líður trúi ég og 

treysti að samferða mér 
sé engill sem heldur yfir 
mér verndarhendi.
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Húsið skiptist í kjallara, tvær 
hæðir og þakhæð (sem er 
ekki í fermetratölu). Skipt 

hefur verið um flesta glugga. 
1. hæð: Forstofa með fallegum 
ítölskum flísum í stíl við uppruna 
hússins. Parket er á gólfi.

Stofa/borðstofa: Björt og rúm-
góð með fallegu parketi á gólfi 
með fiskibeinamynstri. Rúmgott 
herbergi/stofa sem er með útgengi 
frá eldhúsi og einnig af gangi frá 
því er útgengi á lóð austan megin 
við húsið.

Eldhús með gluggum til austurs 
og útgengi í garð, þaðan er einnig 
stigi sem liggur í kjallara. Eld-
húsinnrétting er frá Eirvík og 
tæki frá Miele og Siemens. Salerni 
er á hæðinni, skápur og geymsla. 
Fall egur stigi liggur upp á efri 
hæð.

Fjögur herbergi á annarri hæð 
búin húsgögnum, tvíbreiðum 
rúmum öll með flatskjá. Herbergin 
eru öll með baðherbergi, f lísalögð 
með sturtu. Eitt af fjórum her-
bergjum á hæðinni er með útgengi 
á suð-vestursvalir. 

3. hæð: (óskráð rými). Herbergi 
með harðparketi, fallegt baðher-
bergi með sturtu. Sauna-klefi er úr 

stuðlabergi. Útgengi út á þaksvalir 
með heitum potti. Kjallari: Fjögur 
rúmgóð svefnherbergi. Þvottahús 
er í kjallara. Húsið er til sölu en 
einnig er möguleiki á samningi um 
langtímaleigu.

Hús á besta stað
Fold fasteignasala, sími 552 1400, kynnir virðulegt og fal-
legt rúmlega 400 fermetra hús á  Sóleyjargötu í Reykjavík. 

Fallegt hús er til sölu við Sóleyjargötu. Mörg herbergi eru í húsinu.

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir á fallegum útsýnisstað efst í Urriðaholtinu. Um er að 
ræða 10 íbúða steinsteypt hús á fjórum hæðum, eingangrað að utan og klætt með 
álklæðningu með bílageymslu á 
1. hæð fyrir 6 bíla.           

• Öll innanhúsráðgjöf í höndum HAF studio. 
• Allar innréttingar eru frá HTH. Fataskápar hvítlakkaðir en innréttingar á baði og 

eldhúsi grálakkaðar. 
• Ljós kvarststeinn er á borðum eldhús og baðherbergis. 
• Heimilistæki eru frá AEG. 
• Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, þó með flísalögðu votrýmum. 
• Innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgir öllum íbúðum!

NÝTT Í URRIÐAHOLTI
SJÓNARVEGUR 1-3 210 GARÐABÆ

KVARSTSTEINN ER Á BORÐUM
INNBYGGÐUR ÍSSKÁPUR OG UPPÞVOTTAVÉL

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAGINN 16. SEPT. KL. 17.30-18.00 

VERÐ FRÁ

mkr.

53,9

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Stærð frá: 94,6 m2  |  Verð frá: 53.900.000 kr. 

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar í sími 552- 
1400 / utan skrifstofutíma: ,Viðar 
694-1401 , Einar 893-9132 Gústaf 
895-7205 og Kristín s. 824-1965. 
www.fold.is
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Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 
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Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Til sölu 3 mjög góð iðnaðarbil að stærð 184.1 fm, 190.1. fm og 207.1 fm. Lofthæð 
í öllum bilunum er mikil og hurðarhæð rúmir 4 m. Húsið var allt endurnýjað frá 
grunni á vandaða hátt fyrir nokkrum árum, allt þak, allar lagnir, raflögn og lýsing. 
Bilin sem eru til sölu eru í norður- og suðurhlið, ekki götuhlið.

Allar nánari uppl. veitir Ingileifur Einarsson, lögg. fast.  
Gsm 894-1448, ingileifur@asbyrgi.is

HVALEYRARBRAUT 24, HAFNARFIRÐI

Ingileifur Einarsson  - Löggiltur fasteignasali.
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Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Jón Óskar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi

Sími: 512 4900
www.landmark.is

landmark@landmark.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

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

www.midborg.is

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



Dórothea
Fasteignasali

898 3326

ÓHINDRAÐ ÚTSÝNI VIÐ SJÁVARSÍÐUNA* GLÆSILEGA 5 HERB. ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM Á 
1. OG 2. HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR (GENGIÐ INN Í FJÖLBÝLIÐ FRÁ 2. HÆÐ) Í LITLU FJÖLBÝLI VIÐ 
JAÐABYGGÐ Í SJÁLANDSHVERFI GARÐABÆJAR. 

Óhindrað útsýni yfir að Gálgahrauni, yfir Arnarnesvog til Reykjavíkur með fallegri fjallasýn til norðurs. 
Sérsmíðaðar innréttingar úr hlyn frá Hegg ehf hannaðar af  Guðbjörgu Magnúsdóttur innanhússarkitekt. 
Gólfefni er parket úr hlyn og flísar. Heildarstærð eignarinnar skv. FMR. er 221,6 fm: Íbúð 198,4 fm - 
2.hæð 111 fm, 1.hæð 87,4 fm og bílskúr er 22,2 fm.

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

STRANDVEGUR 1
210  GARÐABÆ

OPIÐ HÚS  fimmtudaginn 17.sept. kl. 17.30-18.00 Herb: 5  |  Stærð: 221,6 m2  |  Bílskúr 127 mkr.

Jörfagrund 48, 116 Kjalarnesi, Rvk. 
OPIÐ HÚS ÞRI 15/9 KL.  17:00-17:30.

Ca. 92 fm. falleg 4ra herbergja íbúð með sérinngangi frá svölum á 
rólegum stað á Kjalarnesi. Þrjú svefnherbergi, eldhús opið í stofu. 
Þvottaaðstaða á baði. Geymsla innan íbúðar. Suðursvalir. Íbúðin er 
laus við kaupsamning. Gott verð 33,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 15. september kl. 17:00-17:30,  
verið velkomin.

Sætún, einbýlishúsalóð á fallegum stað 
Á KJALARNESI, REYKJAVÍK.

Sætún: 2.536 fm. vel staðsett  lóð í miðju landi Sætúns á Kjalarnesi. 
Landið er með miklum trjágróðri og er skilgreint sem lóð undir 
íbúðarhúsnæði. Fallegur staður, sveit í borg. Nánari upplýsingar um 
þessa lóð og fleiri landshluta á Kjalarnesi á skrifstofu.  
Verð 14,9 millj.

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

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

Sóleyjargata 
EINBÝLISHÚS MEÐ 10 SVEFNHERBERGJUM.

Glæsilegt einbýlishús á frábærum stað í 101 Reykjavík. Arkitektinn 
Sigurður Guðmundsson teiknaði húsið fyrir Thor Thors 1933 en, það 
var endurnýjað 2014. Lóðin er 760 fm. eignarlóð. Í húsinu eru 10 
svefnherbergi og eru 5 þeirra með sérbaðherbergjum með walk in 
sturtu. Húsið er skráð 358,4 fm. Verð kr. 225.000.000.-  
Bókið skoðun: fold@fold.is.

Leifsgata 26, 101 Rvk., 4ra herb. m/aukaíbúð. 
OPIÐ HÚS MIÐ 16/9 KL. 16:30-17:00.

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 2. hæð við Leifsgötu auk mjög 
vandaðrar stúdíóíbúðar í bakhúsi. Í íbúðinni eru 3 svefnherbergi, opið 
eldhús, stofur og baðherbergi. Stúdíóíbíðin er einstaklega smekkleg 
og vel hönnuð. Verð 66,8 millj.  
Opið hús miðvikudaginn 16. september kl. 16:30-17:00, verið 
velkomin.

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

- íbúðum í öllum hverfum 
Reykjavíkur til kaups eða leigu 

fyrir opinberan aðila

- traustar greiðslur

- langur leigutími

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í löggildingarnámi

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson 

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

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast
mark.is

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

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

• Mjög gott 293,9 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum að meðt. 32,7 fm. bílskúr sem hefur 
verið breytt í 2ja herbergja íbúð. Tvennar rúm-
góðar svalir til suðurs og vesturs ásamt sólskála 
og verönd til suðurs. 

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

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

Verð 130,0 millj.

Viðjugerði. Einbýlishús með aukaíbúð.

 

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag, frá kl. 
17.00 – 17.30
• Glæsileg og mikið endurnýjuð 95,5 fm. enda-

íbúð á 4. hæð auk geymslu við Álfheima við 
Laugardalinn. Verið er að klára framkvæmdir við 
húsið og greiðir seljandi kostnað vegna þeirra.

• Gluggar íbúðar snúa til suðurs, vesturs og 
norðurs. Fallegt útsýni er frá íbúðinni yfir 
Laugardalinn.

• Stór stofa sem nýtist sem borðstofa og stofa. 
Stórir nýir gluggar til suðurs. Stofur eru opnar 
við eldhús. Innrétting fyrir þvottavél innan 
íbúðar. Tveir góðir skápar á stigapalli sem fylgja 
íbúð.

• Baðherbergi er endurnýjað. Eldhús er smekk-
lega endurnýjað.             Verð 49,9 millj.

• Naustavör 36-42 eru 3 – 4 hæða fjölbýlishús í 
Bryggjuhverfinu í vesturbæ Kópavogs.

• Íbúðirnar eru frá 88 fm.  upp í 208 fm. , 2ja til 
4ra herbergja. Til afhendingar okt/nóv 2020.

• Allar innréttingar er sérsmíðar af Brúnás, 
AEG eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi.  
Íbúðirnar sjálfar verða afhentar án gólfefna, 
nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar 
frá Parka.       

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

Afhendingartími íbúða er á tímabilinu júní – júlí 
2020. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars hf., www.bygg.is 

• Björt og falleg 140,4 fm. eign við Brávalla-
götu 12 í Reykjavík, sem samanstendur af 
mikið uppgerðri 4ra herbergja íbúð á 3. hæð 
með svölum til suðurs og stúdíóíbúð í risi auk 
herbergis í kjallara, sér geymslu á baklóð og 
sér geymslu í kjallara þar sem allar lagnir eru til 
staðar fyrir salerni.

• Íbúð á 3. hæð sem er skráð 102,0 fermetrar 
að stærð að meðtöldu herbergi í kjallara er öll 
nýlega endurnýjuð á vandaðan og smekklegan 
máta og er í góðu ástandi.

• Íbúð í risi er skráð 29,0 fermetrar, en er að 
miklum hluta undir súð og gólfflötur því stærri 
og skiptist í gang, eldhús, baðherbergi og 
alrými. 

Verð 74,9 millj.

Álfheimar 66. 4ra herbergja endaíbúð.

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

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

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

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

• Baklóð hússins er með mjög skjólsælli 
viðarverönd til suðurs, heitum potti, steyptum 
veggjum, tyrfðum flötum og fallegum trjágróðri.  
Sjávarútsýni er frá lóðinni, veröndinni og af 
svölum efri hæðar.        Verð 124,9 millj.

• Afar falleg og vel skipulögð 65,5 fm. 2ja her-
bergja íbúð á 4. hæð að meðtaldri sér geymslu á 
hæðinni í góðu fjölbýlishúsi við Laugaveg 86-94.

• Íbúðin er virkilega vönduð með svölum til suðurs 
og innréttuð á smekklegan hátt. Gólfihiti er í íbúð 
og myndavéladyrasími.

• Stofa með stórum gluggum til suðurs. Þvottaher-
bergi innan íbúðar. Baðherbergi með marmara-
steini á gólfum og veggjum.

Stæði fyrir íbúðir á baklóð og stórt bílastæðahús er 
undir húsinu. 

Verð 45,9 millj. 

Hverafold. Vel staðsett og glæsilegt einbýlishús.

Laugavegur 86-94. 2ja herbergja íbúð.Brávallagata 12.  4ra herbergja íbúð auk stúdíóíbúðar í risi.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl. 
17.00 – 17.30
• Virkilega glæsileg og vel skipulögð 187,6 fm. 

efri sérhæð í nýlegu þríbýlishúsi sem byggt var 
árið 1986 auk 33,8 fm. bílskúrs undir húsinu. 
Lofthæð er allt að 4,0 metrum.

• Tvær mjög stórar, samliggjandi stofur með arni 
og svölum til suðurs. Rúmgott sjónvarpshol.

• Mjög stórt eldhús með upprunalegri sérsmíðaðri 
innréttingu og fallegri eyju. Tvennar grillsvalir.

• Allar innréttingar í íbúðinni eru upprunalegar og 
sérsmíðaðar, bókahillur á veggjum í sjónvarps-
holi og einu svefnherberginu.

• Sér aflokanleg svefnherbergisálma með stóru 
fjölskyldurými.

Verð 93,5 millj.

• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í 
fimm lyftuhúsum. 

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

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

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

Nánari upplýsingar á www.105midborg.is 

Sólheimar 15. Glæsileg efri sérhæð.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

• Glæsileg rúmlega 300,0 fm. heil húseign, sem 
skiptist í kjallara, tvær hæðir og ris á 666,2 fm. 
eignarlóð að brúttóflatarmáli 302,8 fm. og er 
innréttuð sem þrjár íbúðir auk skrifstofuhæðar.

• Í dag er eignin innréttuð þannig að í kjallara er 
3ja - 4ra herbergja íbúð með sérinngangi. Á 1. 
hæð er 3ja herbergja íbúð með sérinngangi, en 
einnig er innangengt í hana úr stigahúsi.  Á 2. 
hæð eru innréttaðar skrifstofur og á rishæð er 
íbúðarrými, en gengið er upp á rishæð úr skrif-
stofurými á 2. hæð hússins.

• Lóðin er með stórri tryfðri flöt til vesturs, fal-
legum trjágróðri og er afgirt að hluta. Ekki er 
útilokað að leyfi fengist fyrir byggingu bílskúrs 
þar sem bílskúr er við flest önnur hús í götunni.  

Verð 155,0 millj.

Sóleyjargata. Heil húseign í hjarta miðborgarinnar.
• Nýtt og stórglæsilegt um 400,0 fm. einbýlishús/

keðjuhús með tveimur aukaíbúðum í kjallara á 
fullfrágenginni og glæsilegri lóð við opið svæði 
við Lautarveg neðst í Fossvogi. 

• Húsið er byggt á afar vandaðan máta og úr 
vönduðum byggingarefnum. Gott skipulag.  
Lofthæð á aðalhæð er 3,5 metrar, lofthæð á efri 
hæð er 2,7 metrar og lofthæð í kjallara er 2,5 
metrar.  45,8 fm. innbyggður flísalagður bílskúr.   

• Tvær aukaíbúðir eru í kjallara, hvor um sig með 
sérinngangi og aðkomu frá göngustíg sunnan 
við húsið. Mögulegt er að stækka aðalíbúð 
hússins með því að opna inn í aðra íbúðina.

• Húsið að utan er klætt með lerki og trefjasem-
entsplötum og er því viðhaldslétt. 

Verð 189,0 millj.

Lautarvegur - Fossvogur. Einbýlishús með tveimur aukaíbúðum. 

OPIÐ HÚS

Í D
AG

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

BÓKIÐ

SKOÐUN

OPIÐ HÚS

  Í 
DAG

BÓKIÐ

SKOÐUN



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is– Með þér alla leið

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

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

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

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

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

2015
  2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Einstaklega glæsilegt 240 fm  
parhús með útsýni yfir Elliðavatn 

 • Vegleg stofa með tvöfaldri 
lofthæð og háum glugga 

 • 25,6 fm flísalagður bílskúr 
með geymslu inn af 

 • Hjónasvíta, tvö góð svefnherbergi og 
sjónvarpsherbergi/svefnherbergi 

 • Samtals tvö baðherbergi og snyrting 

 • Gólfhiti, innfelld lýsing 

 • Vandaðar og stílhreinar innréttingar  
og gólfefni

 • 1072 fm lóð með sérlega fallegum garði

Asparhvarf 16
203 Kópavogur

Heillandi 193,3 fm parhús 
þar af 48,6 fm íbúð í kjallara
 • 4 góð svefnherbergi í aðal íbúð 

 • Falleg endurnýjuð 2ja herbergja 
íbúð í kjallara á sér fastanúmeri 

 • Stórglæsilegur suður garður 
með tröppum úr stofu

 • Hús nýmálað, gluggar og lagnir 
hafa verið endurnýjaðar

 • Góð eign á þessum vinsæla stað

 • Bílskúrsréttur 

Rauðalækur 22
105 Reykjavík

Verð:  112 millj.

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15. sept.

 milli kl. 16:45 - 17:30

NÝTT  
Í SÖLU

Guðrún D. Valdimars
aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

.       

Verð:  56,9 millj.

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

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

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

 • Tvö rúmgóð barnaherbergi 
ásamt svölum með 
góðu útsýni

 • Stæði í lokaðri bílageymslu

Keilugrandi 2
107 Reykjavík

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

.       

Verð:  49,9 millj.

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

Glæsileg 79,6 fm rishæð

 • Stórar stofur, mikil lofthæð 

 • Glæsilegir gluggar sem 
setja svip á hæðina 

 • Endurnýjað fallegt eldhús 
búr innaf og baðherbergi 

 • Tvö svefnherbergi eldhúsi 

 • Sér geymsla í kjallar 

Þórsgata 21
101 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:  78,5 millj.

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

Rúmgóð 194,4 fm efri sérhæð 
og bílskúr á vinsælum stað

 • Stórar stofur og eldhús, 
 • 4 svefnherbergi, baðherbergi 
og gestasnyrtingu 

 • Sér þvottahús í kjallara 
 • 23,7 fm bílskúr 
 • Íbúð og hús hafa 
fengið gott viðhald

Rauðagerði 8
108 Reykjavík

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

.       

Verð:  67,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16. sept. kl. 18 - 18:30   

Falleg og björt  4-5 herbergja 
141 fm endaíbúð á 3. hæð m lyftu

 • Sérsmiðaðar innréttingar
 • Svart granít á borðum 
og í sólbekkjum.  

 • Auðvelt að bæta við 
svefnherbergi 

 • Bílastæði og 8.9 fm sér 
geymsla í kjallara

Baugakór 11
203 Kópavogur

.       

Verð frá:  64,9 millj.

Í byggingu 108 - 120 fm 
íbúðir í nýju fjórbýlishúsi 

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

 • Eftirsóttur staður við 
Álfhólsveg með góðu útsýni 

 • Íbúðirnar skilast 
fullbúnar án gólfefna 

 • Sér inngangur í allar íbúðir 

Álfhólsvegur 73
200 Kópavogur

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16. sept. kl. 17 - 17:30  

.       

Verð:  59,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16. sept. kl. 17 - 17:30

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

 • Sérlega björt með 
gluggum á alla vegu 

 • 3 svefnherbergi og 
þvottahús innan íbúðar 

 • Suður svalir, frábært útsýni 
 • Sér stæði í bílageymslum 
lögn f hleðstustöð

Vefarastræti 36
270 Mosfellsbær

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

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

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

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

NÝTT  
Í SÖLU

Glæsilegt vel skipulagt 172 fm  
einbýli á einni hæð með bílskúr

 • Fjögur svefnherbergi

 • Mikil lofthæð í alrými

 • Vel staðsett í rólegu 
umhverfi innst í botlanga

 • Stór pallur og gróin garður

 • Útsýni er til Esjunnar 
og Snæfellsjökuls

Smárarimi 67
112 Reykjavík

Verð:  94,5 millj.

Nánari upplýsingar:

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

      

Verð frá:  39,9 millj.

Sogavegur 73 - 77
108 Reykjavík

Nýjar og vandaðar íbúðir 
í 3ja hæða lyftuhúsi 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Bílskúrar fylgja stærri íbúðum 

 • Margar íbúðir með sérinngangi 

 • Afhent okt 2020 

I N N R É T T U Ð 

SÝNINGARÍBÚÐ 
SÝNUM DAGLEGA 

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

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

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

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

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

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

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

 Verð:   115 millj.

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16 sept.

 milli kl. 17:30 - 18:30

.       

 Verð :   64,5 millj.

Falleg 6-7 herbergja  
151,4 fm útsýnis íbúð

 • Fimm svefnherbergi, 
möguleiki á því sjötta 

 • Glæsileg alrými með 
mikilli lofthæð 

 • Dýrahald leyfilegt 
 • Glæsilegt útsýni 
 • Frábær staðsetning

Lindasmári 45 (303)
201 Kópavogur

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

OPIÐ HÚS
  miðvikudaginn 16. sept. kl. 17:30 - 18

.       

 Verð :    94,9 millj.

Fallegt og mikið 
endurbætt einbýlishús 
í hjarta Reykjavíkur 

 • 2 herb íbúð í kjallara 
með sérinngangi 

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

Bergstaðastræti 42
101 Reykjavíkk

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

OPIÐ HÚS
miðvdaginn 16. sept. kl.  17 - 17:30



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is– Með þér alla leið

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

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

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

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

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

2015
  2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Einstaklega glæsilegt 240 fm  
parhús með útsýni yfir Elliðavatn 

 • Vegleg stofa með tvöfaldri 
lofthæð og háum glugga 

 • 25,6 fm flísalagður bílskúr 
með geymslu inn af 

 • Hjónasvíta, tvö góð svefnherbergi og 
sjónvarpsherbergi/svefnherbergi 

 • Samtals tvö baðherbergi og snyrting 

 • Gólfhiti, innfelld lýsing 

 • Vandaðar og stílhreinar innréttingar  
og gólfefni

 • 1072 fm lóð með sérlega fallegum garði

Asparhvarf 16
203 Kópavogur

Heillandi 193,3 fm parhús 
þar af 48,6 fm íbúð í kjallara
 • 4 góð svefnherbergi í aðal íbúð 

 • Falleg endurnýjuð 2ja herbergja 
íbúð í kjallara á sér fastanúmeri 

 • Stórglæsilegur suður garður 
með tröppum úr stofu

 • Hús nýmálað, gluggar og lagnir 
hafa verið endurnýjaðar

 • Góð eign á þessum vinsæla stað

 • Bílskúrsréttur 

Rauðalækur 22
105 Reykjavík

Verð:  112 millj.

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15. sept.

 milli kl. 16:45 - 17:30

NÝTT  
Í SÖLU

Guðrún D. Valdimars
aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

.       

Verð:  56,9 millj.

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

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

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

 • Tvö rúmgóð barnaherbergi 
ásamt svölum með 
góðu útsýni

 • Stæði í lokaðri bílageymslu

Keilugrandi 2
107 Reykjavík

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

.       

Verð:  49,9 millj.

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

Glæsileg 79,6 fm rishæð

 • Stórar stofur, mikil lofthæð 

 • Glæsilegir gluggar sem 
setja svip á hæðina 

 • Endurnýjað fallegt eldhús 
búr innaf og baðherbergi 

 • Tvö svefnherbergi eldhúsi 

 • Sér geymsla í kjallar 

Þórsgata 21
101 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:  78,5 millj.

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

Rúmgóð 194,4 fm efri sérhæð 
og bílskúr á vinsælum stað

 • Stórar stofur og eldhús, 
 • 4 svefnherbergi, baðherbergi 
og gestasnyrtingu 

 • Sér þvottahús í kjallara 
 • 23,7 fm bílskúr 
 • Íbúð og hús hafa 
fengið gott viðhald

Rauðagerði 8
108 Reykjavík

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

.       

Verð:  67,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16. sept. kl. 18 - 18:30   

Falleg og björt  4-5 herbergja 
141 fm endaíbúð á 3. hæð m lyftu

 • Sérsmiðaðar innréttingar
 • Svart granít á borðum 
og í sólbekkjum.  

 • Auðvelt að bæta við 
svefnherbergi 

 • Bílastæði og 8.9 fm sér 
geymsla í kjallara

Baugakór 11
203 Kópavogur

.       

Verð frá:  64,9 millj.

Í byggingu 108 - 120 fm 
íbúðir í nýju fjórbýlishúsi 

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

 • Eftirsóttur staður við 
Álfhólsveg með góðu útsýni 

 • Íbúðirnar skilast 
fullbúnar án gólfefna 

 • Sér inngangur í allar íbúðir 

Álfhólsvegur 73
200 Kópavogur

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16. sept. kl. 17 - 17:30  

.       

Verð:  59,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16. sept. kl. 17 - 17:30

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

 • Sérlega björt með 
gluggum á alla vegu 

 • 3 svefnherbergi og 
þvottahús innan íbúðar 

 • Suður svalir, frábært útsýni 
 • Sér stæði í bílageymslum 
lögn f hleðstustöð

Vefarastræti 36
270 Mosfellsbær

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

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

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

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

NÝTT  
Í SÖLU

Glæsilegt vel skipulagt 172 fm  
einbýli á einni hæð með bílskúr

 • Fjögur svefnherbergi

 • Mikil lofthæð í alrými

 • Vel staðsett í rólegu 
umhverfi innst í botlanga

 • Stór pallur og gróin garður

 • Útsýni er til Esjunnar 
og Snæfellsjökuls

Smárarimi 67
112 Reykjavík

Verð:  94,5 millj.

Nánari upplýsingar:

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

      

Verð frá:  39,9 millj.

Sogavegur 73 - 77
108 Reykjavík

Nýjar og vandaðar íbúðir 
í 3ja hæða lyftuhúsi 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Bílskúrar fylgja stærri íbúðum 

 • Margar íbúðir með sérinngangi 

 • Afhent okt 2020 

I N N R É T T U Ð 

SÝNINGARÍBÚÐ 
SÝNUM DAGLEGA 

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

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

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

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

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

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

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

 Verð:   115 millj.

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16 sept.

 milli kl. 17:30 - 18:30

.       

 Verð :   64,5 millj.

Falleg 6-7 herbergja  
151,4 fm útsýnis íbúð

 • Fimm svefnherbergi, 
möguleiki á því sjötta 

 • Glæsileg alrými með 
mikilli lofthæð 

 • Dýrahald leyfilegt 
 • Glæsilegt útsýni 
 • Frábær staðsetning

Lindasmári 45 (303)
201 Kópavogur

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

OPIÐ HÚS
  miðvikudaginn 16. sept. kl. 17:30 - 18

.       

 Verð :    94,9 millj.

Fallegt og mikið 
endurbætt einbýlishús 
í hjarta Reykjavíkur 

 • 2 herb íbúð í kjallara 
með sérinngangi 

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

Bergstaðastræti 42
101 Reykjavíkk

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

OPIÐ HÚS
miðvdaginn 16. sept. kl.  17 - 17:30



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Leita að:
• Raðhúsi 150 - 200 fm í Smárunum 

í Kópavogi.

• Stórri hæð í Hlíðunum.

• Hæð í Vesturbæ 140 -180 fm.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:  

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

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

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

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

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

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

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

• Flestar íbúðirnar ná  
í gegnum húsið

• Útsýnisíbúðir

• Vinsælar íbúðir

• Aðgengi að þjónustu  
og félagsmiðstöð hjá  
Reykjavíkurborg 

• Vandaðir verktakar

• Afhending október 2020

Verð frá kr. 42,5 millj.

Hraunbær 103 a/b/c
110 Reykjavík

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 60+

43
íbúðir  
seldar  
og það styttist  
í afhendingu

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

Verð :   60,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 13 íb 109

s. 775 1515

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

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

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

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

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

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

 • Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja með sér inngangi 
eða sérinngangi af stigapalli í fallegu lyftuhúsi

 • Frábær staðsetning og miklir útivistarmöguleikar í nágrenninu

 • Vandaðar innréttingar, vönduð tæki og tengi fyrir uppþvottavél 

 • Allir fataskápar ná upp í loft

 • Stæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð

 • Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni mosagata.is

Vandaðar íbúðir í Urriðaholti

Mosagata 9 -11
210 Garðabær

Getum sýnt 
daglega

I N N R É T T U Ð 

SÝNINGARÍBÚÐ 

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601
anton@miklaborg.is

.       

 Verð :   95 millj.

Glæsileg 148,1 fm rúmgóð og 
vel skipulögð 3ja herbergja 
endaíbúð á 3. hæð (303)

 • Tvennar 28,5 fm yfirbyggðar 
svalir sem snúa í norður 
og suður, einstakt útsýni. 

 • 176 fm með svölum
 • Stæði í bílgeymslu. 
 • Stutt í verslanir og 
veitingastaði.

Grandavegur 42c 
107 Reykjavík

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

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

Verð :   49,9 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 8

s. 899 5856

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

Glæsileg 105,2 fm efri hæð í tvíbýli, ásamt 
ca. 20 fm útleigu herbergi í kjallara. 

 • 3ja herbergja
 • 7,1 fm sérgeymsla og sameiginlegt þvotta herbergi í kjallara
 • Geymsluris er yfir íbúðinni
 • Töluvert endurnýjað hús

Verð :   61,6 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Túngata 43

s. 775 1515

101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

139,9 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð 
 • Rýmið er mjög bjart, opið og býður 
upp á marga möguleika.  

 • Frábær staðsetning og hentar rýmið vel fyrir skrifstofur 
sem salur fyrir alls kynns starfsemi ofl. 

 • Áberandi staðsetning frá götu, góðir gluggar og næg bílastæði. 

Verð :   39 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ármúli 22

s. 691 1931

108 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 691 1931

.       

Verð:  56,9 millj.

Falleg, vel skipulögð og  
mikið endurnýjuð 90 fm  
4ra herbergja íbúð á 2.hæð 

 • Íbúðin hefur verið mikið 
endurnýjuð, t.d. gólfefni, 
raflagnir, neysluvatnslagnir, 
innréttingar í eldhúsi 
og baðherbergi.

 • Fallegt reisulegt steinhús 
á þessum vinsælastað

Öldugata 25
101 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

Glæsilegt 211 fm heilsárshús  
upp af Hestvík í Grafningnum

 • 3 svefnherbergi og svefnloft / sjónvarpsrými 
 • Alrými með mikilli lofthæð og kamínu, Hhiti í gólfum og varmadæla
 • Hert gler á sólpalli, gott útsýni
 • Steypt neðri hæð með mikilli lofthæð og stórum innkeyrsludyrum 

Verð :   Tilboð

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Illagil 21

s. 616 1313

801 Grafningur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 
100,1 fm íbúð á 1 hæð í tvíbýlishúsi 

 • Miklar endurbætur hafa farið fram að innan og utan 
 • Íbúðin er staðsett á glæsilegum á stað með mikla víðáttu og útsýni 
 • Rúmgóð geymsla/þvottahús er innan íbúðar 
 • Stutt í leikskóla, skóla ásamt verslun og þjónustu

Verð :   35,9 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Tjarnargata 4

s. 691 1931

260 Njarðvík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 691 1931

Falleg og töluvert endurnýjup 4ra herb. 
96,8 fm íbúð á 2. hæð  

 • 3 svefnherbergi
 • Góðar austur svalir eru út frá stofu
 • Sér þvottahús innan íbúðar

Verð :   39,5 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Unufell 48

s. 691 1931

111 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

Glæsileg ný 113 fm efri sérhæð 
með sérinngangi

 • Þrjú svefnherbergi  og mikil lofthæð í bjartri stofu, svalir 
 • Afhendist fullbúin með gólfefnum 
 • Innfelld lýsing og tæki í eldhúsi 
 • Vandaðar innréttingar og tæki

Verð :   74,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eikjuvogur 27

s. 695 5520

104 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 691 1931
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

.       

Í byggingu spennandi tvíbýli
 • Viðhaldslétt, klætt að utan

 • Afhent fullbúið án gólfefna  
vor 2021

 • Stór efri sérhæð 147 fm,  
stórt og bjart alrými, 4 
svefnherb, 2 baðherb. 
og sér inngangur

     Verð 72,9 millj.
 • Góð 3ja herb íbúð neðri 
hæð 77 fm. Gott alrými,  
2 svefnh, sér inngangur 
og verönd

     Verð 45,9 millj.

Gefjunarbrunnur 18
113 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178

NÝTT  
Í SÖLU

.       

 Verð :   86,5 millj.

Falleg og vel skipulögð  
179 fm hæð sem hefur  
verið endurnýjuð að hluta

 • Með nýlegu parketi, 
endurnýjuðu eldhúsi 
og þvottahúsi. 

 • Svalir. 

 • Bílskúrinn er skráður 26,6 fm  
og er með þar að auki 30 fm  
óskráðu rými í kjallara.

Sólheimar 18
 104 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

.       

Verð:  45 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudag 17. sept. kl. 18:15 - 18:45

Heillandi 3ja herbergja 
risíbúð sem nýtist afar vel 

 • Skráð 68,8 fm en 
gólfflötur er mun stærri 

 • Afar fallegur staður á móti 
Hólavallakirkjugarði 

 • Tvö góð svefnherbergi, 
 • Bað með þvottaaðstöðu 
 • Sameiginleg hjóla-
geymsla í garði

Ljósvallagata 30
101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:  59,5 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudag 17. sept. kl. 17:00 - 17:30

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. 
hæð (rishæð) í virðulegu húsi

 • 93,7 fm 4ra herbergja risíbúð
 • Arkitekt Þorleifur Eyjólfsson
 • Húsið hefur fengið gott 
viðhald í gegnum árin  

 • Sérlega fallegur bakgarður 
með trjágróðri, sólpalli og fl.

 • Sjarmerandi hús á 
rólegum stað

Nýlendugata 30
101 Reykjavík

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

.       

Verð:  67,9 millj.

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

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

 • Á efri hæð eru 4 svefnherb.
gangur og sjónvarpshol 

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

Ránargata 6a
101 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS
fimmtudag 17. sept. kl. 17:00 - 17:30

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

.       

Verð:  49,4 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudag 17. sept. kl. 17 - 17:30

Falleg og björt þriggja 
herbergja íbúð með bílskúr

 • 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

Hamrahlíð 23
105 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

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

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

.       

 Verð :   61,5 millj.

147 fm 5 herbergja endaíbúð

 • 120 fm björt endaíbúð 

 • 4 svefnherbergi 

 • 27,6 fm bílskúr 

 • Suðursvalir 

 • Mikið útsýni 

Blikahöfði 1
270 Mosfellsbær

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

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

OPIÐ HÚS
fimmtudag 17. sept. kl. 18 - 18:30

.       

 Verð :   53,9 millj.

Sérlega falleg 3ja herb 
íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi

 • Íbúðin var mikið 
endurnýjuð 2005 

 • Vandaðar innréttingar 
og gólfefni 

 • Miklar endurbætur hafa 
verið gerðar á húsinu 

Vesturgara 50A
101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

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



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Leita að:
• Raðhúsi 150 - 200 fm í Smárunum 

í Kópavogi.

• Stórri hæð í Hlíðunum.

• Hæð í Vesturbæ 140 -180 fm.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:  

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

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

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

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

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

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

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

• Flestar íbúðirnar ná  
í gegnum húsið

• Útsýnisíbúðir

• Vinsælar íbúðir

• Aðgengi að þjónustu  
og félagsmiðstöð hjá  
Reykjavíkurborg 

• Vandaðir verktakar

• Afhending október 2020

Verð frá kr. 42,5 millj.

Hraunbær 103 a/b/c
110 Reykjavík

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 60+

43
íbúðir  
seldar  
og það styttist  
í afhendingu

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

Verð :   60,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 13 íb 109

s. 775 1515

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

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

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

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

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

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

 • Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja með sér inngangi 
eða sérinngangi af stigapalli í fallegu lyftuhúsi

 • Frábær staðsetning og miklir útivistarmöguleikar í nágrenninu

 • Vandaðar innréttingar, vönduð tæki og tengi fyrir uppþvottavél 

 • Allir fataskápar ná upp í loft

 • Stæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð

 • Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni mosagata.is

Vandaðar íbúðir í Urriðaholti

Mosagata 9 -11
210 Garðabær

Getum sýnt 
daglega

I N N R É T T U Ð 

SÝNINGARÍBÚÐ 

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601
anton@miklaborg.is

.       

 Verð :   95 millj.

Glæsileg 148,1 fm rúmgóð og 
vel skipulögð 3ja herbergja 
endaíbúð á 3. hæð (303)

 • Tvennar 28,5 fm yfirbyggðar 
svalir sem snúa í norður 
og suður, einstakt útsýni. 

 • 176 fm með svölum
 • Stæði í bílgeymslu. 
 • Stutt í verslanir og 
veitingastaði.

Grandavegur 42c 
107 Reykjavík

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

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

Verð :   49,9 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 8

s. 899 5856

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

Glæsileg 105,2 fm efri hæð í tvíbýli, ásamt 
ca. 20 fm útleigu herbergi í kjallara. 

 • 3ja herbergja
 • 7,1 fm sérgeymsla og sameiginlegt þvotta herbergi í kjallara
 • Geymsluris er yfir íbúðinni
 • Töluvert endurnýjað hús

Verð :   61,6 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Túngata 43

s. 775 1515

101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

139,9 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð 
 • Rýmið er mjög bjart, opið og býður 
upp á marga möguleika.  

 • Frábær staðsetning og hentar rýmið vel fyrir skrifstofur 
sem salur fyrir alls kynns starfsemi ofl. 

 • Áberandi staðsetning frá götu, góðir gluggar og næg bílastæði. 

Verð :   39 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ármúli 22

s. 691 1931

108 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 691 1931

.       

Verð:  56,9 millj.

Falleg, vel skipulögð og  
mikið endurnýjuð 90 fm  
4ra herbergja íbúð á 2.hæð 

 • Íbúðin hefur verið mikið 
endurnýjuð, t.d. gólfefni, 
raflagnir, neysluvatnslagnir, 
innréttingar í eldhúsi 
og baðherbergi.

 • Fallegt reisulegt steinhús 
á þessum vinsælastað

Öldugata 25
101 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

Glæsilegt 211 fm heilsárshús  
upp af Hestvík í Grafningnum

 • 3 svefnherbergi og svefnloft / sjónvarpsrými 
 • Alrými með mikilli lofthæð og kamínu, Hhiti í gólfum og varmadæla
 • Hert gler á sólpalli, gott útsýni
 • Steypt neðri hæð með mikilli lofthæð og stórum innkeyrsludyrum 

Verð :   Tilboð

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Illagil 21

s. 616 1313

801 Grafningur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 
100,1 fm íbúð á 1 hæð í tvíbýlishúsi 

 • Miklar endurbætur hafa farið fram að innan og utan 
 • Íbúðin er staðsett á glæsilegum á stað með mikla víðáttu og útsýni 
 • Rúmgóð geymsla/þvottahús er innan íbúðar 
 • Stutt í leikskóla, skóla ásamt verslun og þjónustu

Verð :   35,9 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Tjarnargata 4

s. 691 1931

260 Njarðvík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 691 1931

Falleg og töluvert endurnýjup 4ra herb. 
96,8 fm íbúð á 2. hæð  

 • 3 svefnherbergi
 • Góðar austur svalir eru út frá stofu
 • Sér þvottahús innan íbúðar

Verð :   39,5 millj.

Óskar H. Bjarnasen  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Unufell 48

s. 691 1931

111 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

Glæsileg ný 113 fm efri sérhæð 
með sérinngangi

 • Þrjú svefnherbergi  og mikil lofthæð í bjartri stofu, svalir 
 • Afhendist fullbúin með gólfefnum 
 • Innfelld lýsing og tæki í eldhúsi 
 • Vandaðar innréttingar og tæki

Verð :   74,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eikjuvogur 27

s. 695 5520

104 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 691 1931
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

.       

Í byggingu spennandi tvíbýli
 • Viðhaldslétt, klætt að utan

 • Afhent fullbúið án gólfefna  
vor 2021

 • Stór efri sérhæð 147 fm,  
stórt og bjart alrými, 4 
svefnherb, 2 baðherb. 
og sér inngangur

     Verð 72,9 millj.
 • Góð 3ja herb íbúð neðri 
hæð 77 fm. Gott alrými,  
2 svefnh, sér inngangur 
og verönd

     Verð 45,9 millj.

Gefjunarbrunnur 18
113 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178

NÝTT  
Í SÖLU

.       

 Verð :   86,5 millj.

Falleg og vel skipulögð  
179 fm hæð sem hefur  
verið endurnýjuð að hluta

 • Með nýlegu parketi, 
endurnýjuðu eldhúsi 
og þvottahúsi. 

 • Svalir. 

 • Bílskúrinn er skráður 26,6 fm  
og er með þar að auki 30 fm  
óskráðu rými í kjallara.

Sólheimar 18
 104 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

.       

Verð:  45 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudag 17. sept. kl. 18:15 - 18:45

Heillandi 3ja herbergja 
risíbúð sem nýtist afar vel 

 • Skráð 68,8 fm en 
gólfflötur er mun stærri 

 • Afar fallegur staður á móti 
Hólavallakirkjugarði 

 • Tvö góð svefnherbergi, 
 • Bað með þvottaaðstöðu 
 • Sameiginleg hjóla-
geymsla í garði

Ljósvallagata 30
101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:  59,5 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudag 17. sept. kl. 17:00 - 17:30

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. 
hæð (rishæð) í virðulegu húsi

 • 93,7 fm 4ra herbergja risíbúð
 • Arkitekt Þorleifur Eyjólfsson
 • Húsið hefur fengið gott 
viðhald í gegnum árin  

 • Sérlega fallegur bakgarður 
með trjágróðri, sólpalli og fl.

 • Sjarmerandi hús á 
rólegum stað

Nýlendugata 30
101 Reykjavík

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

.       

Verð:  67,9 millj.

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

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

 • Á efri hæð eru 4 svefnherb.
gangur og sjónvarpshol 

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

Ránargata 6a
101 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS
fimmtudag 17. sept. kl. 17:00 - 17:30

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

.       

Verð:  49,4 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudag 17. sept. kl. 17 - 17:30

Falleg og björt þriggja 
herbergja íbúð með bílskúr

 • 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

Hamrahlíð 23
105 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

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

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

.       

 Verð :   61,5 millj.

147 fm 5 herbergja endaíbúð

 • 120 fm björt endaíbúð 

 • 4 svefnherbergi 

 • 27,6 fm bílskúr 

 • Suðursvalir 

 • Mikið útsýni 

Blikahöfði 1
270 Mosfellsbær

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

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

OPIÐ HÚS
fimmtudag 17. sept. kl. 18 - 18:30

.       

 Verð :   53,9 millj.

Sérlega falleg 3ja herb 
íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi

 • Íbúðin var mikið 
endurnýjuð 2005 

 • Vandaðar innréttingar 
og gólfefni 

 • Miklar endurbætur hafa 
verið gerðar á húsinu 

Vesturgara 50A
101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

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



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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

Júlíus Jóhannsson 
Löggiltur fasteignasali 

jj@landmark.is sími 
823 2600 

Allar nánari upplýsingar  
veitir Júlíus s: 823-2600

-183,3 fm VEITINGAHÚS á þremur hæðum 
-Þar af er bílskúr 28,0 fm og nýtist sem birgðageymsla
-Virkilega fallega innréttað húsnæði
-Öll tæki og búnaður getur fylgt til að reka pítsustað
-Staðurinn hefur leyfi fyrir 36 gesti í sal

     

BRAGAGATA 38 – 101 REYKJAVÍK
Fasteign / Rekstur / Til leigu eða sölu - Viðskiptatækifæri í veitingarekstri

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

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

Verð frá 55.000.000 - 58.900.000 kr.

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

LÁTTU FAGFÓLK SELJA ÞÍNA EIGN

DALBREKKA 14 KÓPAVOGUR - FJÖLSKYLDUEIGN - ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR

Allar upplýsingar veitir:

Oscar Clausen
Löggiltur Fasteignasali

oc@domusnova.is 

Sími: 861 8466





Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

 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

 Spádómar

SPÁSÍMI 908 7000
Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör 
trúnaður. Opið til 22.

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

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

 Trésmíði

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda 
brons, silfur og gullpeninga. 
Peningaseðla frímerki póstkort. 
Verðmet heil söfn. S. 615 2715.

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Eurotec A4 harðviðarskrúfur. 
Penofin og Armstrong Clark 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

VINNUAÐSTAÐA Í HJARTA 
BORGARINNAR!

Höfum nokkur vinnupláss laus 
á Teiknistofunni Óðinstorgi í 

hjarta borgarinnar fyrir sjálfstætt 
starfandi arkitekta eða aðra í 

sjálfstæðum rekstri. Húsnæðið 
er á 2. hæð á Óðinsgötu 7 með 
útsýni yfir Óðinstorg og svalir í 

suðvestur.
Áhugasamir hafi samband í síma 

864-7835
eða sendi á lena@to.is.

FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil. 
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m. 
Lager eða geymsla. 
Leiga: 99 þús. Sími: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

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.

Garðabær auglýsir til sölu byggingarrétt fjölbýlishúsalóðar við Eskiás 10 í Garðabæ. Lóðin við Eskiás 10 er um 
2.200 m2 og er heimild til að byggja á lóðinni fjölbýlishús með 12 íbúðum. Heildarbyggingarmagn er 1.534 m2 
og leitað er eftir tilboðum í allan byggingarrétt lóðarinnar í samræmi við úthlutunar- og 
útboðsskilmála. Aðeins lögaðilar geta boðið í byggingarréttinn.

Tilboðsfrestur í byggingarrétt á lóðinni er til 1. október nk.
Nánari upplýsingar um útboðs- og úthlutunarskilmála má sjá á vef Garðabæjar, gardabaer.is. 

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

FJÖLBÝLISHÚSALÓÐ Í GARÐABÆ

ESKIÁS 10              0202.90.01 4�����������������������������������������������������������

ESKIÁS

ÁS
AB

RA
UT

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  1 5 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0  Þ R I ÐJ U DAG U R550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar
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Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

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

...á verði fyrir þig!

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

Ódýrasti smájeppinn fyrir íslenskar aðstæður

4x4

Skoðum með uppítöku 
á öllum tegundum bifreiða

VERÐ FRÁ AÐEINS

Listaverð hjá umboði: 4.450 þús

ÞÚSUND stgr.

2.790

DACIA 
DUSTER

Komið og reynsluakið

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

- Beinskiptur
- Bensín
- 114 hö.

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

Jet 1 - 105 cm

Kíktu á úrvalið af loftviftum

Tilboð
21.990 kr

(var 23.075 kr)

Tilboð
59.990 kr

(var 65.373 kr)

Jet II - 105 cm

Tilboð
19.990 kr

(var 21.484 kr)

Tilboð
24.990 kr

(var 27.367 kr)Cyclone 
 132 cm

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

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

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

Risavifta - 254 cm
Fyrir stór rými eða mikla lofthæð

Tilboð
134.990 kr

(var 150.853 kr)



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

Jenný Júlíusdóttir
Árhvammi, Öxnadal,

lést í faðmi fjölskyldunnar  
          9. september. Útför fer fram frá 

Akureyrarkirkju föstudaginn 18. september 
kl. 10.30. Vegna aðstæðna verða fjöldatakmarkanir í 

kirkjunni en athöfninni verður streymt á  
https://www.facebook.com/utfariraakureyri. 

Blóm og kransar afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á heimahlynningu á Akureyri,  

reikningur 162-05-62158, kt. 570397-2819.

                      Guðmundur Heiðmann 
Heiðar Karl Unnur Elva
Hlíf Jón Þórir 
Þórarinn Heiðmann Sigríður Jóna 
Ingvi Rúnar Rannveig Björg 
Ólöf Sveinbjörn 
Júlíus Geir Selma 
Guðmundur Arnar Ingibjörg 
               ömmubörn og langömmubörn.

Okkar ástkæra
Margrét Jónsdóttir

(Gréta)
lést föstudaginn 4. september   

á hjúkrunarheimilinu Mörk. 
Útför hennar verður frá Laugarneskirkju 

föstudaginn 18. september kl. 13.

Jón Björgvin Kolbeinsson Dagný Kristjánsdóttir 
Fannar Leó Jónsson
Jón G. Stefánsson
Erla Jónsdóttir Ari Jónsson 

og fjölskyldur.

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

Arnbjörg Auður 
Örnólfsdóttir  

(Adda Örnólfs) 
verður jarðsungin í Háteigskirkju  

þann 17. september kl. 13.00.  

Þórhallur Helgason 
Helgi Þórhallsson  Edith Hermosura 
Þóra B. Þórhallsdóttir Malcolm  Barrett 
Ragnhildur D. Þórhallsdóttir Örn Alexandersson 

barnabörn og barnabarnabörn. 

Kær bróðir minn, frændi og vinur,
Hilmar Valdemarsson

frá Uppsölum,
lést 31. ágúst sl. í Hvammi, 

dvalarheimili aldraðra Húsavík. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey  

að ósk hins látna.
Fyrir hönd aðstandenda,

Hólmfríður Valdemarsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðbjörg Jónsdóttir 
(Didda)

 andaðist á Hjúkrunarheimili Hrafnistu 
að Boðaþingi þann 6. september 

síðastliðinn. Útför hennar fer fram frá 
Kópavogskirkju 18. september næstkomandi klukkan 

13.00 að viðstöddum nánustu ættingjum og vinum. 
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á Blindrafélag 
Íslands. Streymt verður frá athöfninni gegnum vefsíðu 

Kópavogskirkju.

Þór Steinarsson Aníta Knútsdóttir
Margrét Steinarsdóttir Kristján Sigurður Kristjánsson
Erla Björk Steinarsdóttir Björn Jakob Tryggvason

barnabörn og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi, 

Davíð O. Davíðson
bifvélavirkjameistari, 

Haukabergi 6, Þorlákshöfn,
lést á Landspítalanum  

þriðjudaginn 8. september.  
Útför hans fer fram frá Þorlákskirkju föstudaginn  

18. september kl. 14, að viðstöddum nánum 
aðstandendum og vinum, en einnig verður streymt frá 

athöfninni á eftirfarandi hlekk: www.sonik.is/david.   
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 

hans er bent á Lúðrasveit Þorlákshafnar,  
kt. 460893-2409, reikn. 0150-05-60205.

Elín Björg Jónsdóttir
Einar Örn Davíðsson  Ólöf Aðalsteinsdóttir
Olav Veigar Davíðsson  Sigrún Perla Böðvarsdóttir

og barnabörn.

Okkar elskaði og besti 
Guðni Ólafur Guðnason 

kennari,
lést á Landspítalanum Fossvogi 
fimmtudaginn 10. september. 

Útförin auglýst síðar.

Magnea Steiney Jónsdóttir
Guðrún Elín Guðnadóttir
Guðni Ólafur Guðnason

Margrét Steiney Guðnadóttir

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Minningarkort á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

Það er greinilega líflegt kring-
um Ástþór Jón Tryggvason, 
formann ungmennaráðs 
UMFÍ, þegar ég hr ing i 
í hann. „Ég er að þjálfa 
krakka í frjálsum íþróttum 

á Hvolsvelli, meðal annars í glímu, 
blaki og borðtennis,“ segir hann hress. 
Ástþór Jón er líka í nefnd sem undirbýr 
hina árlegu ráðstefnu Ungt fólk og lýð-
ræði, sem haldin verður í Hörpu eftir 
morgundaginn fyrir fólk á aldrinum 16 
til 25 ára.

Ástþór Jón segir ráðstefnuna hafa 
fest sig í sessi frá því hún var haldin 
fyrst fyrir ellefu árum. „Það þarf ekki 
lengur að ýta við neinum. Öllum finnst 
gaman, enda er margt sem ungt fólk 
lætur sig varða. Yfirskriftin í ár er: Hvar, 
hvenær og hvernig getur ungt fólk haft 
áhrif? Þátttakendum er deilt í umræðu-
hópa með ráðherrum og þingmönnum. 
Svo eru fyrirlestrar. Eftir hádegi skipta 
ungmennin sér í hópa, án ráðamanna, 
og undirbúa pallborð, ákveða hvaða 
spurningar skuli bornar upp og hverju 
þau vilji ná fram.“

Spurður hvort fyrri ráðstefnur hafi 
skilað auknum áhrifum til ungs fólks í 

samfélaginu að hans áliti, svarar Ástþór 
Jón: „Já, þegar ég mætti fyrst fyrir fimm 
árum, var allur gangur á því hvort sveit-
arfélög voru með ungmennaráð, en nú 
heyrir til undantekninga ef svo er ekki. 

Dæmi eru um að fólk hafi farið heim 
af svona ráðstefnu fullt af eldmóði og 
byrjað að gera sig gildandi í sínu nærum-
hverfi. Það er jákvæð þróun.“
gun@frettabladid.is

Ungt fólk með eldmóð
Ástþór Jón Tryggvason, formaður ungmennaráðs UMFÍ, er einn þeirra sem koma að 
undirbúningi ráðstefnunnar Ungt fólk og lýðræði sem fer fram í Hörpu 17. september.

Ástþór Jón segir hafa komið í ljós síðustu árin að ungt fólk láti sig flest mál varða.

Merkisatburðir
1929 Kvæðamannafélagið Iðunn er stofnað.

1947 Þórunn S. Jóhannsdóttir heldur sína fyrstu píanó-
tónleika í Reykjavík, átta ára gömul.

1967 Þjóðgarður er stofnaður í Skaftafelli.

1973 Karl 16. Gústaf verður konungur Svíþjóðar, við and-
lát afa síns, Gústafs 6. Adolfs.

1976 Ný félagsvísindadeild tekur til starfa við HÍ.

1994 Helgi Áss Grétarsson verður heimsmeistari í skák í 
flokki 20 ára og yngri og jafnframt stórmeistari.

1995 Íslenska kvikmyndin Tár úr steini er frumsýnd.

1997 Lénið Google er fyrst skráð. Fyrirtækið var form-
lega stofnað ári síðar.

2000 Sumarólympíuleikar eru settir í Sydney.

2008 Lehman Brothers, eitt stærsta fjármálafyrirtæki í 
heimi, verður gjaldþrota.
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ÞETTA FINNST FÓLKI UM OKKUR

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

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

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

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

Flott þjónusta, mæli með Smartbílum.

Stefán
Flott þjónusta. Mæli hiklaust með Smartbílum!

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

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

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

Takk fyrir mig Alli og Jón

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

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

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

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

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

NIÐURFELLING Á VIRÐISAUKASKATTI SKATTLEYSIMÖRKUM  
LÆKKA 1. JAN. 2021 FRÁ 4.000.000 NIÐUR Í 2.500.000 UM    

1.500.000 kr. 

Á TENGILTVINN BÍLUM

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

FJÓRHJÓLA DRIFNI HYBRID BÍLL Á ÍSLANDI 

• Rafmagn í sætum 
• Tom tom leiðsögukerfi 
• Hitakerfi til að upphita bílinn  

á morgnana með appi eða stillingu

• Bakk-, fram og 
360° myndavél 

• Loftpúðar 
• ABS bremsukerfi 
• Cruise Control 
• Android og Apple 
• Armpúði milli sæta 
• Sjálfvirkur dimmer 

á spegli 
• Hliðar- 

árekstrarvörn 

• Bluetooth 
• Samlæsingar
• DAB útvarp 
• Fjarlægðarvörn 
• Hiti í sætum 
• Rafmagn í sætum, 

speglum og rúðum 
• Fjórhjóladrif 
• Hreinsikerfi fyrir 

framljós 
• Hiti í stýri 

• Lyklalaust aðgengi
• Leiðsögukerfi 
• Regnskynjari í 

framrúðu 
• Hljóðkerfi 
• Þakbogar 
• Snertiskjáir 
• USB 
• Raddstýring 
• WLAN/WiFI 

hotspot

546 0088  |  Bíldshöfða 20  |  www.smartbilar.is
OPIÐ LAUGARDAG FRÁ 11-15

SÝNINGARBÍLL  

Á STAÐNUM

Verð miðað við 139 kr. á us dollar og 159 kr. á evru.

ERUM VIÐ HLIÐINA Á 
HÚSGAGNAHÖLLINNI 

OG KRÓNUNNI

5 ára 
ábyrgð 

8 ára ábyrgð á batterý

Nýr Outlander úr 
kassanum á sama 
verði og 2ja ára 

notaður Outlander

Spirit / Diamant
Verð 4.490.000 kr.

2020 Top/S-Edition 
Verð 5.690.000 kr.

2020 Basis
Verð 3.990.000 kr.
• 18 Tommu álfelgur 
• Awd læst fjórhjóladrif 
• Rafmagn í rúðum, speglum og lásum 
• Lyklalaust aðgengi 
• Hiti í sætum 
• O.m.fl.

2020 Top er með tíglaleðri, sóllúgu, auk allra 
mögulegra aukabúnaðar sem er í boði.
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LÁRÉTT
1 sleppa
5 ái
6 í röð
8 lúffa
10 þegar
11 ból
12 afgangur
13 tamning
15 græðari
17 starf

LÓÐRÉTT
1 drykkur
2 ákaflega
3 arr
4 hængur
7 óður
9 megra
12 ljósker
14 fugl
16 sprikl

LÁRÉTT: 1 losna, 5 afi, 6 gh, 8 guggna, 10 er, 11 
rúm, 12 leif, 13 ögun, 15 læknir, 17 staða.
LÓÐRÉTT: 1 lageröl, 2 ofur, 3 sig, 4 agnúi, 7 ham-
fara, 9 grenna, 12 lukt, 14 gæs, 16 ið.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Þorvarður Fannar Ólafsson 
(2.111) átti leik gegn Arnari 
Milutin Heiðarssyni í b-flokki 
Haustmóts TR á sunnudaginn.

26. Bxb5! axb5 27. Rxb7+ 1-0. 
Eftir 27...Rxb7 28 a6 er hvíta 
peðið ekki stöðvað. Haust-
mótið nú er sennilega það 
sterkasta í sögunni en meðal 
keppenda eru þrír stórmeist-
arar. Hjörvar Steinn Grétarsson 
og Símon Þórhallsson hófu 
mótið með sigri. Önnur um-
ferð fer fram annað kvöld. 

www.skak.is:  Haustmót TR.        

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Fremur hæg vestlæg 
átt í dag, þurrt og bjart 
að mestu um landið 
austanvert, en dálitlar 
skúrir fram eftir degi um 
landið vestanvert. Hiti 6 
til 13 stig að deginum.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Hvað segirðu, 
Rasmus minn? 

þætti þér gott að 
fá smá frískt loft?

Hm?

Fritz? 
Luftwaffe? 
Það er úti 
um okkur!

Frískt 
loft?

Ótrúlega sætt 
af þér að 

taka hann í 
þessa ferð! 

Það er bara 
skemmtilegt! 

Rasmus er 
gæðablóð! 

Og þar fyrir utan 
besti dómarinn í 

deildinni! 
Sá allra 
besti!

Hey, mamma,
segðu hæ við 
pabba hennar 

Söru.

Ó
ömm

já sæll vertu.

Hæ

Af hverju kemur Palli 
mér aldrei á óvart með 
Skype-símtali þegar ég 
er að fara á sinfóníuna? Því það 

yrði 
neyðar-
legt fyrir 

hann.

6 1 8 3 2 4 9 5 7

9 4 7 1 5 6 2 3 8

2 3 5 7 8 9 1 4 6

4 2 3 5 9 8 6 7 1

7 5 9 6 1 3 8 2 4

8 6 1 4 7 2 3 9 5

5 7 2 8 3 1 4 6 9

3 8 6 9 4 7 5 1 2

1 9 4 2 6 5 7 8 3

6 7 4 9 3 8 1 2 5

1 8 3 2 6 5 7 9 4

2 9 5 7 4 1 6 8 3

4 2 8 1 7 3 9 5 6

5 1 6 8 9 4 3 7 2

7 3 9 5 2 6 8 4 1

8 4 1 3 5 7 2 6 9

9 6 7 4 1 2 5 3 8

3 5 2 6 8 9 4 1 7

7 9 1 6 3 5 8 4 2

8 2 5 1 7 4 3 9 6

6 3 4 8 9 2 1 5 7

9 6 7 2 8 1 4 3 5

1 5 3 4 6 7 9 2 8

2 4 8 9 5 3 6 7 1

3 8 2 5 4 6 7 1 9

4 1 6 7 2 9 5 8 3

5 7 9 3 1 8 2 6 4

3 2 8 1 5 9 7 6 4

4 6 5 2 7 3 1 9 8

7 1 9 4 6 8 2 3 5

5 7 1 6 9 4 8 2 3

8 4 6 3 2 5 9 1 7

9 3 2 7 8 1 4 5 6

6 8 3 9 1 7 5 4 2

1 5 4 8 3 2 6 7 9

2 9 7 5 4 6 3 8 1

4 8 7 6 2 9 5 1 3

1 9 5 7 8 3 4 6 2

6 2 3 5 1 4 7 8 9

2 4 9 3 7 8 6 5 1

8 3 6 9 5 1 2 4 7

5 7 1 2 4 6 3 9 8

3 1 2 4 9 5 8 7 6

7 5 8 1 6 2 9 3 4

9 6 4 8 3 7 1 2 5

4 2 3 1 9 5 6 7 8

1 7 8 6 2 4 9 5 3

6 5 9 3 7 8 1 2 4

3 8 2 4 1 9 7 6 5

5 1 4 8 6 7 2 3 9

7 9 6 5 3 2 4 8 1

8 6 5 2 4 1 3 9 7

9 3 1 7 8 6 5 4 2

2 4 7 9 5 3 8 1 6

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

DAG HVERN LESA
93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 

ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ
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Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.55 Heimsókn
08.20 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
14.20 Ísskápastríð
14.55 The Great British Bake Off
15.50 Doghouse
16.40 GYM
17.00 Stelpurnar
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
19.05 Mom
19.30 Shark Tank
19.55 God Friended Me
20.45 One Lane Bridge
21.30 All American
22.10 Room 104
22.45 Absentia
23.35 Homeland
00.20 Homeland
01.10 Homeland
02.05 Homeland
02.50 Cardinal
03.30 Cardinal
04.15 Cardinal

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
23.30 Warrior
00.10 Friends
00.35 Friends
00.55 Modern Family

09.00 PGA Tour 2020
12.00 PGA Tour 2020
15.00 PGA Highlights 2020
15.55 PGA Tour 2020
19.00 PGA Tour 2020
22.00 PGA Highlights 2020
22.55 The Womens Amateur 
Championship Highlights
23.50 The Amateur Championship 
Highlights

13.00 Spaugstofan 2004-2005 
13.25 Úr Gullkistu RÚV. Útsvar 
2007-2008 Vestmannaeyjar - 
Mosfellsbær
14.15 Kastljós 
14.30 Menningin 
14.40 Gettu betur 2013 Kvenna-
skólinn - MK
15.45 Gleðin í garðinum 
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  Ítarleg umfjöllun 
um það sem er efst á baugi í 
fréttum og mannlífi. Farið er ofan 
í kjölinn á stærstu fréttamálum 
dagsins með viðmælendum um 
land allt.
19.50 Menningin  Fjallað 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. 
20.00 Okkar á milli  Sigmar Guð-
mundsson fær til sín gesti úr 
öllum áttum og ræðir við þá undir 
fjögur augu. Gestirnir eiga það 
sameiginlegt að hafa áhugaverða 
sögu að segja. Dagskrárgerð: 
Salóme Þorkelsdóttir.
20.30 Treystið lækninum Trust Me 
I’m a Doctor   Fræðandi þættir frá 
BBC um heilsufar, lífsstíl og heilsu-
farstengdar mýtur.
21.25 Parísarsögur Paris ETC 
 Gamansöm frönsk þáttaröð þar 
sem gripið er niður í líf fimm 
kvenna sem segja hver sína sögu 
í ástarborginni París. Leiðir þeirra 
liggja saman á mismundandi 
tímum, oft með skoplegum hætti. 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Djúpríkið Deep State 
23.15 Kennarinn Belfer 
00.05 Dagskrárlok

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  Adam 
kemst að því að það er erfiðara en 
að segja það að ala upp þrjú ung 
börn sín. 
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 68 Whiskey 
03.15 Síminn + Spotify

07.00 Alaves - Real Betis
08.55 Eibar - Celta Vigo
10.50 Granada - Athletic
12.30 Cadiz - Osasuna
14.30 Úrslitaleikur ACB Supercopa
16.10 Supercopa. Tenerife - Real 
Madrid
17.50 Spænsku mörkin 
18.25 Alaves - Real Betis
20.20 Football League Show 
20.45 Birmingham - Brentford
22.30 NFL Hard Knocks. Los 
Angeles  Flottir þættir um undir-
búning Los Angeles liðanna LA 
Rams og LA Chargers fyrir veturinn 
í NFL deildinni.
23.25 Eibar - Celta Vigo

08.00 Grótta - Fjölnir  Útsending 
frá leik í Pepsi Max-deild karla.
09.40 16. umferð
10.50 Haukur - Grótta
12.35 ÍBV - Keflavík 
14.15 ÍBV - KA/Þór  Útsending frá 
leik í Olís-deild kvenna.
15.35 Seinni bylgjan - kvenna 
 Markaþáttur Olís-deildarinnar.
16.40 Þór/KA - Breiðablik
18.20 Grótta - Fjölnir
20.00 16. umferð  Guðmundur 
Benediktsson fer yfir síðustu 
umferð Pepsi Max-deildar karla 
ásamt sérfræðingum Stöðvar 2 
Sports. 
21.15 Pepsi Max Mörkin  Helena 
Ólafsdóttir ásamt sérfræðingum 
Stöðvar 2 Sports fara yfir síðustu 
leiki í Pepsi Max-deild kvenna.
22.15 FH - Valur
23.35 Seinni bylgjan - karla  Marka-
þáttur Olís-deildarinnar.

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  (37 af 49)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Þórsmörk - friðland í 100 
ár  Tveggja þátta röð um sögu 
friðunar Þórsmerkur og gömlu af-
réttanna sunnan Krossár. 
20.30 Lífið er lag  Þáttur um mál-
efni fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri áranna. 
Umsjón: Sigurður K. Kolbeins-
son. 
21.00 21 - Fréttaþáttur á þriðju-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu. 
21.30 Bærinn minn  Þátturinn 
segir frá sjarma og sérstöðu 
bæjarfélaganna hringinn í kringum 
Ísland. 

11.15 The Borrowers
12.40 Duck Duck Goose  Stór-
skemmtileg teiknimynd um 
unglingsgæsina Peng sem heldur 
að hann sé snjallasta gæsin í gæsa-
hópnum og þurfi ekkert að æfa sig 
fyrir haustferðina suður á bóginn. 
14.10 There’s Something About 
Mary
16.05 The Borrowers
17.30 Duck Duck Goose
19.00 There’s Something About 
Mary
21.00 Pacific Rim. Uprising
22.45 Blumhouse’s Truth or Dare
00.25 My Dinner With Herve
02.10 Pacific Rim. Uprising

okkar allra

Hefst í kvöld kl. 20
Sigmar Guðmundsson fær til sín gesti úr öllum áttum 
sem eiga það sameiginlegt að hafa áhugaverða sögu 
að segja og ræðir við þá undir fjögur augu.

14.– 15. október

Býrð þú yfir hugmynd að 
dagskrárefni?
Á Hugmyndadögum RÚV í október gefst hugmynda- 
smiðum, höfundum og framleiðendum tækifæri til að 
kynna dagskrárstjórum hugmyndir sínar. 

Hægt er að senda inn hugmyndir til 27. september. 

Nánari upplýsingar á ruv.is/hugmyndadagar.

HUGMYNDADAGAR



ÉG GET BARA EKKI 
BEÐIÐ EFTIR AÐ 

HÆTTA AÐ VERA EINHVER 
IÐNAÐARMAÐUR OG FARA AÐ 
REKA BÍÓ AFTUR.

Þetta er bara gaman. 
Það er bara gaman að 
geta opnað. Það verður 
hljóð og mynd og hægt 
að kaupa veitingar. 
Það er eina takmarkið 

núna,“ segir Hrönn Sveinsdóttir, 
framkvæmdastjóri Bíós Paradísar, 
sem ætlar að opna kvikmyndahúsið 
á föstudaginn hvað sem tautar og 
raular.

„Ég get bara ekki beðið eftir að 
hætta að vera einhver iðnaðar
maður og fara að reka bíó aftur,“ 
segir Hrönn sem hefur ásamt sam
starfsfólki sínu og fjölda sjálf boða
liða lagt nótt við dag undanfarna 
mánuði við endurnýjun lífdaga 
kvikmyndahússins við Hverfis
götuna.

„Við viljum bara fara að opna 
dyrnar aftur fyrir gestum og halda 
áfram að vera bíó. Við getum bara 
ekki beðið eftir að fara að sýna 
fólki bíómyndir þótt það verði eitt
hvert smáræði eftir óklárað,“ segir 
Hrönn og bætir við að takmarkið sé 
einfaldlega að bíóið komist í gang. 
Restin verði svo bara kláruð á næstu 
vikum.

Skjaldborg kemur í bæinn
Óhætt er að segja að nýtt líf bíósins 
hefjist með glæsibrag en á föstu
daginn hefst þar Skjaldborg – hátíð 
íslenskra heimildarmynda í þriðju 
tilrauninni á þessu ári til þess að 
halda hátíðina sem venjulega fer 
fram um hvítasunnuhelgina á Pat
reksfirði.

„Við verðum bara að opna,“ 
heldur Hrönn áköf áfram og bendir 
á að þetta langa hlé á sýningum 
hafi gefið þeim tíma til þess að setja 
saman virkilega góða dagskrá. „Og 
það hefur nú verið vandamál eftir 
að kórónufaraldurinn skall á að það 
er ekkert til að sýna í öðrum bíóum 
en það er nú aldeilis ekki þannig 
hér. Við erum að frumsýna úrval 
nýrra mynda og byrjum bara með 
fullt prógramm og verðum náttúr
lega með allar þessar íslensku heim
ildarmyndir á Skjaldborg.“

Hrönn segir dagskrá hátíðarinnar 
sérlega spennandi og tekur Skjald
borg fagnandi í Reykjavík þótt hún 
eigi vissulega hvergi betur heima en 
á Patró þegar allt leikur í lyndi.

„Mér finnst þetta nefnilega ótrú
legt tækifæri núna fyrir borgar
búa sem hafa kannski ekki getað 
leyft sér það að fara til Vestfjarða 
á kvikmyndahátíð að geta upp
lifað Skjaldborg í fyrsta sinn. Vegna 
þess að Skjaldborg er að mínu mati 
skemmtilegasta kvikmyndahátíð 
í heiminum. Hún er skemmtilegri 
en Cannes. Í alvöru. Þetta er bara 
svona það sem enginn ætti að láta 
fram hjá sér fara,“ segir Hrönn.

Aldrei verið öflugri
„Við snúum aftur öflugri en nokkru 
sinni fyrr,“ heldur Hrönn áfram og 
telur upp fasta dagskrárliði sem 
verða áfram á sínum stað: Svörtu 
sunnudagarnir, föstudagspartí
sýningar og pólskar kvikmynda
sýningar og alls konar kvikmynda
viðburðir.

Ný sýningartjöld eru komin í sal
ina og Hrönn segist ekki vita betur 
en að hún sé búin að festa kaup á 
einni fínustu sýningarvél landsins 
í Sal 1. „Þannig að myndgæði hafa 
aldrei verið jafn stórkostleg í Bíó 
Paradís áður. Það verður enginn 
svikinn af þessu.“

Bíó Paradísarheimt á föstudaginn
Hrönn Sveinsdóttir fer fyrir vöskum hópi fólks sem opnar Bíó Paradís á ný á föstudaginn enda dugir ekki að 
slóra þegar Skjaldborgarhátíðin er komin í bæinn í þriðju atrennunni til að halda hana á þessu undarlega ári.

Katrín Eyjólfsdóttir, viðburðastjóri Skjaldborgar, og Hrönn Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri Bíós Paradísar, láta verkin tala og ætla ekki að láta neitt trufla 
þriðju tilraun til Skjaldborgar í Bíó Paradís sem hefur heldur betur verið tekið í gegn eftir að bíóinu var tryggt framhaldslíf. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Katrín og Hrönn bíða spenntar eftir því að varpa heim-
ildarmyndum á ný tjöld í endurnýjuðu Bíói Paradís. 

Þetta þolir enga 
bið! Það gengur 
mikið á enda 
ætlar Hrönn að 
opna bíóið fyrir 
gestum á ný á 
föstudaginn. 
Sama hvað.

Fólkið sló skjaldborg um Bíó Paradís sem verður að 
þessu sinni athvarf Skjaldborgar sem hefur hrakist 
undan COVID frá Patreksfirði til Reykjavíkur.

Þá minnir Hrönn á nýja barinn 
sem verið er að setja upp og alls 
konar aðrar endurbætur sem ekki 
er tími né pláss til að telja upp hér 
en þó rétt að halda til haga að loft
ræstikerfið hefur verið endurnýjað 
og kyndingin er þar með komin í lag 
auk þess sem nú er hægt að sturta 
niður úr öllum klósettum.

„Þetta er Paradísin eins og þú 
hefur aldrei séð hana áður. Komin 
í nýja og glæsilega aðstöðu og við 
hefðum náttúrlega aldrei getað gert 
þetta án þeirra fjölmörgu sem lögðu 
hönd á plóg.

Fólk hefur verið að mæta hérna, 
án gríns, í sjálf boðavinnu trekk í 
trekk í trekk. Helgi eftir helgi. Fólk 
bara mætir. Það er æðislegt. Við sjálf 
erum náttúrlega búin að leggja dag 
og nótt við. Ekkert okkar hefur 
tekið sumarfrí og við erum búin að 
vinna flest allar helgar eftir að bíó
inu var lokað í mars til þess að reyna 
að láta þetta verða að veruleika.“

Hrönn dregur heldur hvergi 
úr mikilvægi stuðnings Reykja
víkurborgar og menntamálaráðu
neytisins. „Það voru þau sem leystu 
þennan hnút að lokum og ég er 
mjög þakklát, auðmjúk og spennt 
að halda áfram að sýna bíó.“
toti@frettabladid.is
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ÞÓRSMÖRK – FRIÐLAND Í 100 ÁR

HRINGBRAUT KYNNIR

FRÉTTAUMRÆÐA,  MENNING, HEILSA, 
LÍFSREYNSLA OG NÁTTÚRA 

Í kvöld
Kl. 20:00

Rétt öld er frá því að bændur í Fljótshlíð, Landeyjum 
og undir Eyjafjöllum afréðu að friða gömlu 
afréttirnar í Þórsmörk og Goðalandi fyrir búfjárbeit 
og skógarhöggi. Þeir gáfu þar með fyrsta tóninn í 
náttúruvernd á Íslandi.  
 
Hringbraut frumsýnir í kvöld klukkan 20:00 
fyrri þáttinn um þessa merkilegu sögu um framsýni 
manna við dagsbrún síðustu aldar. 

Umsjónarmaður þáttanna er 
Sigmundur Ernir Rúnarsson



ÞAÐ ER Í RAUN 
EKKERT EITT SEM 

STENDUR UPP ÚR NEMA ÞÁ 
KANNSKI ÞAÐ HVAÐ ER TIL 
MIKIÐ AF FÓLKI SEM HEFUR 
ÞENNAN BRENNANDI ÁHUGA Á 
MAT. 

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

Hlaðvarpsþættirnir 
Kokkaf lakk  hófu 
göngu sína í síðustu 
viku en þeir eru í 
stjórn veitinga- og 
sjónvarpsmanns-

ins Ólafs Arnar Ólafssonar. Hann 
hefur gert tvær sjónvarpsseríur 
undir sama nafni sem framleiddar 
voru af Skot Productions og sýndar 
á Sjónvarpi Símans. Vinnsla að 
þriðju seríunni var um það bil að 
hefjast þegar heimsfaraldurinn 
skall á. 

Ólafur segist hafa gert sér grein 
fyrir því að eitthvað væri í það að 
hægt yrði að halda gerð þáttanna 
áfram, þar sem rauði þráðurinn í 
þeim snýst um að heimsækja Íslend-
inga víðs vegar um heiminn og ræða 
um mataráhuga þeirra. Í þáttunum 
ræðir Ólafur þó ekki bara um mat, 
heldur í raun og veru um allt milli 
himins og jarðar.

„Gerð þáttanna hefur verið alveg 
æðislega skemmileg. Við stefndum á 
að taka upp núna í sumar en það var 
ekki hægt út af dálitlu,“ segir Ólafur 
Örn kíminn.

Mataráhuginn víða
„Þetta eru upp að ákveðnu marki 
ekki síður ferðaþættir en mat-
reiðsluþættir. Ég sem sagt heim-
sæki Íslendinga sem búa erlendis 
og ýmist starfa í matargeiranum 
eða hafa einfaldlega ástríðu fyrir 
mat. Við fáum svo að upplifa stað-
inn sem viðmælandinn býr á með 
hans augum. Svo kynnumst við 
líka manneskjunni sem er heim-
sótt, þetta er smá svona Maður er 
nefndur blandað við matreiðslu-
þátt,“ segir Ólafur Örn.

Ólafur hefur ferðast víða í þátt-
unum, til nokkurra borga í Banda-
ríkjunum, Dúbaí, Svíþjóð og Belgíu, 

svo að fátt eitt sé nefnt.
„Það er í raun ekkert eitt sem 

stendur upp úr nema þá kannski 
það hvað er til mikið af fólki sem 
hefur þennan brennandi áhuga á 
mat. Það hefur komið mér alveg 
skemmtilega á óvart. Við erum 
búnir að velja alla viðmælendur 
fyrir seríu þrjú og um leið og hægt 
verður að ferðast, þá förum við af 
stað,“ segir Ólafur Örn.

Aðlagaðist aðstæðum
Eins og svo margir aðrir þurfti Ólaf-
ur að hugsa í lausnum á þessum for-
dæmalausu tímum. Hann var farið 
að kitla eftir frekari þáttagerð en 
hann er sjálfur mikill áhugamaður 
um hljóðvarp.

„Ég lenti einmitt í því að ég slasaði 
mig og gat því ekki staðið vaktirnar 
á barnum mínum. Mér var farið að 
leiðast smá. Mig langaði að svala 
forvitni minni og athyglissýki og 
fékk þá hugmyndina um að gera 
hljóðvarp og ræða við fólk hér á 
landi sem er eitthvað að fást við 
mat.“

Hann segist halda mikið upp á 
það birtingarform sem hljóðvarpið 
er.

„Það er svo lítið af reglum. Ef við-
talið þarf að vera þrír klukkutímar, 
þá er það bara þrír klukkutímar. 
Það er ekkert „Jæja, núna verðum 
við að fara að ljúka þessu“ eins og 
er stundum í sjónvarpi. Maður 
getur klárað það sem maður hefur 
að segja,“ segir hann.

Nóg af viðmælendum
Ólafur fer um víðan völl með við-
mælendum sínum þó að útgangs-
punktur þáttanna sé vissulega að 
ræða ástríðu viðkomandi fyrir mat 
og hvernig hún kom til.

„Í þættinum í síðustu viku kom 
kaffidrottning alheimsins, Sonja 
Grant, til mín. Við áttum alveg ótrú-
lega skemmtilegt spjall. Í þættinum 
sem kemur út í dag spjalla ég við 
veitingamanninn Jakob Magnússon 
sem rekur Hornið, sem er með elstu 
veitingastöðum í Reykjavík. Við 
fórum yfir þær breytingar sem hann 
hefur upplifað á veitingabrans-
anum í gegnum tíðina. Við ræðum 
sögu hans fjölskyldu, staðarins og 
bransann almennt. Mjög áhuga-
vert spjall og náttúrulega magnað 
að hann hafi náð að halda veitinga-
stað gangandi öll þessi ár og það 
nokkuð veginn án þess að breyta 
neinu,“ segir Ólafur Örn.

Hann segir góðar líkur á að hann 
haldi áfram í hlaðvarpinu eftir að 
fyrstu seríunni lýkur.

„Já, algjörlega, ef mér heldur 
áfram að f innast þetta svona 
skemmtilegt, þá mun ég klárlega 
halda áfram. Ég er með alveg nóg af 
hugmyndum að áhugaverðum við-
mælendum,“ segir hann.

Hlaðvarpið Kokkaflakk er fram-
leitt af Hljóðkirkjunni, en þættina 
er hægt að nálgast á öllum helstu 
streymisveitum.
steingerdur@frettabladid.is

Flakkandi kokkur í 
matarástarhlaðvarpi
Veitingamaðurinn Ólafur Örn Ólafsson lagar sig að breyttum 
heimi og breytti sjónvarpsþáttunum Kokkaflakk í samnefnt 
hlaðvarp þar sem hann ræðir við matarástfangna Íslendinga.

Ólafur Örn hefur gert Kokkaflakk fyrir sjónvarp og reynir nú fyrir sér í hlaðvarpi. FRÉTTABLÐAIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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                    ALLT ÞAÐ NÝJASTA FRÁ TEMPUR ...

AÐ SOFA ER EIT T
AÐ HVÍL AST ER ANNAÐ

... MEÐ 25% AFSL ÆT TI Í  BETRA BAKI

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

A F S L ÁT T U R
25%
KO M D U  N Ú N A !

T E M P U R-D A G A R

Nýjar gerðir
og fjölbreytt úrval 

 

heilsukodda

TEMPUR® Hybrid 
Hönnuð fyrir sneggra viðbragð

TEMPUR® Original 
Hönnuð fyrir meiri stuðning

TEMPUR® Cloud 
Hönnuð fyrir meiri mýkt

VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

LOKAVIKAN

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 prófess or við 
Harvard háskóla og sérfræðingur í svefni, 
sálfræði og taugalífeðlisfræði. Hann er 
virtur vísinda maður á þessu sviði og hefur 
birt fjölmargar ritrýndar vísindagreinar.

Þú færð bókina hjá Betra Baki, heim-
sending innifalin. Fullt verð: 3.990 kr.
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Alþjóðleg metsölubók

Frábær bók um efni sem snertir okkur öll. 

Sérlega áhugaverð, spennandi 

og aðgengileg bók.

Dr. Erla Björnsdóttir sálfræðingur

Mikilvæg og heillandi bók BILL GATES

Þess vegna sofum við er tímamótaverk sem kannar innstu leyndardóma 

svefnsins og útskýrir hvernig við getum virkjað endurnýjunarmátt hans til að 

breyta lífi okkar til hins betra.

Svefn hefur ávallt verið einn mikilvægasti þátturinn í lífi okkar, heilsu og langlífi 

en jafnframt sá sem við vissum einna minnst um, allt þar til vísindalegar 

uppgötvanir byrjuðu að varpa ljósi á hann fyrir tveimur áratugum. Hinn virti 

taugavísindamaður og svefnsérfræðingur, Matthew Walker, sýnir okkur nú á 

eftirminnilegan hátt hve lífsnauðsynlegur svefn er og hvernig hann styrkir 

hæfileika okkar til að læra og taka ákvarðanir, endurkvarðar tilfinningar, eflir 

ónæmiskerfið, stillir matarlystina og ýmislegt fleira.

Þess vegna sofum við er snilldarleg, hrífandi, áreiðanleg og afskaplega 

aðgengileg bók sem kennir lesandanum að skilja og meta svefn og drauma 

á alveg nýjan hátt.

Dr. Matthew Walker er prófessor í taugavísindum og sálfræði við 

Kaliforníuháskóla í Berkeley, forstjóri Svefnrannsóknarstöðvarinnar þar og 

fyrrverandi prófessor í geðsjúkdómafræði við Harvard háskóla.

ISBN 978-9935-517-17-3

Dr. Mathew Walker

 Þýðing:
 Herdís M. Hübner. 

 

 

 

Við hjá Betra baki tökum stolt þátt í útgáfu þessarar bókar sem stuðlað hefur að bættum 

svefni og þar með auknum lífsgæðum milljóna manna um allan heim. Þessa bók þurfa 

allir að lesa! Hún færir okkur skilning á mikilvægi góðs svefns og breytir þannig lífi fólks 

til hins betra. Góður svefn leggur grunninn að góðum degi ...

Gauti Reynisson

Forstjóri Betra bak 

VERÐ Í BETRA BAKI: 3.490 kr. 
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GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

KYNNTU ÞÉR VÖRUÚRVALIÐ
OG VERSLAÐU Í RÓLEGHEITUM

Í VEFVERSLUN OKKAR

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

BALDURSNES 6 – AKUREYRI LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

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

OPIÐ mán.–lau. kl. 11–18

Stóraukið úrval af gömlu!

BÓKAMARKAÐUR
ÁRMÚLA 42

NÓA
TRÍTLAR

VEGAN - 150 G 

249
KR/STK

1660 KR/KG

Fyrir svanga
ferðalanga

Í þessum skrifuðu orðum sit ég 
á alþjóðaf lugvelli umkringd-
ur fólki með andlitsgrímur. 

Ég hlusta á minn hefðbundna 
Spotify-lagalista, Ferðalög á 
ferðalögum. Ég hef ekki ferðast 
á milli landa síðan í febrúar, sem 
er líklegast lengsti tími sem liðið 
hefur á milli ferðalaga í heilan 
áratug. Það liggur við að ég hafi 
verið farinn að sakna öryggis-
leitarinnar. Að taka af sér beltið, 
rífa snyrtivörurnar upp úr 
handfarangrinum og skella 
þeim á bakkann án þess að næsti 
maður komi auga á óhreinu nær-
buxurnar er alltaf jafn niður-
lægjandi.

Frá því COVID kynnti sig 
til leiks þá hef ég ekki farið í 
skimun. Hef bara heyrt af því 
hræðilegar sögur. Eyrnapinna á 
stærð við skíðastaf er troðið svo 
langt upp í nösina að engu líkara 
er en að sækja eigi saursýni. 
Ég get ekki sagt að ég hlakki til 
komunnar á Kef lavíkurf lugvöll.

Þaðan verð ég svo sendur 
í útlegð, þótt hún fari fram á 
eigin heimili. Aðgreindur frá 
fjölskyldu minni má ég dúsa 
heima og finna mér eitthvað til 
dundurs í fimm daga.

Í fréttum er það helst að tvær 
ungar stúlkur hittu tvo unga 
drengi. Fjölmiðlar keppast við 
að f lytja af þessu fréttir, eins 
og þetta sé ekki eðlilegasti 
hlutur í heimi. „Ungt fólk kysst-
ist“ – stöðvið prentvélarnar! 
Komm entakerfin eru yfirfull af 
hneykslunargjörnu fólki, sem 
kemur þetta auðvitað ekkert 
við. Fólkið virðist brjálað yfir 
því að tveggja metra reglan 
hafi verið brotin, þótt það sjálft 
brjóti regluna tíu sinnum á dag. 
Ég vona að eitthvað nýtt verði að 
frétta næstu fimm daga, þar til 
borað verður í nefið á nýjan leik.

Borað í nefið



Orkusalan 
með á nýja 
heimilið!

Vertu í stanslausu stuði með okkur.
Komdu í viðskipti á orkusalan.is og 
tryggðu heimilinu grænt rafmagn.

Ertu að flytja? Passaðu að gleyma ekki stuðinu í 
flutningunum og mundu að taka Orkusöluna með 
á nýja heimilið — svo miklu meira en stuð:

 100% græn raforka — Grænt ljós fyrir alla
 Eina íslenska orkufyrirtækið sem er 
 100% kolefnishlutlaust
 Einfalt að skipta yfir í stanslaust stuð

Komdu í græn og rafmögnuð viðskipti á orkusalan.is 

Vissir þú að Orkusalan er fyrsta og eina orkufyrirtækið hér á landi 
sem kolefnisjafnar bæði rekstur og vinnslu raforku? Kolefnisspor 
Orkusölunnar með tilliti til bindingar er því núll! Auk þess geta 
viðskiptavinir Orkusölunnar fengið Grænt ljós, staðfestingu á að 
öll raforka sem heimilið eða fyrirtækið notar er græn og 100% 
endurnýjanleg. Allir okkar viðskiptavinir, bæði einstaklingar og 
fyrirtæki, geta sótt Græna ljósið á orkusalan.is.

Grænt ljós frá 
Orkusölunni

Grænar greinar um allt land
Í sumar afhenti Orkusalan öllum 72 sveit-
arfélögum landsins Grænar greinar til 
gróðursetningar en verkefnið er fyrst og 
fremst hugsað til skemmtunar og vitund-
arvakningar. Orkusalan gróðursetti til 
jafns við sveitarfélögin.

Umhverfið skiptir 
okkur öllu máli

Rafbraut um landið
Árið 2018 gaf Orkusalan öllum sveitar-
félögum landsins hleðslustöðvar fyrir 
rafbíla. Með því leggur Orkusalan sitt af 
mörkum til rafbílavæðingar, með sam-
félagslega ábyrgð að leiðarljósi. Þú finnur 
stöðvarnar á lifandi korti á orkusalan.is.

Norðurljósahlaup Orkusölunnar er ekki keppni, heldur 
árlegur upplifunarviðburður. Það er engin tímataka, 
enda markmiðið einfaldlega að njóta samverunnar 
og hreyfingarinnar á upplýstum götum Reykjavíkur. 

Sjáumst í næsta Norðurljósahlaupi, 6. febrúar 2021. 

Rafmögnuð 
hlaupaupplifun



Ertu að flytja?

EKKI
GLEYMA
STUÐINU!

Svona kemst 
þú í stuð með 
Orkusölunni

Það er einfalt og fljótlegt að 
koma í viðskipti á orkusalan.is

Hringdu í 422 1000 og 
við komum þér í stuð 

Græn orka skiptir okkur máli. 
Veldu græn viðskipti — og þú 
kemst í enn meira stuð!

Mundu að taka rafmagnið 
með á nýja heimilið og komdu 
í viðskipti á orkusalan.is

Allir viðskiptavinir, bæði núverandi og nýir, 
eiga möguleika á að vinna frítt rafmagn í 
heilt ár. Það eina sem þú þarft að gera er 
að skrá þig í viðskipti! 

Við veljum heppið heimili 1. nóvember.

Fær þitt heimili 
frítt rafmagn?


