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Vertu klár í veturinn 
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Sendibílar, pallbílar, smáir vinnubílar og stórir

SELTJARNARNES Meirihluti Sjálfstæð-
isflokksins á Seltjarnarnesi myndi 
falla í fyrsta skiptið á lýðveldistím-
anum ef gengið væri til kosninga í 
dag samkvæmt nýrri könnun. 41 
prósent myndi kjósa f lokkinn en 
aðeins 26 prósent eru ánægð með 
stjórnun bæjarins og sama hlutfall 
treystir bæjarstjóranum Ásgerði 
Halldórsdóttur. 

„Það er greinilegt að hluti Sjálf-
stæðismanna er óánægður,“ segir 
Þóra Ásgeirsdóttir hjá Maskínu sem 
framkvæmdi könnunina fyrir Félag 
Viðreisnarfólks á Seltjarnarnesi. Alls 
treysta 44 prósent bæjarbúa bæjar-
stjóranum illa og 42,5 prósent eru 
óánægð með stjórnun bæjarins. 
Flestir nefna fjármálin sem mikil-
vægasta þáttinn en hallarekstur bæj-
arins hefur mikið verið til umræðu 
að undanförnu. – khg / sjá síðu 6

Óánægju gætir 
á Seltjarnarnesi

Sjórinn var óvenju hlýr í gær að mati sjósundfólks í Nauthólsvík í gær. Sjósund nýtur sívaxandi vinsælda. Þó að kalt hafi verið úti og napur vindur þá var talsvert af fólki í sjónum. Þessi 
vaski sundmaður var í hópi sem var á leið inn að ylströndinni, til að komast þangað þarf að synda yfir steina og þara, það lét hann ekkert á sig fá og var örsnöggur í gegn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

COVID-19 Evrópusambandið hefur 
til skoðunar að koma á fót sam-
ræmdu kerfi til að auðvelda frjálsa 
för ferðamanna innan ESB og EES-
svæðisins. Þjóðverjar fara nú með 
forsæti í ráðherraráði Evrópusam-
bandsins og hafa lagt til litakóða 
fyrir frjálsa för milli landa ESB 
og EES á meðan á heimsfaraldri 
COVID-19 stendur. Grænt land mið-
ast við færri en 25 tilfelli á hverja 
100 þúsund íbúa 14 daga á undan. 
Rauð lönd væru þar sem f leiri en 
50 tilfelli hefðu greinst á hverja 100 
þúsund íbúa 14 daga á undan. 

Óvíst er hvort eða þá hvenær 
kerfið taki gildi.

Ísland sendi frá sér athugasemdir 
til sambandsins vegna málsins í 
gær. „Við höfum farið þá leið að 
skima á landamærum og myndum 
vilja halda því áfram í einhverri 
mynd þar sem við höfum getuna 
til þess,“ segir Áslaug Arna Sigur-
björnsdóttir dómsmálaráðherra. 
„Við munum svo sjá hver lokaniður-
staða Evrópusambandsins verður í 
þessu til að koma á samræmingu á 
umferð á innri landamærunum.“

Tilgangurinn með tillögum ESB 
er að einfalda og samræma reglur 
milli landa. Reglurnar yrðu ekki 
bindandi og myndu ekki ná til vöru-
bílstjóra, sjófarenda eða annarra 

sem ferðast vegna starfa sinna.
Íslenska ríkisstjórnin hefur þegar 

gefið út að fyrirkomulag skimana 
vegna COVID-19 á landamærum 
verði óbreytt til 1. desember næst-
komandi, nema að tilefni gefist til 
endurskoðunar fyrr. Áslaug Arna 
útilokar ekki að fyrirkomulaginu 
verði breytt ef tillögur Þjóðverja ná 
fram að ganga. Ljóst sé að í áfram-
haldandi baráttu við veiruna verði 
að taka mið af meðalhófi hverju 
sinni og mikilvægt sé að endur-
skoða ákvarðanir mjög reglulega. 

„Það er mikilvægt að til framtíðar 
sé frjáls för fólks innan svæðisins 
tryggð, eins og verið hefur.“ – ab

Gætu liðkað fyrir ferðalögum
Evrópusambandið skoðar að koma á fót samræmdu kerfi til að auðvelda ferðalög í heimsfaraldrinum. 
Dómsmálaráðherra útilokar ekki að kerfið leiði til breytinga á fyrirkomulagi landamæraskimana.

Við höfum farið þá 
leið að skima á 

landamærum og myndum 
vilja halda því áfram í 
einhverri mynd þar sem við 
höfum getuna til þess.
Áslaug Arna 
Sigurbjörnsdóttir, 
dómsmálaráð-
herra



Veður

Breytileg og síðar suðlæg átt, 3-10 
m/s með morgninum og víða 
rigning, en rofar smám saman til 
seinni partinn. Hiti 3 til 10 stig. 
SJÁ SÍÐU 12

Busapeysur keyrðar heim að dyrum

Nýnemar í Borgarholtsskóla voru boðnir velkomnir í skólann með rauðri peysu með merki skólans þrátt fyrir að skólahald liggi niðri vegna heims-
faraldursins. Sérfræðingar hafa viðrað áhyggjur af nýnemum þar sem það getur verið erfitt að kynnast samnemendum. Þeir Kristófer Páll Sigurðs-
son og Sólon Björn Hannesson óku um borgina í gær vopnaðir grímum og færðu nýnemum peysur heim að dyrum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

COVID-19 „Engan munar um að gera 
þetta á átta til níu daga fresti, en við 
trúum því að þetta snarminnki lík-
urnar á smiti,“ segir Stefán Pálsson, 
sagnfræðingur og formaður hús-
félagsins í Eskihlíð 10 og 10a þar 
sem íbúarnir skipta með sér dag-
legum sóttvörnum á sameigninni.

„Fólki finnst sjálfsagt og eðlilegt 
að taka höndum saman um svona 
verkefni sem kallar í raun ekki á 
neina teljandi vinnu en getur reynst 
mjög áhrifaríkt,“ segir Stefán og 
veltir fyrir sér hvort þessi mynd-
líking sé yfirleitt nothæf á tímum 
kórónaveirunnar.

„Þetta er fjögurra hæða blokk og 
lyftulaus svo allir arka um sömu 
stigagangana. Þar voru augljós-
lega margir sameiginlegir snerti-
f letir,“ segir Stefán og bætir við 
að skömmu eftir að fyrsta bylgja 
faraldursins reis hafi fólkið í blokk-
inni farið að ræða saman.

„Þá voru margir komnir í þá 
stöðu að vinna að heiman, aðrir í 
sjálfskipaðri sóttkví vegna aldurs, 
undirliggjandi sjúkdóma eða ann-
ars og einhver spurði hvort hús-
félagið gæti ekki keypt gerileyði 
til að þau sem vildu gætu sprittað 
í sameigninni.“

Stefán segir að þegar í stað hafi 
verið ákveðið að ganga skrefinu 
lengra. „Dögunum var skipt niður á 
íbúðirnar þannig að hver fékk sinn 
dag og þannig farið með sprautu og 
af þurrkunarklút á hverjum degi á 
handriðið á ganginum, ljósarofa, 
lokin fyrir ruslarennunni, hurðar-
húna í sameign og dyrabjöllurnar 
í anddyrinu. Alla þessa augljósu 
snertif leti.“

Hann segir einnig að þessu hafi 
að mestu verið hætt þegar allt datt 
í dúnalogn í sumar. „En fyrir svona 

mánuði eða þar um bil þá byrj-
uðum við aftur að prenta út daga-
talið og fylltum á brúsann,“ segir 
húsfélagsformaðurinn.

„Ég skal játa að þetta er fyrir-
komulag sem mér sjálfum hefði 

aldrei dottið í hug en um leið og 
við byrjuðum hugsaði maður: Já, 
auðvitað! Af hverju gera þetta ekki 
allir?“ spyr Stefán sem þó er með-
vitaður um að þau í Eskihlíðinni 
hafi ekki fundið upp sóttvarna-
hjólið.

„En við vitum af fólki sem hefur 
heyrt af þessari tilhögun og tekið 
upp í sínum húsum. Lykilatriðið er 
að hafa alla með, ekki láta ábyrgð-
ina lenda á einum til tveimur sótt-
hræddum í stigaganginum á meðan 
hinir vaða um allt með skítugar og 
úthnerraðar krumlurnar.

Það taka allir þátt en ég geri 
mér líka grein fyrir því að það er 
örugglega auðveldara fyrir okkur 
en marga aðra að taka svona upp 
vegna þess að samkenndin í húsinu 
er mikil.“ toti@frettabladid.is

Standa sameinuð og 
sóttvarin í Eskihlíð
Húsfélagið í Eskihlíð 10 kaupir hreinsiefnin og íbúarnir skiptast á um að sótt-
hreinsa snertifleti í sameign daglega. Formaðurinn segir auðvelt að sameinast 
um verkefnið sem kalli ekki á mikla vinnu en geti reynst mjög áhrifaríkt.

Lykilatriðið er að 
hafa alla með, ekki 

láta ábyrgðina lenda á 
einum til tveimur sótt-
hræddum í stigaganginum á 
meðan hinir vaða um allt 
með skítugar og úthnerr-
aðar krumlurnar.

Stefán Pálsson

„Af hverju gera þetta ekki allir?“ spyr Stefán Pálsson sem fer fyrir húsfélag-
inu sem splæsir í sprittið fyrir sameignina.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

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

GEIRFINNSMÁL „Þegar við Íslending-
ar hugsum um traust til dómstóla er 
þetta án efa fyrsta málið sem kemur 
upp í huga allra Íslendinga,“ sagði 
Páll Rúnar M. Kristjánsson, lög-
maður Tryggva Rúnars Leifssonar, 
í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær þar 
sem aðalmeðferð í bótamálum hans 
og Kristjáns Viðars Júlíussonar gegn 
íslenska ríkinu fór fram.

Páll Rúnar sagði yfirstandandi 
málaferli, um bætur til þeirra sem 
ranglega voru dæmdir, mikilvægan 
hlekk í sögu Guðmundar- og Geir-
finnsmála.

„Traust til dómstóla byggir ekki á 
því að dómstólar geri aldrei mistök 
heldur byggir það á því að þegar 
dómstólar gera mistök horfist þeir 
í augu við mistök sín, læri af þeim og 
leiðrétti þann skaða sem mistökin 
hafa valdið,“ sagði Páll Rúnar.

Málflutningurinn var um margt 
litaður af því að mál Guðjóns Skarp-
héðinssonar hefur þegar verið flutt 
og dæmt en ríkið var sýknað af hans 
kröfu um frekari bætur með vísan 
til meðal annars fyrningar og eigin 
sakar.

Niðurstöðu í málunum er að 
vænta innan nokkurra vikna. – aá

Dómstólar læri 
af mistökunum

Aðstandendur Tryggva Rúnars 
glöddust þegar sýknudómur var 
kveðinn upp í Hæstarétti árið 2018. 

ATVINNA „Við ákváðum að leggja 
okkar að mörkum við þessar vondu 
aðstæður í samfélaginu og f lýtum 
verkefnum,“ segir Bjarni Bjarna-
son, forstjóri Orkuveitunnar, en ný 
fjárhagsspá OR var samþykkt fyrir 
helgi og kynnt í gær. Orkuveitan 
ætlar að eyða um sex milljörðum í 
svokölluð viðspyrnuverkefni sem 
þurfa mikinn mannafla og eru verk-
efni sem skapa atvinnu víðs vegar. Á 
þessu ári eru tveir milljarðar settir í 
þessi verkefni og fjórir á því næsta.

Fyrirtækið hyggst verja 108 
milljörðum í viðhald og nýjar fjár-
festingar en stærsti hlutinn fer í 
veitukerfi eða 69 milljarðar.

Um 200 störf eiga að verða til 
vegna viðspyrnufjárfestingaverk-
efnisins en stærstu einstöku fjár-
festingaverkefnin eru meðal annars 
endurnýjun á aðveituæð hitaveitu 
Akraness og Borgarness, innleiðing 
stafrænna mæla, endurnýjun stofn-
lagna vatnsveitu og bygging skólp-
dælustöðvar í Naustavogi.  – bb

Sex milljarðar í 
ný störf hjá OR

Kristján Viðar sat 682 
daga í einangrun. Tryggvi 
Rúnar sat í einangrun í 627 
daga. Þeir voru dæmdir 
sekir en sýknaðir 2018.

6 .  O K T Ó B E R  2 0 2 0   Þ R I Ð J U D A G U R2 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Áfram opið 
þó dyrunum 
sé lokað
Í ljósi aðstæðna hefur dyrum á útibúum bankans á 
höfuðborgarsvæðinu og á Selfossi verið lokað en tekið verður á 
móti viðskiptavinum sem bóka sér tíma.

Hægt er að bóka tíma á vef Íslandsbanka en auk þess bendum við 
viðskiptavinum á að hægt er að nýta sér netspjall bankans eða hafa 
samband í 440-4000. Forsvarsmönnum fyrirtækja er bent á að hafa 
beint samband við sína tengiliði innan bankans.  

Í Íslandsbankaappinu er hægt að sinna öllum helstu 
bankaviðskiptum eins og að greiða reikninga, millifæra, 
sækja um lán, dreifa greiðslum og sækja PIN-númer.  Í 
netbanka er einnig hægt að greiða inn á lán.

Við biðjumst velvirðingar á óþægindunum sem þetta kann að valda í 
þessu sameiginlega verkefni okkar allra.

Islandsbanki.is
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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

COVID -19 Hertar samkomutak-
markanir vegna kórónaveirufarald-
ursins tóku gildi hér á landi í gær og 
miðast fjöldi þeirra einstaklinga 
sem koma mega saman nú við tutt-
ugu fullorðna. Þá hefur neyðarstigi 
almannavarna verið lýst yfir í sam-
ráði við sóttvarnalækni. Virkjun 
neyðarstigs hefur ekki teljandi áhrif 
á almenning umfram hættustig sem 
varað hefur frá 25. maí. Stjórnvöld 
og viðbragðsaðilar hafa undan-
farið unnið að miklu leyti líkt og 
um neyðarstig væri að ræða.

Í gær voru 670 manns í einangrun 
með virkt COVID-19 smit hér á 
landi og fimmtán lágu á sjúkra-
húsi vegna sjúkdómsins, þar af þrír 
í öndunarvél á gjörgæslu. Tæplega 
4.300 manns voru í sóttkví, 2.391 
í almennri sóttkví og 1.881 í skim-
unarsóttkví. Sólarhringinn á undan 
greindust 59 einstaklingar með 
COVID-19 og var rúmur helmingur 
þeirra í sóttkví við greiningu.

Landspítali er nú á hættustigi 
vegna faraldursins en á spítalanum 
eru 677 sjúklingar í eftirliti COVID-
19 göngudeildar, 58 starfsmenn í 
sóttkví og 40 starfsmenn í einangr-
un. Nýgengi innanlandssmits, það 
er fjöldi smitaðra síðustu fjórtán 
daga á hverja 100 þúsund íbúa, jókst 
milli daga og mældist í gær 156,3.

Þær hertu samkomutakmark-
anir sem tóku gildi í gær fela í sér 
lokun kráa, skemmtistaða og spila-
sala. Aðrir veitingastaðir, þar sem 
áfengisveitingar eru heimilaðar, 
mega ekki hafa opið lengur en til 
ellefu á kvöldin alla daga vikunnar 
og eiga að fylgja gildandi fjöldatak-
mörkun og nándarreglu. Líkams-
ræktarstöðvar eiga að vera lokaðar 
almenningi en sundlaugar verða 
áfram opnar með þrengri fjölda-
takmörkunum, einungis helmingi 

leyfilegs fjölda samkvæmt starfs-
leyfi. Ekki er gert ráð fyrir áhorfend-
um á íþróttaviðburðum sem fara 
fram innandyra og grímuskylda 
hefur verið tekin upp í strætó.

Fjöldatakmarkanir eiga ekki 
við um börn fædd 2005 eða síðar 
og ekki verða gerðar breytingar 
á starfsemi leik- og grunnskóla. 
Eins metra reglan verður áfram í 
gildi og grímuskylda þar sem ekki 
er hægt að tryggja eins metra fjar-
lægð á milli fólks. Starfsfólk á leik-
skólum og grunnskólum skal gæta 
eins metra nándarreglu þegar and-
litsgrímur eru ekki notaðar. Þá er 
fólk hvatt til þess að huga að sótt-
vörnum. birnadrofn@frettabladid.is

Hertar samkomutakmarkanir 
vegna kórónaveirufaraldurs
Frá og með deginum í gær tóku gildi hertar takmarkanir á samkomum hér á landi vegna kórónaveirufar-
aldursins. Mega nú einungis tuttugu manns koma saman og hefur neyðarstigi almannavarna verið lýst 
yfir. Skemmtistaðir, krár og líkamsræktarstöðvar eru lokaðar og eins metra reglan er áfram enn í gildi. 

Fram kom á fundi almannavarna í gær að um 670 manns séu með virkt smit í landinu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Fjöldatakmarkanir:

n  20 manna almenn fjöldatak-
mörkun.

n  30 manna hópar í framhalds- 
og háskólum.

n  50 manna hámark í útförum.
n  50 manna hámark í keppnis-

íþróttum með snertingu.
n  100 manna hámark í til-

teknum verslunum.
n  100 manna hólf og grímu-

skylda í leikhúsum.
n  100 manna rými fyrir áhorf-

endur á íþróttaleikjum utan-
dyra.

Undantekningar:

n  Störf Alþingis eru undanskilin 
fjöldatakmörkunum.

n  Dómstólar þegar þeir fara 
með dómsvald sitt.

n  Viðbragðsaðilar, s.s. lögregla, 
slökkvilið, björgunarsveitir 
og heilbrigðisstarfsfólk er 
undanþegið fjöldatakmörk-
unum við störf sín.

n  Strætisvagnar eru undan-
skildir reglunni um 20 manna 
hámarksfjölda en grímu-
skylda er í gildi.

n  Börn fædd 2005 eða síðar.

REYKJAVÍK Meirihluti borgarstjórn-
ar mun í dag leggja fram tillögu þess 
efnis að velferðarsviði Reykjavíkur 
verði falið að ganga til viðræðna 
við heilbrigðisráðuneytið um sam-
eiginlegan rekstur á neyslurými í 
borginni.

„Þetta er fyrst og fremst skaða-
minnkandi aðgerð þar sem boðið er 

upp á hreinan stað þar sem þú getur 
fengið ráðgjöf, nálar og í rauninni 
það sem þú þarf til þess að skaðinn 
af því að nota fíkniefni í æð sé sem 
allra minnstur,“ segir Heiða Björg 
Hilmisdóttir, borgarfulltrúi og for-
maður velferðarráðs.

Frumvarp um neyslurými var 
samþykkt á Alþingi í maí og felur í  

sér að Embætti landlæknis geti veitt 
sveitarfélögum heimild til að stofna 
og reka neyslurými. Heiða Björg 
segir að með tillögunni, sem lögð 
verður fram á fundi borgarstjórnar 
í dag klukkan 14, sé meirihlutinn að 
taka fyrsta skrefið í því að neyslu-
rými verði að veruleika hér á landi.

„Við höfum náð sátt um þetta 

í meirihlutanum en það verður 
áhugavert að sjá hvernig minni-
hlutinn bregst við. Eitthvert sveitar-
félag þarf að taka af skarið og okkur 
finnst bara eðlilegt að það séum 
við,“ segir Heiða.

Verði tillagan samþykkt verður í 
framhaldinu óskað eftir viðræðum 
við ráðuneytið.  – bdj

Borgin og ríkið sjái sameiginlega um rekstur neyslurýmis

Nýr meðferðarkjarni verður um 70 
þúsund fermetrar að stærð. 

LANDSPÍTALINN „Fjárlagafrumvarpið 
boðar aukinn kraft í Hringbrautar-
verkefnið og er ég ekki í vafa um að 
Alþingi mun styðja verkefnið áfram 
af fullum þunga,“ segir Gunnar Svav-
arsson, framkvæmdastjóri NLSH 
ohf., Nýs Landspítala, í tilkynningu 
þegar kynnt var að Eykt hefði orðið 
fyrir valinu í útboði á uppsteypu 
meðferðarkjarna NLSH.

Tilboð Eyktar er 8,68 milljarðar 
króna, um 82 prósent af kostnaðará-
ætlun sem er 10,5 milljarðar króna 
án virðisaukaskatts. Nýr meðferðar-
kjarni verður um 70.000 fermetrar 
að stærð. Áætlanir gera ráð fyrir að 
uppsteypan hefjist í nóvember. – bb

Eykt hreppti 
milljarða króna 
uppsteypuverk

UMHVERFISMÁL Kanna þarf betur 
áhrif af fyrirhuguðu knattspyrnu-
húsi Hauka í Hafnarfirði að mati 
heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- 
og Kópavogssvæðis.

Óskað var umsagnar nefndarinn-
ar vegna umhverfisskýrslu sem gera 
varð vegna deiliskipulagsbreyt-
inga við Ásvelli. „Heilbrigðisnefnd 
telur að umhverfisskýrsla vegna 
breytinga á deiliskipulagi Ásvalla 
svari ekki þeim áleitnu spurning-
um sem vakna um áhrif háreists 
knattspyrnuhúss á vatnabúskap 
Ástjarnar eða lífríki hennar,“ svar-
ar nefndin og minnir á að Ástjörn 
sé friðlýst svæði á ábyrgð Hafnar-
fjarðarbæjar og sé hluti fólkvangs 
Ásfjalls og Ástjarnar. „Undirbyggja 
þarf vandlega allar ákvarðanir og 
framkvæmdir sem hugsanlega geta 
valdið þar röskun.“ – gar

Óttast neikvæð 
áhrif á Ástjörn

Heiða Björg 
Hilmarsdóttir, 
borgarfulltrúi og 
formaður vel-
ferðarráðs
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Það miskunnsam-
asta sem við getum 

gert er að leyfa þeim sem eru 
í minni hættu að lifa sínu lífi 
og byggja upp ónæmi en 
verja þá sem eru í hættu.
Úr yfirlýsingunni í Great Barrington

26 prósent Seltirninga 
treysta Ásgerði Halldórs-
dóttur bæjarstjóra vel og 44 
prósent illa.

Þú hringir í síma 517 5500
eða sendir póst á 
lyfsalinn@lyfsalinn.is

Fáðu ly�n send frítt heim

GLÆSIBÆ

www.lyfsalinn.is

GLÆSIBÆ
OPIÐ  08:30-18:00 mán.- fös.

Sími 517 5500  /  lyfsalinn@lyfsalinn.is

VESTURLANDSVEGI
OPIÐ  10:00-22:00 alla daga

Sími 516 5500  /  vesturlandsvegur@lyfsalinn.is

URÐARHVARFI
OPIÐ  08:30-18:00 mán.- fös.

Sími 516 5505  /  urdarhvarf@lyfsalinn.is

og þér líður betur

SELTJARNARNES Meirihluti Sjálf-
stæðisf lokksins á Seltjarnarnesi 
myndi falla ef gengið væri til kosn-
inga í dag samkvæmt nýrri könnun. 
Myndi f lokkurinn fá rúmlega 41 
prósent atkvæða, Samfylkingin 
rúmlega 29 prósent, Viðreisn/Nes-
listi tæplega 16, Fyrir Seltjarnar-
nes tæplega 6 og aðrir 8 prósent. 
Könnunin var unnin í júlí og ágúst 
af Maskínu fyrir Félag Viðreisnar-
fólks á Seltjarnarnesi.

756 bæjarbúar fengu könnunina 
senda og svöruðu 468, eða 61,9 pró-
sent, sem er nokkuð gott svarhlut-
fall samkvæmt Þóru Ásgeirsdóttur 
hjá Maskínu. En könnunin var 
unnin bæði með tölvupósti og sím-
hringingum. Úrtakið er stórt fyrir 
sveitarfélag með um 4.700 íbúa, 
svörin nema 10 prósentum af íbúa-
fjölda.

Athygli vekur að aðeins 26 pró-
sent bæjarbúa eru ánægð með 
stjórnun bæjarins og sama hlutfall 
treystir bæjarstjóranum Ásgerði 
Halldórsdóttur vel, langt undir því 
fylgi sem Sjálfstæðisf lokkurinn 
mælist með. 

„Það er greinilegt að hluti Sjálf-
stæðismanna er óánægður,“ segir 
Þóra. „11,3 prósent þeirra eru frem-
ur óánægð með stjórnunina og 2,6 
prósent mjög óánægð.“ Þá finnst 
tæplega 34 prósentum Sjálfstæðis-
manna stjórnunin í meðallagi.

Alls treysta 44 prósent Seltirn-
inga bæjarstjóra illa og tæplega 42,5 
prósent eru óánægð með stjórnun 
bæjarins samkvæmt könnuninni.

Seltjarnarnes hefur verið eitt af 
höfuðvígjum Sjálfstæðisflokksins 
og hefur f lokkurinn einn stýrt 
málum þar frá árinu 1948, eða eftir 
klofninginn frá Kópavogi. Þó með 

þeirri undantekningu að árin 1958 
til 1962 sat sjálfkjörinn „Listi allra 
flokka“.

Árið 2006 hafði f lokkurinn rúm-
lega 67 prósenta fylgi en það hefur 
dalað mikið síðan þá. Árið 2010 fór 
fylgið niður í 58 prósent og tæplega 

53 prósent árið 2014. Í síðustu kosn-
ingum, árið 2018, hékk flokkurinn 
naumlega á meirihluta sínum með 
46 prósent og munaði aðeins 23 
atkvæðum að hann félli.

Maskína kannaði einnig álit íbúa 
á ýmsum málaf lokkum og voru 
tveir taldir langmikilvægastir, fjár-
mál og skólamál. 

Hallarekstur bæjarins, sem rekja 
má meira en fimm ár aftur í tímann, 
hefur mikið verið til umræðu að 
undanförnu. Lét bæjarstjórn gera 
óháða skýrslu hjá HLH ráðgjöf á 
rekstrinum með hagræðingartil-
lögum, sem birt var í febrúar. Sam-

kvæmt könnun Maskínu töldu 
langf lestir, 29 prósent, fjármálin 
það sem helst mætti betur fara í 
málefnum bæjarins og 12 prósent 
nefndu viðhald og umhirðu.

Í skýrslu HLH kom meðal annars 
fram að stöðugildum hefði fjölgað 
langt umfram íbúafjölgun sveitar-
félagsins. Einnig að „annar rekstrar-
kostnaður“ væri hæstur á landinu. 
Meðal annars var kostnaður vegna 
kaffimeðlætis sjö milljónir króna 
árið 2018. Alls var uppsafnaður 
hallarekstur bæjarins á fimm árum 
600 milljónir.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Íbúar á Seltjarnarnesi eru 
óánægðir með stjórn bæjarins
Samkvæmt nýrri skoðanakönnun myndi Sjálfstæðisflokkurinn á Seltjarnarnesi aðeins fá 41 prósent ef 
gengið væri til sveitarstjórnarkosninga í dag. Þar með myndi flokkurinn missa meirihluta sinn í bæjar-
stjórn í fyrsta skipti á lýðveldistímanum. Telja flestir Seltirningar fjármálin það sem betur mætti fara.

Mikill hallarekstur hefur verið á Seltjarnarnesi undanfarin fimm ár. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

COVID-19 Á þriðja tug fræðimanna 
í læknavísindum og líffræði komu 
saman í bænum Great Barrington 
í Massachusettsfylki í Bandaríkj-
unum og skrifuðu undir yfirlýsingu 
um aðgerðir stjórnvalda vegna 
COVID-19. Telja þeir aðgerðirnar 
ganga of langt.

„Skólar og háskólar ættu að vera 
opnir fyrir staðarnám. Tómstundir 
og íþróttir ættu að halda áfram. 

Ungt fólk sem ekki er í áhættuhóp-
um ætti ekki að vinna í fjarvinnu. 
Veitingastaðir og verslanir ættu að 
vera opin. Listir, tónlist, íþróttir og 
önnur menningarstarfsemi ætti að 
halda áfram,“ segir í yfirlýsingunni.

Meðal þeirra sem skrifa undir eru 
prófessorar í faraldsfræði við Har-
vard-, Oxford- og Stanfordháskóla. 
Einnig Michael Levitt sem fékk 
Nóbelsverðlaun árið 2013.

Hafa f ræðimennir nir bæði 
áhyggjur af líkamlegum og andleg-
um áhrifum aðgerðanna sem mörg 
ríki hafa gripið til. Lýsi þetta sér 
meðal annars í minni bólusetning-
um gegn öðrum sjúkdómum, færri 
krabbameinsskimunum, meiri 
hjarta- og æðakerfisvandamálum 
og versnandi andlegri heilsu. Muni 
þetta leiða til hærri dánartíðni 
þegar fram líði stundir.

Segjast þeir sannfærðir um að 
veiran verði ekki stöðvuð og að 
hjarðónæmi muni á endanum nást. 
„Við vitum að hinir öldnu og fötluðu 
eru þúsund sinnum líklegri til að 
látast af völdum COVID-19,“ segir í 
yfirlýsingunni. „Það miskunnsam-
asta sem við getum gert er að leyfa 
þeim sem eru í minni hættu að lifa 
sínu lífi og byggja upp ónæmi en 
verja þá sem eru í hættu.“ – khg

Telja aðgerðirnar gegn COVID-19 valda skaða á lýðheilsu

BANDARÍKIN Fjölmargir úr kosn-
ingateymi Bandaríkjaforsetans 
Donalds Trump hafa smitast af 
COVID-19 og er upplausn sögð ríkja 
innan herbúðanna. Meðal smitaðra 
eru Bill Stepien kosningastjóri og 
Ronna McDaniel, yfirmaður lands-
sambands Repúblikanaf lokksins. 
Allir kosninga- og fjáröflunarfundir 
sem skipulagðir voru á næstunni 
hafa verið settir á ís.

Forsetinn sjálfur hefur verið 
harðlega gagnrýndur af læknum 
fyrir að láta keyra sér fram hjá Wal-
ter Reed-spítalanum þar sem hann 
hefur dvalist, veifandi til stuðn-
ingsmanna sinna. Var uppákoman 
sögð óábyrg og að læknar forsetans 
hefðu aldrei átt að leyfa þetta. Eins 
og frá var greint um helgina hefur 
Trump verið nokkuð illa haldinn af 
veikindum sínum og meðal annars 
þurft að fá súrefnisgjöf.

Undirgengst hann nú lyfjameð-
ferð og fær bæði stera og mótefni 
sem enn eru á tilraunastigi. Læknar 
Trumps hafa þó ekki viljað gefa allt 
upp um ástand hans og hvernig 
honum gengur að berjast við sjúk-
dóminn.

„Ég skil núna hvernig þessi sjúk-
dómur virkar. Þetta er alvöru skóli, 
ekki bóknám,“ sagði Trump í mynd-
bandi sem birt var frá spítalanum. 
Hann hefur hins vegar krafist þess 
að verða útskrifaður sem fyrst. – khg

Upplausn innan 
kosningateymis 
Trumps forseta 

Stuðningsmenn Trumps fjölmenntu 
fyrir utan sjúkrahúsið. MYND/EPA
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Ferskt heilslátur 
3 stk

4.599 kr/pk

Heilslátur 3 stk
án blóðs

4.399 kr/pk 
Frosið heilslátur 
3 stk

4.499 kr/pk

Dilkalifur

449 kr/kg

Dilkahjörtu

649 kr/kg

Þindar 5 kg/poka

449 kr/kg

Blóð

239 kr/lítri

Eistu

699 kr/kg

Dilkanýru

499 kr/kg

Sviðahausar

599 kr/kg

Kalóneraðar
vambir 3 stk

1.299 kr/pk

Próteinkeppir
10 stk

1.499 kr/pk

Brytjaður mör u.þ.b. 3 kg

279 kr/kg

Mör

189 kr/kg

ÓDÝRT OG GOTT
Þrjú slátur duga í u.þ.b. níu máltíðir fyrir fjögurra manna fjölskyldu, 

ef allt hráefnið er notað og bæði gerð lifrarpylsa og blóðmör
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Það eina sem 
er á hreinu er 
að þetta er 
ekki búið og 
er ekkert að 
verða búið.

 

Við eigum að 
vera vakandi 
þegar svona 
sterk aðvör-
unarljós 
blikka.

Hertar samkomutakmarkanir eru 
aftur orðnar staðreynd. Þriðja bylgja 
kórónaveirunnar er í bullandi vexti 
hér á landi og næstu tvær vikurnar 
þurfum við að sætta okkur aftur við 
að mega ekki hittast í fjölmennari 

hópum en 20. Enginn fer á barinn né í ræktina fyrr en í 
fyrsta lagi upp úr miðjum mánuði.

Við erum sem betur fer flest búin að mastera fjar-
fundarbúnaðinn og landinn er búinn að innrétta 
heimaskrifstofur, matarinnkaup á veraldarvefnum 
eru lítið mál og fínustu veitingastaðir eru að massa 
heimsendinguna. Við erum nú með reynsluna. Við 
kunnum þetta og vitum hvernig við gerum þetta. En 
nennum við þessu?

Nýyrðið farsóttarþreyta sem ég heyrði Ölmu Möller 
í fyrsta sinn nota í gær segir mér að svarið sé nei. Orðið 
er þýðing á hugtakinu Pandemic fatigue sem notað 
er um tilfinninguna þegar hin stöðuga árvekni sem 
krafist er, er farin að virka yfirþyrmandi og takmark-
anir eru farnar að þreyta fólk.

Þrjátíu milljónir manna hafa sýkst af COVID-19 og 
tæp milljón látist. Heilsufarslegar afleiðingar veirunn-
ar eru óumdeildar en aðgerðir til að hefta útbreiðslu 
hennar hafa jafnframt haft hrikalegar afleiðingar 
um heim allan. Óöryggið um framtíðina er algjört og 
tekur sinn toll af sálartetrinu. Það eina sem er á hreinu 
er að þetta er ekki búið og er ekkert að verða búið.

Aftur á móti hefur lítið farið fyrir umræðu um 
hversu langan tíma samfélagið þarf að glíma við 
faraldurinn. Aðgerðir stjórnvalda eru til nokkurra 
mánaða í einu og tillögur sóttvarnalæknis gilda til 
nokkurra vikna í senn.

Við hvern mánuð sem ástandið varir stækkar 
efnahagslega áfallið. Kannski heyrum við talað um 
kreppuþreytu innan skamms.

Það styttist í áramót og eru ansi margir farnir að 
hlakka til að kveðja árið 2020, ár heimsfaraldurs, tak-
markana, gjaldþrota, atvinnuleysis og appelsínugulra 
viðvarana.

Staðreyndin er aftur á móti sú að það er í raun 
ekkert sem bendir til þess að árið 2021 verði einhverju 
skárra. Bóluefni er ekki fundið og veiran mun ekki 
hverfa. Þegar og ef bóluefnið finnst á svo eftir að koma 
því í framleiðslu og dreifa því um heiminn.

Í nýlegri grein úr Journal of General Internal Med-
i c  ine var reynt að varpa ljósi á líklegar sviðsmyndir 
við gerð bóluefnis. Tugir sérfræðinga sem vinna að 
rannsóknum á bóluefnum voru spurðir um hvenær 
þeir teldu líklegast að bóluefni yrði tilbúið. Vísinda-
mennirnir voru nokkuð samhljóða og mátu það svo 
að líklegast gætum við gert ráð fyrir því í september/
október á næsta ári. Þannig að búast má við að sam-
félagslegra áhrifa af bólusetningu gæti fyrst undir lok 
árs 2021.

Þannig eru allar líkur á að við þurfum að lifa við 
skert lífskjör töluvert lengur, spænska veikin geisaði 
í tvö ár og það er ekkert sem segir okkur að þetta taki 
styttri tíma.

Ættum við ekki að hugsa þetta til lengri tíma?
Hvernig sjáum við samfélagið fyrir okkur næsta árið?

Farsóttarþreyta

Tölulæsi
Nýjar hömlur voru settar á land 
og lýð á sunnudagskvöld vegna 
faraldursins. Þar er gert ráð fyrir 
að samkomutakmarkanir séu 
við 20 manns, eða 30 manns, eða 
50 manns eða 100 manns eða 
200 manns – allt eftir því hvað 
verið er að gera, hvar og hver á í 
hlut. Þetta þykir þeim sem eru 
með stúdentspróf úr máladeild 
óviðráðanlega f lókið. Meira að 
segja vefst fyrir sumum að telja 
skammlaust upp að 20 svo litlu 
skeiki. Þannig eru að verða tvær 
þjóðir í þessu landi, þeir sem 
átta sig á fjöldatakmörkunum 
og hinir sem ekki gera það.

Myndarlegir
Kínverjarnir eru myndaglöð 
þjóð. Þegar enn voru hér ferða-
menn voru þeir sem komu frá 
Kína áberandi fyrir að vera 
stöðugt að taka myndir hvar 
sem þeir komu. Við heimamenn 
vorum ánægðir með þetta hátta-
lag því að þannig bærust myndir 
af landinu víðs vegar um í Kína. 
Þessi áhugi kínverskra virðist ná 
langt út fyrir raðir ferðamanna 
því að ekki ber á öðru en þeir 
hafi líka áhuga á að myndatöku-
vélar þeirra nái sem víðustu 
skoti, ef marka má aðfinnslur 
Persónuverndar vegna öryggis-
myndavéla við sendiráð þeirra. 
Eru hreyfimyndir úr Borgartúni 
ekki fyrirtaks landkynning, þar 
sem greina má jafnvel þá sem 
skjótast inn í stofnanir þær sem 
standa við götuna?

Haustið 2015 gerðist Reykjavíkurborg aðili 
að Þjóðarsáttmála um læsi. Markmiðið var 
að öll börn gætu lesið sér til gagns, en að 

lokinni grunnskólagöngu geta 30 prósent drengja 
ekki lesið sér til gagns. Ekki hefur orðið marktækur 
árangur á fyrstu árum skólagöngunnar. Þvert á 
móti. Á síðasta ári voru tæp 40 prósent barna í 2. 
bekk í Reykjavík sem gátu ekki lesið sér til gagns 
eins og það er skilgreint. Þegar borgin gerðist aðili 
að Þjóðarsáttmála um læsi var þetta hlutfall 35 pró-
sent. Engin mæling er gerð á þessu ári. Þessar tölur 
eru vísbending um að enn sé sitthvað í ólestri. Þegar 
tölurnar eru rýndar kemur í ljós að öll árin frá 2002 
hafa drengir verið með lakari útkomu en stúlkur. 
Það er ekki í lagi. Kynbundinn munur eykst á 
grunnskólastigi og er áberandi hvað drengir standa 
höllum fæti við lok grunnskólagöngu. Mennta-
málaráðherra benti nýverið á stöðu nemenda í 
Háskóla Íslands, en aðeins 27 prósent þeirra sem 
stunda nám á framhaldsstigi eru karlar. Það er því 
eins og kynbundinn munur í námi aukist þegar á 
líður. Leggja þarf aukna áherslu á fyrstu skólastigin 
og hafa námsefni sem höfðar til beggja kynja.

Gerum betur
Í dag liggur fyrir borgarstjórn tillaga borgarfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um að gera úttekt á kyn-
bundnum mun á námsárangri í leik- og grunnskóla. 
Vonandi næst samstaða um það. Áfram þarf að 
styrkja lestrarnám allra, en sinna þarf sérstaklega 
viðkvæmum hópum. Við viljum flagga því að hér er 
verk að vinna og fleiri úrræði þurfi til að ná tökum 
á lakri stöðu drengja í lestri. Íslenskan á undir högg 
að sækja þegar samfélagsmiðlar og sjónvarpsefni 
er að mestu leyti á ensku. Lestur bóka og blaða fer 
minnkandi. Meirihluti útgjalda borgarinnar fer í 
skólamál. Við eigum að vera vakandi þegar svona 
sterk aðvörunarljós blikka. Horfast í augu við við-
fangsefnið óhikað. Þannig gerum við betur.

Gleymum ekki 
drengjunum

Eyþór Arnalds
oddviti Sjálf-
stæðisflokksins 
í Reykjavík
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Okkur er umhugað um velferð viðskiptavina okkar og starfsfólks. Vegna 
COVID-19 faraldursins höfum við lokað á beinan aðgang að útibúum okkar 
nema að heimsókn sé bókuð fyrir fram og þá einungis fyrir brýn erindi sem 
ekki er hægt að leysa með öðrum hætti.

Við erum að sjálfsögðu áfram til staðar fyrir viðskiptavini okkar og allar 
upplýsingar um þjónustuna okkar er að finna á arionbanki.is. Þar er einnig 
hægt að panta þjónustu í síma eða afgreiðslu í útibúi ef brýnt er.

Þá hvetjum við viðskiptavini okkar til að nýta eftirfarandi þjónustuleiðir:
 

Öll helsta bankaþjónusta er í boði í Arion appinu og netbankanum.

Síminn í þjónustuverinu er 444 7000, hægt er að senda okkur póst á 
arionbanki@arionbanki.is eða hafa samband í gegnum netspjallið okkar. 

Einnig minnum við á hraðbankana sem eru staðsettir víða um land og 
verða áfram aðgengilegir. 

Allar upplýsingar um þjónustuna okkar er að finna á arionbanki.is.

Við munum kappkosta að svara öllum erindum hratt og örugglega til að þetta 
raski þjónustu okkar sem minnst. Þá vonum við að með sameiginlegu átaki okkar 
allra megi lágmarka þann tíma sem tekur að komast í gegnum þessa áskorun.

Við tökumst á við þetta saman!

Fjarþjónusta í 
ljósi aðstæðna
– sinnum bankaviðskiptum heima í stofu

arionbanki.is

Í miðvikudagsblaði Fréttablaðs-
ins ritar Aðalheiður Ámunda-
dóttir leiðara blaðsins – skoðun 

blaðsins. Þar fjallar hún um ágrein-
ing á milli núverandi forystu verka-
lýðshreyfingarinnar og fráfarandi 
forseta ASÍ, Gylfa Arnbjörnssonar. 
Aðalheiður lýsir sögu íslenskrar 
verkalýðshreyfingar á þennan veg: 
„Lengst af hefur íslensk verkalýðs-
hreyfing liðið fyrir þrásetu rogg-
inna karla á valdastóli.“ Hún lætur 
vera að nefna nokkurn þessara 
„roggnu karla“ með nafni en segir þá 
sitja „áratugum saman á formanns-
stóli félaga sinna og sitji þar jafnvel 
enn“. Enga undantekningu gerir 
leiðarahöfundur þar enda telur hún 
að margir „roggnir karlar“ sitji enn á 
formannsstóli í mörgum félaganna. 
Gæti vel nefnt suma, sem þessi orð 
Aðalheiðar hljóta að eiga við – en 
læt það vera. Hennar en ekki mitt 
að skýra ummælin.

Hrúturinn Gylfi
Um ummæli Gylfa Arnbjörns-
sonar, fyrrverandi forseta ASÍ, um 
ágreining í tjáningu skoðana, segir 
leiðarahöfundurinn: „Með útspili 
sínu hefur hann ekki aðeins fallið í 
gryfju hrútsins, sem telur endalausa 
eftirspurn eftir sinni laf hræddu 
speki, heldur einnig af hjúpað sig 
sem úlf í sauðargæru.“ Leiðara sinn 
kallar svo Aðalheiður „Hrútinn“ og 
liggur ljóst fyrir við hvern hún á.

… með grænsápu
Nú veit ég afskaplega lítið, nánast 
ekki neitt, um sálarlíf hrúta. Hef 
ekki lagt mig eftir því í neitt álíka 
ríkum mæli og Aðalheiður hefur 
sjáanlega gert. Jafn lítið veit ég um 
sálarlíf rollunnar. Get því hreint 
ómögulega svarað henni með til-
vísun í sálarlíf rollunnar, viðbrögð 
rollunnar né speki. Er því alger-
lega fyrirmunað að geta sett saman 
greiningu á speki Aðalheiðar undir 
heitinu „Rollan“. Kemur heldur 
ekki til hugar að láta slíkt sjást. Mér 
þykir hins vegar löngu kominn 
tími til þess að fólki verði kennd 
almenn kurteisi í garð viðmælenda. 
Leiðarahöfundar tileinki sér ekki 
vinnubrögð kommentakerfanna 
með illmælgi, níði og lastmælgi 
um náungann. Amma mín sagði 
stundum, að því fólki, sem þann-
ig munnsöfnuð notaði, þyrfti að 
þvo um munninn með grænsápu. 
Nú mæla leiðarahöfundar ekki af 
munni fram heldur skrifa ummæli 
sín á rittölvu með puttunum. Þykir 
ekki aðstandendum Fréttablaðsins 
rétt orðið að Aðalheiður Ámunda-
dóttir þvoi sér rækilega um putt-
ana? Með grænsápu – myndi hún 
amma mín sagt hafa.

Um roggna 
karla og 
hrædda hrúta

Sighvatur 
Björgvinsson
fyrrverandi 
 ritstjóri

Borgarstjórn mun í dag ræða 
ferðamálastef nu Reyk ja-
víkur til næstu fimm ára. Það 

er kannski ekki mikið um ferða-

menn í borginni í dag en þegar 
fólk fer aftur á stjá, þarf Reykjavík 
að vera tilbúin. Við vitum hversu 
mikilvæg ferðaþjónustan er fyrir 
borgina. Hún hefur skilað miklum 
tekjum til fyrirtækja, einstaklinga 
og hins opinbera. Hún hefur ýtt 
undir margvíslega grósku og gætt 
borgina lífi. Við sjáum það best í 
dag þegar ferðamennina vantar.

Auðvitað hefur sú mikla gróska 
sem hefur verið í ferðaþjónustu á 
undanförnum árum reynt á innviði 
borgarinnar og þolinmæði borgar-

búa, ekki síst miðsvæðis. Mikil 
fjölgun ferðamanna hefur líka kall-
að á kostnaðarsamar fjárfestingar 
og aukin útgjöld. Við þurfum að 
taka tillit til þess í næstu skrefum, 
að endurkoma ferðamannanna 
verði í sem mestri sátt við íbúa. 
Því er eitt leiðarstefið í ferðamála-
stefnunni að eiga í reglulegu sam-
tali við íbúa og hagsmunaaðila og 
að markaðssetning muni líka snúa 
að borgarbúum, svo þeir fari ekki 
á mis við allt það skemmtilega sem 
hér er hægt að gera og við kynnum 

fyrir erlendum gestum okkar.
Ferðamálastefnan á að vera 

leiðarljós okkar í því hvernig 
borgin þróast sem áfangastaður 
ferðamanna. Reykjavík á að mæta 
þörfum bæði ferðaþjónustu og íbúa 
og hún á að vera borg sem laðar að 
sér fólk og auðgar líf íbúa, jafnt 
sem innlendra og erlendra gesta. 
Langflestir gestir Íslands koma til 
Reykjavíkur. En Reykjavík hefur 
ekki endilega verið áfangastaður 
þessara gesta, heldur nýta þeir 
þjónustuna sem borgin hefur upp 

á að bjóða, á leið sinni til annarra 
staða á Íslandi. Reykjavíkurborg 
er því að vinna, samhliða ferða-
málastefnunni, að áfangastaða-
stofu fyrir allt höfuðborgarsvæðið 
í samstarfi við Ferðamálastofu og 
nágrannasveitarfélög.

Þegar ferðaþjónustan byrjar 
aftur ætlar borgin vera tilbúin 
með atvinnugreininni í markaðs-
setningu og sýna lifandi og fram-
sækna mannlífsborg sem gaman 
er að heimsækja og þar sem gott er 
að búa.

Við verðum tilbúin
Þórdís Lóa  
Þórhallsdóttir
oddviti Við-
reisnar og 
formaður 
borgarráðs
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Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

Ásgeir Pálsson 
 Stórateigi 7,  

   Mosfellsbæ, 
lést á Landspítalanum 25. september 

           síðastliðinn. Útförin fer fram í kyrrþey. 

Gunnar H. Tyrfingsson Unnur Herdís Ingólfsdóttir
Bjarni Ásgeirsson Rannveig Eyberg Stefnisdóttir
Kristján Ásgeirsson Linda Björk Haukdal
Agnes Ásgeirsdóttir Ragnar Guðmundsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
pabbi okkar og tengdapabbi,
Gunnlaugur Kristófer 

Bjarnason
Grund, Garðabæ,

lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi 29. september. 

Útför hans verður frá Garðakirkju, fimmtudaginn  
8. október kl. 13. Vegna aðstæðna verður að takmarka 

fjölda gesta í kirkjunni og verða því send boð í athöfnina. 
Streymt verður frá athöfninni á: www.cutt.ly/gulli

Unnur Flygenring
Ágúst Þór Gunnlaugsson Þórhildur Halla Jónsdóttir
Sigrún Helga Gunnlaugsdóttir Flygenring

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

Innilegar þakkir fyrir samúð  
og hlýhug við andlát og útför

Guðmundar Theódórssonar 

 
Eiríkur Örn Guðmundsson Þorbjörg Ósk Úlfarsdóttir
Guðlaugur Theódórsson Sigríður Elísdóttir
Guðbjörg Jónsdóttir Sigurbjartur Sigurðsson
Guðný Jónsdóttir  

og fjölskyldur.

Elskuleg móðir mín,  
tengdamóðir og amma,
Guðrún Stefanía 
Brynjólfsdóttir

Daltúni 2, 
   Kópavogi,

  lést í faðmi fjölskyldunnar fimmtudaginn 
24. september  á Landspítalanum Kópavogi.   

Útför hennar fer fram frá Hjallakirkju í dag, þriðjudaginn  
6. október klukkan 13. Vegna fjöldatakmarkana verður 

nánustu aðstandendum boðið til athafnarinnar.   
Útsendingu frá athöfninni verður streymt  á vefslóðinni   

https://youtu.be/9YRRbylkqoI

Hildur Brynja Andrésdóttir Egill Örn Petersen
Páll Jakobsson

Linda María, Guðrún Lilja og Róbert Nökkvi 
Jakob Felix og Andrea Arna

Hjartkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Gunnar Kjartansson
viðskiptafræðingur og 

framkvæmdastjóri, 
Sóltúni 11,

varð bráðkvaddur föstudaginn  
25. september. Útförin fer fram frá Laugarneskirkju 

fimmtudaginn 8. október kl. 15.00. Í ljósi aðstæðna verða 
aðeins nánustu aðstandendur viðstaddir, en athöfninni 

verður streymt á slóðinni: facebook.com/laugarneskirkja

Ágústa Árnadóttir
Margrét Gunnarsdóttir      Jakob F. Ásgeirsson

Kristín Gunnarsdóttir
Þorsteinn Gunnar Jónsson

Valgerður Jónsdóttir
Ágústa Bergrós Jakobsdóttir

Dóróthea Margrét Jakobsdóttir
Una Margrét Lyngdal Reynisdóttir

Elskulegur bróðir okkar og mágur, 
Sveinbjörn Björnsson 

vörubílstjóri,  
Gaukshólum 2, Reykjavík, 

lést á heimili sínu 30. september sl. 
Útförin verður auglýst síðar.

Anna Hjálmdís Gísladóttir
Sveinlaugur Björnsson Þorgerður Jónsdóttir
 Þórður Jónsson
Rebekka Björnsdóttir Tómas Guðmundsson
Þórgunnur Björnsdóttir Gunnar Gunnarsson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og bróðir,

Jakob Steingrímsson
Vorsabæ 5, Reykjavík,

lést á heimili sínu 27. september. 
Útför hans verður frá Árbæjarkirkju 

fimmtudaginn 8. október klukkan 13. Í ljósi 
aðstæðna verða aðeins nánustu aðstandendur viðstaddir.

Karen Þorvaldsdóttir
Hulda Jakobsdóttir                       Jón Árni Rúnarsson
Anna Margrét Jakobsdóttir     Tómas Gunnar Viðarsson

Brynjar Berg, Sölvi Rafn, Daníel Darri
Hildur Steingrímsdóttir

Elsku mamma okkar, tengdamamma, 
amma og langamma,

Úlla Knudsen 
Ystabæ, Hrísey,

sem lést 28. september, verður 
jarðsungin frá Grafarvogskirkju 

miðvikudaginn 7. október kl. 13.00.  
Í ljósi aðstæðna munu aðeins nánustu aðstandendur 

verða viðstaddir.  Streymt verður frá athöfninni á slóðinni: 
www.sonik.is/ulla. Jarðsett verður í Hríseyjarkirkjugarði 
laugardaginn 24. október. Blóm og kransar vinsamlegast 

afþakkaðir en þeim sem vilja minnast Úllu er bent á 
Barnaspítala Hringsins eða Minningarsjóð líknardeildar  

og heimahlynningar Landspítalans. 
Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug.

Sæmundur Sæmundsson Margrét Vala Kristjánsdóttir
Unnur Sæmundsdóttir Sveinn Þór Stefánsson
Geir Sæmundsson Erna Torfadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Jónas Bjarnason
fv. rannsóknarlögreglumaður,

lést miðvikudaginn 30. september  
                     á Hrafnistu, Laugarási.  

Útför hans verður gerð frá Bústaðakirkju 
fimmtudaginn 15. október klukkan 13.00.  

Vegna samkomutakmarkana verða einungis nánustu 
ættingjar og aðstandendur viðstaddir. 

Lilja Jónasdóttir  Stefán Atli Halldórsson 
Gunnar Örn Jónasson 
Sigrún Jónasdóttir 
Óskar Jónasson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, 
langafi og langalangafi,

Hörður Reynir Hjartarson
húsasmiður og þúsundþjalasmiður, 

Hveragerði,
verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í 

Hafnarfirði fimmtudaginn 8. október  
kl. 13.00. Útförinni verður streymt á Facebookhóp,  

útför Harðar Hjartarsonar.

Helgi Harðarson
Hjörtur Lárus Harðarson G. Svava Guðmundsdóttir
Ingibjörg Pála Harðardóttir Þórður Rúnar Þórmundsson
Lilja Hafdís Harðardóttir Frank Þór Franksson

og fjölskyldur.

Þennan dag árið 1991 gekk bandaríska 
kvikmyndastjarnan Elizabeth Taylor 
upp að altarinu í áttunda sinn. Sá 
heppni var vörubílstjórinn Lawrence 
Lee Fortensky sem Liz kallaði Larry 
og var 20 árum yngri en hún. Turtil
dúfurnar kynntust í áfengismeðferð 
í þurrkví fræga fólksins, kenndri við 
Betty Ford. 

Hjónavígslan fór fram í Neverland, 
búgarði Michaels Jackson, sem var 

besti vinur brúðarinnar. En þótt Liz færi 
þar með hjúskapareiðinn í áttunda 
sinn var Larry eiginmaður hennar núm
er sjö, því hún hafði tvisvar gifst breska 
stórleikaranum Richard Burton: Fyrst í 
mars 1964 og svo í október 1975, eftir 
að þau höfðu verið skilin í rúmt ár.

Fyrri eiginmenn Taylor voru Conrad 
„Nicky“ Hilton, Michael Wilding, Mich
ael Todd, Eddie Fisher, Richard Burton 
og John Warner.
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Elizabeth Taylor giftist í áttunda sinn
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„Ég gat dregið andann áreynslulaust, án hjálparefna í fyrsta skipti síðan á unglingsaldri,“ segir Þrymur um áhrif blöndunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Nefstíflur loksins horfnar
Þrymur Sveinsson hefur frá unga aldri glímt við vandamál í öndunarfærum sem 
lýstu sér m.a. í stífluðu nefi. Eftir langa leit fann hann loks eitthvað sem virkaði 
en Ginger, Turmeric & Bromelain frá Natures Aid hefur reynst mörgum vel.  ➛2

Betra 
blóðflæði 

Lífrænt rauðrófuduft í hylkjum



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:  
Björn Víglundsson

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, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

„Eftir viku fann 
ég greinilegan 
mun á mér og 
eftir mánuð var 
vandamálið 
horfið.“FRÉTTA-
BLAÐIÐ/EYÞÓR

Engifer- og túrmerikrætur hafa 
í árþúsund verið notaðar í 
lækningaskyni. Þessar rætur 

eru náskyldar og eru enn þann dag 
í dag notaðar bæði í kínverskum 
og indverskum náttúrulækn-
ingum. Bromelain er ensím, unnið 
úr ananasplöntunni, sem getur 
haft bæði góð áhrif á meltingu og 
bólgur og vísbendingar eru um 
mun víðtækari heilsufarsleg áhrif. 
Þessi þrjú náttúrulegu efni eru 
saman komin í Ginger, Turmeric & 
Bromelain bætiefninu frá Natures 
Aid og eru vinsældir þess sífellt að 
aukast.

Fann mun eftir viku
Þrymur Sveinsson hefur notað 
Ginger, Turmeric & Bromelain um 
þó nokkurt skeið með ótrúlegum 
árangri. Hann hafði þetta að segja:

„Fyrst þegar Ginger, Turmeric & 
Bromelain fékk umfjöllun í Frétta-
blaðinu fannst mér samsetningin í 
bætiefninu vera áhugaverð. Ég las 
mér betur til á netinu og þar sem 
þær greinar sem ég fann um efnin 
gáfu sömu niðurstöðu ákvað ég að 
kaupa glas til reynslu. Ástæðan er 
sú að allt frá unga aldri hafði ég átt 
við vandamál í öndunarfærum að 
stríða sem lýsti sér meðal annars 
í stífluðu nefi. Engin lausn fannst 
þrátt fyrir heimsóknir til lækna 
og sérfræðinga sem skoðuðu mig 
vandlega, þeir fundu enga ástæðu. 
Vandamálið versnaði stöðugt og 
ég var farinn að nota nefúða allt 
að fjórum sinnum á dag þegar 
ég var sem verstur. Eftir að hafa 
notað Ginger, Turmeric & Brom-
elain í rúma viku fann ég greini-
legan mun á mér og eftir mánuð 
var vandamálið horfið, ég gat 
dregið andann áreynslulaust, án 
hjálparefna í fyrsta skipti síðan á 
unglingsaldri. Ég hef notað Ginger, 
Turmeric & Bromelain að staðaldri 
síðan en gæði þessa náttúrulyfs 
eru ótvíræð.

Getur bætt meltingu  
og minnkar bólgur
Engifer er afar vinsæll 
í bæði asískri og ind-
verskri matargerð 
ásamt því að vera not-
aður þar í lækninga-
skyni. Margar rann-
sóknir hafa verið gerðar 
á engiferi*1 enda talinn 
hafa góð áhrif gegn ógleði, 
verkjum og bólgum. Engifer getur 
einnig haft vatnslosandi áhrif og 
jafnað blóðsykur. Það má neyta 
engifers á ýmsa vegu, en við fáum 
sjaldnast nóg í matnum þrátt fyrir 
að hann gefi gott bragð. Það má 

Framhald af forsíðu ➛

þó bæta það upp með inntöku á 
rótinni einni og sér. Engiferrót er 
góð rifin í vatn/te, sem nýpressað-
ur safi eða til að taka sem bætiefni. 
Þessi magnaða rót hefur þó enn 
fleiri kosti en hún er talin sérlega 
góð fyrir meltinguna þar sem hún 

dregur úr meltingarónotum 
og hefur jákvæð áhrif 

á ákveðnar tegundir 
meltingarensíma með 
því að auka eða bæta 
flæðið gegnum melt-
ingarveginn. Engifer 
hitar okkur innan frá 

og því gott að fá sér 
til dæmis te þegar við 

fáum kvef og svo bendir 
ýmislegt til þess að hann 

hafi góð áhrif á vöðvaverki sem 
skýrist sennilega af bólgueyðandi 
áhrifum hans.

Krónískar bólgur
Túrmerik (Curcuma longa) er 

eitt öflugasta andoxunarefnið 
á markaðnum og það er ekkert 
náttúrulegt efni sem hefur verið 
rannsakað jafn mikið. Það getur 
unnið vel gegn bólgum en eins 
og bráðar (skammtíma) bólgur í 
líkamanum eru nauðsynlegar eru 
langvarandi/krónískar bólgur að 
sama skapi mjög slæmar. Krón-
ískar bólgur eru rótin að mörgum 
lífsstílssjúkdómum og hafa rann-
sóknir*2 sýnt að kúrkúm-
ín geti dregið úr líkum 
á þessum bólgum.

Bromelain fyrir  
ennis- og kinnholur
Bromelain er ensím 
úr ananasplöntunni 
en þetta ensím 
brýtur niður prótein 
og getur því nýst 
fólki með meltingar-
vandamál, rétt eins 
og meltingarensím. 
Fjöldi rannsókna 
hefur verið gerður 
og benda til marg-
víslegs ávinnings af 
neyslu náttúrulega 
efnisins bromelain, 
meðal annars að 
það geti haft jákvæð 
áhrif á nefslímubólg-
ur í ennis- og kinn-
holum, geti hjálpað 

fólki með liðverki og dregið úr 
almennum bólgum. Einnig hafa 
rannsóknir*3 bent til þess að efnið 
hafi góð áhrif á frjókornaofnæmi.

Gott fyrir heilsuna
Erfitt er í stuttu máli að telja upp 
kosti þeirra efna sem þetta bætiefni 
inniheldur. Kúrkúmín sem er virka 
efnið í túrmerik er talið vernda 
liðina þar sem það eykur náttúru-

lega framleiðslu kortisóns 
sem getur haft bólgu-
eyðandi áhrif. Rann-
sóknir*4 benda til þess 
að engifer sé blóðþynn-
andi og auki blóðflæði 

ásamt því að geta 
dregið úr bólgum, 
verið vatnslosandi, 
jafnað blóðsykur 
og minnkað ógleði. 
Einnig hafa báðar 
þessar rætur jákvæð 
áhrif á ónæmis-
kerfið. Þriðja efnið 
í blöndunni er 
ensímið bromelain 
sem er meðal annars 
græðandi, hefur góð 
áhrif á meltinguna 
og virðist geta 
unnið á ýmsum 
bólguvandamálum 
í ennis- og kinn-
holum.

Mælt er með að neytendur leiti 
álits læknis eða annars fagfólks 
áður en þeir ákveða að taka inn 
vítamín eða fæðubótarefni. Sér-
staklega á þetta við um barns-
hafandi konur, konur sem eru 
með barn á brjósti, fólk sem er 
að glíma við sjúkdóma og tekur 
lyf að staðaldri eða hefur undir-
liggjandi sjúkdóma á borð við 
flogaveiki, ofvirkan skjaldkirtil og 
sykursýki.

Ekki ráðlagt fyrir ófrískar 
konur, eða konur með barn á 
brjósti, þá sem eru á blóðþynn-
andi lyfjum eða hafa fengið 
gallsteina.

n  1. Gingerols & shogaols: 
Important nutraceutical prin-
ciples from ginger 
https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/26228533

n  2. Bólgueyðandi eiginleikar 
kúrkúmíns 
https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/19594223

n  3. Verkun og þol bromelains í 
langvarandi nefslímubólgum 
https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/24273953

n  4. The amazing and mighty 
ginger 
https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/books/NBK92775/?log$=-
activity

Eftir að hafa notað 
Ginger, Turmeric & 

Bromelain í rúma viku 
fann ég greinilegan mun 
á mér og eftir mánuð var 
vandamálið horfið.

Sölustaðir: 
Flest apótek, 
heilsubúðir 

og heilsuhillur 
verslana

2-3ja
 mánaða skammtur í hverju glasi„Ég upplifi enga verki í dag og er aftur farinn 

að njóta þess að styðja við heilsu mína með 
hreyfingu, þökk sé Nutrilenk.“ 
Kristófer Valdimarsson, 81 árs.

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

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.
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Bílar
Fjöldi rafbíla siglir nú hraðbyri til landsins 
og fyrstu haustsendingarnar eru komnar. 
Einn þessara bíla er Honda e sem vakið 
hefur athygli fyrir að vera hlaðinn tækni-
búnaði. Við prófum hann og fleiri rafdrifna 
bíla hér í blaðinu þar sem áherslan er á raf-
magn að þessu sinni. 4

Skemmtilegi 
rafbíllinn

Þ R I Ð J U D A G U R   6 .  O K T Ó B E R  2 0 2 0

Nýr keppinautur 
rafsendibíla

6

Kraftmikill og  
hagkvæmur 

10

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

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

MYND/TRYGGVI ÞORMÓÐSSON



DEKKJAÞJÓNUSTA TÍMAPANTANIR Í SÍMA 540 4900

Arctic Trucks Ísland ehf     Kletthálsi 3  110 Reykjavík     
Sími: 540 4900     Netfang: info@arctictrucks.is     www.arctictrucks.is

Vönduð amerísk jeppadekk sem henta 
frábærlega fyrir íslenskar aðstæður. 
Stærðir 29 - 44”.

KANNAÐU ÚRVALIÐ!     VERSLUN.ARCTICTRUCKS.IS Umsjón blaðsins 
Njáll Gunnlaugsson
njall@frettabladid.isBílar

Auglýsingar: Atli Bergmann atli@frettabladid.is | Sími 550 5657 
Útgáfufélag: Torg ehf. | Kalkofnsvegur 2 | 101 Reykjavík | Sími 550 5000

Samkvæmt Facebook-síðunni 
Bensínlaus bættust 498 rafmagns-
bílar við flota landsmanna í 
september. Stór hluti þessara bíla 
er frá Tesla eða 313 talsins en einn-
ig kom stór sending 42 ID.3- bíla 

frá Volkswagen í mánuðinum. 
Alls voru 1.015 nýir bílar skráðir 
í september og eru því 49% inn-
flutningsins 100% rafmagnsbílar. 

Til viðbótar við þessar tölur 
voru rúm 15% innfluttra bíla í 
september tengiltvinnbílar svo 
að rafdrifnir bílar í þeim mánuði 
eru alls 64,14% innflutningsins. 
Þann 1. október eru 5.539 raf bílar 
skráðir í landinu sem gerir 2,5% 
allra skráðra bíla í landinu.

Rafbílar helmingur 
innflutningsins

Alls voru 289 stykki af Tesla Model 
3 afhent í septembermánuði.

Það er aðeins tæplega hálft ár 
síðan Polestar frumsýndi tölvu-
gerða útgáfu Precept-tilrauna-
bílsins. Nú hefur framleiðandinn 
svo ákveðið að bíllinn fari í fram-
leiðslu og mun hann keppa við bíla 
eins og Porsche Taycan, Lucid Air 
og Tesla Model S. 

Bíllinn er stór á velli enda 4,7 
metrar að lengd með hjólhaf sem 
er hvorki meira né minna en 3,1 
metri. Hann verður líka byggður 
á SPA2-undirvagninum sem er 
næsta kynslóð undirvagna fyrir 
stærri bíla Volvo. 

Precept verður flaggskip raf-
bílamerkisins og verður notað 
mikið af endurvinnanlegum og 
náttúrulegum efnum í hann. 
Polestar hefur einnig gefið út að 
Precept verði framleiddur í nýrri 
verksmiðju í Kína sem verður með 
kolefnis jöfnun frá a-ö. Precept 
fær þó líklegast ekki að halda 
nafninu en þeir tveir bílar sem 

komið hafa frá Polestar hingað til 
heita einfaldlega 1 og 2. Um 2.000 
framleiðslueintök Polestar 2 voru 
reyndar innkölluð á dögunum 
vegna galla í hugbúnaði sem leitt 
gat til þess að bíllinn hætti skyndi-
lega akstri. 

Bíll 3 er væntanlegur innan 
skamms og verður það rafjepp-
lingur en hvort Polestar Precept 
fái nafnið 4 er enn ekki staðfest. 
Búast má við að bíllinn verði 
kynntur seint á árinu 2022 og komi 
á markað snemma árs 2023.

Polestar Precept fer í framleiðslu
Polestar Precept er líklegur til að hafa allavega 500 km drægi.

Polestar Precept 
verður byggður á 

SPA2-undirvagninum 
sem er næsta kynslóð 
undirvagna fyrir stærri 
rafdrifna bíla Volvo.

Raf bílar og tengil-
tvinnbílar voru alls 

64,14% innflutnings í 
september.

Með ört vaxandi samkeppni á 
rafbílamarkaði er viðbúið að 
ný bílamerki líti dagsins ljós á 
markaði í Evrópu og reyndar 
víðar. Eitt af þessum merkjum er 
Maxus sem er undir hatti SAIC-
framleiðslurisans frá Kína.

Suzuki hefur hafið innflutning á 
Maxus-merkinu og þá raf bílahluta 
þess, en fyrsti bíllinn til að mæta 
í Skeifuna er e-Deliver 3 sendibíll-
inn sem er til umfjöllunar seinna í 
blaðinu. Hann er fyrsti Kínafram-
leiddi sendibíllinn sem kemur á 
markað í Evrópu og fyrsta landið 
sem hafið hefur sölu á honum er 
Noregur, sem fékk fyrstu bílana í 
apríl á þessu ári. Næstur í röðinni 
er Euniq MPV sem er sjö manna 
fjölskyldubíll. 

Að sögn Sonju G. Ólafsdóttur, 
markaðsstjóra Suzuki, verður 
Euniq eini sjö manna rafmagns-
bíllinn á Íslandi þegar hann kemur 
í desember. Bíllinn er byggður á 
G50 sem kynntur var fyrir Kína-
markað í fyrra en hann er með 1,5 
lítra bensínvél. Euniq var frum-
sýndur á bílasýningunni í Sjanghæ 
í fyrra og er búinn 116 hestafla 
rafmótor.

Jepplingur í kortunum
Fleiri spennandi valkostir eru í 
boði hjá Maxus, sem er undir hatti 
SAIC sem einnig framleiðir MG-
raf bílana. 

Er þar helst að telja Maxus 
Euniq 6 sem er rafdrifinn jepp-
lingur byggður á nýju MERA-botn-

plötunni og hefur verið kynntur 
í Kína. Sá bíll er með einum, 170 
hestafla rafmótor sem skilar 310 
newtonmetra togi, en það sem er 
meira um vert er að hann er sagður 
hafa allt að 600 km drægi sam-
kvæmt NEDC-staðlinum. 

Það eru því spennandi tímar 
fram undan hjá Suzuki í Skeifunni 
undir merkjum Maxus, sem 
fengið hefur salinn við hliðina á 
Domino’s þar sem mótorhjólin 
voru áður.

Maxus-rafbílamerkið í Skeifuna

Maxus Euniq 6 
er 170 hestafla 
jepplingur með 
allt að 600 km 
drægi.

Maxus Euniq MPV verður eini sjö manna rafbíllinn þegar hann kemur á markað hér í desember.
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Fylgdu okkur á Fagebook.
facebook.com/hondaisland

ASKJA · Krókhálsi 11 - 13 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Honda á Íslandi.

4.390.000 kr. 
Honda e kostar frá

Sjálfskiptur, 136 hestöfl, 220km drægi.
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Hannaður 
fyrir borgina

Biðin er á enda, Honda e er kominn. 
Honda e býr yfir einstökum aksturseiginleikum og er skapaður fyrir borgarakstur. 
Hönnunin er framúrskarandi að utan sem innan, bíllinn er rúmgóður en um leið 
nettur og fallegur. Rafmagnið fullkomnar svo akstursánægjuna – enda losunin engin.  

Komdu í heimsókn í nýjan sýningarsal Honda á Krókhálsi 13 og reynsluaktu
þessum einstaka bíl. Við tökum vel á móti þér.

Nýr og rafmagnaður



Það vakti athygli þegar Honda 
ákvað að koma með raf bíl á 
markað í fyrsta skipti og færa 
sig þannig inn í öld raf bílanna. 
Bíllinn var frumsýndur í fyrra 
og er nú kominn til landsins og 
í sölu hjá nýjum höfuðstöðvum 
Honda að Krókhálsi.

Honda ætlar sér greinilega að fara 
óhefðbundnar leiðir með þessum 
bíl sem er hannaður með útliti 
Honda Civic frá áttunda áratug 
fyrri aldar. Ekki bara það heldur 
á hann sér fáa keppinauta og er 
meira hugsaður sem borgarsnatt-
ari heldur en bíll sem leysa eigi 
allar þarfir nútímafjölskyldunn-
ar, eins og mörgum bílum í dag 
virðist ætlað að gera. 

Fyrir það fyrsta er bíllinn 
aðeins fjögurra sæta sem er 
óvenjulegt. Afturhurðir bílsins 
eru mjög aftarlega og með 
ólíkindum að Honda hafi náð 
að koma þeim fyrir. Það kemur 
manni á óvart að bíllinn sé 
fjögurra dyra því að hann virkar 
lítill utan frá, eins og tveggja dyra. 
Munar þar um mikið hjólhaf fyrir 
ekki stærri bíl en það er 2.530 
mm. Til samanburðar má nefna 
að hjólhaf fyrstu kynslóðar Civic 
var aðeins 2.200 mm.

Lipur og léttur í akstri
En hvernig bíll er Honda e undir 
niðri? Hann er með 152 hestaf la 
rafmótor og frekar lítilli raf hlöðu 
sem rúmar 35,5 kWst.

Rafmótorinn er settur á aftur-
drifið og fjöðrunin er sjálfstæð 
allan hringinn. Fyrir vikið fer 
ekki mikið fyrir framhjólunum og 
auðvelt að leggja mikið á bílinn og 
reyndar er snúningshringurinn sá 

minnsti sem undirritaður hefur 
prófað í nokkrum bíl, eða aðeins 
8 metrar. Þar sem bíllinn er aftur-
hjóladrifinn vill hann því aðeins 
yfirstýra í kröppum beygjum ef 
gefið er of snöggt inn. Því kemur 
sér vel að stýrið er f ljótt að taka 
við sér enda talsvert dobblað.

Stýrishjólið sjálft er tveggja 
arma og er einstaklega þægilegt 
í notkun og góð tilbreyting frá 
fjögurra arma stýrishjólum með 
takka alls staðar. Drægi bílsins er 
aðeins 220 km sem stenst engan 
veginn samanburð við helstu 
samkeppnisaðila og er einn af 
helstu göllum bílsins.

Þröngur aftur í
Að setjast inn í bílinn er ekki eins 
erfitt og ætla mætti og er reyndar 
bara þægileg upplifun, ef talað er 
um framsætin. Þar er gott fóta-
pláss og óvenju stór og þægileg 
sæti fyrir þessa stærð af bíl.

Hins vegar er plássið af skorn-
um skammti aftur í fyrir höfuð og 
sér í lagi fætur og þá sérstaklega 
við inn- eða útstig. Reyndar fer 
ágætlega um meðalstóran mann 
í sætinu þegar hann er búinn að 
koma sér fyrir enda þarf ekki að 
keppa um pláss við neinn miðju-
farþega. 

Farangursrýmið er mjög lítið 
og dugir kannski fyrir leikfimis-
töskuna en ekki meira. Útsýni 
út úr bílnum er þrælgott miðað 
við marga bíla í dag. Hann er 
búinn myndavélum í staðinn 
fyrir hliðarspegla og er maður 
furðu f ljótur að venjast því að 
horfa ekki lengur út fyrir bílinn 
til að horfa aftur. Helsti kosturinn 
við þann búnað er hversu vel 
sést inn í annars svokölluð blind 
svæði, sem er nánast útrýmt með 
þessum búnaði.

Breiðtjald innandyra
Ekki verður skrifað um Honda e 

án þess að minnast á upplýs-
ingaskjái sem ná óslitið milli 
myndavélaskjáanna og mynda 
óslitna heild litaskjáa eftir bílnum 
þverum. 

Auðvelt er að nota skjáina 
og fáir takkar þar fyrir utan til 
að f lækja málin enn frekar, en 
notkun og f letting getur virkað 
aðeins seinvirkari en maður á að 
venjast. Í raun og veru er um tvo 
12,3 tommu upplýsingaskjái að 
ræða auk skjás fyrir mælaborðið.

Sjötti skjárinn er svo í baksýnis-
speglinum, kjósi kaupendur að 
velja dýrari gerð bílsins. Hægt er 
að nota skjáinn lengst til vinstri 
sem af þreyingarskjá fyrir farþeg-
ann. Kerfið styður Apple Carplay, 
en það tekur yfir upplýsingar eins 
og hvað er eftir af drægi þegar það 
er í notkun.

Dýr – en samt ekki
Það er erfitt að bera Honda e 
saman við aðra raf bíla og kemur 
þar margt til. Hann hefur verið 
gagnrýndur fyrir verðið sem 
nálgast verð á nýjum og mun 
stærri VW ID.3 en er reyndar 
aðeins ódýrari hér en erlendis í 
þeim samanburði. 

Helstu samkeppnisaðilar hans 
eru Mini Electric, Peugeot e-208 
og Renault Zoe en þeir eru undir 
sömu sök seldir, að vera einu 
númeri of dýrir miðað við stærri 
gerðir rafmagnsbíla. Af þeim 
þremur er Mini Electric bestur 
til samanburðar enda sækja þeir 
báðir í sömu nostalgíuna. Verðið 
á þeim er svipað en Mini kostar 
frá 4.950.000 kr. 

Það sem aðgreinir þá er hinn 
fullkomni tæknibúnaður sem 
er fyrir hendi í Honda e og gerir 
bílinn að þeirri söluvöru sem 
hann er. Zoe og e-208 eru ódýrari 
en Mini en Renault-bíllinn kostar 
frá 4.450.000 kr. og sá franski frá 
4.390.000 kr. sem er í raun og veru 
það sama og grunnverð Honda 
e. Það má því segja að Honda e 
standi sig vel í samkeppni á verði 
sambærilegra raf bíla.

Honda e – skemmtilegi rafbíllinn

KOSTIR OG GALLAR

Honda e
Grunnverð: 4.390.000 kr.
Rafhlaða: 35,5 kWst.
Rafmagnsnotkun: 18-20 kWst/100 km
DC-hleðsla: 100 kW
Hestöfl: 154
Tog: 315 newtonmetrar

Drægi: 220 km
Hröðun 0-100 km: 8,3 sek
Hámarkshraði: 145 km/klst.
Farangursrými: 380 l
L/B/H: 3.894/1.752/1.512 mm
Hjólhaf: 2.530 mm

n Tæknibúnaður
n Lipur
n Liggur vel

n Drægi
n Farangursrými
n Fótapláss aftur í

KOSTIR GALLARFarangursrými: 171 l
Eigin þyngd: 1.518 kg

Útlit bílsins er skemmtileg blanda af gamaldags línum áttunda áratugarins og nýmóðins áherslum í ljósum og felgum svo eitthvað sé nefnt. MYNDIR/TRYGGVI ÞORMÓÐSSON

Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

Myndavélarnar taka ekki mikið pláss og gera bílnum 
kleift að smeygja sér víða enda minnka þær breiddina.

Það minnir helst á bílabíó, ofgnóttin af upplýsingaskjáum 
í mælaborði Honda e en þeir eru tveir auk mælaborðs.

Höfuðpláss og sérstaklega fóta-
pláss er af skornum skammti aftur í.

Farangursrýmið er aðeins 171 
lítri og varla til meiri afkasta en að 
leggja frá sér leikfimistöskuna.

152 hestafla raf-
mótorinn er settur 

á afturdrifið og fjöðr-
unin er sjálfstæð allan 
hringinn.
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Það er fernt sem skilgreinir Jimny sem ekta jeppa:

Sterkbyggð grind

Mikil veghæð

Heilar hásingar með gormafjöðrun

Fjórhjóladrif með lágu drifi

VERÐ FÁ KR.

4.290.000

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Suzuki á Íslandi

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:
Akureyri: Bílaríki, Lónsbakka. 

Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2. 

Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.

Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9. 

Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

 JIMNY
SUZUKI

ALVÖRU JEPPI
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Maxus-merkið var kynnt til 
sögunnar fyrir Evrópumarkað 
í Noregi í júní síðastliðnum 
en fyrsti bíllinn til að koma á 
markað var Maxus e-Deliver 
3. Í fyrstu sendingu komu 328 
bílar til Noregs en alls höfðu yfir 
1.000 pantanir komið í þennan 
rafdrifna sendibíl. Fyrsti bíllinn 
er mættur í Skeifuna og við próf-
uðum hann á dögunum.

Maxus e-Deliver 3 er fáanlegur 
í langri og stuttri útgáfu og var 
það sú stutta sem við höfðum til 
prófunar. 

Bíllinn er búinn 35 kWst raf-
hlöðu með drægi upp á 235 km 
en einnig er hægt að fá hann með 
stærri 52 kWst rafhlöðu sem hefur 
340 km drægi samkvæmt WLTP-
staðlinum. Báðar útgáfurnar eru 
122 hestöfl sem gera hann snarpan 

í bæjarakstri en aflið er minna á 
ferðinni. Hámarkshraðinn er ekki 
nema 120 km á klst. sem kemur 
sér vel í landi með aðeins 90 km 
hámarkshraða. Bíllinn er lipur í 
snúningum enda leggja raf bílar 
almennt betur á stýri en aðrir 
bílar.

Vel búinn búnaði
Um ágætlega búinn bíl er að ræða 
í e-Deiliver 3 og má þar meðal 
annars nefna upplýsingaskjá með 
bakkmyndavél, aðgerðastýri, 
blá tannarbúnað fyrir farsíma og 
regnskynjara. 

Það er eitthvað skrýtið með kín-
verska bíla og útihitamæla sem er 
ekki til staðar í þessum bíl, en ein-
mitt prófunardaginn var smávægis 
hálka um morguninn. Sætin eru 
stór og þægileg og eru með arm-
hvílum og þar að auki upphituð. 
Að vísu er bíllinn aðeins tveggja 
manna fyrir vikið. Gott pláss er í 
margs konar hólfum, bæði milli 
sæta og í mælaborði, en ekkert 
þeirra er lokað. 

Útsýni aftur með bílnum er ansi 
takmarkað og koma þar nokkrir 
hlutir til. Enginn baksýnisspegill 
er í bílnum enda hvorki rúða yfir 
í f lutningsrými né á afturhurðum 
bílsins. Hliðarrúður eru litlar og 
nær bitinn fyrir aftan þær það 
langt fram að það verður talsvert 
blint svæði til hliðanna. Stórir 
hliðarspeglar gera lítið til að bæta 
ástandið.

Verðið samkeppnishæft
Flutningsrými bílsins er aðgengi-
legt þar sem það er góð opnun á 
afturhurðum en hliðarhurð mætti 
vera stærri. 

Festingar eru í gólfi aftast en 
vantar fremst í f lutningsrýmið. Í 
minni útgáfunni tekur hann tvær 
pallettur, og getur sú aftari verið 
bæði þversum eða langsum. Lengri 
útgáfan getur tekið þrjár pallettur 
þversum. Helsti samkeppnisaðili 
e-Deliver 3 á markaði hér-
lendis er Nissan E-NV200 en hann 
kostar ívið meira eða frá 5.390.000 
krónum.

Nýr keppinautur rafsendibíla

Maxus e-
Deliver 3 er 
annar rafdrifni 
sendibíllinn 
sem í boði er 
hérlendis í 
þessum flokki. 
MYNDIR/NJÁLL 
GUNNLAUGSSON

Plássið er gott í framsætum sem eru með armhvílum og upplýsingaskjár 
með bakkmyndavél og blátannarbúnaði er staðalbúnaður.

4.800 lítra flutningsrýmið tekur tvær pallettur og 1.000 kíló.

KOSTIR OG GALLAR

Maxus 
e-Deliver 3

KOSTIR GALLAR
n Verð 
n Ágætis búnaður

Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

Grunnverð: 5.280.000 kr.
Hestöfl: 122 
Tog/Nm: 255 
Hámarkshraði/km: 120 

Eyðsla/kWst: 13,84 
Drægi/km: 235 
Rafhlaða/kWst: 35 
Flutningsrými/l: 4.800 

Flutningsgeta/kg: 1.000 
L/B/H/mm: 4.555/1.780/1.900 n Útsýni aftur 

n  Enginn útihita-
mælir
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Komið er inn í gang með 
fallegum nýlegum f lísum 
á gólfi. Af gangi er gengið 

inn í önnur rými íbúðarinnar. 
Á hægri hönd er björt og falleg 
stofa með nýlegu eikarparketi 
á gólfi. Inn af stofu er rúmgott 
eldhús með endurnýjaðri hvítri 
innréttingu og endurnýjuðum 
tækjum, eikarparketi, rúmgóðri 
borðaðstöðu og glugga. Renni-
hurðir milli stofu og eldhúss 
ganga inn í veggina. Svefnher-
bergin eru tvö.

Rúmgott hjónaherbergi með 
dúk á gólfi er í dag nýtt sem 
barnaherbergi.

Barnaherbergi er þar sem 
eldhús er á teikningu, ljósar dúk-
f lísar á gólfi.

Endurnýjað baðherbergi með 
f lísum á gólfi og á veggjum að 
hluta, baðkar, upphengt salerni, 
gluggi. Hvít innrétting með vaski 
og speglaskáp.

Fallegir upprunalegir skraut-
listar og rósettur setja mikinn 
svip á íbúðina.

Í kjallara er sérgeymsla með 
hillum og glugga og önnur stór 
geymsla, einnig með hillum, 
sem tilheyrir þessari íbúð að 2/3 
hlutum.

Sameiginlegt þvottahús, hver 
með sína vél og hitakompa/
þurrkherbergi.

Járn á þaki var endurnýjað 
árið 2016, nýir þakgluggar settir 
sem og rennur og snjóhrunsvörn. 

Þrýstijafnari er nýlegur og dyra-
bjöllur hafa einnig nýlega verið 
endurnýjaðar. Dregið var nýtt 
rafmagn í íbúðina fyrir nokkrum 
árum og rafmagnstaf la innan 
íbúðar endurnýjuð. Ofnalagnir 
og heitavatnslagnir hafa einnig 
verið endurnýjaðar.

Fold fasteignasala, Sóltúni 20,  
105 Reykjavík. fold@fold.is 
Sími 552 1400 / Utan skrifstofu-
tíma: Kristín 824-1965,  
Viðar 694-1401,  
Einar 893-9132, Gústaf 895-7205. 
www.fold.is

Falleg íbúð við Njálsgötu
Fold fasteignasala kynnir: Fallega, bjarta og vel skipulagða 3  
herbergja íbúð á 2. hæð við Njálsgötu, í hjarta miðborgarinnar.

Gerðar hafa verið miklar endur-
bætur á íbúðinni. 

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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

Reykjavík
Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði

588 4477
Síðumúla 27

www.valholl.is

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

Snorri Snorrason  
Löggiltur fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

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

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

Hildur Harðardóttir
Lögfræðingur. Löggiltur 
fasteignasali. Skjalagerð.  
897 1339

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali. 
899 9083

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

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

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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

Njálsgata 72, 2. hæð: 
Opið hús í dag kl. 16.30 – 
17.15, vinsamlega bókið 
heimsókn fyrir fram.

Það verður opið hús á Njálsgötu í dag.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Markaðurinn er á
frettabladid.is
Markaðurinn færir þér nýjustu 
viðskiptafréttirnar og greinargóða 
um�öllun um viðskiptalí�ð.



Njálsgata 72, 101 Rvk., 3ja herbergja. 
OPIÐ HÚS ÞRI 6/10 KL. 16:30-17:15.

Falleg og björt 3ja herbergja 82,7 fm íbúð á 2. hæð við Njálsgötu, 
í hjarta miðborgarinnar, steinsnar frá Sundhöllinni og marg-
víslegri þjónustu. Íbúðin er talsvert endurnýjuð, m.a. eldhús, 
baðherbergi, þak o.fl. Opið hús þriðjud. 6. október kl. 16:30-17:15, 
vinsamlegast bókið heimsóknartíma í s.5521400 eða kristin@fold.is

Dynjandisvegur, 801 Selfoss, 
HEILSÁRSHÚS NÁLÆGT SKÁLHOLTI. 

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

Greniteigur 4, 230 Reykjanesbæ, 
EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ.

Vel skipulagt 120 fm einbýlishús á tveimur hæðum auk 36,5 fm 
íbúðarskúrs. Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, borðstofu, 2 
baðherbergi, eldhús, þvottahús og íbúðarskúr. Húsið er einstak-
lega vel staðsett á rólegum og fjölskylduvænum  stað í  Reykja-
nesbæ. Stutt er í verslanir, leikskóla, skóla og íþróttasvæði.  
Verð 54 millj. Pantið tíma fyrir skoðun, 552-1400 / fold@fold.is.

Sóleyjargata einbýlishús 
MEÐ 10 SVEFNHERBERGJUM.

Glæsilegt einbýlishús á frábærum stað í 101 Reykjavík. Arkitekt-
inn 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.

Jörfagrund 48, 116 Kjalarnesi, Rvk., 4ra herb.
OPIÐ HÚS MIÐ 7/10 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 miðvikudaginn 7. október kl. 17:00-17:30, 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

Erum við að leita að þér?



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.

• Klettagarðar 4 er byggt verkstæðishús, söluskrif-
stofa og starfsmannaaðstaða fyrir ferðaþjónustu-
fyrirtækið Allrahanda.  

• Verkstæðishúsnæðið er á einni hæð en starfs-
mannaaðstaða og skrifstofur eru á tveimur 
hæðum í suðvestur enda byggingarinnar.  

• Eignin er samtals 2.048,2 m² að gólffleti og er 
byggt úr forsteyptum einingum og með límtrés-
þaki. Öll milligólf hússins eru steinsteypt og milli-
veggir eru ýmist steyptir og eða léttir gifsklæddir 
grindarveggir.

Eignin stendur á afgirtri, fullfrágenginni og 
malbikaðri 8.604,0 fermetra leigulóð þar sem 
er mjög gott athafnasvæði og mögulegur við-
bótarbyggingarréttur.

Klettagarðar 4

 

• Til sölu eitt af þessum eftirsóttu raðhúsum sem 
ætluð eru fyrir 60 ára og eldri, en þó hafa fengist 
undanþágur frá kvöð um aldur kaupenda fyrir 
aðila sem eru að nálgast 60 ára aldur.  

• Vel skipulagt og mikið endurnýjað 73,5 fm.  með 
gluggum í þrjár áttir og útgengi á skjólsæla 
hellulagða verönd og lóð til suðurs með útsýni til 
sjávar.  

• Parket hefur verið endurnýjað nýlega sem og 
baðherbergi, eldhúsinnrétting og tæki og gólfefni 
í þvottaherbergi. Húsið er nýlega málað hið 
innra.

• Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 52,9 millj.

• Virkilega glæsileg 2ja - 3ja herbergja íbúð / 
skrifstofuhæð með sérinngangi í mjög fallegu og 
sögufrægu húsi við Vesturgötu 3 í Reykjavík. 

• Eignin hefur verið nýtt undir skrifstofur undan-
farnin ár, en er í grunninn skráð sem íbúðarhús-
næði.

• Eignin hefur verið mjög mikið endurnýjuð á 
sl. árum.  Raflagnir og tafla eru nýleg sem og 
ofnalagnir auk þess sem pottofnar hafa verið 
sandblásnir og yfirfarnir. Eldhúsinnrétting er ný.  
Gólfefni eru nýr linoleumdúkur og yfirfarin og 
uppgerð mjög falleg furugólfborð.  

• Húsið að utan er klætt með viði. 

Verð 49,9 millj.
 

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

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

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

• Baklóð hússins er með mjög skjólsælli viðarver-
önd til suðurs, heitum potti, steyptum veggjum, 

Verð 124,9 millj.

Vogatunga 11 – Kópavogi.  Endaraðhús – 60 ára og eldri

Vesturgata 3. 2ja – 3ja herbergja íbúð/skrifstofuhæð.

• Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir á 1. og 2. hæð 
í 3ja hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund 22 
í Kópavogi. 

• Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, nema á 
baðherbergi og þvottahúsi verða flísar.

• Innréttingar eru frá Brúnás ehf. 
• Arkitektar: Guðmundur Gunnlaugsson (Archus) 

og Gunnar Páll Kristinsson (Rýma arkitektar). 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., 

 www.bygg.is
• Íbúðir verða afhentar á tímabilinu des 2020. 

• 94,4 fm. nýlega innréttuð og vönduð 4ra her-
bergja íbúð á 1. hæð.

• 41,2 fm. nýlega innréttuð 2ja herbergja íbúð á 
baklóð í sérstæðu húsi. 

• Báðar íbúðirnar eru mikið endurnýjaðar og eru í 
góðu ástandi. Möguleiki á góðum leigutekjum.

•  Íbúðunum fylgir sér innkeyrsla/bílastæði við Leifs-
götuna sem þinglýst er eingöngu á þessar íbúðir. 

• Frábær staðsetning í miðborginni. 

Verð 67,9 millj.

Lundur 22 – Kópavogi. Íbúðir á skjólsælum stað austast í Lundi.  

Leifsgata 9. Tvær íbúðir- 3ja – 4ra herbergja íbúð og studióíbúð.Hverafold. Vel staðsett og glæsilegt einbýlishús.

• 328,8 fm. einbýlishús að meðt. 51,0 fm. bílskúr 
og 51,0 fm. 2ja herbergja íbúð á neðri hæð, 
með sérinngangi. Húsið stendur innst í götu á 
glæsilegum útsýnisstað. Stórar svalir til suðurs 
og austurs. Mikil lofthæð er yfir hluta efri hæðar.

• 4 herbergi eru á aðalhæð en gætu verið 5 þar 
sem eitt herbergið var stækkað á kostnað 
annars. Auk þess er möguleiki á að bæta við 
3 svefnherbergjum í kjallara með því að lækka 
lóðina og koma fyrir gluggum á vesturhlið húss-
ins (ofan hús). 

• Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin. 
• Lóðin er 994,0 fm. að stærð, vel hirt og falleg. 

Steypt plan er fyrir framan hús við bílskúr. Hellu-
lögð stétt að aðalinngangi með snjóbræðslu. 

Verð 99,0 millj.

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

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

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

• Hönnuðir byggingarinnar eru THG Arkitektar og 
Studio Arnhildur Palmadottir.

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

• Nánari uppl. um bygg. á www.105midborg.is

Trönuhólar. Einbýlishús með aukaíbúð.

Sólborg  – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

• Afar vel staðsett um 320,0 fm. einbýlishús, jarð-
hæð, efri hæð og ris við Freyjugötu 47 í Reykja-
vík auk 63,0 fm. bílskúrs. Rishæð hússins, sem 
byggð var síðar, er ekki skráð í Fasteignaskrá en 
fyrir liggja samþykktar teikningar vegna hennar. 

• Sér 3ja herbergja íbúð er á jarðhæð hússins. 
Risloft er óinnréttað og með góðum gluggum til 
allra átta og útgengi á svalir til suðurs með frá-
bæru útsýni. Risloftið er mjög vel manngengt að 
stórum hluta. 

• Eignin stendur á rólegum og eftirsóttum stað 
á 620,0 fm. eignarlóð sem er ræktuð með 
steyptum veggjum í kring að hluta, steyptri inn-
keyrslu og hellulögðum stéttum. 

Verð 159,0 millj.

Freyjugata. Heil húseign.
• Glæsileg rúmlega 300,0 fm. heil húseign.  Eignin 

stendur á 666,2 fm. eignarlóð.  Eignin er 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 skrifstofurými á 2. 
hæð hússins.

• Lóðin er með stórri tryfðri flöt til vesturs, fallegum 
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.

Naustavör – Bryggjuhverfið í vesturbæ Kópavogs
 Nýjar og glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir til sölu. Leitið upplýsinga á skrifstofu.
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

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

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

2015
  2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

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

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Guðrún D. Valdimars
aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

– Með þér alla leið VEGNA COVID-19 SÝNUM VIÐ NÚ ALLAR EIGNIR EFTIR PÖNTUN 
Hafið samband við sölumenn okkar og bókið skoðun – Gott að byrja leit á vefnum okkar miklaborg.is

.       

Verð:  45,7 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 6. okt. kl. 17:30 - 18:15

Mjög vel staðsett 3-4 herb  
endaíbúð á 4. hæð + ris

 • Íbúðin sjálf er 82,9 fm og 
óskráð rými í risi er 46,8 fm  
samtals 129,7 fm 

 • Óinnréttuða risið gefur góða 
möguleika á 1-2 auka  
herbergjum

 • Flott útsýni er frá íbúðinni 
þar á meðal yfir KR völlinn

Kaplaskjólsvegur 51
107 Reykjavík

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

.       

Verð :  84,9 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 6. okt. kl. 17:15 - 18

Glæsileg 148 fm 4 herb. íbúð 
á þriðju og efstu hæð í fjölbýli

 • 23 fm bílskúr sem innangengt 
er í frá sameign 

 • Frábært útsýni til 
sjávar í átt að Esju 

 • Aukin lofthæð í stofu 
og eldhúsi 

 • Þvottaherbergi innan íbúðar

Langalína 18
210 Garðabær

NÝTT  
Í SÖLU

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignas
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

Glæsileg 3ja herb íbúð  
á 1. hæð stærð 95,5 fm 
 • Sérinngangur 

 • Fallegar stofur, með 
útgengt út á pall 

 • Sérafnotaréttur

 • Þvottahús innan íbúðar 

 • Baðhverbergi m glugga 
og góðri snyrtiaðstöðu 

 • Barnvænt hverfi 

Perlukór 1c 
203 Kópavogur

Verð:  47,9 millj.

NÝTT  
Í SÖLU

Einstaklega glæsilegt 240 fm  
parhús með útsýni yfir Elliðavatn 
 • Vegleg stofa með tvöfaldri 
lofthæð og háum glugga 

 • Hjónasvíta, tvö góð svefnherbergi 
og sjónvarpsh./svefnherbergi 

 • Tvö baðherbergi og snyrting 

 • Gólfhiti, innfelld lýsing 

 • Vandaðar og stílhreinar innréttingar 

 • 25,6 fm flísalagður bílskúr 
með geymslu inn af 

Asparhvarf 16
203 Kópavogur

Verð:  110 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórunni í síma 773 6000

.       

Verð frá:  46,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 6. okt. kl. 17 - 17:30

Vönduð og algjörlega endur-
nýjuð 56,6 fm 2ja herbergja 
risíbúð með aukinni lofthæð

 • Búið er að endurnýja íbúðina 
að innan á vandaðan máta. 
T.d. innréttingar, gólfefni, 
raflagnir og ofnalagnir. 

 • Húsið er í góðu ásigkomulagi. 
 • Skolp og dren er endurnýjað.
 • Reisulegt steinhús á þessum 
eftirsótta stað í 101

Veghúsastígur 1a
101 Reykjavík

.       

Verð frá:  67,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 6. okt. kl. 17 - 17:30

1.hæð og vinnustofa/stúdíó-
íbúð, samtals 122,8 fm

 • Vönduð og algjörlega endur - 
nýjuð 74,8 fm 2ja herbergja 
íbúð á 1. hæð 

 • Reisulegt steinhús á þessum 
eftirsótta stað í 101

 • íbúðinni fylgir 47,6 fm stúdíó - 
íbúð/vinnustofa á baklóð. 

 • Búið er að endurnýja íbúðina 
að innan á vandaðan máta.

Veghúsastígur 1a
101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Ásgrími í síma 865 4120

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Svan í síma 697 9300

.       

 Verð :   Tilboð

Sérlega fallegt 482 fm hús á 
horni Öldugötu og Ægisgötu

 • Tvær íbúðir eru í húsinu í dag 

 • Vel byggt steinteypt með 
mikla möguleika 

 • Vel byggt steinteypt hús sem 
stendur á 500 fm eignarlóð 

 • Frábær staðsetning í hjarta  
miðbæjarins

Öldugata 14
101 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

Nánari upplýsingar:

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

.       

 Verð :   55,9 millj.

Virkilega falleg, björt 113,1 fm   
4.herbergja íbúð á jarðhæð

 • 3 Svefnherbergi

 • Sérinngangur í lyftuhúsi

 • Stæði í lokaðri bílageymslu

 • Einstök staðsetning innan 
hverfis þar sem leikskóli, 
grunnskóli, íþróttamiðstöðin 
Kórinn, Salalaug og verslun

Vindakór 9-11 (103)
203 Kópavogur

NÝTT  
Í SÖLU OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 7. okt. kl. 17:30 - 18

.       

 Verð :   93,9 millj.

Fallegt 275,9 fm endaraðhús 
á 2 hæðum á einstaklega 
fallegum útsýnisstað

 • 5 svefnherbergi

 • Tvöfaldur bílskúr 

 • Gróinn skjólsæll garður 
með sólpalli til suðurs 

 • Fallegt útsýni

 • Frábær staðsetning

Stórihjalli 17
200 Kópavogur

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Kjartani í síma: 663 4392

.       

 Verð :   59,9 millj.

Stórglæsileg efri hæð 94,9 fm
Ris byggt ofá árið 2015

 • Þrjú svefnherbergi
 • Tvennar svalir til suðurs
 • Nýtt glæsilegt eldhús og bað
 • Fallegt flæði í stofu 
og eldhús rýmum

 • Sér þvottahús með glugga
 • Sér geymsla í kjallara

Njálsgata 12 
101 Reykjavík

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

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

      

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 

S Ý N I N G A R Í B Ú Ð 

Bókið skoðun

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag og fimmtudag

kl. 17:00 - 17:30 
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Nýtt hverfi í 
Laugarnesinu

 •2ja til 5 herbergja íbúðir

 •Vandaðar íbúðir á frábæru verði

 •Lyftuhús á 6 hæðum      
Afhending 2020

 •Stærðir íbúða frá 58-254 fm. 
 •Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu,  
veitingastaði og útivist.
 •Hljóðgólf í öllum íbúðum, sérstakalega  
einangrandi veggir og gler
 •Allar íbúðir að fullu loftræstar (inn og út)

    Afhending 2020

Stuðlaborg er sérstaklega vandað fjöl-
býli með 77 íbúðum í fimm lyftuhúsumw
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Sérlega 

vandaðar 
íbúðir

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

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

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

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

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

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

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

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

Ásgrímur Ásmunds 
hdl. og lögg. fasteignas
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

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

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

PANTIÐ SKOÐUN
hjá fasteignasölum Mikluborgar
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

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

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

2015
  2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

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

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Guðrún D. Valdimars
aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

Fasteignasalan

Miklaborg
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– Með þér alla leið VEGNA COVID-19 SÝNUM VIÐ NÚ ALLAR EIGNIR EFTIR PÖNTUN 
Hafið samband við sölumenn okkar og bókið skoðun – Gott að byrja leit á vefnum okkar miklaborg.is

.       

Verð:  45,7 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 6. okt. kl. 17:30 - 18:15

Mjög vel staðsett 3-4 herb  
endaíbúð á 4. hæð + ris

 • Íbúðin sjálf er 82,9 fm og 
óskráð rými í risi er 46,8 fm  
samtals 129,7 fm 

 • Óinnréttuða risið gefur góða 
möguleika á 1-2 auka  
herbergjum

 • Flott útsýni er frá íbúðinni 
þar á meðal yfir KR völlinn

Kaplaskjólsvegur 51
107 Reykjavík

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

.       

Verð :  84,9 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 6. okt. kl. 17:15 - 18

Glæsileg 148 fm 4 herb. íbúð 
á þriðju og efstu hæð í fjölbýli

 • 23 fm bílskúr sem innangengt 
er í frá sameign 

 • Frábært útsýni til 
sjávar í átt að Esju 

 • Aukin lofthæð í stofu 
og eldhúsi 

 • Þvottaherbergi innan íbúðar

Langalína 18
210 Garðabær

NÝTT  
Í SÖLU

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignas
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

Glæsileg 3ja herb íbúð  
á 1. hæð stærð 95,5 fm 
 • Sérinngangur 

 • Fallegar stofur, með 
útgengt út á pall 

 • Sérafnotaréttur

 • Þvottahús innan íbúðar 

 • Baðhverbergi m glugga 
og góðri snyrtiaðstöðu 

 • Barnvænt hverfi 

Perlukór 1c 
203 Kópavogur

Verð:  47,9 millj.

NÝTT  
Í SÖLU

Einstaklega glæsilegt 240 fm  
parhús með útsýni yfir Elliðavatn 
 • Vegleg stofa með tvöfaldri 
lofthæð og háum glugga 

 • Hjónasvíta, tvö góð svefnherbergi 
og sjónvarpsh./svefnherbergi 

 • Tvö baðherbergi og snyrting 

 • Gólfhiti, innfelld lýsing 

 • Vandaðar og stílhreinar innréttingar 

 • 25,6 fm flísalagður bílskúr 
með geymslu inn af 

Asparhvarf 16
203 Kópavogur

Verð:  110 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórunni í síma 773 6000

.       

Verð frá:  46,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 6. okt. kl. 17 - 17:30

Vönduð og algjörlega endur-
nýjuð 56,6 fm 2ja herbergja 
risíbúð með aukinni lofthæð

 • Búið er að endurnýja íbúðina 
að innan á vandaðan máta. 
T.d. innréttingar, gólfefni, 
raflagnir og ofnalagnir. 

 • Húsið er í góðu ásigkomulagi. 
 • Skolp og dren er endurnýjað.
 • Reisulegt steinhús á þessum 
eftirsótta stað í 101

Veghúsastígur 1a
101 Reykjavík

.       

Verð frá:  67,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 6. okt. kl. 17 - 17:30

1.hæð og vinnustofa/stúdíó-
íbúð, samtals 122,8 fm

 • Vönduð og algjörlega endur - 
nýjuð 74,8 fm 2ja herbergja 
íbúð á 1. hæð 

 • Reisulegt steinhús á þessum 
eftirsótta stað í 101

 • íbúðinni fylgir 47,6 fm stúdíó - 
íbúð/vinnustofa á baklóð. 

 • Búið er að endurnýja íbúðina 
að innan á vandaðan máta.

Veghúsastígur 1a
101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Ásgrími í síma 865 4120

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Svan í síma 697 9300

.       

 Verð :   Tilboð

Sérlega fallegt 482 fm hús á 
horni Öldugötu og Ægisgötu

 • Tvær íbúðir eru í húsinu í dag 

 • Vel byggt steinteypt með 
mikla möguleika 

 • Vel byggt steinteypt hús sem 
stendur á 500 fm eignarlóð 

 • Frábær staðsetning í hjarta  
miðbæjarins

Öldugata 14
101 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

Nánari upplýsingar:

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

.       

 Verð :   55,9 millj.

Virkilega falleg, björt 113,1 fm   
4.herbergja íbúð á jarðhæð

 • 3 Svefnherbergi

 • Sérinngangur í lyftuhúsi

 • Stæði í lokaðri bílageymslu

 • Einstök staðsetning innan 
hverfis þar sem leikskóli, 
grunnskóli, íþróttamiðstöðin 
Kórinn, Salalaug og verslun

Vindakór 9-11 (103)
203 Kópavogur

NÝTT  
Í SÖLU OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 7. okt. kl. 17:30 - 18

.       

 Verð :   93,9 millj.

Fallegt 275,9 fm endaraðhús 
á 2 hæðum á einstaklega 
fallegum útsýnisstað

 • 5 svefnherbergi

 • Tvöfaldur bílskúr 

 • Gróinn skjólsæll garður 
með sólpalli til suðurs 

 • Fallegt útsýni

 • Frábær staðsetning

Stórihjalli 17
200 Kópavogur

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Kjartani í síma: 663 4392

.       

 Verð :   59,9 millj.

Stórglæsileg efri hæð 94,9 fm
Ris byggt ofá árið 2015

 • Þrjú svefnherbergi
 • Tvennar svalir til suðurs
 • Nýtt glæsilegt eldhús og bað
 • Fallegt flæði í stofu 
og eldhús rýmum

 • Sér þvottahús með glugga
 • Sér geymsla í kjallara

Njálsgata 12 
101 Reykjavík

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

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

      

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 

S Ý N I N G A R Í B Ú Ð 

Bókið skoðun

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag og fimmtudag

kl. 17:00 - 17:30 
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Nýtt hverfi í 
Laugarnesinu

 •2ja til 5 herbergja íbúðir

 •Vandaðar íbúðir á frábæru verði

 •Lyftuhús á 6 hæðum      
Afhending 2020

 •Stærðir íbúða frá 58-254 fm. 
 •Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu,  
veitingastaði og útivist.
 •Hljóðgólf í öllum íbúðum, sérstakalega  
einangrandi veggir og gler
 •Allar íbúðir að fullu loftræstar (inn og út)

    Afhending 2020

Stuðlaborg er sérstaklega vandað fjöl-
býli með 77 íbúðum í fimm lyftuhúsumw
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Sérlega 

vandaðar 
íbúðir

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

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

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

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

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

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

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

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

Ásgrímur Ásmunds 
hdl. og lögg. fasteignas
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

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

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

PANTIÐ SKOÐUN
hjá fasteignasölum Mikluborgar
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 •Rað, par eða einbýlis húsi 
í Salahverfi, Lindahverfi 
Kópavogi eða næsta nágrenni.  
Bein kaup eða skipti á íbúð 
eða sérbýli í hverfinu
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 • íbúð í Kópavogi eða 
Garðabæ með bílskúr
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Rað, par eða einbýlis húsi 
í Garðabæ, 3-4 svefnh. og 
verð að 100 milljónum.
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Sérbýli á höfuðborgar-
svæðinu, verð að 75 millj.   
Má þarfnast endurbóta.
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Sérbýli í 201 eða 203 
Kópavogi, rúmur 
afhendingartími í boði.
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Óska eftir einbýilshúsi í 202 
eða 203, ekki eldra en frá 
2004. 
Nánari upplýsingar veitir Anton 
í síma 771 8601  
eða anton@miklaborg.is

 •Fjársterkur aðili óskar 
eftir eignum sem 
þafnast viðhalds eða 
standsettningar.
Nánari upplýsingar veitir Anton 
í síma 771 8601  
eða anton@miklaborg.is

 •Ákveðin aðili óskar eftir  
hæð eða 100 fm+ í Hlíðunum, 
kostur ef bílskúr fylgir.
Nánari upplýsingar veitir Anton 
í síma 771 8601  
eða anton@miklaborg.is

 •Vantar eignir í 104-109  
fyrir ákveðna kaupendur.
Nánari upplýsingar veitir Anton 
í síma 771 8601  
eða anton@miklaborg.is

 •Penthouse íbúð í 
Sjálandinu, Garðabæ.
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Sérhæð í Háaleiti eða 
Hlíðunum 130-160fm
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Stór hæð eða sérbýli á 
höfuðborgarsvæðinu sem 
þarfnast lagfæringar / 
endurbóta
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Tveggja herbergja 
íbúð í Vesturbæ eða 
Seltjarnarnesi
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Raðhús-parhús í Selás
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Þriggja herbergja íbúð  
í Hlíðunum
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Einbýli með sjávarútsýni í 
Kópavogi – allt að 250 m.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272  
eða axel@miklaborg.is

 • 4-5 herbergja einbýli/
raðhús/parhús í Grafarvogi
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272  
eða axel@miklaborg.is

 •Sérbýli, einbýli og eða 
raðhús/parhús í Hafnarf.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272 eða 
axel@miklaborg.is

 •Raðhús í Fossvogi - 
ákveðnir kaupendur
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272 eða 
axel@miklaborg.is

 •Stúdíó/tveggja herbergja 
íbúðir sem henta fyrstu 
kaupendum.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272 eða 
axel@miklaborg.is

 •Einbýli í Selás eða Árbæ.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272 eða 
axel@miklaborg.is

 •Eignir með útleigu-
möguleikum - ákveðnir 
kaupendur.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272 eða 
axel@miklaborg.is

 •Fjársterkur aðili leitar að  
einbýli í Þingholt unum eða 
Akr alands hverfi, 300 fm+
Nánari upplýsingar veitir  
Jón Rafn í síma 695 5520  
eða jon@miklaborg.is

 •Stór íbúð í fjölbýli m. 
tveimur bílastæðum og 
góðu útsýni. Verð að 200 m.
Nánari upplýsingar veitir  
Jón Rafn í síma 695 5520  
eða jon@miklaborg.is

 • 3ja herb íbúð í Hlíðunum 
Mosfellsbæ
Nánari upplýsingar veitir  
Jón Rafn í síma 695 5520  
eða jon@miklaborg.is

 • 120-140 fm íbúð í fjölbýli 
m. stórum svölum og helst 
sjávarútsýni, Gbæ, Kóp o.fl 

staðir koma til greina
Nánari upplýsingar veitir  
Jón Rafn í síma 695 5520  
eða jon@miklaborg.is

 •Sumarhús í Grímsnesi 
m. öllu heitum potti, 
eignarland, 100 fm o.s.frv.
Nánari upplýsingar veitir  
Jón Rafn í síma 695 5520  
eða jon@miklaborg.is

 •Sumarhús á vesturlandi, ca 
35 millj.  Gott 100 fm hús 
með verönd heitum potti
Nánari upplýsingar veitir  
Jón Rafn í síma 695 5520  
eða jon@miklaborg.is

 •Par með 2 ung börn 
leitar að barnvænni eign, 
helst jarðhæð með palli í 
Smára eða Lindum. Aðrar 
staðsetningar í Kóp. og 
Garðabæ koma vel til 
greina. 3ja-5 herbergja og 
verð allt að 62 millj. 
Nánari upplýsingar veitir  
Elín í síma 899-3090 eða 
elin@miklaborg.is 

 •Sérbýli í Hafnarfirði eða 
Garðabæ.
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 •Rúmgóðri íbúð eða minna 
sérbýli í 200 Kópavogi.
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 •Tveggja eða þriggja 
herbergja íbúð í 108.
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 •Tveggja herbergja íbúð 
með bílskúr í 108.
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 •Sérbýli í norðurbænum  
í Hafnarfirði allt að 90 m.
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 • 3ja herbergja með sér-
inngangi vestan Elliðaáa 
plús Foldir og Hamrar.  
Ekki minna en 60 fm og 
verð 40-50 m.
Nánari upplýsingar veitir 
Þórunn í síma 773 6000  
thorunn@miklaborg.is

 •Þriggja herbergja í 101, 105 
eða 107 þar sem má hafa 
gæludýr. Verð max 45 m.
Nánari upplýsingar veitir 
Þórunn í síma 773 6000  
thorunn@miklaborg.is

 •Sérbýli í vesturbæ Reykjav.
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856 
eða gunnar@miklaborg.is

 •Sérbýli á Seltjarnarnesi
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856 
eða gunnar@miklaborg.is

 •Einbýli á einni hæð í Árbæ
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856 
eða gunnar@miklaborg.is

 • 4ra herb. íbúð í Grafarvogi
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856 
eða gunnar@miklaborg.is

 •Hæð í vesturbæ Reykjavíkur
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856 
eða gunnar@miklaborg.is

 •Einbýlishús í Garðabæ  
verð í kringum 130 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is 

 •Einbýli, rað- eða parhús 
miðsvæðis í Garðabæ eða  
í Lindum eða Smárum.  
Verð: 100 millj. 
Nánari upplýsingar veitir  
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is

 •Sumarhús í nágrenni við 
golfvelli td. Öndverðarnes 
eða Kiðjaberg. á 25-30 
millj. og 65-75 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is

 •Raðhús í Vesturbæ eða 
Seltjarnanesi, möguleg 
skipti á stórri íbúð við 
Grandaveg 42, 95-110 m.
Nánari upplýsingar veitir  
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is

 •Einbýlishús miðsvæðis í 
Reykjavík í kringum 230 m.
Nánari upplýsingar veitir  
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is

 •Einbýli á einni hæð á 
Sólbraut, Selbraut eða 
Sæbraut á Seltjarnarnesi.
Nánari upplýsingar veitir  
Páll í síma 893 9929  
eða pall@miklaborg.is

 •Hæð með þremur 
svefnherbergju í 107 
Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir  
Páll í síma 893 9929  
eða pall@miklaborg.is

 •Sérbýli í 203 Kópavogi, 
verðhugmynd allt að 110 
millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is

 •Einbýli miðsvæðis á 
höfuðborgarsvæðinu með 
2-3 íbúðum.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is

 •Einbýlishúsi í Garðabæ 
verðbil 120-150 Millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is

 • 3ja herbergja íbúði í 
Sjálandi, Garðabæ.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is 

 • Íbúð á höfuðborgarsvæðinu 
sem þarfnast viðhalds. 
Verðhugmynd allt að 40 m.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is

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
 • Steypt neðri hæð með mikilli lofthæð og stórum innkeyrsludyrum 
 • Skipti möguleg á fasteign á höfuðborgarsvæðinu

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

Við leitum að:

Elegant 132 fm heilsárshús skammt frá 
Munaðarnesi,  1 hektara eignarland

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

 • Innst í botnlanga . Víðsýnt útsýni, mikil fjallasýn 

Verð :   48,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jötnagarðsás 63

s. 695 5520

311 Borgarbyggð

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Notalegt 50 fm sumarhús, Hraunborgum
 • Innst í botnlanga á friðsælum stað
 • Þjónustumiðstöð og sundlaug á svæðinu
 • Lokað svæði með hlið
 • Tvö svefnherbergi
 • 5000 fm leigulóð

Verð :   17,2 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Búðasund 7

s. 695 5520

805  Grímsnesi

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Glæsilegt heilsárshús á skógi vaxinni lóð  
í Fitjahlíð Skorradal, frábært fjölskylduhús 

 • Húsið stendur á steyptum kjallara og er samtals 96,3 fm 
að stærð en til viðbótar er 11,4 fm gestahús á lóðinni. 

 • Einnig er bátaskýli niður við vatnið í eigu húss sem er ca. 16 fm
 • Fagurt útsýni yfir vatnið

Verð :   43,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 33A

s. 695 5520

311 Skorradalshreppur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Heillandi 68,8 fm 3ja herbergja risíbúð  
 • Skráð 68,8 fm en gólfflötur er mun stærri 
 • Afar fallegur staður á móti Hólavallakirkjugarði 
 • Tvö góð svefnherbergi  og  bað með þvottaaðstöðu 
 • Sameiginleg hjóla geymsla í garði

Verð :   42,9 millj.

Þórunn Pálsdóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ljósvallagata 30 

s. 773 6000

101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 773 6000 

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

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

Verð :   59,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Vefarastræti 36

s. 616 1313

270 Mosfellsbær

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

Ný 122,4 fm 3ja herbergja íbúð tilbúin til 
afhendingar á besta stað í Miðborginni

 • Rúmgóð og glæsileg búð. Stór stofa og glæsilegt eldhús, 
13,2 fm hjónaherbergi og 14,8 fm barnaherbergi 

 • Sameiginlegur suðurgarður
 • Stæði í bílageymslu sem er framan við geymslu

Verð :   69,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hverfisgata 94 (303)

s. 845 8958

101 Reykjavík

Þórunn Pálsdóttir   löggiltur fasteignasali  s. 773 6000

B Ó K I Ð  S K O Ð U N

773 6000 - 845 8958

TILBÚIN  
STRAX

VEGNA COVID-19 SÝNUM VIÐ NÚ ALLAR EIGNIR EFTIR PÖNTUN 
Hafið samband við sölumenn okkar og bókið skoðun – Gott að byrja leit á vefnum okkar miklaborg.is

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

Verð :   36,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ferjubakki 12

s. 845 8958

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Falleg 172,6 fm efri sérhæð með bílskúr
 • 3 svefnherbergi á sér gangi ásamt baðherbergi
 • Fallegt endurbætt eldhús með eldhúskrók, fallegar 
stofur með útgengt út á suður útsýnissvalir

 • Sameiginlegt þvottahús í kjallara ásamt geymslu
 • Fjórða svefnherbergið og snyrting í holi fyrir framan íbúð

Verð :   78,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Safamýri 77

s. 845 8958

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

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

Verð :   49,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þórsgata 21

s. 845 8958

 101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Góð 3ja herb íbúð á 1 hæð
 • Bílskúr með hurðaopnara fylgir íbúðinni 
 • Tvö svefnherbergi 
 • Svalir í bæði norður og suður 
 • Sérgeymsla í samegin 
 • Björt falleg íbúð

Verð :   42,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Dvergabakki 12

s. 695 5520

109 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð  
auk bílskúrs

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

Verð :   41,9 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurberg 8

s. 899 5856

111 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

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

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

Verð :   54 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skúlagata 40

s. 899 5856

101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

.       

 Verð :   Tilboð

Frábærlega staðsett um  
250 hektara jörð með miklum 
og góðum húsakosti 

 • Endurbyggð hús sem er 
hótel- og gistiaðstaða 
með stórum matsal og 
fullkomnu veislueldhúsi.

 • Hótel um 765 fm á 2 hæðum.

 • Gamla fjósið er 296 fm og 
Kálfahúsið er rúmlega 130 fm.

 • 165 fm uppgert einbýlishús

 • 45 hektara ræktuð tún

Vogur - Fellsströnd
371 Dalabyggð

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Friðrik í síma 616 1313

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

M e ð  þ é r  a l l a  l e i ð

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

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

Sýnum daglega

hringið og bókið skoðun

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
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 •Rað, par eða einbýlis húsi 
í Salahverfi, Lindahverfi 
Kópavogi eða næsta nágrenni.  
Bein kaup eða skipti á íbúð 
eða sérbýli í hverfinu
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 • íbúð í Kópavogi eða 
Garðabæ með bílskúr
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Rað, par eða einbýlis húsi 
í Garðabæ, 3-4 svefnh. og 
verð að 100 milljónum.
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Sérbýli á höfuðborgar-
svæðinu, verð að 75 millj.   
Má þarfnast endurbóta.
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Sérbýli í 201 eða 203 
Kópavogi, rúmur 
afhendingartími í boði.
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Óska eftir einbýilshúsi í 202 
eða 203, ekki eldra en frá 
2004. 
Nánari upplýsingar veitir Anton 
í síma 771 8601  
eða anton@miklaborg.is

 •Fjársterkur aðili óskar 
eftir eignum sem 
þafnast viðhalds eða 
standsettningar.
Nánari upplýsingar veitir Anton 
í síma 771 8601  
eða anton@miklaborg.is

 •Ákveðin aðili óskar eftir  
hæð eða 100 fm+ í Hlíðunum, 
kostur ef bílskúr fylgir.
Nánari upplýsingar veitir Anton 
í síma 771 8601  
eða anton@miklaborg.is

 •Vantar eignir í 104-109  
fyrir ákveðna kaupendur.
Nánari upplýsingar veitir Anton 
í síma 771 8601  
eða anton@miklaborg.is

 •Penthouse íbúð í 
Sjálandinu, Garðabæ.
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Sérhæð í Háaleiti eða 
Hlíðunum 130-160fm
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Stór hæð eða sérbýli á 
höfuðborgarsvæðinu sem 
þarfnast lagfæringar / 
endurbóta
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Tveggja herbergja 
íbúð í Vesturbæ eða 
Seltjarnarnesi
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Raðhús-parhús í Selás
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Þriggja herbergja íbúð  
í Hlíðunum
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Einbýli með sjávarútsýni í 
Kópavogi – allt að 250 m.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272  
eða axel@miklaborg.is

 • 4-5 herbergja einbýli/
raðhús/parhús í Grafarvogi
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272  
eða axel@miklaborg.is

 •Sérbýli, einbýli og eða 
raðhús/parhús í Hafnarf.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272 eða 
axel@miklaborg.is

 •Raðhús í Fossvogi - 
ákveðnir kaupendur
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272 eða 
axel@miklaborg.is

 •Stúdíó/tveggja herbergja 
íbúðir sem henta fyrstu 
kaupendum.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272 eða 
axel@miklaborg.is

 •Einbýli í Selás eða Árbæ.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272 eða 
axel@miklaborg.is

 •Eignir með útleigu-
möguleikum - ákveðnir 
kaupendur.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272 eða 
axel@miklaborg.is

 •Fjársterkur aðili leitar að  
einbýli í Þingholt unum eða 
Akr alands hverfi, 300 fm+
Nánari upplýsingar veitir  
Jón Rafn í síma 695 5520  
eða jon@miklaborg.is

 •Stór íbúð í fjölbýli m. 
tveimur bílastæðum og 
góðu útsýni. Verð að 200 m.
Nánari upplýsingar veitir  
Jón Rafn í síma 695 5520  
eða jon@miklaborg.is

 • 3ja herb íbúð í Hlíðunum 
Mosfellsbæ
Nánari upplýsingar veitir  
Jón Rafn í síma 695 5520  
eða jon@miklaborg.is

 • 120-140 fm íbúð í fjölbýli 
m. stórum svölum og helst 
sjávarútsýni, Gbæ, Kóp o.fl 

staðir koma til greina
Nánari upplýsingar veitir  
Jón Rafn í síma 695 5520  
eða jon@miklaborg.is

 •Sumarhús í Grímsnesi 
m. öllu heitum potti, 
eignarland, 100 fm o.s.frv.
Nánari upplýsingar veitir  
Jón Rafn í síma 695 5520  
eða jon@miklaborg.is

 •Sumarhús á vesturlandi, ca 
35 millj.  Gott 100 fm hús 
með verönd heitum potti
Nánari upplýsingar veitir  
Jón Rafn í síma 695 5520  
eða jon@miklaborg.is

 •Par með 2 ung börn 
leitar að barnvænni eign, 
helst jarðhæð með palli í 
Smára eða Lindum. Aðrar 
staðsetningar í Kóp. og 
Garðabæ koma vel til 
greina. 3ja-5 herbergja og 
verð allt að 62 millj. 
Nánari upplýsingar veitir  
Elín í síma 899-3090 eða 
elin@miklaborg.is 

 •Sérbýli í Hafnarfirði eða 
Garðabæ.
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 •Rúmgóðri íbúð eða minna 
sérbýli í 200 Kópavogi.
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 •Tveggja eða þriggja 
herbergja íbúð í 108.
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 •Tveggja herbergja íbúð 
með bílskúr í 108.
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 •Sérbýli í norðurbænum  
í Hafnarfirði allt að 90 m.
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 • 3ja herbergja með sér-
inngangi vestan Elliðaáa 
plús Foldir og Hamrar.  
Ekki minna en 60 fm og 
verð 40-50 m.
Nánari upplýsingar veitir 
Þórunn í síma 773 6000  
thorunn@miklaborg.is

 •Þriggja herbergja í 101, 105 
eða 107 þar sem má hafa 
gæludýr. Verð max 45 m.
Nánari upplýsingar veitir 
Þórunn í síma 773 6000  
thorunn@miklaborg.is

 •Sérbýli í vesturbæ Reykjav.
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856 
eða gunnar@miklaborg.is

 •Sérbýli á Seltjarnarnesi
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856 
eða gunnar@miklaborg.is

 •Einbýli á einni hæð í Árbæ
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856 
eða gunnar@miklaborg.is

 • 4ra herb. íbúð í Grafarvogi
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856 
eða gunnar@miklaborg.is

 •Hæð í vesturbæ Reykjavíkur
Nánari upplýsingar veitir  
Gunnar í síma 899 5856 
eða gunnar@miklaborg.is

 •Einbýlishús í Garðabæ  
verð í kringum 130 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is 

 •Einbýli, rað- eða parhús 
miðsvæðis í Garðabæ eða  
í Lindum eða Smárum.  
Verð: 100 millj. 
Nánari upplýsingar veitir  
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is

 •Sumarhús í nágrenni við 
golfvelli td. Öndverðarnes 
eða Kiðjaberg. á 25-30 
millj. og 65-75 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is

 •Raðhús í Vesturbæ eða 
Seltjarnanesi, möguleg 
skipti á stórri íbúð við 
Grandaveg 42, 95-110 m.
Nánari upplýsingar veitir  
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is

 •Einbýlishús miðsvæðis í 
Reykjavík í kringum 230 m.
Nánari upplýsingar veitir  
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is

 •Einbýli á einni hæð á 
Sólbraut, Selbraut eða 
Sæbraut á Seltjarnarnesi.
Nánari upplýsingar veitir  
Páll í síma 893 9929  
eða pall@miklaborg.is

 •Hæð með þremur 
svefnherbergju í 107 
Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir  
Páll í síma 893 9929  
eða pall@miklaborg.is

 •Sérbýli í 203 Kópavogi, 
verðhugmynd allt að 110 
millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is

 •Einbýli miðsvæðis á 
höfuðborgarsvæðinu með 
2-3 íbúðum.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is

 •Einbýlishúsi í Garðabæ 
verðbil 120-150 Millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is

 • 3ja herbergja íbúði í 
Sjálandi, Garðabæ.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is 

 • Íbúð á höfuðborgarsvæðinu 
sem þarfnast viðhalds. 
Verðhugmynd allt að 40 m.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is

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
 • Steypt neðri hæð með mikilli lofthæð og stórum innkeyrsludyrum 
 • Skipti möguleg á fasteign á höfuðborgarsvæðinu

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

Við leitum að:

Elegant 132 fm heilsárshús skammt frá 
Munaðarnesi,  1 hektara eignarland

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

 • Innst í botnlanga . Víðsýnt útsýni, mikil fjallasýn 

Verð :   48,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jötnagarðsás 63

s. 695 5520

311 Borgarbyggð

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Notalegt 50 fm sumarhús, Hraunborgum
 • Innst í botnlanga á friðsælum stað
 • Þjónustumiðstöð og sundlaug á svæðinu
 • Lokað svæði með hlið
 • Tvö svefnherbergi
 • 5000 fm leigulóð

Verð :   17,2 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Búðasund 7

s. 695 5520

805  Grímsnesi

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Glæsilegt heilsárshús á skógi vaxinni lóð  
í Fitjahlíð Skorradal, frábært fjölskylduhús 

 • Húsið stendur á steyptum kjallara og er samtals 96,3 fm 
að stærð en til viðbótar er 11,4 fm gestahús á lóðinni. 

 • Einnig er bátaskýli niður við vatnið í eigu húss sem er ca. 16 fm
 • Fagurt útsýni yfir vatnið

Verð :   43,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 33A

s. 695 5520

311 Skorradalshreppur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

Heillandi 68,8 fm 3ja herbergja risíbúð  
 • Skráð 68,8 fm en gólfflötur er mun stærri 
 • Afar fallegur staður á móti Hólavallakirkjugarði 
 • Tvö góð svefnherbergi  og  bað með þvottaaðstöðu 
 • Sameiginleg hjóla geymsla í garði

Verð :   42,9 millj.

Þórunn Pálsdóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ljósvallagata 30 

s. 773 6000

101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 773 6000 

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

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

Verð :   59,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Vefarastræti 36

s. 616 1313

270 Mosfellsbær

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

Ný 122,4 fm 3ja herbergja íbúð tilbúin til 
afhendingar á besta stað í Miðborginni

 • Rúmgóð og glæsileg búð. Stór stofa og glæsilegt eldhús, 
13,2 fm hjónaherbergi og 14,8 fm barnaherbergi 

 • Sameiginlegur suðurgarður
 • Stæði í bílageymslu sem er framan við geymslu

Verð :   69,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hverfisgata 94 (303)

s. 845 8958

101 Reykjavík

Þórunn Pálsdóttir   löggiltur fasteignasali  s. 773 6000

B Ó K I Ð  S K O Ð U N

773 6000 - 845 8958

TILBÚIN  
STRAX

VEGNA COVID-19 SÝNUM VIÐ NÚ ALLAR EIGNIR EFTIR PÖNTUN 
Hafið samband við sölumenn okkar og bókið skoðun – Gott að byrja leit á vefnum okkar miklaborg.is

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

Verð :   36,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ferjubakki 12

s. 845 8958

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Falleg 172,6 fm efri sérhæð með bílskúr
 • 3 svefnherbergi á sér gangi ásamt baðherbergi
 • Fallegt endurbætt eldhús með eldhúskrók, fallegar 
stofur með útgengt út á suður útsýnissvalir

 • Sameiginlegt þvottahús í kjallara ásamt geymslu
 • Fjórða svefnherbergið og snyrting í holi fyrir framan íbúð

Verð :   78,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Safamýri 77

s. 845 8958

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

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

Verð :   49,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þórsgata 21

s. 845 8958

 101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Góð 3ja herb íbúð á 1 hæð
 • Bílskúr með hurðaopnara fylgir íbúðinni 
 • Tvö svefnherbergi 
 • Svalir í bæði norður og suður 
 • Sérgeymsla í samegin 
 • Björt falleg íbúð

Verð :   42,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Dvergabakki 12

s. 695 5520

109 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð  
auk bílskúrs

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

Verð :   41,9 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurberg 8

s. 899 5856

111 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

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

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

Verð :   54 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skúlagata 40

s. 899 5856

101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

.       

 Verð :   Tilboð

Frábærlega staðsett um  
250 hektara jörð með miklum 
og góðum húsakosti 

 • Endurbyggð hús sem er 
hótel- og gistiaðstaða 
með stórum matsal og 
fullkomnu veislueldhúsi.

 • Hótel um 765 fm á 2 hæðum.

 • Gamla fjósið er 296 fm og 
Kálfahúsið er rúmlega 130 fm.

 • 165 fm uppgert einbýlishús

 • 45 hektara ræktuð tún

Vogur - Fellsströnd
371 Dalabyggð

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Friðrik í síma 616 1313

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

M e ð  þ é r  a l l a  l e i ð

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

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

Sýnum daglega

hringið og bókið skoðun

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



FASTEIGNAMIÐLUN OG RÁÐGJÖF FASTEIGNAMIÐLUN OG RÁÐGJÖF

Þingvangur ehf byggir 10 
hæða lyftuhúsnæði á góðum 
stað miðsvæðis á Akranesi. Staðsett við 
verslunarkjarnann Dalbraut 1, Akranesi.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og seljast fullbúnar 
án gólfefna nema forstofa, þvottahús og baðherbergi 
flísalagt. Öllum íbúðum fylgir kæliskápur og uppþvottavél 
í eldhúsinnréttingu.
Sýningaríbúð tilbúin á 1. hæð.

3ja herbergja íbúðirnar 105 fm til 107 fm. Íbúðunum 
fylgir stæði í bílakjallara og sérgeymslu í kjallara. 
Verð frá 46,6 millj. til 50,9 millj.
4ra herbergja íbúðirnar eru frá 126 fm til 128 fm. 
Íbúðunum fylgir stæði í bílskýli og sérgeymslu í kjallara. 
Verð frá 56,4 millj. til 59,4 millj.
Innréttingar og fataskápar frá danska framleiðandnum 
HTH. 
Innihurðir og flísar frá Parka. 
Heimilistæki frá Ormsson.

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

Stillholt 21 – Akranesi

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi  |  Sími: 570 4824  |  hakon@valfell.is |  valfell.is

Boðið er upp á einkaskoðun og fólk vinsamlegast beðið um að 
hafa samband í síma 898-9396 eða á hakon@valfell.is  

og panta tíma til skoðunar.

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi | Sími: 570 4824 | hakon@valfell.is | valfell.is

Þingvangur ehf byggir 10 hæða lyftuhúsnæði á góðum stað miðsvæðis  
á Akranesi. Staðsett við verslunarkjarnann Dalbraut 1, Akranesi.

STILLHOLT 21 - AKRANESI

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og seljast fullbúnar 
án gólfefna nema forstofa, þvottahús og baðherbergi 
flísalagt. Öllum íbúðum fylgir kæliskápur og uppþvottavél í 
eldhúsinnréttingu. Sýningaríbúð á 1. hæð.

Innréttingar og fataskápar frá danska framleiðandnum HTH
Innhurðir og flísar frá Parka
Heimilistæki frá Ormsson

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi  |  Sími: 570 4824  |  hakon@valfell.is |  valfell.is

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

Innréttingar og fataskápar frá danska framleiðandnum HTH
Innhurðir og flísar frá Parka
Heimilistæki frá Ormsson

Boðið er upp á einkaskoðun og fólk vinsamlegast beðið um að hafa samband í síma 898-9396 
eða á hakon@valfell.is  og panta tíma til skoðunar.

Sýningar 
íbúð á 1. hæð

hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Búseturéttur:                           7.482.370 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      189.994 kr.

Búseturéttur:                           5.308.450 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      203.520 kr.

Búseturéttur:                        10.138.844 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      225.253 kr.

Búseturéttur:                           8.082.825 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      196.685 kr.

Búseturéttur:                          4.874.400 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     172.153 kr.

Búseturéttur:                          4.342.977 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      170.747 kr.

Búseturéttur:                          8.167.186 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     182.182 kr. 

Búseturéttur:                           5.068.800 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       209.096 kr. 

Búseturéttur:                          4.825.975 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     179.068 kr.

Búseturéttur:                         10.012.658 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       229.294 kr.

Mögulegt lán: 3.741.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 1.500.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Byrjun jan ´21.

Mögulegt lán: 5.069.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

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

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

Mögulegt lán: 1.000.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Byrjun des.

Mögulegt lán: 4.083.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

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

Mögulegt lán: 1.100.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 5.006.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Hafnarfjörður og Reykjavík: Grafarvogur, Grafarholt, Fossvogur, 
Norðlingaholt, Seljahverfi, Miðbær og Vesturbær

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

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

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI NÝTT Í SÖLU

DVERGHOLT 3   ·  220 HFJ.

BIRKIHLÍÐ 2A   ·   221 HFJ.

78,3

80,5

2ja

3ja

101

ferm. ferm.

ferm.

ferm.

herb.

herb. herb.

herb.

herb.

íbúð nr.

íbúð nr. íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.

Búseturéttur:                           7.959.291 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      192.660 kr.

Búseturéttur:                          7.940.321 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     185.009 kr.

Búseturéttur:                           6.340.763 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      143.607 kr.

Búseturéttur:                          4.760.438 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      181.602 kr.

Búseturéttur:                         13.943.552 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      302.242 kr.

Mögulegt lán: 3.979.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Í lok október.

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

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

Mögulegt lán: 1.100.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

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

ÞVERHOLT 19   ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 21  ·  105 RVK.EINHOLT 6   ·  105 RVK.

BJALLAVAÐ 11  ·  110 RVK.

ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK.

80,3

45 69,5

92,7

105,3

2ja

1 2ja

3ja

3ja

201

404 401

101

502

     
   N

ÝTT Í S
ÖLU

     
   N

ÝTT Í S
ÖLU

Birt með fyrirvara um villur og breytingar

ÁÐUR AUGLÝSTAR ÍBÚÐIR
Umsóknarfrestur: Til 14. okt kl. 16. 
Rafræn úthlutun: 15. okt kl. 12.
Umsækjendum er raðað í röð þar 
sem hæstbjóðandi er efstur. Þegar 
um sömu tilboðsfjárhæð er að ræða 
er farið eftir félagsnúmeri.

Fyrsta umsækjenda gefst kostur 
á að ganga frá kaupum óháð 
félagsnúmeri. Ef ekki berst  
hámarkstilboð hefur seljandi  
rétt til að gera gagntilboð eða  
hafna tilboðinu.

ferm.
NÝTT 

Í SÖLU

NÝTT Í S
ÖLU

NÝTT Í S
ÖLU

NÝTT Í S
ÖLU

NÝTT Í S
ÖLU

NÝTT Í S
ÖLU

NÝ GÓLFEFNIBYGGT 2020

SVALIR Í SUÐVESTUR STÓR SUÐURVERÖND TVÆR VERANDIR

NÝUPPGERÐ SUÐURSVALIR

ÞVOTTAHÚS INNAN ÍBÚÐAR

SVALIR Í VESTUR

SVALIR SNÚA INN Í GARÐ ÞAKSVALIR, MIKIÐ ÚTSÝNI & 2 STÆÐI Í BÍLAG.

SVALIR Í AUSTURUPPGERÐ AÐ HLUTASUÐURSVALIR

SVALIR Í VESTUR

 ÁRSKÓGAR 5 - 7  ·   109 RVK.  ÁRSKÓGAR 5 - 7  ·   109 RVK.  ÁRSKÓGAR 5 - 7  ·   109 RVK.

    

ferm. ferm. ferm. ferm.

herb. herb. herb. herb.

íbúð nr.
Afhent 

vor 2021
Afhent 

vor 2021

Búseturéttur:                        11.585.673 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      252.777 kr.
Mögulegt lán: 5.792.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

EINHOLT 6   ·  105 RVK. 

107,2 42,2 69,5 93,5

4ra 1 2ja 3ja

SUÐURSVALIR

307

ferm.

herb.

íbúð nr.

Búseturéttur:                        11.686.786 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      253.473 kr.

Búseturéttur verð frá:             5.255.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald frá:  123.923 kr.

Búseturéttur verð frá:             7.716.800 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald frá:  173.098 kr.

Búseturéttur verð frá:             9.851.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald frá:  216.388 kr.

Mögulegt lán: 5.843.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Lok feb. 2021.

Fyrsta umsækjanda gefst kostur á að  
ganga frá kaupum óháð félagsnúmeri.

Fyrsta umsækjanda gefst kostur á að  
ganga frá kaupum óháð félagsnúmeri.

Fyrsta umsækjanda gefst kostur á að  
ganga frá kaupum óháð félagsnúmeri.

ÞVERHOLT 17  ·  105 RVK.

107,1

4ra

401
SUÐURSVALIR

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

   
Afhent 

vor 2021

ÞVERHOLT 19   ·  105 RVK.

KRISTNIBRAUT  61   ·   113 RVK.

KEILUGRANDI 1  ·  107 RVK.

ÞVERHOLT 19   ·  105 RVK.

SKÓGARVEGUR  16  ·  103 RVK.

KIRKJUSTÉTT  7   ·  113 RVK.

BREIÐAVÍK 31   ·  112 RVK.

ÞVERHOLT 21   ·    105 RVK.  
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LOFNARBRUNNUR 14

BÍLASTÆÐI Í BÍLAKJALLARA FYLGIR HVERRI EIGN

11 ÍBÚÐIR Í HÚSINU   •   ÓHINDRAÐ ÚTSÝNI

VERÐ FRÁ 

39,9 MILLJ. 

• Vandaðar 2ja til 5 herbergja íbúðir

• Íbúðir skilast fullbúnar, án gólfefna. 
Gólf flotrýma flísalögð.

• Fallegt útsýni úr öllum íbúðum.

• Frábærar suðursvalir og stórir  
sérafnotareitir fylgja jarðhæðum.

• Bílastæði í bílakjallara  
fylgir hverri íbúð.

• Afhending er í desember 2020.

• Ísskápur og uppþvottavél fylgja 
hverri íbúð.

Guðbjörg G. Sveinbjörnsd.
löggiltur fasteignasali

sími: 899-5949
gudbjorg@trausti.is

Aðalsteinn Jón Bergdal 
Aðstoðarm. fasteignasala

sími: 767-0777
alli@trausti.is

Guðlaug Jóna Matthíasd. 
löggiltur fasteignasali

sími: 661-2363
gulla@trausti.is

Nánari upplýsingar veita:

Garðar B.
Lögg. fasteignasali
s. 898-0255

Garðar 
Aðstoðarm. fasteignas.
s. 853-9779

Aðalsteinn Jón
Aðstoðarm. fasteignas.
s. 767-0777

Guðlaug
Lögg. fasteignasali
s. 661-2363

Ólafur Haukur
Aðstoðarm. fasteignas. 
S: 866-1242

Kristín María 
Lögfræðingur
s. 837-1177

 

Halldór 
Lögfræðingur 
Lögg. fasteignasali, 
fyrirtækja- og skipasali. 
s. 660-5312

Bára
Skrifstofustjóri
s. 693-1837

Kristján 
hdl., Lögg. fasteignasali
s. 867-3040

Nanna Dröfn
Lögg. fasteignasali
s. 694-2494

Garðar Hólm 
Lögg. fasteignasali
s. 899-8811

Guðbjörg G. 
Lögg. fasteignasali
s. 899-5949

Styrmir 
Lögg. fasteignasali
s. 846-6568

Hallgrímur
Viðskiptafræðingur 
Aðstoðarm. fasteignas. 
S: 896-6020

Jóna
Lögg. fasteignasali
s. 869-8650

Einar Örn  
Lögg. fasteignasali
s. 823-4969

Sólveig 
Lögg. fasteignasali
s. 869-4879

 Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050 
trausti.is | trausti@trausti.is

VIÐ 
ERUM

TRAUSTI Styrmir Bjartur
Aðstoðarm. fasteignas.
s. 899-9090

Ragnheiður
Móttaka
s. 788-3069

Íbúð 003:
• 2ja herbergja á jarðhæð
• Stærð 54,7 fm
• Sérafnotareitur 36,1 fm.
Verð 40,9 mkr.

Íbúð 0101:
• 2ja - 3ja herbergja íbúð
• Stærð 91,4 fm
• Svalir 5,8 fm
Verð 49,9 mkr.

Íbúð 0104:
• 4ra herbergja
• Stærð 115,7 fm
• Svalir 7,8 fm
Verð 61,7 mkr.

BÓKIÐ SKOÐUN - 
SÝNUM DAGLEGA  



Stúdíó verð frá 17.940.000
2  herbergja frá 23.160.000
3  herbergja frá 32.170.000
4  herbergja frá 33.600.000

GÓÐAR FRÉTTIR 
FYRIR ÍBÚÐAKAUPENDUR 

■ Mikil lofthæð.
■ Álklæðning frá Límtré Vírnet,þrefalt gler. 
■ Hvítar háglans innréttingar. 
■ Nútímaleg hönnun.
■ Lyfta og sér inngangur í allar íbúðir.
■ Gert ráð fyrir rafbílahleðslu við bílastæði.

Gott samfélag með hátt þjónustustig. Engin bið eftir leikskóla, frábær íþróttaaðstaða 
og sundlaug, góðar aðstæður til útivistar t.d. golf, brimbretti, hestar, göngur, veiði og 
mikil hamingja. Flugtími frá Reykjavík er um 6 mínútur en rúmlega 30 mínútur með bíl.

Allar frekari upplýsingar gefur Guðbjörg í síma 483 3424 
www.eignin.is   •   fastsud@gmail.com 

www.prohus.is og        facebook Pró hús 

Sambyggð 14 selt

Sambyggð 18 nokkrar óseldar

Sambyggð 20 14 íbúðir,
sala hefst 1. nóvember. 



Bílar 
Farartæki

 Bílar til sölu

MERCEDES-BENZ SPRINTER
Fallegur og góður bill, vel umgengin 
. Með gott viðhald. Rúmgóður, 
fallegur kassi og lyfta. Nýskoðaður í 
toppformi. Innfluttur frá Þýskalandi 
‘17. Verð aðeins 1.970 þús Uppl. í 
Síma : 868-3144.

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

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF.
Alhliða málningarþjónusta.
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Vönduð vinnubrögð 
og vanir menn. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

VIÐHALDSTAK EHF. 

S. 780 2838
Múrarar, Málarar og Smiðir

Við vinnum verkið nákvæmlega 
eftir þinni hugmynd.

Við sérhæfum okkur í öllu sem 
viðkemur viðhaldi fasteigna 

innan sem utan svo sem flísalögn, 
málun, gifsvinna, sandspörslun, 

lekaviðgerðir, glerísetningar, 
flotun, múrvinnu og fl.

Gerum tilboð þér að 
kostnaðarlausu.

Við erum á Facebook

Gerum tilboð þér að 
kostnaðarlausu.

Við erum á Facebook

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Komið og reynsluakið
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Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

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

...á verði fyrir þig!

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

Ódýrasti smájeppinn fyrir íslenskar aðstæður

4x4

Skoðum með uppítöku 
á öllum tegundum bifreiða

VERÐ FRÁ AÐEINS

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.

Erum með til sölu geymsluskúra að Álhellu 14 Hafnarfirði. 
Afhending í desember 2020.

45 fm geymsluskúr á 14.900.000 kr
32 fm geymsluskúr á 9.900.000 kr

26,3 fm geymsluskúr á 8.500.000 kr 

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Bergmann  
í síma: 839-1600 eða gunnar@fasteignamidlun.is 

Geymsluskúrar 
að Álhellu 14, Hafnarfirði

Þarftu að ráða?
 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. Við komum 
til móts við þarfir fyrirtækja og 
sérsníðum lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Á hraðhleðslustöð 
mun hann geta 

hlaðið 480 km drægi á 
aðeins 20 mínútum.

Reykjafell.is

Fullkomin yfirsýn
í notendavænu appi

Hleðslu stjórnað 
með appi

Staða mæla og 
reikningar í appi

Mælingar
í skýinu

22 kW 
hleðslugeta

Aflmiklar 
hleðslustöðvar
Hleðslustöðvarnar frá ABL eru sérlega vandaðar og henta fyrirtækjum 
og fjölbýli fullkomlega. Þær eru álagsstýrðar, með nauðsynlegum varnar-
búnaði og stýrt með appi eða RFID dropa. Ýmsir greiðslu möguleikar í 
boði á bakenda kerfisins sem einfalda húsfélögum innheimtu.

Skoðaðu úrval hleðslustöðva fyrir rafbíla á Reykjafell.is

Toyota ætlar að þróa sinn eiginn 
hugbúnað og tæknibúnað fyrir 
sjálfkeyrandi bíla á næstu árum.

Að sögn heimildarmanns Frétta-
blaðsins í Japan er Toyota að ráða 
mikið af vel menntuðu starfsfólki 
í þá deild sína sem fer ört stækk-
andi. Er stefnan sett á að þróa 
kerfi sem talar við ökumanninn 
og tengist öllu upplýsingakerfi 
bílsins. 

Meðal samstarfsaðila Toyota 
í þessu verkefni er MIT AgeLad 
í Massachusetts. Þar er verið að 
þróa gervigreind í sjálfkeyrandi 
bíla sem gerir bílnum kleift að 
læra betur á umhverfi sitt í hverri 
ferð. 

Eins og hjá öðrum sem þróa 
næstu kynslóð sjálfkeyrandi öku-
tækja byggir tæknin á útbreiðslu 
5G-kerfis fyrir farsíma og því er 
talsvert í að við förum að sjá slík 
ökutæki eins og hér er lýst, og þó?

Toyota þróar 
sjálfkeyrandi bíla

Mynd úr myndbandi sem sýnir 
hvernig tækni Toyota virkar.

Stutt er síðan Lucid Air rafbíll-
inn var frumsýndur en hann er 
væntanlegur á markað innan 
nokkurra mánaða. 

Tækniupplýsingar bílsins 
hafa vakið mikla athygli enda 
fáheyrðar, og má þar nefna allt að 
810 km drægi og 1.080 hestöfl með 
tveimur rafmótorum í Air Dream 
Edition-útgáfunni. Mun það gera 
bílnum kleift að komast í hundr-
aðið á aðeins 2,5 sekúndum og er 
hámarkshraðinn 270 km á klst.

Hefur Lucid Air háð einvígi við 

Tesla Model S Plaid undanfarinn 
mánuð um hraðasta hringinn á 
Laguna Seca-brautinni. Fyrst náði 
Lucid Air besta tíma brautarinnar 

með tímanum 1 mínútu og 41 sek-
úndu en tjúnuð útgáfa Tesla Model 
3 bætti þann tíma fyrir mánuði og 
fór á 1 mínútu, 35,79 sekúndum. 
Tesla Model S Plaid bætti svo um 
betur fyrir skömmu og náði 1 
mínútu og 30 sekúndum en við 
prófanir í vikunni náði Lucid Air 
tímanum 1 mínútu, 31,3 sekúndum 
sem er ansi nálægt tíma Tesla.

Besti hleðslutíminn
Rafhlaðan er 113 kWst og mun 
geta hlaðið bílinn með hraða sem 

ekki hefur sést áður. Á hrað-
hleðslustöð mun hann geta hlaðið 
32 km af drægi á mínútu sem er 
480 km á aðeins 20 mínútum. Það 
er hraðasta hleðsla sem sést hefur 
í fjöldaframleiddum raf bíl hingað 
til. 

Um mitt næsta ár kemur Air 
Grand Touring útgáfan með 
enn meira drægi, eða 832 km, en 
hestöflin fara niður í 800 talsins. 
Grunnútgáfan mun kallast Air 
Touring og verður 620 hestöfl og 
með 650 km drægi.

Lucid Air líka með hröðustu hleðsluna
Lucid Air er með lægsta vindstuðul lúxusbíla, aðeins 0,21, og ásamt þeim 1.080 hestöflum sem hann hefur úr að spila gefur það hámarkshraðann 270 km/klst.
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Hyundai kynnti fyrir viku raf-
bílinn RM20e og þótt enn einn 
raf bíll sé ekki endilega stórfrétt 
þessa dagana er þessi allrar athygli 
verður. Hér er nefnilega á ferðinni 
rallbíll sem skilar 810 hestöflum 
í afturdrifið og 960 newtonmetra 
togi. 

Hröðunartölur bílsins eru 
eftir því og mun hann vera undir 
þremur sekúndum í hundraðið 
og fer í 200 km á klst. á undir tíu 
sekúndum. 

Að sögn Hyundai markar 
RM20e þann metnað sem merkið 
hefur til framleiðslu alvöru raf-
bíla og N-keppnisbíla. „RM20 e 
sameinar eiginleika keppnisbíls 
með afli, jafnvægi og bremsukerfi 
um leið og hann er hljóðlátur og 
tilbúinn til aksturs á götunni,“ 
segir í yfirlýsingu frá Hyundai.

Hyundai tekur þó sérstaklega 
fram að bíllinn muni ekki taka 
alveg yfir N-línuna jafnvel þótt við 
munum sjá N-merkta tvinnbíla.

Hyundai RM20e er 
rafdrifinn rallbíll 

sem skilar 810 hest-
öflum í afturdrifið og 
960 newtonmetra togi.

Hyundai með rafdrifinn rallbíl
Hyundai RM20e er afturhjóladrifinn með hröðun undir þremur sekúndum.

Á dögum COVID-19 fara ýmis bíla-
merki í naflaskoðun og ekki síst 
þau sem eru með mörg undir sínum 
hatti eins og Volkswagen Group. 

Volkswagen er að skoða 
möguleika á að setja Lamborgh-
ini-merkið á markað, segir í frétt frá 
Reuters, en það er haft eftir ónafn-
greindum heimildarmanni innan 
Volkswagen Group. Líklegt er að 
merkið verði selt að hluta en þó 
þannig að Volkswagen haldi enn 
ráðandi hlut í merkinu. 

Lamborghini hefur heyrt undir 
Audi-merkið sem er líka hluti af 
VW Group. Mun þetta hafa verið 
rætt á stjórnarfundi VW Group 
í síðustu viku, en einnig var rætt 
um framtíð Bugatti- og Ducati-
merkjanna.

Ducati er frægt mótorhjólamerki 
sem heyrir undir VW en hefur enga 
beina tengingu við þá að öðru leyti. 
Meðal þess sem skoða á er að finna 
samstarfsaðila sem aðstoðað geta 
við að rafvæða sportbílamerkin.

Munu fjárfestar hafa sett sig í 
samband við VW Group með það 
í huga, en Volkswagen vill ekkert 
láta hafa eftir sér um það. Herb-
ert Diess, forstjóri Volkswagen 
Group, lét hafa það eftir sér fyrir 
nokkrum dögum að tilkynnt yrði 
um „mikilvæg skref“ fyrir framtíð 
bílamerkisins fyrir lok árs. 

Hvort það muni þýða sölu Lam-
borghini á eftir að koma í ljós en 
það eru auðvitað stórar fréttir ef 
svo er. 

Er Lamborghini á leið á markað?
Lamborghini framleiðir meðal annars Urus-sportjeppann ásamt sportbílum. MYND/NJÁLL GUNNLAUGSSON

Polaris og Zero semja
Hversu langt ætli sé í að við sjáum rafdrifið Polaris-fjórhjól eins og þetta?

Pierer Mobility er að hanna nýja 
línu af rafdrifnum Husqvarna-
mótorhjólum sem væntanleg eru 
á markað árið 2022. Hjólin byggja 
á útliti Svartpilen- og Vitpilen-
hjólanna og munu einfaldlega 
heita E-Pilen. 

Mynd af E-Pilen hjólinu sást 
nýlega á efni sem sent var á fjár-
festa og sýnir hjólið með bæði 
4 kW og 10 kW rafmótor auk 
skiptanlegrar raf hlöðu. Pierer 
hefur einnig hannað raf hjól fyrir 
KTM og GasGas en þessi merki 
eru öll í eigu KTM. GasGas er að 

fara að setja á markað TXE-klifur-
hjólið með 15 kW rafmótor.

Hingað til hafa þó bara komið 
torfæruhjól frá merkjum KTM en 
E-Pilen verður fyrsta götuhjólið.

E-píla á teikniborðinu

E-Pilen er aðeins skyssa eins og er og 
útlitið gæti breyst á tveimur árum.

Kia hefur staðfest að von sé á sjö 
raf bílum frá merkinu fram til 2027 
sem hluti af Plan S raf bílastefnu 
merkisins. 

Að sögn Kia gerir merkið ráð 
fyrir að 25% Kia bíla verðir raf-
drifnir árið 2029. Ásamt því að 
staðfesta þetta sendi Kia frá sér 
skuggamynd með sjö bílum sem 
virðast vera af ýmsum gerðum.

Þarna má sjá eitthvað sem líkist 
fullvöxnum jeppling, langbak 
og sportlegum fjölskyldubíl í 
„Shooting Brake“-útgáfu. Fremst 
á myndinni er Coupe jepplingur-
inn sem er væntanlegur innan 
skamms en hann er kallaður CV 
eins og er. 

Ef þessi stefna Kia gengur eftir 

verður merkið vel í stakk búið til 
að keppa við stóru raf bílamerkin 
eins og Tesla og Volkswagen, en 
bæði merkin eru óðum að koma 
frá sér f leiri gerðum raf bíla. 
Volkswagen frumsýndi nýlega 
VW ID.4 til viðbótar við ID.3 og 
stutt er í frumsýningu ID.6, en 
næsti bíll Tesla er Model Y. 

Búast má við að framtíðarraf-
bílar Kia verði byggðir á E-GMP 
undirvagninum frá Hyundai 
Group. Hann byggir á svipuðu 800 
volta rafkerfi og Porsche Taycan 
og getur ráðið við 350 kW hrað-
hleðslustöðvar. Mun undirvagn-
inn verða fáanlegur í mismunandi 
stærðum til að henta mismunandi 
farartækjum.

Sjö rafbílar á sjö árum
Skuggamyndin sýnir efri hluta bílanna sjö frá Kia sem væntanlegir eru. 

Polaris framleiðir 
aðallega fjórhjól og 

snjósleða en áætlað er að 
framleiðslan verði 
rafdrifin á næstu tíu 
árum.

Polaris og Zero hafa skrifað undir 
samning um að rafvæða fram-
leiðslu Polaris-merkisins á næstu 
tíu árum. 

Zero er framleiðandi rafdrifinna 
mótorhjóla en Polaris framleiðir 
aðallega fjórhjól og snjósleða, auk 
þess að framleiða Indina-mótor-
hjólin. Indina mun þó ekki vera 
hluti af þessum samningi heldur 
aðeins torfærutækin. 

Það skyldi þó ekki útiloka að raf-
drifið Indian-mótorhjól gæti verið í 
kortunum því að Harley-Davidson 
framleiðir rafdrifna LiveWire-mót-
orhjólið. Það hefur vakið athygli 
að undanförnu gegnum nýja þætti 
leikaranna Ewans McGregor og 

Charleys Boorman þar sem þeir 
aka þeim eftir endilangri Suður- og 
Norður-Ameríku. 

Greinilegt var að fjárfestum leist 
vel á samninginn því að verð hluta-
bréfa í Polaris hækkaði eftir að 
samningurinn var undirritaður.
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522 4600
www.krokur.net

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

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

Taktu Krók á leiðarenda

Vesturhraun 5 210 Garðabær

á þinni leið



KOSTIR OG GALLAR

Toyota RAV4 PHEV
Grunnverð: 8.550.000 kr.
Hestöfl: 306
Hröðun 0-100 km: 6 sek.
Eyðsla l/100 km: 1,2 í bl. akstri
CO2 g/km: 22
Drægi rafhlöðu: 75 km

Hámarkshraði EV: 135 km
Rafhlaða: 18,1 kWst
Eigin þyngd: 1.980 kg
Farangursrými: 520 l

n Afl
n Drægi
n Hljóðlátur

n Verð
n Hastur á möl

KOSTIR GALLAR

10 BÍLAR  6 .  O K TÓ B E R  2 0 2 0  Þ R I ÐJ U DAG U R

Eru rúm 300 hestöfl og sex 
sekúndna upptak ásamt 1,2 lítra 
eyðslu of gott til að vera satt?

Það eru eflaust margir aðdáendur 
hins vinsæla Toyota RAV4 búnir 
að bíða eftir komu PHEV-útgáf-
unnar til landsins. Kraftmiklir 
jepplingar í tengiltvinnútgáfum 
eru góð söluvara þessa dagana og 
er RAV4 PHEV engin undantekn-
ing. Bíllinn er einn sá kraftmesti 
sem í boði er í þessum flokki og 
er það aðeins Toyota Supra sem 
státar af meira afli hjá merkinu.

Að koma með RAV4 sem PHEV 
er ekki aðeins það að bæta við 
hann aðeins stærri rafhlöðu. 
Tengil tvinnútgáfa RAV4 er búin 
2,5 lítra vélinni annars vegar sem 
skilar í þessari útfærslu 185 hest-
öflum auk 134 kW rafmótors að 
framan og 40 kW á afturdrifi.

Samtals skilar bíllinn því 306 
hestöflum þegar báðar aflrásirnar 
eru notaðar, en það dugar til þess 
að bíllinn er aðeins sex sekúndur í 
hundraðið. Þótt aflið komi sér vel 
þegar á þarf að halda er það í raun 
og veru hversu mikill rafmagnsbíll 
hér er á ferðinni sem skiptir máli.

Mikið drægi rafhlöðu
RAV4 PHEV hefur 75 km drægi á 
rafhlöðunni samkvæmt WLTP-

staðlinum sem er mjög gott 
fyrir tengiltvinnbíl. Auk þess 
er bíllinn alltaf stilltur á 100% 
rafdrif þegar akstur hefst og þarf 
að stilla hann sérstaklega á aðra 
aksturhami.

Aksturstillingarnar eru fjórar, 
en auk EV-stillingarinnar er svo-
kölluð Auto-stilling sem notar 
rafmótorinn aðallega en bætir 
við bensínvélinni þegar þörf er á. 
Í Hybrid-stillingunni er bíllinn 
stilltur á hámarksafköst á báðum 
aflrásum og með hleðslustillingu 
gengur bíllinn á bensínvélinni 
eingöngu á meðan hún hleður 
einnig rafhlöðuna. 

Þegar bíllinn kveikir á bensín-
vélinni í akstri takmarkar hann 

afl hennar fyrstu tvær mínút-
urnar meðan hún er köld.

Enn hljóðlátari
Í sjálfu sér er ekki mikill munur á 
hefðbundnum útgáfum RAV4 og 
PHEV-útgáfu, hvorki útlitslega né í 
rými bílsins. 

Bíllinn er sá fyrsti frá Toyota þar 
sem MyT-appið er notað sem gefur 
möguleika á að fjarstýra miðstöð 
eða fylgjast með hleðslu rafhlöð-
unnar. Plássið er jafngott og áður 
og aðeins munar á farangursrými 
þar sem gólfið hefur verið hækkað 
um 35 mm og er nú alls 520 lítrar. 
Að vísu er RAV4 PHEV 260 kílóum 
þyngri og það finnst aðeins í 
akstri, en þyngsta gerð tvinnút-
gáfu bílsins er 1.720 kíló. Það er 
helst að það skipti máli í akstri á 
malarvegi þar sem hann er talsvert 
hastari en bensínbíllinn. 

Að öðru leyti virkar hann mjög 
svipaður í akstri og er ef eitthvað, 
aðeins hljóðlátari enda þurfti að 
leggja meira í hljóðeinangrun í raf-

bílnum. Minnir akstur RAV4 PHEV 
meira á raf bíl en tengiltvinnbíl að 
mörgu leyti.

Dýrari en samkeppnin
Helsti keppinautur Toyota RAV4 
PHEV er líklega Peugeot 3008 
PHEV en hann er 300 hestöfl með 
allt að 59 km drægi á rafhlöðunni. 
Í 300 hestafla útgáfunni kostar 
hann frá 6.930.000 kr. á móti 
grunnverði RAV4 PHEV sem er 1,5 
milljónum hærra. Er það auðvitað 
ansi mikill munur í þessum flokki. 

Aðrir væntanlegir samkeppn-
isaðilar eru Kia Sorento PHEV og 
Hyundai Tucson PHEV en þeir 
koma ekki til landsins fyrr en á 
næsta ári.

Blandar saman krafti og hagkvæmni
Að utan er tengiltvinnútgáfa RAV4 keimlík tvinnútgáfunni en það sem er undir niðri er allt annar handleggur. MYNDIR/TRYGGVI ÞORMÓÐSSON

Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

Í bílnum er öflugri útgáfa 2,5 lítra bensínvélarinnar og 134 kW rafmótor. Þar sem að RAV4 PHEV er talsvert þyngri finnst manni hann hastari á möl.

Toyota RAV4 PHEV 
hefur 75 km drægi á 

rafhlöðunni samkvæmt 
WLTP-staðlinum sem er 
mjög gott fyrir tengil-
tvinnbíl.



*Verð miðað við gengi USD 132, svartur Compass, hvítur Renegade.

FORSALA Á NÝJUM PLUG-IN HYBRID
JEEP RENEGADE OG COMPASS 

Jeep heldur áfram að vera tákn frelsis og ævintýra. Nú kynnum við nýja plug-in-hybrid jeppa, 
sem við bjóðum á frábæru forsöluverði.

Hlaðnir búnaði með alvöru �órhjóladrifi (lágu drifi), bakkmyndavél, rafdrifnum leðursætum 
(Compass), rafdrifnum a�urhlera (Compass), lykillausu aðgengi og ræsingu, hita í stýri og 
framsætum, 8,4” skjá og leiðsögukerfi, blindhornsvörn og bílastæðaaðstoð.

Skoðaðu rekstrarhagkvæma tvinn-jeppa, rafmagns og bensín,  á forsöluverði á jeep.is

PLUG-IN-HYBRIDJEEP RENEGADE TRAILHAWK 4X4 
5.499.000*

GOÐSÖGN KNÚIN RAFORKU
UMBOÐSAÐILI JEEP® Á ÍSLANDI • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR

S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • JEEP.IS • ISBAND@ISBAND.IS 

OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

ALVÖRU JEPPAR ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

JEEP COMPASS LIMITED 4X4 

5.999.000*

PLUG-IN-HYBRID

ÖNNUR SENDING VÆNTANLEG Í NÓVEMBER

ÓTRÚLEGT FORSÖLUVERÐ Á BÍLUM HLÖÐNUM LÚXUSBÚNAÐI

FYRSTA SENDING UPPSELD!



Mercedes-Benz ætlar sér stóra 
hluti í framleiðslu á rafknúnum 
vörubílum á næstu árum. 

Framleiðsla mun hefjast á eActros-
vöruflutningabílnum árið 2021 
en eActros verður með vel yfir 200 
km drægi og er hann er hugsaður í 
vörudreifingu og þjónustu innan 
borgarmarka. Þá mun Mercedes-
Benz stefna að því að framleiðsla 
hefjist árið 2024 á eActros Long-
Haul sem verður langdrægari 

vöruflutningabíll sem knúinn er 
alfarið áfram af rafmagni með 
drægi nálægt 500 km.

Mercedes-Benz hefur einnig 
kynnt hugmyndabíl sem nefndur 
hefur verið Mercedes-Benz 
GenH2. Um er að ræða vörubíl 
með 40 tonna heildarþyngd og allt 
að 25 tonna burðargetu. GenH2-
vörubíllinn gengur fyrir vetni og 
á að geta ekið allt að þúsund km 
á einni áfyllingu. Vetnisknúnir 
bílar eru í raun raf bílar þar sem 

vetnið er eldsneytið fyrir raf-
hlöðuna (fuel-cell) sem síðan knýr 
rafmótorana. Vetnið er geymt í 
f ljótandi formi við -253°C á tanki 
sem er inni í öðrum tanki með 
lofttæmt rými milli tanka. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Daimler, 
eiganda Mercedes-Benz, er stefnt 
að því að reynsluakstur og próf-
anir viðskiptavina geti hafist á 
GenH2-vörubílnum árið 2023 og 
að fjöldaframleiðsla mun hefjast á 
síðari hluta áratugarins.
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Mercedes-Benz kynnir áætlun um 
rafvæðingu vörubifreiða

Mercedes-Benz hefur þegar komið fram með minni rafknúna atvinnubíla sem ganga fyrir hreinni raforku.

Mercedes eCitaoro G-rafstrætis-
vagninn hefur verið heimsfrum-
sýndur og státar meðal annars 
af 220 km drægi. Það mun þykja 
gott fyrir strætisvagn og er það 
fastformsraf hlaða eða Solid State, 
sem gerir það meðal annars kleift. 
Reyndar verður vagninn búinn 
tvenns konar rahlöðum, annars 
vegar hefðbundinni 396 kWst 
lithium-raf hlöðu eða 441 kWst 
fastformsraf hlöðu. 

Einn af kostum fastforms-
raf hlaða á að vera hraðari 
hleðslutími en að sögn tækni-

manna Mercedes er það ekki 
tilfellið með eCitaoro, heldur er 
verið að horfa til meiri drægis 
með raf hlöðunni og að hún henti 
betur þar sem hlaðið er yfir nótt. 
Ef hlaðið er reglulega yfir daginn á 
stoppustöðvum mun lithium-raf-
hlaðan henta betur. 

Vagninn er búinn einum raf-
mótor á hvorum öxli og skila 
þeir 125 kW hvor, og er togið 485 
newtonmetar fyrir hvorn um 
sig. Búast má við vetnisknúinni 
útgáfu árið 2022 sem mun auka 
drægi vagnsins til muna.

Mercedes eCitaoro með nýrri rafhlöðu

Að óbreyttu mun virðisauka-
skattsívilnun fyrir tengiltvinnbíla 
lækka úr 960.000 krónum niður í 
600.000 krónur um næstu áramót, 
segir í fréttatilkynningu frá Bíl-
greinasambandinu. Þetta helgast 
af lögum sem voru samþykkt í lok 
árs í fyrra og kveða á um lækkun 
ívilnana í þrepum á næstu árum. 
Að mati Bílgreinasambandsins 
er augljóst að þetta muni leiða til 

beinna verðhækkana á þessum 
tegundum bíla.

Bílgreinasambandið telur 
ýmis rök vera til staðar um að 
fresta beri þrepalækkunum og 
að ívilnun vegna tengiltvinnbíla 
verði haldið óbreyttri í eitt ár til 
viðbótar. Hefur sú tillaga verið 
lögð fyrir bæði efnahags- og við-
skiptanefnd Alþingis og umhverf-
isráðherra.

Ívilnanir vegna tengiltvinnbíla

Rafhlöðurnar eru á þaki vagnsins.

HLEÐSLU-
STÖÐVAR
Eigum úrval hleðslustöðva  
fyrir heimili, húsfélög og  
fyrirtæki. Hagstætt verð,  
gæði og falleg hönnun.

Ískraft - sérfræðingar í hleðslustöðvum. Smiðjuvegur 5 / 200 Kópavogur www.iskraft.is / Sími 535 1200

EO hleðslustöðvarnar eru frábær lausn 
fyrir  rafbílaeigendur. Þessar hleðslustöðvar 
sameina gæði og hagstætt verð í fallegri 
hönnun sem vakið hefur  verðskuldaða 
athygli í Evrópu.





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
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

 Húsnæði í boði
Til leigu 2ja herb. útsýnisíbúð m/
innbúi. á sv. 105 Leiga 245þús. per/
mán hiti og raf. innifalið. Trygging 2 
mán. Uppl. í s. 893 3475

 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

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

VErtu klár fyrir veturinn!

Göngum í

Haustverkin
Loftviftur

Jafnaðu hitastig - bættu loftgæði

Þurrkbox
Þurrkaðu ferðavagninn.

Þurrktæki
Dragðu úr líkum á myglu.

Laufsópur
Haltu lafunum úr rennunum.
Ýtir laufi úr rennu
Auðveldar þrif 

HITAVÍR
Hitavír í rennur

Loftræsting
Ferskt loft - hreint loft - lítið orkutap

2.490 kr.

2 box: 2.498  kr.

39.990 kr.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2 Skráðu þig á frettabladid.is, 
á Facebook síðu Fréttablaðsins 

eða skannaðu QR kóðann

Skráðu þig á póstlistann og 
fáðu Fréttablaðið sent 
rafrænt í morgunsárið

– MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  6 .  O K TÓ B E R  2 0 2 0  Þ R I ÐJ U DAG U R



Vantar þig blaðið í dag, í gær 
eða kannski helgarblað frá því 
í fyrra?
Kíktu á BLÖÐIN á frettabladid.is
       Á frettabladid.is finnur 
þú Fréttablaðið í dag og safn 
eldri blaða undir flipanum
Blöðin 

Lestu Fréttablaðið 
þegar þér hentar á        
   frettabladid.is



LÁRÉTT
1 bit
5 pípa
6 hljóm
8 ríki í Afríku
10 í röð
11 blástur
12 iðja
13 högg
15 haldinn
17 fantur

LÓÐRÉTT
1 rannsaka
2 há
3 gröm
4 tímabil
7 vél
9 yfirlið
12 bein
14 yfirbreiðsla
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 glefs, 5 rör, 6 óm, 8 angóla, 10 fg, 11 
más, 12 verk, 13 slag, 15 talinn, 17 kanna.
LÓÐRÉTT: 1 grafast, 2 löng, 3 erg, 4 sólár, 7 
maskína, 9 ómegin, 12 vala, 14 lak, 16 nn.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Birkir Ísak Jóhannsson (2.146) 
átti leik gegn Jóhanni H. 
Ragnarssyni (1.952) í b-flokki 
Haustmóts TR um helgina. 

43...Hxd1+! 44. Dxd1 Dxh2. 
Hvíta hróknum er ekki bjargað 
og svartur vann skömmu síðar. 
Hjörvar Steinn Grétarsson 
vann Haustmótið. Helgi Áss 
Grétarsson varð annar og 
varð skákmeistari Taflfélags 
Reykjavíkur þar sem Hjörvar 
er ekki í félaginu. Guðmundur 
Kjartansson varð þriðji. 
 
www.skak.is: Norway Chess.  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Breytileg og síðar suð-
læg átt, 3-10 m/s með 
morgninum og víða 
rigning, en rofar smám 
saman til seinni partinn. 
Hiti 3 til 10 stig.

1 5 6 8 2 7 9 4 3

3 2 9 4 6 1 5 7 8

7 8 4 5 9 3 6 1 2

9 7 5 1 3 8 4 2 6

2 4 1 9 5 6 3 8 7

6 3 8 7 4 2 1 5 9

4 9 2 3 8 5 7 6 1

5 6 7 2 1 9 8 3 4

8 1 3 6 7 4 2 9 5

2 7 8 9 1 4 6 3 5

9 1 3 6 5 2 7 8 4

4 6 5 3 7 8 9 2 1

5 9 2 8 6 7 1 4 3

3 4 7 1 9 5 8 6 2

1 8 6 2 4 3 5 7 9

6 3 9 4 8 1 2 5 7

7 2 1 5 3 6 4 9 8

8 5 4 7 2 9 3 1 6

3 7 9 2 6 1 5 8 4

4 8 6 5 9 7 1 3 2

2 5 1 8 3 4 6 9 7

5 4 3 7 1 9 8 2 6

6 1 7 3 2 8 9 4 5

8 9 2 6 4 5 3 7 1

9 3 4 1 7 6 2 5 8

7 6 8 9 5 2 4 1 3

1 2 5 4 8 3 7 6 9

8 3 2 6 4 7 5 1 9

9 4 5 1 2 3 8 6 7

1 6 7 8 5 9 2 3 4

2 5 8 9 6 4 1 7 3

3 7 9 2 8 1 6 4 5

6 1 4 3 7 5 9 8 2

4 2 6 5 3 8 7 9 1

5 9 3 7 1 6 4 2 8

7 8 1 4 9 2 3 5 6

8 9 5 1 3 6 2 4 7

4 1 6 8 2 7 3 5 9

2 3 7 4 9 5 8 6 1

5 4 8 2 7 1 6 9 3

3 6 9 5 8 4 1 7 2

7 2 1 9 6 3 4 8 5

6 8 3 7 5 2 9 1 4

9 7 4 3 1 8 5 2 6

1 5 2 6 4 9 7 3 8

9 2 1 5 7 3 6 8 4

6 4 7 2 8 9 5 1 3

8 3 5 1 4 6 7 2 9

2 5 6 3 9 7 8 4 1

4 1 3 8 5 2 9 7 6

7 8 9 4 6 1 2 3 5

1 6 8 9 2 4 3 5 7

5 7 4 6 3 8 1 9 2

3 9 2 7 1 5 4 6 8

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Spilarðu 
tvo hringi 

af golfi dag 
hvern?

Stundum þrjá, 
félagi!

Jii... 
áttu ekki 

fjölskyldu?
Ójú! 

Konu og 
sex börn!

Hvernig 
leggurðu 
eiginlega 

þann kapal?

Ég falsaði 
minn eigin 

dauða 
fyrir ári!

Það er jú... 
snilld!

Ég veit! 
Ég var að 
gæla við 

skilnað, en 
svo hugsaði 
ég með mér, 
allt of mikið 

vesen!

Hættu að 
senda skilaboð 

og horfðu á 
myndina, Palli!

Ég er ekki að 
því, ég er að 
horfa á aðra 

mynd.

Á sama 
tíma? Jamm. „Sound of Music“ 

og „Drag me to 
hell“?

Þetta leynir 
á sér.

Hvað ertu að 
lesa, Hannes?

Bóka-
safnsbók.

Hún heitir 
„Drápsninju-
beinagrinda-
ofurhetjur úr 

geimnum.“

Mér finnst 
gott að hafa 

smá adrenalín 
í rólegheit-

unum mínum.

Ljóðabálkur eftir Hallgrím Helgason 
sem hrærir upp í okkur og brýnir  
með sinni alkunnu mælskusnilli 

BEITT  
SAMFÉLAGSÁDEILA 
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BÆKUR

Harry Potter og leyniklefinn 

J.K. Rowling

Myndskreyting: Jim Kay
Þýðandi: Helga Haraldsdóttir
Fjöldi síðna: 264
Útgefandi: Bjartur

Bókaforlagið Bjartur endurútgefur 
bækurnar um Harry Potter í sér-
stakri hátíðarútgáfu sem er ríkulega 
myndskreytt af Jim Kay. Á síðasta 
ári kom út í þessari viðhafnarútgáfu 
fyrsta bókin í seríunni, Harry Potter 
og viskusteinninn, en þá voru 20 
ár liðin frá því hún kom fyrst út á 
íslensku. Nú kemur bók númer tvö, 
Harry Potter og leyniklefinn.

Myndirnar í Harry Potter og leyni-
klefanum eru listaverk út af fyrir sig 
og einkennast af mikilli hugmynda-
auðgi Jim Kay ásamt ríkum skiln-
ingi hans á söguheimi J. K. Rowling. 
Töfraheimur hennar endurspeglast á 
sterkan hátt í myndunum 
og persónurnar birtast 
þar ljóslifandi.

Sagan hefst á tólf ára 
a f m æ l i s d e g i  H a r r y 
Potter sem bíður þess 
óþreyjufullur að komast 
aftur í Hogwartskól-
ann. Það gengur ekki 
áfallalaust fyrir sig og 
þegar þangað er komið 
taka æsilegir atburðir 
að gerast. Dramatísk-
ir atburðir tengjast 
síðan leyniklefanum, 
sem á árum áður 
hafði verið opnaður 
með þeim af leið-
ingum að skrímsli 
braust út og drap nemanda. Nú 

nemur ófreskja nemanda á brott og 
tekur með sér í leyniklefann. Harry 
Potter og félagar geta ekki látið eins 
og það komi þeim ekki við því hinn 
brottnumdi nemandi er þeim afar 
kær. Í ljós kemur að hinn illi Volde-
mort ber sína ábyrgð og lesandinn 
fær að kynnast fortíð hans þegar 
hann var nemandi í Hogwartskóla.

Það er enginn vandi að heillast af 
söguheimi Rowling þar sem allt er 
mögulegt, eins og það að fara í f lug-

ferð í bíl, verða fangi 
risakóngu-
lóar, geta 
g e r t  s i g 

ósýnilegan 
o g  b e i t t 
a l l s  k y n s 

t ö f r u m . 
Börn heillast 
a f  s l í k u m 

sögum, máta 
sig við aðal-
per sónu r na r 

og hætturnar 
sem þær lenda 
í og gleðjast yfir 

verðskulduðum 
sigrum.

Rowl i ng e r 

ekki f linkur stílisti en hún býr yfir 
ótvíræðri sagnagáfu og fær lesand-
ann til að lesa áfram þótt bækur 
hennar séu oft æði langar. Hún er 
skemmtilegur barnabókahöfundur 
með góðan húmor. Börn um allan 
heim spændu þessa bók í sig, eins og 
hinar Potter-bækurnar, og þau skildu 
það sem þau voru að lesa og gátu 
þulið upp alls kyns fróðleik úr henni.

Harry Potter er einstaklega vel 
sköpuð persóna og hið sama má segja 
um félaga hans. Fjöldi minnisstæðra 
aukapersóna kemur við sögu. Þar á 
meðal má nefna klósettdrauginn 
Völu væluskjóðu og hinn sjálfhverfa 
kennara Lockhart prófessor sem 
einbeitir sér að því að segja sögur 
um sjálfan sig um leið og hann gerir 
kennslubækur sínar að skyldulesn-
ingu fyrir nemendur.

Harry Potter og leyniklefinn er 
einmitt bók sem upplagt er að gefa 
börnum á tímum sem þurfa sárlega á 
skemmtilegum töfraljóma að halda. 
Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Frábærar myndir 
Jim Kay gleðja augað og frásögn 
Rowling af ævintýri Harry Potter 
og félaga er frábær skemmtun.

Ómótstæðilegir töfrar

Fáir barnabókahöfundar hafa glatt jafnmörg börn og J. K. Rowling.

Á tónleikum í tónleikaröðinni 
Beethoven í 250 ár í kvöld 
(þriðjudagskvöld) í Salnum 

verða fluttar fimm af píanósónötum 
hans.

Thomas Higgerson flytur píanó-
sónötu nr. 7 í D-dúr op. 10 nr. 3, 
Peter Máté f lytur píanósónötu nr. 
11 í B-dúr op. 22, Mathias Halvorsen 
f lytur píanósónötu nr. 19 í g-moll 
op. 49 nr. 1 og nr. 20 í G-dúr op. 49 nr. 
2 auk þess sem Aladár Rácz f lytur 
píanósónötur nr. 13 í Es-dúr op. 27.

Arnar Jónsson leikari mun lesa 
valda kafla á undan hverri sónötu 
úr bókinni Beethoven – í bréfum og 
brotum sem Árni Kristjánsson tók 
saman.

Beethoven í 250 ár er röð níu tón-

leika þar sem þrjátíu píanóleikarar 
f lytja allar 32 píanósónötur Beet-
hovens.

Beethoven í salnum

Snillingurinn Beethoven.

Laufey Johansen opnar mynd-
listarsýninguna Undur hafsins 
í Grafíksalnum, Hafnarhús-

inu, Tryggvagötu 17 næstkomandi 
sunnudag 11. október klukkan 
16.00. Á sýningunni er að finna 12 
olíumálverk, f lest unnin árið 2018 
en nokkur verkanna voru til sýnis á 
einkasýningu Laufeyjar í New York 
sama ár.

Sýningin stendur til 26. október. 
Opið er fimmtudag til sunnudags 
frá klukkan 14.00 – 18.00.

Myndlistarsýning í Grafíksalnum

Ein mynda Laufeyjar á sýningunni.

Double accounting, sýning á 
verkum Geirþrúðar Finn-
bogadóttur Hjörvar stendur 

yfir í Gallerí Úthverfu / Outvert 
Art Space á Ísafirði. Þar eru kynnt 
prentverk byggð á tvöföldu kerfi til 

að f lokka alheiminn með tveimur 
aðskildum aðferðum. Úrval af átta 
prentum úr seríunni verður til sýnis 
í formi innsetningar við hlið högg-
myndar sem fjallar um hugtakið 
„lausafjárstaða“ eða „seljanleiki“.

Geirþrúður á Ísafirði

匀琀愀爀琀愀甀 戀攀琀甀爀  瘀攀琀甀爀
䔀欀欀椀 氀琀愀 欀愀氀搀愀爀 昀爀漀猀琀渀琀甀爀 欀漀洀愀 ︀爀  瘀愀爀琀
吀爀攀礀猀琀甀                    爀愀昀最攀礀洀愀  瘀攀琀甀爀
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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

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn
08.15 The Good Doctor
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Planet Child
10.55 First Dates
11.40 NCIS
12.35 Nágrannar
12.55 So You Think You Can Dance
14.15 Ísskápastríð
14.50 The Great British Bake Off
15.45 Doghouse
16.35 GYM
17.00 The Mindy Project
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.50 Ísland í dag
19.10 Last Man Standing
19.30 Shark Tank
20.20 God Friended Me
21.05 One Lane Bridge
21.50 All American
22.35 Room 104
23.00 Last Week Tonight with 
John Oliver
23.35 The Deceived
00.20 Better Call Saul
01.05 Better Call Saul
01.55 Better Call Saul
02.45 Bancroft
03.30 Bancroft

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.50 Modern Family
21.10 Veronica Mars
22.00 Insecure
22.30 Orange is the New Black
23.15 Warrior
00.00 Friends
00.25 Friends
00.50 Modern Family

07.00 US Open 2020
14.00 US Open 2020
21.00 European Tour 2020 - Hig-
hlights
21.25 US Open 2020

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Kastljós 
09.25 Menningin 
09.35 Spaugstofan 2005 - 2006 
10.00 Attenborough. Furðudýr í 
náttúrunni s
10.25 Geimfarar - Erfiðasta starf í 
alheiminum
11.20 Bækur sem skóku sam-
félagið 
11.30 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2007-2008 Ísafjörður - Reykja-
nesbær
12.25 Hinseginleikinn Pan- og tví-
kynhneigð
12.40 Sögur af handverki 
12.50 Heimaleikfimi 
13.25 Úr Gullkistu RÚV. Útsvar 
2007-2008 Ísafjörður - Reykja-
nesbær
13.05 Guðrún Á. Símonar
14.10 Sambúð kynslóðanna 
14.40 Bítlarnir að eilífu - Love me 
do 
14.50 Gettu betur 2015 Kvennó 
- MR
15.50 Gleðin í garðinum 
16.25 Ljósmóðirin 
17.20 Menningin - samantekt
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ofurmennaáskorunin 
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.
20.00 Eddan 2020
21.20 Okkar á milli
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Þegar rykið sest Når støvet 
har lagt sig  Dönsk leikin þáttaröð 
í tíu hlutum sem segir sögu átta 
ólíkra einstaklinga dagana fyrir og 
í kjölfar hryðjuverkaárásar í Kaup-
mannahöfn. Sögupersónurnar 
þekkjast ekki fyrir en leiðir þeirra 
liggja saman á ýmsa vegu dagana 
eftir árásina. Aðalhlutverk: Karen 
Lise-Mynster, Jacob Lohmann, 
Henning Jensen og Peter Christof-
fersen. Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi barna.
23.20 Kennarinn Belfer 
00.10 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 American Housewife 
14.25 The Block 
15.25 90210
16.30 Family Guy 
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show
19.05 Speechless 
19.30 The Neighborhood 
20.00 The Block
21.00 Innan vi dör
22.00 Bull 
22.45 Love Island  Bráðskemmti-
leg raunveruleikasería þar sem 
eldheitir einstaklingar fá tækifæri 
til að finna ástina í fjörugum leik.
23.40 The Late Late Show 
00.25 Blue Bloods 
01.10 Law and Order. Special Vic-
tims Unit
01.55 Transplant
02.40 68 Whiskey
03.25 Síminn + Spotify

07.00 Parma - Hellas Verona
08.40 AC Milan - Spezia
10.20 Juventus - Napoli
12.00 Ítölsku mörkin 
12.55 Coosur Real Betis - Valencia 
Basket
14.35 Deportivo - Athletic
16.15 Barcelona - Sevilla
18.00 Spænsku mörkin 
18.50 Norwich - Derby
20.30 Football League Show
21.00 Genoa - Torino
22.40 Real Sociedad - Getafe

07.00 11. umferð
08.10 Breiðablik - Fjölnir  Útsend-
ing frá leik í Dominos-deild kvenna.
09.50 Haukar - Breiðablik  Út-
sending frá leik í Dominos-deild 
kvenna.
11.35 Dominos Körfuboltakvöld 
kvenna
12.20 Valur - Breiðablik  Útsending 
frá leik í Pepsi Max-deild kvenna.
14.00 Fram - ÍR  Útsending frá leik í 
Olís-deild karla.
15.35 Seinni bylgjan - karla
17.05 11. umferð
18.15 ÍBV - Vestri  Útsending frá 
leik í Lengjudeild karla.
20.00 Pepsi Max Mörkin  Helena 
Ólafsdóttir ásamt sérfræðingum 
Stöðvar 2 Sports fara yfir síðustu 
leiki í Pepsi Max-deild kvenna auk 
þess sem rætt er vítt og breitt um 
knattspyrnu kvenna.
21.00 Dominos Körfuboltakvöld 
karla

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.  Sögulok
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  Lífið er lag er 
þáttur um málefni fólks á besta 
aldri sem lifir áskoranir og tæki-
færi efri áranna. Umsjón Sigurður 
K. Kolbeinsson. 
21.00 21 - Fréttaþáttur á þriðju-
degi  Upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu. 
21.30 Eldhugar: Sería 2  Í þætt-
inum fara Pétur Einarsson og við-
mælendur hans út á jaðar hreysti, 
hreyfingar og áskorana lífsins.

10.30 Flight of the Concords. Live 
in London
11.55 Wall Street
13.55 The Devil Wears Prada
15.40 Flight of the Concords. Live 
in London
17.10 Wall Street
19.10 The Devil Wears Prada
21.00 Girls’ Night Out   Spennu-
tryllir um fjórar vinkonur sem 
halda út á lífið í tilefni þess að ein 
þeirra, McKenzie ætlar brátt að 
gifta sig.
22.25 Before I Wake
00.00 The First Purge
01.35 Girls’ Night Out  

Þú finnur bæklinginn husgagnahollin.is
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* Taxfree tilboðið gildir af öllum sófum nema sérpöntunum og jafngildir 19,35% afslætti.   

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar. 

PETRI 
Fallegur 2,5 og 3ja sæta sófi í sinnepsgulu 
sléttflaueli. Kaldpressaður svampur og mini
gormar í góðu sæti. Í baki og hliðum eru þægi
legar púðapullur. Sófinn er með sterka, svarta 
viðar fætur. Retró útlit og nútímaþægindi.  
43 cm sethæð

2,5 sæta, stærð: 210 x 100 x 78 cm

 173.378 kr.   214.990 kr.
3ja sæta, stærð: 242 x 100 x 78 cm

 185.476 kr.  229.990 kr.

Allir sófar á taxfree tilboði*
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www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

* Taxfree tilboðið gildir af öllum sófum nema sérpöntunum og jafngildir 
19,35% afslætti.  Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. 
Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar. 

MARENO 
Mjög flottur hornsófi og skammel í Eros 
Plum, dumbrauðu áklæði. Hægri eða vinstri 
tunga. Háir, grannir en sterkir fætur.

Sófi, stærð: 266 x 225 x 86 cm

 233.863 kr.   289.990 kr.

6 .  O K T Ó B E R  2 0 2 0   Þ R I Ð J U D A G U R14 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð





VIÐFANGSEFNI HÓTEL 
REYKJAVÍKUR ER ÞVÍ 

AÐ SJÁLFSÖGÐU TÚRISTABÆR-
INN REYKJAVÍK EN ÞAR KEMUR 
SIGMUNDUR DAVÍÐ VIÐ SÖGU.

LÆGSTA
VERÐIÐ 
Í ÖLLUM 
LANDS-
HLUTUM
SKILYRÐISLAUST

Orkan – Ódýrt fyrir alla

Erum með mikið úrval af allskonar 
bílaverkfærum á frábæru verði!

ViAir 12V loftdælur  
í miklu úvali.

Hleðslutæki
12V 6A 

6T Búkkar 
605mm Par

Jeppatjakkur  
2.25t 52cm.

Omega 
Viðgerðarkollur 

4.995
9.999

17.995
7.495

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

Verkfæralagerinn

Alltaf  nóg til af  humri hjá Norðanfiski... 

STÓRUM HUMRI!!

Norðanfiskur ehf. sérhæfir sig í framleiðslu á 
úrvals sjávarfangi til veitinga- og stóreldhúsa. 
Einnig má finna vörur Norðanfisks í  
neytendapakkningum í verslunum  
Bónus um land allt.

Hafið samband á nordanfiskur@nordanfiskur.is eða í síma 430 1700

DAG HVERN LESA
93.000

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

ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019

Tó n l i s t a r m a ð u r i n n 
Anton Helgi Hannes
s on er mög u leg a 
þekktari undir sviðs
nafninu Anton How 
og sýnir nú á sér nýja 

hlið í fjögurra þátta raftónlistar
verkefni þar sem hann gerir upp 
við árið 2016 undir nokkuð sterkum 
áhrifum frá Sigmundi Davíð Gunn
laugssyni.

„Þetta er svo sem eðlileg þróun 
í tónlistarferlinum. Úr glamrokki 
yfir í pönkrokk og svo að lokum 
raftónlist. Sigmundur Davíð er allt
af góður innblástur,“ segir Anton 
glettinn.

Margir kannast sjálfsagt við hann 
sem forsprakka pönkrokkhljóm
sveitarinnar InZeros og stofnanda 
glamrokkssveitarinnar Diamond 
Thunder sem hann treystir sér til 
að fullyrða að sé sú vinsælasta í 
þeim kima íslensks tónlistarlífs en 
nú kveður við breyttan tón í laginu 
Hótel Reykjavík sem er það fyrsta 
af fjögurra laga EPplötu sem hann 
samdi undir lok forsætisráðherra
tíðar Sigmundar Davíðs 2016.

Hvernig sækir þú innblástur til 
Sigmundar Davíðs? Þarftu bara að 
sjá honum bregða fyrir og tónlistin 
f læðir fram?

„Þessi lög voru svolítið samin 
þegar hann var alltaf í fjölmiðlum 
2016,“ segir Anton og áréttar að á 
þessu tímabili hafi eiginlega verið 
óhjákvæmilegt annað en að verða 
ítrekað var við Sigmund Davíð.

„Það var eiginlega ekki annað 
hægt. Ég var líka að vinna niðri í bæ 
á þessum tíma þannig að maður 
varð alveg var við öll mótmælin 
sem voru alltaf á Austurvelli þannig 

að það var eiginlega erfitt að semja 
ekki um þetta.“

Slaufur á þróunarbraut
Þú talar um eðlilega þróun úr glam-
rokki, yfir í pönkrokk og síðan raf-
tónlist en er ekki línan úr glaminu í 
pönkið eitthvað skökk?

„Sko, maður hættir kannski ekk
ert að fíla eitt þótt maður fari yfir í 
annað,“ segir Anton hugsi og bætir 
við að eitt þurfi ekki að útiloka 
annað þannig að maður geti lengi 
bætt á sig áhrifavöldum. „Maður 
bætir kannski alltaf bara f leirum 
í safnið. Ég held það sé kannski 
frekar hægt að lýsa þessu þannig,“ 
segir Anton og bætir aðspurður við 
að allt sé þetta einhvers konar sam
blanda af öllu og þannig megi finna 
í Sigmundi Davíð annað og meira en 
bara eintómt pönk.

Þótt enn sé nokkuð eftir af árinu 
2020 hefur þegar myndast víðtæk, 
fjölþjóðleg og þverpólitísk sátt um 
að sagan muni dæma það harkalega 
sem eitt það versta á síðari tímum 
þannig að þótt á ýmsu hafi gengið 

fyrir fjórum árum er 2016 sann
kallað góðæri í samanburðinum.

Eymdarlegt ferðalag
Í fjögurra laga uppgjöri Antons sem 
hefst með Hótel Reykjavík er ferða
þjónustan á hvínandi siglingu, 
þekkt nöfn úr stjórnmálalífinu 
dúkka upp í Panamaskjölunum að 
undangengnum landflótta til Nor
egs undan skuldaklafa hrunsins.

„Viðfangsefni Hótel Reykjavíkur 
er því að sjálfsögðu túristabærinn 
Reykjavík en þar kemur Sigmundur 
Davíð við sögu, mávum er breytt 
í lunda og menningin er dæmd 
óþörf í kommentakerfum um lista
mannalaun,“ segir Anton um fyrsta 
lag EPplötunnar sem hann hyggst 
fylla með því að „mjatla“ hinum 
lögunum þremur út með mánaðar 
millibili eða svo.

Þannig ætlar hann að reyna að 
ná eyrum hlustenda og jafnvel gefa 
plötuna þá út á vínýl síðar en vissu
lega sé við nokkuð ramman reip að 
draga þegar ekki er hægt að fylgja 
lögunum eftir með tónleikum.

Hóflegar væntingar
„Ég er náttúrlega með raunhæfar 
kröfur og ég er í raun bara að starta 
alveg nýju prójekti þannig að það 
gerast engin kraftaverk strax. Sér
staklega ekki þegar maður er ekkert 
að spila út af COVID en vonandi fer 
maður að geta spilað á einhverjum 
tónleikum eftir COVID. Kannski 
2022,“ segir hann og hlær.

„Það auðveldar þetta ekkert að 
geta ekki spilað á tónleikum en 
maður reynir bara að vera duglegur 
á netinu og svona og við gerum bara 
gott úr þessu.“ toti@frettabladid.is

Óhjákvæmileg áhrif 
Sigmundar Davíðs
Anton How telur feril sinn hafa þróast nokkuð eðlilega frá glam-
rokki yfir í pönkrokk og áfram yfir í raftónlist sem hann samdi 
ekki síst undir áhrifum frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni.

Anton Helgi, eða Anton How, varð á tónlistarlegri þróunarbraut sinni frá glamrokki yfir í pönkrokk og áfram út í 
raftónlist fyrir áhrifum frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, hvernig sem það má nú vera. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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ÍSLENSKT Í 40 ÁR

EKKI SNERTA!
BORGAÐU OFURSTANUM SNERTILAUST 

INNI Á STAÐNUM, Í LÚGUNNI 
EÐA Í KFC APPINU.

NÝTT



ÞÁ ER HÆTT VIÐ ÞVÍ 
AÐ RÚTÍNAN FARI ÚR 

SKORÐUM OG FÓLK SÉ BARA 
HEIMA HJÁ SÉR Á NÁTTFÖT-
UNUM FRAM EFTIR DEGI. ÞAÐ 
GETUR AUÐVITAÐ HAFT ÁHRIF 
Á LÍÐANINA.

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

DALBY
hægindastóll 
með skemli

Nettur og fallegur hægindastóll úr svörtu PU-leðri ásamt 

skammeli, á frábæru verði. Fáanlegur bæði með krómuðum 

fæti eða svörtum. Stærð: 125 x 72 H: 108 cm. 

Fullt verð: 59.900 kr.

Aðeins 41.930 kr.

Við eigum afmæli 
og nú er veisla

Láttu drauminn rætast

SENDUM
FRÍTT

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

Við sendum þér vörurnar frítt hvort sem  
þú kaupir á dorma.is eða  í DORMA-verslun

Nature’s  REST LUXURY
heilsurúm með Classic botni

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi (20 cm háir)

• 5 misjöfn lög af svampi

• Sterkur botn

• 320 gormar á m2

• Góðar kantstyrkingar

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

Verðdæmi á Nature’s Rest Luxury með Classic botni og fótum:

90 x 200 cm. Fullt verð: 69.900 Aðeins 55.920 kr.
160 x 200 cm. Fullt verð: 99.900 Aðeins 79.920 kr.

30%
AFSLÁTTUR

AFMÆLIS

20%
AFSLÁTTUR

AFMÆLIS

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

Nú á dögunum kom 
ú t  b a r n a b ó k i n 
Svefnfiðrildin eftir 
Erlu Björnsdóttur, 
en hún er sálfræð-
ingur og doktor í líf- 

og læknavísindum og sérhæfir sig í 
rannsóknum á svefni og meðferð-
um gegn svefnleysi. Henni fannst 
vanta efni fyrir börn um mikilvægi 
svefns og hvíldar. Bókin fjallar um 
fjöruga stelpu sem heitir Sunna.

„Ég hef unnið með svefn og við 
svefnrannsóknir mjög lengi og 
hef mikið barist fyrir því að auka 
fræðslu um svefn. Þú sérð bara í 
menntakerfinu að það er rosalega 
lítil áhersla á svefn. Börn byrja 
strax í fyrsta bekk í heimilisfræði 
og íþróttum. Þau byrja að læra um 
næringu og hreyfingu en læra lítið 
um svefn, sem er þó alveg jafn mik-
ilvægur. Mig langaði með bókinni 
að leggja mitt á vogarskálarnar til 
að auka fræðslu um svefn fyrir 
börn,“ segir Erla.

Svefninn er mystískur
Sjálf á Erla sex ára strák.

„Hann var fimm ára þegar ég var 
að skrifa bókina og ég spjallaði þá 
heilmikið við hann um svefn. Börn 
eru náttúrulega eins og svampar á 
þessum aldri. Þeim finnst þetta allt 
svo spennandi. Svefninn er auð-
vitað mjög mystískur. Það er margt 
sem gerist í svefni sem börnum 
finnst mjög áhugavert. Þannig kom 
hugmyndin, að flétta þessa fræðslu 
um mikilvægi svefns inn í eitthvert 
skemmtilegt ævintýri. “

Í lok bókarinnar er svo fræðsla 
sérstaklega ætluð foreldrum.

„Þar fer ég yfir það hvað er mikil-
vægt fyrir þau að hafa í huga þegar 
það kemur að svefni barna þeirra. 
Síðan er líka dagbók sem fólk getur 
fyllt út með börnunum. Þar er til 
dæmis hægt að setja sér jákvæð 
markmið eins og að fara nógu 
snemma að sofa og að sofa í eigin 
rúmi.“

Svef nf iðr ild in ha fa feng ið 
jákvæðar viðtökur, í það minnsta 
frá syni Erlu og börnum vinkvenna 
hennar.

„Ég hef fengið skemmtileg við-
brögð hingað til og er spennt að 
heyra hvað börnum finnst um 
þetta. Ég hef ekki mikið unnið með 
börnum í mínu klíníska starfi þann-
ig að það var gaman að fá að koma 
inn á þennan aldur líka. Þetta var 
góð tilbreyting frá því að vera að 
skrifa f lóknar og erfiðar vísinda-
greinar,“ segir hún.

Urðu að fresta ráðstefnu
Árið 2017 gaf Erla út almenna fræði-
bók um svefn sem heitir einfaldlega 
Svefn. Erla stofnaði líka vefsíðuna 
Betri svefn. Nú í október stóð til 
að halda ráðstefnu um svefn og fá 
hinn heimsþekkta vísindamann   
Mat thew Walker til landsins, en 
hann er höfundur metsölubókar-
innar Why We Sleep. Því miður 
varð að fresta komu Matthews og 

ráðstefnunni vegna heimsfaraldurs 
COVID-19.

„Við erum búin að fresta ráðstefn-
unni til 1. febrúar. Hver veit hvort 
það gangi eftir? Við vonum það alla-
vega. Við ætlum að halda þennan 
fyrirlestur um leið og það verður 
hægt. Matthew er orðinn heims-
þekktur fyrirlesari og hefur náð að 
koma með ótrúlega skemmtilegan 
vinkil á svefninn. Það er ótrúlega 
gaman að hlusta á hann. Hann er 
smá orðinn eins og poppstjarna í 
þessum fræðum,“ segir Erla og hlær.

Það sé því draumur að fyrirlestur-
inn fari fram um leið og færi gefst.

„Ráðstefnan er fyrir alla. Við 
höfum líka mikið verið að vinna 
með fyrirtækjum sem eru í meira 
mæli að átta sig á mikilvægi þess að 
starfsfólk fái góðan svefn. Lélegur 
svefn starfsfólks getur bitnað 
mikið á starfseminni. Þetta hefur 
svo mikil áhrif á framleiðni fólks 
í vinnu og veikindadögum fjölgar 
hjá starfsmönnum. Ónæmiskerfið 
bælist til dæmis fái fólk ekki nægan 
svefn,“ segir Erla.

Áhrifin sjást síðar
Nýlega komu nýjar tölur frá Emb-
ætti landlæknis sem sýna að börn 
og unglingar hafi náð betri svefni 
á meðan heimsfaraldurinn hefur 
staðið yfir.

„Þetta gæti stafað að því að minna 
er um félagslega dagskrá og tóm-
stundir og ef börn eru í fjarnámi 
þá fer minni tími í ferðalög á milli 
staða.  Það er að sjálfsögðu jákvætt 
ef börn og ungmenni eru að hvílast 
betur nú en áður en við myndum 
vilja sjá varanlega bætingu á svefn-
venjum. Að sama skapi má leiða 
líkur að því að fyrir suma geti  
reynst erfiðara að halda reglulegri 
rútínu og ef til vill frekar hætt við 
því í heimavinnu að fólk sé í nátt-
fötum fram eftir degi og að óregla 
verði á hefðbundinni rútínu og 
svefnvenjum. En þetta er þarf að 
rannsaka nánar í framtíðinni,“ segir 
hún.

Bókin Svefnfiðrildin fæst í öllum 
helstu bókabúðum. 

steingerdur@frettabladid.is

Ævintýri um svefn
Bókin Svefnfiðrildin eftir Erlu Björnsdóttur er komin út.  

Í henni fléttar hún fræðslu um svefn fyrir börn og fullorðna  
í skemmtilegt ævintýri um hina fjörugu Sunnu.

Erla hefur starfað lengi við rannsóknir á sviði svefns. Hún gaf út bókina Svefn árið 2017. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Bókin Svefnfiðrildin er mynd-
skreytt af Auði Ómarsdóttur.
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HEYRNARSTÖ‹INKringlunni • sími 568 7777 • heyra.is

Mætti ég biðja
um hljóð?

Beltone Amaze™

Fátt gleður eins mikið og að fá eitthvað til baka sem maður hefur misst. Hágæða heyrnartækin 

frá Beltone Amaze™ gera þér kleift að heyra betur svo lífsgæðin batna til muna. Þessi nýja 

kynslóð heyrnartækja skilar einstökum hljómgæðum og tengist beint við snjallsímann þinn eða 

önnur snjalltæki. Hvernig væri að kveðja sér hljóðs og leggja við hlustir með Beltone 

Amaze™? Komdu í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

 



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

BAKÞANKAR

mánud.–föstud. 11–18
laugard. 11–16

Stóraukið úrval af gömlu!

BÓKAMARKAÐUR
ÁRMÚLA 42

OPIÐ

LINDOR
STÖNG

37 G  

169
KR/STK

4567 KR/KG

Fyrir svanga
ferðalanga

Hvað gerir þú það oft í 
viku?“ spurði grískur 
leigubílstjóri mig um 

leið og hann spyrnti bensínfæti 
og setti mælinn í gang. Ég man 
ekki hverju ég svaraði enda 
hefur tölfræði aldrei verið mín 
sterka hlið. Hins vegar mátti á 
mér skilja að það væri ekki of 
oft vegna þess að kærastan mín 
væri ekki jafn tilkippileg og ég 
til þess arna. „Þú kannt þetta 
ekkert,“ sagði hann þá og síðan 
fór hann yfir það hvernig ætti 
að leysa kynlífsþorsta grískra 
kvenna úr læðingi og gera 
kærastann ómótstæðilegan í 
þeirra augum.

Þegar það var afgreitt spurði 
hann hvað ég hefði í laun en 
þau voru ekki há. „Uss, þú 
kannt þetta ekkert,“ sagði 
hann ákveðinn og kenndi mér 
svo að króa yfirmenn af og taka 
þá svo í gegn með sókratískum 
krókhæl sem svo myndi leiða 
til 25 prósenta kauphækkunar. 
Kom ég glaður heim úr öku-
ferðinni og fór að draga dám af 
leigubílstjóranum og upphóf 
fagnaðarerindi hans sem gerði 
mig að spámanni miklum í 
Aþenuborg í hvert sinn sem 
Sókrates, kynlíf og kaup-
hækkun bar á góma, sem var 
ansi oft. Hætti ég ekki að vaða 
þá villu fyrr en ég komst að 
því að trikkin leigubílstjórans 
virkuðu svo illa að pyngjan 
mín léttist meðan ég þyngdist 
milli lappanna.

Hætti ég þá að hugsa um 
kauða uns ég komst að því að 
þeir Íslendingar sem gerst hafa 
helsti þrásætnir hjá þessum 
leigubílstjóra eru merktir sér-
staklega. Nú eru þeir víst kall-
aðir Virkir í athugasemdum.

Ég veit aðeins 
að ég veit allt

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF HEILSUDÝNUM

NÝ SENDING AF SÆNGUM
BY BRINKHAUS
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MIKIÐ ÚRVAL 
AF NÝJUM 
STILLANLEGUM
RAFMAGNS-
RÚMUM

Alla Modulax 
stóla er hægt að 
sérpanta sem 
lyftustóla.

JAMES
STÓLL MEÐ SKEMLI
verð 149.900

PANDORA
RAFSTILLANLEGUR
verð 219.900

IRIS
RAFSTILLANLEGUR
verð 209.900

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.

KYNNTU ÞÉR VÖRUÚRVALIÐ
OG VERSLAÐU Í RÓLEGHEITUM

Í VEFVERSLUN OKKAR

GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

SÆKTU APPIÐ MODULAX 
OG SKOÐAÐU HVERNIG 
STÓLLINN LÍTUR ÚT Á 
ÞÍNU HEIMILI.

PRÓFAÐU ÞÆGINDIN OG SLÖKUNINA SEM ÞÚ FÆRÐ
Í NÝJU MODULAX HVÍLDARSTÓLUNUM

MODULAX:
• 3-mótora hvíldarstóll. 
• Handvirk og þægileg
 höfuðpúðastilling 42°
• Innbyggð hleðslu-
 rafhlaða. Endist 250 
 sinnum fyrir alla mótora. 

ZERO
GRAVITY

ZERO
GRAVITY

modulax.be

MODULAX HVÍLDARSTÓLAR
HÖNNUN OG ÞÆGINDI Á HVERT HEIMILI

NÝTT!
MODULAX

MARGAR GERÐIR


