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ÖRYGGI
Hagvís sérhæfi r sig í öryggisgirðingum 
með og án aðgangsstýringar. SÍÐA 2

EFTIRLIT
GSC Öryggisþjónusta býður upp á eftir-
litsmyndavélar, brunaviðvöruna k fibúðarg l
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ÁHUGAVERÐAR MYNDIR
Nú stendur yfir sýning á ljósmyndum Sigfúsar Eymunds-sonar í Þjóðminjasafni Íslands, sem hefur myndir hans til varðveislu. Safnið er 150 ára og verða ljósmyndunum gerð góð skil í myndasal safnsins. Spurt er hvaða þýðingu þessar myndir hafa fyrir íslenska menningarsögu.
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Brýnt að rannsaka 
skipulagsmál 
Guðrún Jónsdóttir arkitekt segir 
sárlega skorta rannsóknir á sviði 
skipulagsmála í Reykjavík og víðar á 
landinu 10
Uppsljóstrari vill til Íslands   
Edward Snowden sem lak gögnum 
um njósnastarfsemi Bandaríkjanna 
vill leita pólitísks hælis á Íslandi.  2
Meðferð við MS Ný meðferð við 
MS-sjúkdómnum getur dregið úr 
einkennum sjúkdómsins um allt að 
75% 4
Fólksfjölgun núllar hagvöxt  Innan 
við eins prósents hagvöxtur, sem 
mældist fyrstu þrjá mánuði ársins, 
núllast ef tekið er tillit til fólksfjölg-
unar.  8

MENNING  Hönnunarfyrirtækið 
Spaksmannsspjarir fagnar tvítugs-
afmæli í allt sumar. 26

SPORT Handboltamarkvörðurinn 
Sunneva Einarsdóttir er allt annað en 
sátt við Stjörnumenn. 20

Brjóstahaldari
Kr. 3.490.-

Nærbuxur

www.kaupumgull.is – Upplýsingar og tímapantanir: Sverrir s. 661-7000 

Veðlán - Lánum allt að 10 milljónum kr.

Staðgreiðum allt gull, silfur, platinum, demanta og vönduð úr.
Hringa, hálsmen, armbönd, gullmynt, Gold Quest gullmynt, allt brotagull  og nýtt gull.

Tvær nýjar 
bragðtegundir 

Kolvetnaskert
Próteinríkt og fitulaust

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

ORKUMÁL Rannsóknir á jarðhitasvæðum í 
Henglinum leiða í ljós að núverandi vinnslu-
svæði Hellisheiðarvirkjunar stendur ekki undir 
fullri framleiðslu til frambúðar. Þegar hefur 
verið dregið úr rafmagnsframleiðslu. Frekari 
vandi er fyrirsjáanlegur ef ekkert er að gert. 
Orkuveita Reykjavíkur (OR) hefur nú til skoð-
unar að tengja Hellisheiðarvirkjun við háhita-
svæðið í Hverahlíð til að tryggja þannig full 
afköst virkjunarinnar, og tekjur til næstu ára.

Í gögnum OR, sem Fréttablaðið hefur undir 
höndum, kemur fram að bróðurpartur vinnslu 
Hellisheiðarvirkjunar einskorðast við þröngt 
svæði og lítið virðist vera að finna utan þess. 
Vinnslusvæði virkjunarinnar er því minna og 
ekki eins orkuríkt og talið var.

Undanfarið hafa niðurrennslisholur einnig 
farið að taka við minna vatni en áður og verði 
framhald þar á, gæti þurft að draga úr fram-

leiðslu strax á þessu ári. Sá samdráttur bætist 
við þann vanda sem fyrr var lýst.
Bjarni Bjarnason, forstjóri OR, segir að bæta 
verði við gufu til að halda fullum rekstri til 
framtíðar. „Það er alveg ljóst. Ef ekkert verður 
gert mun framleiðslan halda áfram að minnka, 
jafnvel nokkuð hratt.“

Uppsett afl virkunarinnar er 303 megavött 
(MW) og framleiddi á fullum afköstum fram til 
síðustu áramóta. Hún getur í dag mest framleitt 
276 megavött. Vísindamenn OR áætla að afköst 
muni falla um sem jafngildir sex megavöttum á 
ári að meðaltali. Allt bendir til of hraðrar upp-
byggingar virkjunarinnar.

Besta leiðin til að viðhalda vinnslu Hellisheið-
arvirkjunar er talin að tengja borholur á háhita-
svæðinu í Hverahlíð við Hellisheiðarvirkjun 
með gufulögn, en í Hverahlíð stefndi OR á að 
byggja næstu stóru jarðhitavirkjun sína. 

Bjarni segir að miðað við tímaáætlun, að 
því gefnu að nýtt umhverfismat sé ekki nauð-
synlegt, þá myndi gufulögnin komast í gagnið 
haustið 2014, en stjórn fyrirtækisins hefur ekki 
tekið ákvörðun um að fara þessa leið. Gróft 
kostnaðarmat framkvæmdarinnar er hátt í þrír 
milljarðar króna, en erfitt er að meta kostnað-
inn þar sem hönnun er skammt á veg komin.

  - shá / sjá síðu 6

Hellisheiðarvirkjun langt 
undir væntingum og getu
Vinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar stendur ekki undir fullum rekstri hennar. Orkuveitan vill leiða gufu frá 
Hverahlíð til að tryggja full afköst og tekjur. Uppbygging var of hröð. 30 megavött hafa tapast frá áramótum. 

   Ef ekkert verður 
gert mun framleiðslan 

halda áfram að minnka, 
jafnvel nokkuð hratt.“

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR.

Bolungarvík 11°  NA 4
Akureyri 16°  A 3
Egilsstaðir 17°  SA 5
Kirkjubæjarkl. 20°  A 6
Reykjavík 17°  A 6

Léttir til    og víða bjart eða bjart með 
köflum eftir hádegi. Fremur hægur vindur 
víða en strekkingur með S-ströndinni. Hiti 
11 til 22 stig. 4

RISI Í VANDA  Hellisheiðarvirkjun, stærsta virkjun sinnar tegundar í heiminum, framleiðir nú 30 megavöttum minna en um áramót. Eftir að síðasti áfangi virkjunarinnar var 
tekinn í notkun er ljóst að vinnslusvæði virkjunarinnar stendur ekki undir fullum afköstum hennar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FERÐAÞJÓNUSTA 136 Íslendingar og útlendingar 
létust á ferðum sínum um landið á árunum 2000 
til 2010. Af þeim létust 77 í umferðarslysum og 
31 í útivist eða afþreyingu.

„Banaslysum í umferðinni hefur fækkað á 
undanförnum þremur árum en alvarlegum 
slysum í umferðinni hefur hins vegar 
fjölgað. Allir sem koma að ferðaþjón-
ustu þurfa að taka höndum saman til 
að fækka slysum. Grunnstoðirnar í 
samfélaginu hafa ekki náð að halda í 
við aukinn fjölda ferðamanna,“ segir 

Jónas Guðmundsson, verkefnastjóri hjá Slysa-
varnafélaginu Landsbjörgu.

Að sögn Jónasar gera núverandi lög og 
reglugerðir um ferðaþjónustu litlar sem engar 
kröfur um öryggismál þótt Ferðamálastofa 
sé nýbúin að gefa út leiðbeinandi reglur. „Við 

erum langt á eftir miðað við þann fjölda 
ferðamanna sem hingað kemur.“

Undanfarnar vikur hefur Slysa-
varnafélagið Landsbjörg uppfært og 
greint banaslys tengd ferðamennsku 
síðastliðinn áratug.  - ibs / sjá síðu 2 

Gera þarf strangari kröfur um öryggismál í ferðaþjónustu segir Landsbjörg:

136 ferðamenn létust á 10 árum

SKOÐUN Guðmundur Andri Thorsson 
veltir fyrir sér spurningunni sígildu: 
Hvað er list? 13

JÓNAS 
GUÐMUNDSSON
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Róbert, er þetta átak runnið 
undan þínum rifjum?
„Jú, það er rétt en hópurinn saman-
stendur af fólki sem hefur ráð undir 
rifi hverju.“
Róbert Þórhallsson er forsprakki landssöfn-
unarátaksins Hjólað til góðs. Í fyrrasumar 
hjólaði hann í kringum landið en brákaðist 
á rifbeini á ferðalaginu. Hann hyggst endur-
taka ferðina í sumar.

Loksins sumar
SUMAR Á SIGLÓ  Það 
fór vel um hollensku 
hjónakornin Frits og 
Anniku þar sem þau 
hvíldust í sumar-
blíðunni í miðbæ 
Siglufjarðar í gær. Þau 
eru á mánaðarlöngu 
ferðalagi á húsbíl 
sínum, en þau komu 
fyrir tæpum þremur 
vikum með Smyrli 
til Seyðisfjarðar. Þau 
segjast afar hrifin af 
landi og þjóð. Landið 
hafi upp á mikla nátt-
úrufegurð að bjóða 
og þá voru þau afar 
ánægð með að kom-
ast í tæri við snjóinn 
í Fljótunum, en þar 
er eins og kunnugt 
er búið að vera afar 
snjóþungt í vor. Sól 
er spáð um land allt 
í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

NETFRELSI Breska dagblaðið 
Guardian birti í gær viðtal 
við 29 ára Bandaríkjamann, 
Edward Snowden, en í við-
talinu kemur fram að það 
var Snowden sem á dögun-
um lak gögnum í fjölmiðla 
um umfangsmikla njósna-
starfsemi bandarískra 
stjórnvalda.

Gögnin leiddu í ljós að 
Þjóðaröryggisstofnun Bandaríkj-
anna (NSA) safnar gögnum frá 
mörgum af stærstu netfyrirtækj-

um Bandaríkjanna án 
heimildar frá fyrirtækj-
unum. Nefnist verkefnið 
PRISM og leitast NSA 
við að komast yfir gögn 
um leitarsögu einstak-
linga, tölvapóst, spjall-
samskipti og skjöl sem 
sett hafa verið á netið. 
Safnar NSA gögnum frá 
meðal annars Microsoft, 

Facebook, Google, Yahoo, Skype 
og Apple.

Snowden hefur síðustu ár starf-

að sem verktaki fyrir NSA á Havaí 
en hann hefur nú komið sér fyrir 
í Hong Kong. Segir Snowden í við-
talinu að bandarísk stjórnvöld 
muni án efa reyna að fá hann 
framseldan til Bandaríkjanna þar 
sem hann verði að öllum líkindum 
ákærður fyrir lekann.

Fyrir vikið er Snowden í leit að 
landi sem er tilbúið að veita honum 
pólitískt hæli. Segir hann Ísland 
efst á sínum lista enda hafi landið 
orðspor fyrir að hampa netfrelsi.

 - mþl

29 ára verktaki fyrir NSA lak gögnum um netnjósnir bandarískra yfirvalda:

Uppljóstrari vill hæli á Íslandi

EDWARD 
SNOWDEN

DÓMSMÁL Pieter Omtzigt, hol-
lenskur nefndarmaður í laga- og 
mannréttindanefnd Evrópuráðs-

þingsins um 
hvenær rétt-
lætanlegt sé 
að láta stjórn-
málamenn sæta 
refsiábyrgð, 
hefur skilað 
inn drögum að 
skoðun nefndar-
innar á málatil-

búnaði meðal annars gegn Geir 
H. Haarde fyrir landsdómi og 
Júlíu Tímósjenkó í Úkraínu.

Í drögunum gagnrýnir Omt-
zigt harðlega að Geir H. Haarde 
hafi einn verið ákærður fyrir 
brot í starfi en ekki meðráðherr-
ar hans svo sem bankamálaráð-
herra. Hann segir enn fremur að 
Alþingi hafi mistekist að skilja 
að dómsvaldið og stjórnmálin í 
saksókn gegn Geir. - vg

Drög að áliti Evrópunefndar:

Saksókn gegn 
Geir gagnrýnd

JAFNRÉTTISMÁL Kristín Ástgeirs-
dóttir, framkvæmdastjóri Jafn-
réttisstofu, segir kynjahlutföll í 
nefndum Alþingis ekki í sam-
ræmi við lög. Samkvæmt jafn-
réttislögum skal hlutfall kynja í 
nefndum á vegum hins opinbera 
ekki vera lægra en 40%.

Kristín ræddi við Ríkissjón-
varpið um nefndir Alþingis í gær 
og sagði að Jafnréttisstofa myndi 
gera formlega athugasemd við 
stöðuna.

Eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá er hlutfall karla í 
nefndum Alþingis 61% en hlutfall 
kvenna 39%. Þá er engin kona 
í efnahags- og viðskiptanefnd 
þingsins og aðeins ein í utanríkis-
málanefnd. - mþl

Kynjahlutföll í nefndum:

Alþingi brýtur 
jafnréttislög

KRISTÍN ÁSTGEIRSDÓTTIR  Samkvæmt 
lögum skal hlutfall hvors kyns vera að 
lágmarki 40% í nefndum á vegum hins 
opinbera. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GEIR H. HAARDE

NEYTENDUR Yfir 400% verðmun-
ur reyndist vera á verði fimm 
tegunda af víni þegar borið er 
saman útsöluverð í ÁTVR og verð 
á veitingastöðum. Þetta kom fram 
í verðkönnum sem Stöð 2 gerði á 
ellefu léttvínstegundum. Borið 
var saman útsöluverð í ÁTVR og 
verð á nokkrum veitingastöðum. 
Lægsta álagningin var á Brolio 
Chanti Classico eða 194%. Um 
og yfir 400% álagning var hins 
vegar á fimm tegundum. Hæst 
var álagningin á hvítvíni sem 
ber heitið Dr. Loosen Wehlener 
Sonnenuhr eða 411%.

Jóhannes Gunnarsson, formað-
ur Neytendasamtakanna, sagði í 
samtali við Stöð 2 að álagning veit-
ingahúsanna væri ósiðleg og hvatti 
neytendur til að láta í sér heyra. - hv

Mikill verðmunur á áfengi: 

Yfir 400% 
álagning á víni

VIÐSKIPTALÍF
Fjórar konur í stjórn
Á aðalfundi Landssamtaka lífeyrissjóða 
31. maí voru fjórar konur kjörnar nýjar 
í stjórn samtakanna, Bryndís Hlöðvers-
dóttir, Heiðrún Jónsdóttir, Kristbjörg 
Stephensen og Ásgerður Pálsdóttir. 
Gunnar Baldvinsson og Haukur Haf-
steinsson voru endurkjörnir formaður 
og varaformaður.

PALM SPRINGS, AP Valdamestu menn 
heims, Barack Obama Banda-
ríkjaforseti og Xi Jinping, forseti 
Kína, funduðu í samanlagt um átta 
klukkutíma á föstudag og laugar-
dag í opinberri heimsókn Xi til  
Bandaríkjanna. Þar af áttu þeir 50 
mínútna fund undir fjögur augu.

Xi tók við embætti í mars síðast-
liðnum og er þetta fyrsti fundur 
þeirra Obama. Meðal umræðuefna 
á fundi þeirra voru kjarnorku-
vopnaógn Norður-Kóreu, efnahags-
mál og loftslagsmál. - mþl

Valdamestu menn heims:

Obama og Xi 
Jinping funda

FERÐAÞJÓNUSTA Á fyrsta áratug 
aldarinnar, eða frá 2000 til 2010, 
létust 136 Íslendingar og útlend-
ingar á ferðum sínum um land-
ið. Af þeim létust 56 prósent í 
umferðarslysum. 
„Banaslysum í umferðinni hefur 
fækkað á undanförnum þrem-
ur árum en alvarlegum slysum 
í umferðinni hefur hins vegar 
fjölgað. Allir sem koma að ferða-
þjónustu þurfa að taka hönd-
um saman til að fækka slysum. 
Grunnstoðirnar í samfélaginu 
hafa ekki náð að halda í við auk-
inn fjölda ferðamanna,“ segir 
Jónas Guðmundsson, verkefna-
stjóri hjá Slysavarnafélaginu 
Landsbjörgu.

Undanfarnar vikur hefur 
félagið uppfært og greint bana-
slys tengd ferðamennsku síðast-
liðinn áratug með gögnum frá 
Slysaskráningu Íslands, Rann-
sóknarnefnd umferðarslysa og 
Hagstofunnar auk gagna Lands-
bjargar sjálfrar.

Við söfnun gagnanna var miðað 
við að ferðalag hafi staðið eða átt 
að standa í að minnsta kosti sól-
arhring en einnig var miðað við 
að viðkomandi hefði stundað ein-
hvers konar afþreyingu í dags-
ferð, að því er Jónas greinir frá. 

„Það má segja að tölurnar séu 
ansi áreiðanlegar. Ráðist var í 
þessa vinnu til þess að geta metið 
betur hvert beina eigi forvörnum 
og til að meta árangur forvarna.“

Að sögn Jónasar gera núver-
andi lög og reglugerðir um ferða-
þjónustu litlar sem engar kröfur 
um öryggismál þótt Ferðamála-
stofa sé nýbúin að gefa út leið-
beinandi reglur. „Gera þarf 
meiri kröfur, en stundum getur 
eitt einfalt öryggisatriði breytt 

SPURNING DAGSINS

136 banaslys í ferða-
mennsku á áratug
Gera þarf meiri öryggiskröfur, segir verkefnisstjóri hjá Landsbjörgu. Margt hægt 
að gera til að draga úr líkum á slysum en fáir horfa á þá þætti.

Í LANDMANNALAUGUM  Ekki er hægt að finna staðbundna veðurspá fyrir svæðið 
að Fjallabaki og er það meðal atriða sem draga úr öryggi ferðamanna á Íslandi segir 
Jónas Guðmundsson. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

miklu. Við Seljalandsfoss verð-
ur til dæmis fjöldi slysa þegar 
ferðamenn mætast á stígnum 
umhverfis fossinn sem er moldar-
drulla og grjót. Ef ákveðið væri 
að allir gengju réttsælis þyrfti 
fólk ekki að víkja og stíga til hlið-
ar. Slíkt gæti komið í veg fyrir 
slys. Það er margt sem hægt er 
að gera til að draga úr líkum á 
slysum en fáir horfa á þá þætti. 
Við erum langt á eftir miðað við 
þann fjölda ferðamanna sem 
hingað kemur. Fjallabak er vin-
sæl leið og þangað koma lík-
lega 150 til 200 þúsund manns 
á sumri. Það er hins vegar ekki 
hægt að finna staðbundna veður-
spá fyrir svæðið. Menn verða að 
draga ályktanir frá veðurstöðv-
um lengra í burtu.“ 
 ibs@frettabladid.is



ÞÖKKUM ÓLA
á takkoli.is

Ólafur Stefánsson er mesti afreksmaður í handknattleik sem Íslendingar 
hafa eignast. Hann lýkur landsliðsferlinum í Laugardalshöllinni sunnudaginn 
16. júní nk. þegar Ísland mætir Rúmeníu í undankeppni Evrópumótsins 2014.

Nú er við hæfi að við þökkum „stráknum okkar“ fyrir hans framlag. Segjum 
„takk“ fyrir allt stoltið sem við höfum fundið til vegna afreka landsliðsins á 
undanförnum árum og allar gleðistundirnar. 

Á vefsíðunni www.takkoli.is getur þú sent Óla kveðju á textaformi, 
á Twitter, með Instagram-mynd eða bara hreinlega smellt og sagt:

Takk Óli!

#takkoli

Fyrsti landsleikur  
17. okt. 1992

Síðasti landsleikur  
16. júní 2013

Íþróttamaður ársins  
2002–2003–2008–2009

Fjöldi leikja   
329

Fjöldi marka   
1.571
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SVONA ERUM VIÐ

LEIÐRÉTT
Myndir af Völu Höskuldsdóttur og 
Sigríði Eir Zophaníasdóttur víxluðust 
á baksíðu Fréttablaðsins á laugardag. 
Beðist er velvirðingar á mistökunum. 

HVÍTA-RÚSSLAND Kínversk ríkis-
fyrirtæki munu á næstunni hefja 
uppbyggingu á borg í skóglendi 
nærri Minsk, höfuðborg Hvíta-
Rússlands. Hugmyndin er að nota 
borgina sem stökkpall fyrir kín-
verska framleiðendur sem vilja 
hasla sér völl í Evrópu. „Þetta 
er algjörlega einstakt verkefni,“ 
sagði Gong Jianwie, sendiherra 
Kína í Hvíta-Rússlandi við frétta-
stofu Bloomberg. „Iðnaðarsvæðið í 
borginni mun ekki eiga sinn líka í 
Evrópu.“

Alexander Lukashenko, forseti 
Hvíta-Rússlands frá 1994, hefur 
samþykkt áformin og hefur svæði 
á stærð við eina og hálfa Manhatt-
an-eyju verið eyrnamerkt fram-
kvæmdunum. Stendur til að byggja 
þar stórt iðnaðarsvæði og húsnæði 
fyrir 155 þúsund manns. Er áætlað 
að framkvæmdirnar kosti jafngildi 
610 milljarða króna og lýkur ekki 
fyrr en árið 2030.

Í Hvíta-Rússlandi búa 9,5 milljón-
ir manns en það er í hópi fátækustu 
ríkja Evrópu. Þá hefur landið glímt 
við efnahagserfiðleika síðustu ár og 
þurft að leita á náðir Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins. Hefur stjórn Luka-
shenkos því ákaft leitað eftir kín-
versku fjármagni til þess að koma 
hagkerfinu aftur af stað.

Þá hafa stjórnvöld í Hvíta-Rúss-
landi leitað eftir nánara sam-
starfi við ríki utan Evrópu eftir að 
Evrópu sambandið (ESB) herti refsi-
aðgerðir gegn landinu árið 2010. 
Reyndi ESB þannig að bregðast við 
fangelsun pólitískra andstæðinga 
Lukashenkos. Kallaði Guido West-

erwelle, samkynhneigður utanríkis-
ráðherra Þýskalands, Lukahsenko 
þá síðasta einræðisherra Evrópu 
en Lukashenko svaraði á þá leið að 
hann vildi frekar vera einræðis-
herra en samkynhneigður.

Á iðnaðarsvæðinu munu kínversk 
fyrirtæki geta komið sér fyrir í 
aðeins 275 kílómetra fjarlægð frá 
landamærum ESB-ríkja. Þá munu 
þau hafa tollfrjálsan aðgang að 
mörkuðum Rússlands og Kasak-
stans.

Borgin er markaðssett undir 
nafninu „Hin nútímalega borg Evr-

asíu.“ Hún verður byggð við hrað-
braut sem tengir saman Moskvu og 
Berlín en fer í gegnum Hvíta-Rúss-
land og Pólland. Þá verður byggð 
hraðlest milli alþjóðaflugvallarins 
í Minsk og borgarinnar.

Kínversk stjórnvöld fjármagna 
uppbygginguna á hagstæðum 
kjörum en samkvæmt samkomu-
lagi skal helmingur kostnaðar hið 
minnsta koma til vegna kaupa á kín-
verskum aðföngum. Þá munu þau 
kínversku fyrirtæki sem koma sér 
upp starfsstöð í borginni fá ríflega 
skattaafslætti. magnusl@frettabladid.is

Kínversk borg byggð 
í Hvíta-Rússlandi
Stjórnvöld í Kína og Hvíta-Rússlandi hafa náð samkomulagi um uppbyggingu 150 
þúsund manna borgar sem er hugsuð sem stökkpallur inn í Evrópu fyrir kínversk 
fyrirtæki. Þannig vilja stjórnvöld í Hvíta-Rússlandi koma hagkerfi sínu af stað á ný.

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
Strekkingur með SA-strönd annars 
hægari. 

HLÝTT Í DAG  víða um land og bjart þegar á daginn líður. Næstu daga er væta í  
kortunum sunnanlands en vestan til skiptast á skin og skúrir. Á norðausturhorninu 
verður þurrt en misbjart næstu dagana.
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Strekkingur með suðurströndinni 
annars hægari. 

Gildistími korta er um hádegi
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VÍSINDI Vísindamenn við 
Northwestern-háskólann 
í Chicago hafa lokið fyrri 
hluta tilrauna á nýrri með-
ferð við MS-sjúkdómnum 
sem getur dregið úr ein-
kennum sjúkdómsins um 
allt að 75%.

MS-sjúkdómurinn 
hefur áhrif á miðtauga-
kerfi líkamans. Hann veldur því 
að ónæmis kerfið ræðst að ein-
angrandi efni sem heitir mýelín 
og umlykur taugafrumur í mænu, 

heila og sjóntaug. Það veld-
ur því að taugafrumurnar 
geta ekki miðlað rafboðum 
með fullnægjandi hætti og 
það veldur sjúkdómsein-
kennum. Í alvarlegustu til-
fellunum getur sjúkdómur-
inn valdið lömun.

Stephen Miller, pró-
fessor við Northwestern-

háskóla, segir að nýja meðferðin 
stöðvi ónæmisviðbrögðin og komi 
í veg fyrir að nýjar ónæmisfrum-
ur ráðist á mýelínið. „Þá er okkar 

nálgun þess eðlis að ónæmiskerfið 
starfar eðlilega. Það er stóra málið 
sem aðrar meðferðir hefur skort,“ 
segir hann.

Nýja meðferðin snýst um að nota 
hvít blóðkorn MS-sjúklinga til að 
lauma milljörðum mýelín-mót-

efnisvaka inn í líkama þeirra. Þar 
sem vakarnir koma inn í líkamann 
með blóðkornunum ræðst ónæm-
iskerfið ekki að þeim og myndar 
að lokum þol gagnvart þeim. Með-
ferðin hefur því ekki sama ókost 
og aðrar meðferðir sem bæla niður 
virkni ónæmiskerfisins og gera 
MS-sjúklinga þar með berskjald-
aða fyrir öðrum sjúkdómum.

Um 430 Íslendingar hafa greinst 
með MS og er MS-félag Íslands 
starfrækt til að vinna að velferð 
þessa fólks. - mþl

Rannsóknir langt komnar á nýrri, byltingarkenndri læknismeðferð á MS sem veikir ekki ónæmiskerfið:

Árangursrík meðferð við MS-sjúkdómnum
430 
Íslendingar hafa greinst með 
MS-sjúkdóminn682 tonn var uppskeran af 

íslenskum gulrótum 
í fyrra. 
Ef reiknað er með því að meðal-
þyngd gulrótar sé um 80 grömm 
þýðir þetta að um 8,5 milljónir 
gulróta hafi verið teknar upp á Ís-
landi og seldar á síðasta ári. 

Heimild: Hagstofa Íslands

TVÆR Á VAKTINNI  Þær Kristín Eva og Birna stóðu vaktina hjá Slökkviliði höfuð-
borgarsvæðisins í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Tvær konur aka saman sjúkrabíl hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðis-
ins í sumar og eru þær fyrstu tvær konurnar í sögu Slökkviliðs höfuð-
borgarsvæðisins sem það gera. Þær Kristín Eva Sveinsdóttir og Birna 
Björnsdóttir segja ekki alla reikna með því að konur sinni starfinu 
og fá stundum að heyra að strákarnir séu mættir þegar þær koma á 
svæðið.

Birna Björnsdóttir er eina fastráðna konan í Slökkviliði 
höfuðborgar svæðisins í dag en Kristín Eva er sjúkraflutningamaður í 
afleysingum í sumar. „Ég hvet allar konur sem hafa áhuga til að koma 
sér í form og sækja um. Maður þarf að vera vel á sig kominn til að ná 
inntökuprófinu en það er ekki óyfirstíganlegt,“ segir Birna.  - lvp

Tímamót hjá Slökkviliði höfuðborgarvæðsins: 

Fyrsta sinn sem tvær konur eru 
saman í sjúkraflutningum

LANDBÚNAÐUR
25 milljónir í heykaup
Norðlenskir bændur hafa í vetur 
keypt hey fyrir um 25 milljónir 
króna. Í viðtali við Bændablaðið 
áætlar Benedikt Hjaltason verktaki, 
sem annast hefur heyflutninga, að 
búið sé að flytja um 2.000 til 2.500 
rúllur af heyi af Suður- og Vestur-
landi á Norðurland.

HEILBRIGÐISMÁL Framkoma og 
skortur á samstarfsvilja Landspít-
ala hefur haft þær afleiðingar að 
þorri kandídata er farinn að íhuga 
að ljúka kandídatsári sínu annars 
staðar en á spítalanum. Þetta segir 
í yfirlýsingu læknakandídata sem 
þeir sendu frá sér á laugardags-
kvöld. Kandídatarnir vilja meðal 
annars að kjarasamningar verði 
virtir og námstækifæri tryggð. - hv

Læknakandídatar ósáttir:

Kjarasamning-
ar verði virtir

STEPHEN MILLER

HVÍTA-RÚSSLAND

MINSK

RÚSSLANDLETTLAND

LITHÁEN

ÚKRAÍNA



NÝJA SMART LED TV 8000 línan frá Samsung

Topplínan frá Samsung
8000 línan

er komin í hús.
Sjónvörpin frá Samsung eru einstök og í algjörum sérklassa.
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Rannsóknir á jarðhitasvæðum í Henglinum 
leiða í ljós að núverandi vinnslusvæði Hellis-
heiðarvirkjunar stendur ekki undir fullri 
framleiðslu í virkjuninni til frambúðar. Þegar 
hefur verið dregið úr rafmagnsframleiðslu 
og frekari vandi er fyrirsjáanlegur ef ekk-
ert er að gert. Orkuveita Reykjavíkur hefur 
nú til skoðunar að tengja Hellisheiðarvirkj-
un við háhitasvæðið í Hverahlíð til að tryggja 
þannig full afköst virkjunarinnar og tekjur 
til næstu ára.

Vandi Hellisheiðarvirkjunar
Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar, 
lýsir aðsteðjandi vanda Hellisheiðarvirkjun-
ar þannig: „Við höfum fylgst mjög náið með 
viðbrögðum jarðhitasvæðisins eftir að virkj-
unin var keyrð á fullum afköstum. Það kom í 
ljós að það er allnokkur niðurdráttur [lækk-
un á þrýstingi] í jarðhitageyminum. Ástæðan 
er sú að það svæði sem menn töldu að myndi 
gefa mjög mikið, sem er Skarðsmýrarfjall, 
gefur þvert á móti mjög lítið. Þar er búið að 
bora margar holur og nú þegar vinnslusaga er 
fengin kemur þetta í ljós. Núna þegar virkjun-
in er komin í full afköst verðum við að bæta 
við gufu til að halda fullum rekstri til fram-
tíðar. Það er alveg ljóst. Ef ekkert verður gert 
mun framleiðslan halda áfram að minnka, 
jafnvel nokkuð hratt. Við þurfum því að finna 
ný svæði eða rannsaka hvort aðrir hlutar af 
núverandi vinnslusvæði geti gefið meira. Það 
er hins vegar dýrt og miðað við fjárhagsstöðu 
Orkuveitunnar viljum við forðast það. Ein 
háhitahola fullkláruð og tengd virkjun kost-
ar á bilinu 400 til 500 milljónir króna. Við vilj-
um forðast með öllum ráðum að ráðast í slíka 
fjárfestingu.“

Til að viðhalda fullri vinnslu virkjunarinn-
ar með uppbótarholum, eins og Bjarni lýsir, 
þyrfti að bora eina nýja holu árlega á Hellis-
heiði. Mjög þétt er hins vegar borað á besta 
hluta vinnslusvæðis virkjunarinnar. Í gögnum 
Orkuveitunnar kemur fram að bróðurpartur 
vinnslu Hellisheiðarvirkjunar einskorðast 
við þröngt svæði og lítið virðist vera að finna 
utan þess. Vinnslusvæði virkjunarinnar er því 
minna og ekki eins orkuríkt og talið var. Það 
er því erfitt að finna stað fyrir nýjar holur og 
nauðsynlegt að stækka vinnslusvæðið.

Sleggjan 
Hellisheiðarvirkjun var fullbyggð haustið 
2011 en framkvæmdir hófust tíu árum fyrr. 
Þá var fimmti og síðasti áfangi raforkufram-
leiðslu virkjunarinnar tekinn í notkun þegar 
tvær 45 megavatta (MW) aflvélar voru ræst-
ar. Þær eru í sérstakri byggingu nokkru 
frá aðalbyggingu virkjunarinnar við mynni 
Sleggjubeinsdals í sunnanverðum Henglin-
um og dregur þaðan nafn sitt; Sleggjan. Upp-
sett afl virkjunarinnar í heild er 303 mega-
vött (MW) og framleiddi virkjunin á fullum 
afköstum fram til loka síðasta árs. Eftir að 
Sleggjan var tekin í notkun hefur sérfræðing-
um Orkuveitunnar hins vegar orðið ljóst eftir 
víðtækar rannsóknir að vinnslusvæði virkjun-
arinnar stendur ekki undir fullum afköstum 
hennar til frambúðar. Nú þegar hefur þurft að 
slá af raforkuvinnslunni vegna skorts á gufu. 
Hún framleiðir 276 MW í dag. 
En hvað um afköst virkjunarinnar til lengri 
tíma litið? „Jarðvísindahópurinn okkar áætl-
ar að afköst orkuvinnslusvæðisins muni falla 
um 2,3% á ári að meðaltali næstu árin, og það 
jafngildir um sex megavöttum. En auðvitað á 
reynslan eftir að sýna það,“ segir Bjarni og 
bætir við að á öllum háhitasvæðum sé gert 
ráð fyrir því að viðhaldsboranir þurfi sem fer 
eftir því hvað vinnslan er mikil. „Það má því 
segja að það sé eðlilegt að þrýstingur dali við 
vinnslu í háhitakerfi en við þurfum að fara 
í aðgerðir til að tryggja okkur gufu, það er 
alveg ljóst.“

Of hratt farið?
Spurður hvort þetta staðfesti ekki að farið 
hafi verið allt of hratt í uppbyggingu Hellis-
heiðarvirkjunar, eins og reyndar margir hafa 
viljað vera láta, svarar Bjarni: „Það hefur allt-
af verið mín skoðun, og það er ekkert nýtt, að 
það hefði átt að byggja Hellisheiðarvirkjun í 
áföngum. En í mínum huga skiptir það ekki 
máli í dag. Virkjunin er þarna og ég er að leita 
að lausnum. Það er mitt starf. Við erum með 
nokkur vandamál og nokkrar hugsanlegar 

lausnir á þeim. Við erum að reyna að flétta 
þetta tvennt saman með bestum hætti í bráð 
og lengd.“

Sérfræðingar Orkuveitunnar komast svo 
að orði í gögnum um stöðuna á Hellisheiði 
að „hugmyndalíkön taka breytingum meðan 
verið er að byggja upp vinnslu á nýju svæði. 
Af þessum sökum er talið rétt að byggja 
vinnsluna upp í þrepum. Ákvarðanir um 
stærð og umfang vinnslunnar á Hellisheiði 
voru byggðar á mjög takmörkuðum upplýs-
ingum um upphaflegt ástand svæðisins og á 
engum vinnslugögnum.“

Virkjun Orkuveitunnar á Nesjavöllum 
kemur til tals í þessu samhengi en sú fram-
kvæmd hefur verið talin til fyrirmyndar um 
margt. Framkvæmdir við Nesjavallavirkjun 
hófust snemma árs 1987. Þá lágu fyrir niður-
stöður umfangsmikilla rannsókna, sem meðal 
annars byggðu á niðurstöðum borana á árun-
um 1965 til 1986. Framkvæmdum lauk árið 
2005 þegar lokið var við stækkun Nesjavalla-
virkjunar, eða fjörutíu árum eftir að rann-
sóknir hófust. 

Þegar spurt er um tapaðar tekjur Orku-
veitunnar vegna aðsteðjandi vanda og áhrif 
stöðunnar sem komin er upp á arðsemi virkj-
unarinnar segir Bjarni: „Okkur sem stýrum 

Orkuveitunni og höfum barist við að rétta við 
fjárhaginn með gríðarlegri vinnu, ber að huga 
að rekstrartekjum í svona dæmi. Það er alveg 
skýrt að við megum ekki missa rekstrartekjur 
úr svo mikilli fjárfestingu. Hvað þetta þýðir í 
krónum og aurum liggur ekki fyrir nákvæm-
lega. En það er ljóst að rekstrar kostnaður 
breytist ekki með minnkandi framleiðslu.“

Niðurdæling
Við jarðhitavinnslu er vökvi tekinn úr jarð-
hitageymi á miklu dýpi og varmaorkan 
notuð til að framleiða rafmagn eða til upp-
hitunar. Við þetta lækkar þrýstingur í jarð-
hitakerfunum og sú þrýstilækkun getur tak-
markað vinnslugetu svæðisins. Þetta er nú 
staðreynd í Hellisheiðarvirkjun. Til að við-
halda vinnslugetunni og til að farga jarð-
hitavatninu eftir notkun er því dælt niður í 
jörðina þannig að það skili sér aftur í jarð-
hitakerfið. 

Hér er komið að öðrum vanda sem steðjar 
að framleiðslugetu Hellisheiðarvirkjunar. 
Undanfarið hafa niðurrennslisholur farið að 
taka við minna vatni og verði framhald þar 
á, gæti þurft að draga úr framleiðslu strax 
á þessu ári. Sá samdráttur bætist við þann 
vanda sem fyrr var lýst.

Framtíðarsýn
Eftir að vandi virkjunarinnar varð ljós um 
síðustu áramót hefur verið unnið þrotlaust að 
ýmsum lausnum. Hugmyndin um að leggja 
gufulögn á milli Hverahlíðar og Hellisheiðar-
virkjunar ól af sér þá hugmynd að byggja 
upp á einum stað. 

Eins og kemur fram í gögnum vísinda-
manna Orkuveitunnar, sem Fréttablaðið 
hefur undir höndum, telja þeir skynsam-
legra að byggja við Hellisheiðarvirkjun 
en að byggja nýja stöð við Hverahlíð. Því 
fylgja minni umhverfisáhrif; yfirborðsrask, 
gufustrókar og sjónræn áhrif mannvirkja. 
Meðhöndlun brennisteinsvetnis og niður-
dælingarvatns væri á einum stað og því með-
færilegri í alla staði. Skiljuvatn frá Hverahlíð 
nýtist einnig hitaveitu frá Hellisheiðarvirkj-
un til lengri framtíðar. 

Þá væri einnig í því hagræði að allur rekst-
ur væri á sama stað. Í þessu felst ný heildar-
sýn á orkuframleiðslu úr Henglinum; Hellis-
heiði, Gráuhnúkar, Hverahlíð og Meitillinn 
myndu með þessu vera ein heild sem drægi 
úr áhættu af fjárfestingum, yki sveigjanleika 
í rekstri og framleiðslu, og myndi skapa ný 
tækifæri.

Vandinn eykst stöðugt án aðgerða
Vinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar er minna og ekki eins orkuríkt og talið var. Þegar hefur verið dregið töluvert úr framleiðslu. Frekari 
vandi bankar upp á. Til að tryggja framleiðslu og tekjur vill Orkuveita Reykjavíkur tengja virkjunina við háhitasvæðið í Hverahlíð.
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VANDI STEÐJAR AÐ HELLISHEIÐARVIRKJUN

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

HELLISHEIÐARVIRKJUN  Ljósmyndin er tekin 2009, á meðan á byggingu Sleggjunnar stóð.  MYND/OR/EMIL ÞÓR SIGURÐSSON

   Ein háhita-
hola fullkláruð og 

tengd virkjun 
kostar á bilinu 400 

til 500 milljónir 
króna. Við viljum 

forðast með öllum 
ráðum að ráðast í 
slíka fjárfestingu.
Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Orkuveitunnar

   Ákvarðanir um stærð og 
umfang vinnslunnar á Hellisheiði 

voru byggðar á mjög takmörkuðum 
upplýsingum um upphaflegt ástand 

svæðisins og á engum vinnslu-
gögnum.

Gögn vísindamanna Orkuveitunnar

Hverahlíð: 
Orkuveitan á góðar holur 
sem nýtast ekki í dag. 

Gráuhnúkar: 
Margar góðar holur og mikill 
hiti. Þær eru hins vegar nýttar til 
niðurdælingar og því ekki hægt 
að virkja þær til framleiðslu.

Skarðsmýrarfj all: 
Á þessu svæði er litla 
orku að fi nna, þvert á 
það sem menn töldu.

Húsmúli: Hér minnk-
ar viðtaka í niðurdæl-
ingu mjög hratt. 

Aðalbygging 
Hellisheiðarvirkjunar

Sleggjan: 
90 MW stækkun sem lauk 2011. Kost-
aði 24 milljarða. Á 15 árum tapast þessi 
framleiðslugeta ef ekkert er að gert.

6 MEGAVÖTT
 tapast á hverju ári ef ekkert verður 
að gert. Vandi með niðurdælingu gæti 
aukið á þann vanda strax á þessu ári. 

➜ Uppsett afl virkjunarinnar í heild 
er 303 megavött (MW). Hún fram-

leiðir 276 MW í dag. 

Tenging við Hverahlíð er talin besta lausnin
Sérfræðingar Orkuveitunnar telja bestu leiðina til að viðhalda orkuvinnslu Hellisheiðarvirkjunar þá 
að tengja borholur á háhitasvæðinu í Hverahlíð við Hellisheiðarvirkjun með gufulögn, en í Hverahlíð 
ætlaði Orkuveitan að byggja næstu stóru jarðhitavirkjun sína. Fleiri kostir hafa komið til skoðunar 
en tenging svæðanna með um fimm kílómetra langri lögn virðist hagkvæmasta leiðin til að tryggja 
vinnslugetu virkjunarinnar. Lögnin hefur þá viðbótarkosti að fjárfesting í borholum við Hverahlíð, 
sem er um fimm milljarðar, nýtist og reynsla fæst af afköstum borholanna þar til framtíðar.

„Það sem við gerðum var að fá traustar niðurstöður í það hvað jarðhitasvæðið ber í vinnslu. Þegar 
við sáum að það er ekki nægt til frambúðar settum við af stað þverfaglega vinnu innanhúss, bæði 
vísindamenn, tæknimenn, rekstrarmenn og peningamenn sem meta kostnað og arðsemi. Eftir að 
hafa skoðað ýmsa möguleika sýnist okkur besta lausnin vera að tengja háhitasvæðið í Hverahlíð 
með gufulögn niður í Hellisheiðarvirkjun. Það er hagkvæmast vegna þess að við eigum nokkrar 
vinnsluholur þar sem eru ekki að skila tekjum, og munu ekki gera það á næstunni nema þær verði 
tengdar einhvers konar vinnslu. Og hins vegar er þessi lausn sú öruggasta af því að við eigum þessa 
gufu sem við teljum ígildi 45 megavatta í rafmagnsvinnslu. Þar er ekki til staðar óvissan sem fylgir 
nýjum borunum, en nokkrar líkur eru á því þegar boruð er ný hola að hún reynist ekki vel og dugi 
ekki sem vinnsluhola. Í Hverahlíð er þessi áhætta ekki fyrir hendi og Orkuveitan á þar gufu sem 
bíður þess að vera nýtt.“

Því fylgja fleiri kostir að tengja þetta svæði inn á Hellisheiðarvirkjun, að sögn Bjarna. „Stærsti 
kosturinn er að viðhalda vinnslugetunni og tekjum af þeirri mikilvægu fjárfestingu. En ekki síður 
að með því byrjum við að safna vinnslusögu af Hverahlíðarsvæðinu, sem gjarnan hefur skort á við 
nýtingu háhita á Íslandi, og kannski sérstaklega í Hellisheiðarvirkjun, að eiga vinnslusögu áður en 
það er virkjað.“

Það er mikilvægt að taka ekki ákvörðun um eitthvað sem hentar í dag en er hamlandi á morgun. 
Þessi lausn, að tengja Hverahlíð við Hellisheiðarvirkjun, er ekki hamlandi vegna þess að hún nýtist 
til frambúðar. Þá erum við alls ekki að segja að það sé ekki hægt að virkja í Hverahlíð í framtíðinni 
heldur væri þetta lausn til nokkurra ára til að halda uppi vinnslu og tekjum í Hellisheiðarvirkjun 
meðan framtíðarlausn er fundin sem tryggir næga gufu til virkjunarinnar. Ef í ljós kemur að svæðið í 
Hverahlíð er öflugt og stendur vel undir þeim 90 MW sem áætlanir gera ráð fyrir,  er það miklu betri 
staða til að taka ákvörðun um að byggja upp virkjun síðar en hún er í dag.“

Bjarni segir að miðað við tímaáætlun, að því gefnu að nýtt umhverfismat sé ekki nauðsynlegt, 
þá myndi gufulögnin komast í gagnið haustið 2014. Stjórn fyrirtækisins hefur ekki tekið ákvörðun 
um að fara þessa leið en óskastaðan væri að hefjast handa sem allra fyrst. Gróft mat á kostnaði við 
lögnina er vel á þriðja milljarð, en hún hefur enn ekki verið hönnuð svo sú upphæð er með fyrirvara. 
Eins eru leyfi vegna framkvæmdarinnar, skipulagsbreytingar og virkjanaleyfi, skammt komin, þar 
sem ákvörðun liggur ekki fyrir.



AUKUM
KAUPMÁTT
barnafatnaður og barna-

skór eru nauðsynjavara

Skorum á nýja ríkisstjórn að efna 
kosningaloforðin og endurskoða skatta og 
gjöld á barnafatnaði og barnaskóm!
Það er aukinn kaupmáttur!

Lækkum verð  
um þriðjung (33%)
á öllum barnafatnaði og barnaskóm

Síðasti séns í dag!

33%
AFSLÁTTUR

af öllum  
barnafatnaði og 

barnaskóm

7.-10. júní
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Erfðir og brjóstakrabbamein
Þriðjudagur, 11. júní, kl. 16.30–18.30

Málþing haldið á vegum samtakanna Göngum saman,
Krafts og Samhjálpar kvenna í samvinnu við
læknadeild Háskóla Íslands

Staðsetning: Háskólatorg Háskóla Íslands, salur 102.

Fundarstjóri: Gunnhildur Óskarsdóttir, formaður Göngum saman. 

Inngangsorð: Magnús Karl Magnússon, prófessor og varaforseti læknadeildar. 
 

Hvað eru BRCA-gen? Jórunn Erla Eyfjörð, prófessor við læknadeild HÍ. 

BRCA-gen á Íslandi. Upplýsingar Íslenskrar erfðagreiningar.  
Kári Stefánsson, forstjóri ÍE. 

Erfðaráðgjöf og brjóstakrabbamein. Hvað er gert ef stökkbreytingar greinast? 
Vigdís Stefánsdóttir erfðaráðgjafi við erfðaráðgjöf LSH. 

Hvað eigum við að gera við þessar upplýsingar? 
Salvör Nordal, forstöðumaður siðfræðistofnunar. 
  
Pallborðsumræður með þátttöku 
sjúklinga, fræðimanna og fleiri aðila. 
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Stuttir fyrirlestrar (15 mín. hver):

Gestastofur Landsvirkjunar eru opnar frá kl. 10-17 alla daga í sumar:

Kröflustöð: 

Búrfellsstöð: 

Fljótsdalsstöð: 

Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is/heimsoknir

HHHHHHHHHHHeeeeeeeeeeiiiiittttttttaaaaaaaaasssssssstttttti ssssssstttttttttaaaaaaaaððððððððððuuuuuuuurrrrrrrriiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnn 
íííííííííí sssssssssssuuuuuuuuummmmmmmmaaaaaaaaarrrrrrrrr!!

Gestastofur Landsvirkjunar eru opnar frá kl. 10-17 alla daga í sumar:

Kröflustöð: Jarðvarmasýning í gestastofu

Búrfellsstöð: Gagnvirk orkusýning og vindmyllur á Hafinu

Fljótsdalsstöðö : Gestastofa í Végarði og leiðsögn um Kárahnjúka

Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is/heimsoknir

Á ferð um Norðurland er upplagt að koma við á háhitasvæðinu 
við Kröflu og kynnast brautryðjendaverkefni í vinnslu jarðvarma. 
Gestastofan er opin alla daga og það er alltaf heitt á könnunni.
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EFNAHAGSMÁL Innan við eins pró-
sents hagvöxtur, sem mældist 
fyrstu þrjá mánuði ársins, núllast 
ef tekið er tillit til fólksfjölgun-
ar. Þetta kemur fram í samantekt 
Greiningar Íslandsbanka.

„Á fyrsta fjórðungi ársins var 0,8 
prósenta hagvöxtur. Hefur hagvöxt-
ur ekki mælst minni síðan á þriðja 
fjórðungi 2010, það er síðan hag-
kerfið fór að taka við sér eftir sam-
dráttinn sem varð í kjölfar banka-
hrunsins 2008,“ segir í umfjöllun 
Greiningar. „Ef tekið er tillit til 
fólksfjölgunar sem var 0,8 prósent á 
sama tímabili stóð verg landsfram-
leiðsla í stað að raungildi.“ Hag-
vöxtur hafi verið núll prósent. 

Tölurnar eru sagðar undirstrika 
það sem fram hafi komið í nýlegum 
þjóðhagsspám, að dregið hafi úr 
hagvexti og útlit sé fyrir að hann 

verði hægur í ár. „Þannig spáum 
við í þjóðhagsspá okkar sem birt 
var í þessari viku að hagvöxtur 
verði 1,2 prósent í ár eftir 1,6 pró-
senta hagvöxt á síðasta ári og 2,9 
prósenta hagvöxt á árinu 2011.“

Að sögn Greiningar renna 

tölur um hagvöxt, minni einka-
neyslu og samdrátt í fjárfestingu 
og eftirspurn stoðum undir spá um 
að Seðlabankinn haldi stýrivöxtum 
óbreyttum þegar kemur að vaxta-
ákvörðun um miðja næstu viku. 

 - óká

Fólksfjölgun núllar út þann litla hagvöxt sem mældist á fyrsta ársfjórðungi:

Enginn hagvöxtur í byrjun ársins

FRAMKVÆMD-
IR  Hagstofa 
Íslands hefur birt 
hagvaxtarmæl-
ingu með bráða-
birgðatölum frá 
2011.
  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

2009 2010
2011

2012
2013

 1. ársfj órðungur
 2. ársfj órðungur
 3. ársfj órðungur
 4. ársfj órðungur

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

ÞRÓUN HAGVAXTAR FRÁ ÁRSBYRJUN 2009





Guðrún Jónsdóttir arkitekt er 
konan sem tók hvað mestan þátt 
í því að skipuleggja Seljahverf-
ið í Breiðholti á sínum tíma. Hún 
starfaði þá á Teiknistofunni Höfða 
en var yfir verkefninu sem borgin 
fól henni til að búa til nýtt og fjöl-
breyttara íbúahverfi í Breiðholti í 
kring um 1970. Bakkarnir og Fellin 
voru þá nokkurra ára gömul. 

Ráðfærðu sig við sálfræðinga
Guðrún notaði fjölmargar nýstár-
legar aðferðir við þróun sína á 
hverfinu sem höfðu ekki verið not-
aðar áður. Hún myndaði til dæmis 
samráðshóp með ýmsum sérfræð-
ingum; félagsfræðingum, sálfræð-
ingum, landslagsarkitektum, lækn-
um, þjóðfélagsfræðingum sem og 
verðandi íbúum hverfisins, til að fá 
sem víðasta mynd af því sem gera 
þurfti í skipulagsmálunum. 

„Við töldum að arkitektar væru 
ekki til þess menntaðir til að annast 
alla þætti sem koma að skipulags- 
og félagsmálum. Það skipti sköp-
um í þessu,“ segir hún. „Við sáum 
að það voru margir hlutir sem 
þurfti virkilega að ræða. Við lögð-
um áherslu á að hafa samsettari 
svæði heldur en í öðrum hverfum 
Breiðholts, en það vantaði gífurlega 
rannsóknir um allt sem viðkom 
skipulagsmálum. Var til að mynda 
rétt að aðskilja alla niður í hópa? 
Að börn séu einn hópur, unglingar 
annar, foreldrar sér og eldra fólk 
enn annar. Var rétt að öllu skipu-
laginu var velt yfir í það? Vorum 
við ekki að glata einhverju með 

þessu háttalagi og slíta fjölskyld-
una í sundur?“

Allar gerðir kjarnafjölskyldna
Guðrún lagði mikla áherslu á fjöl-
skylduna í skipulagningu Selja-
hverfisins og tók til greina öll þau 
fjölskyldumynstur sem voru til 
staðar, þótt hin „dæmigerða kjarna-
fjölskylda“ væri vissulega algeng-
ust á þessum tíma. 

„Við hugsuðum um allan skalann 
af kjarnafjölskyldum; sem byrj-
ar á því að kaupa sér blokkaríbúð, 
færir sig svo yfir í raðhúsið og svo 
ef ofsalega vel gengur færist hún 
yfir í einbýlishús. Það er það sem 
við sáum að var að gerast á öðrum 
svæðum,“ segir Guðrún. 

Íbúar hafðir með í ráðum
Seljahverfið átti að verða svokallað-
ur svefnbær, það er sú hugmynd að 
öllu sé skipt upp og til verði sérstök 
íbúðasvæði þar sem lágmarksþjón-
usta sé en vinna íbúa, verslun og 
stofnanir séu annars staðar. Guðrún 
vildi bregða út af þeirri hugmynd 
og lagði því fram ítarlegar tillögur 
að breytingum á hverfinu. 

„Við settum fram tillögu í sam-
ráði við íbúana sem ætluðu að 
byggja í hverfinu og fengum þá til 
viðtals á yfir tuttugu fundum. Þetta 
var mjög ánægjulegt þar sem þetta 
endaði í fullbúnum teikningum,“ 
segir hún. „Þau ákváðu sjálf hvar 
stofan átti að vera og svo framvegis 
eftir að þeim var úthlutað fermetr-
um. En þetta hefur ekki verið gert 
eftir þetta og það hefur ekki fengist 
staðfest hvernig þetta gekk því hér 
eru engar rannsóknir til.“ 

Rannsóknir skortir sárlega
Að mati Guðrúnar skortir sárlega 
rannsóknir á sviði skipulagsmála í 

Reykjavík og víðar á landinu. 
„Það er þáttur sem hefði svo 

sannarlega þurft hér í Breiðholt-
inu. Þess vegna er ekkert skrítið 
að ýmis félagsleg vandamál komi 
upp í þessum hverfum því það er 
ekki gert ráð fyrir því að fólkið 
verði hér frá vöggu til grafar held-
ur aðskilið niður í þrönga hópa,“ 
segir hún. „Lengi vel var þetta allt 
of einsleitur hópur sem fluttist í 
hverfið og það er virkilega stór-
mál sem þyrfti verulega að taka á.“

Heldur að fólkinu líði vel
Spurð um tilfinningar í garð þessa 
sköpunarverks síns í dag segist 
hún vera ánægð þegar upp er stað-
ið. 

„Ég keyri stundum þarna um og 
ég held að við höfum náð árangri 
í ýmsum málum; það er mikið af 
görðum og leiksvæðum og stíga-
kerfið er nokkuð gott,“ segir hún. 
„En útfærslurnar og framkvæmd-
in er víða mjög slöpp, en það stafar 
af því að það þarf að fylgja hug-
myndunum eftir. Ég tel mig hafa 
bent á margt sem mér finnst rétt 
og ég er sömu skoðunar í dag. Ég 
held að minnsta kosti að fólki líði 
vel þarna, en það þarf auðvitað 
rannsóknir til að staðfesta það.“

Brýnt að rannsaka skipulagsmálin
Guðrún Jónsdóttir arkitekt er 78 ára gömul og á að baki glæstan feril. Hún er ein þeirra sem áttu hvað mestan þátt í að skipuleggja Selja-
hverfið í Breiðholti og notaði til þess margar nýstárlegar aðferðir. Hún segir sárvanta rannsóknir á sviðum skipulagsmála í borginni.

NAUÐSYNLEGT AÐ FYLGJA HUGMYNDUM EFTIR  Guðrún keyrir stundum um 
Seljahverfið, sem hún átti svo stóran þátt í að skapa. „Ég held að við höfum náð 
árangri í ýmsum málum; það er mikið af görðum og leiksvæðum og stígakerfið er 
gott. En útfærslurnar og framkvæmdin er víða mjög slöpp, en það stafar af því að 
það þarf að fylgja hugmyndum eftir,“ segir hún.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HVERFIÐ ÞRÓAST  Gísli telur að Breið-
holtið verði dýrara.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sunna 
Valgerðardóttir
sunna@frettabladid.is
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BREIÐHOLT: GETTÓ EÐA GÆÐAHVERFI?

„Ég hef spáð því í nokkurn tíma að 
Breiðholtið muni breytast mikið á næstu tíu 
árum. Ég hugsa að hingað muni flytjast fólk 
sem blöskrar íbúðaverð vestar og langar að 
gera eitthvað sniðugt,“ segir Gísli Marteinn 
Baldursson, borgarfulltrúi og Breiðhyltingur. 
Hann segir margt benda til þess að þróunin 
hér verði eins og í borgarhverfum víða 
erlendis. 

„Hingað mun koma ungt og flott fólk 
sem verða ákveðnir „trendsetterar“ og gera 
spennandi hluti hérna eins og opna búðir 
sem selja lífrænt, koma með borgargarð-
yrkju og þess háttar. Hér er fasteignaverð 
lágt, hverfið er vel skipulagt, Hólabrekku-
skóli og Fellaskóli eru yfirburðagóðir skólar 
og allir innviðir hverfisins eru mjög sterkir,“ 
segir hann og undirstrikar að með þessu 
muni fasteignaverð vissulega hækka í 

hverfinu, sem segi sig sjálft ef það verður 
vinsælla. 

Gísli ólst upp í Hólunum og gekk í Hóla-
brekkuskóla. Hann segist vera Breiðhylting-
ur í húð og hár og ber enn sterkar taugar til 
hverfisins. Hann gerir sér þó grein fyrir því 
að vandamálin hafi verið meiri í Breiðholti 
en víða annars staðar og telur að mistökin 
hafi gerst í byrjun, þegar heilu blokkirnar 
voru byggðar undir félagslegar íbúðir. 

„Það er of hátt hlutfall af félagslegum 
íbúðum í Fellahverfi en það var byggt á 
þeim tíma sem menn héldu að það væri 
góð hugmynd að gera það svoleiðis,“ segir 
hann. „Samt var blöndunin góð að mestu 
leyti, þótt það hafi auðvitað verið mesta 
vesenið í Fellahverfinu og ég tel að borgin 
eigi að reyna að dreifa íbúðum meira um 
borgina, enda er það stefnan núna. En það 

tekur tíma því það eru ekkert voðalega 
mörg ár síðan stjórnvöld byrjuðu að snúa 
þessu olíuskipi í þá átt og það er erfitt.“

 Varðandi ímynd síns gamla hverfis segir 
hann að hún hafi breyst til batnaðar á 
síðustu tíu árum. Fjölmiðlar hafi á tímum 
verið afar uppteknir af því sem gerðist í 
Breiðholtinu og fréttir af ólátum í strætó-
ferðum Breiðhyltinga um helgar voru tíðar. 
Ímyndin hafi þó breyst til batnaðar.

„Ég hitti reyndar fólk enn sem hefur 
fordóma gangvart hverfinu eða hreinlega 
hefur aldrei komið hingað,“ segir Gísli. 
„En eftir því sem fleiri koma, eftir því sem 
Leikni gengur betur í fótbolta, eftir því sem 
fleiri krakkar standa sig vel í samfélaginu 
sem hafa alist upp hérna breytist ímyndin 
hér til hins betra. Breiðhyltingar eru að taka 
völdin smám saman.“

BREIÐHOLTIÐ MUN BREYTAST Á NÆSTU TÍU ÁRUM OG FASTEIGNAVERÐ HÆKKA

 Á MORGUN ÍMYND BREIÐHOLTS

… og passar með öllu

www.ms.is
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   Við lögðum áherslu á 
að hafa samsettari svæði 

heldur en í öðrum 
hverfum Breiðholts, en 

það vantaði gífurlega 
rannsóknir um allt sem 

viðkom skipulagsmálum.  

   Breið-
hyltingar 

eru að taka 
völdin 
smám 

saman. 
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ÖNDUNARVÖÐLUR
Mikið úrval!

VATNSHELDIR 
VEIÐIJAKKAR

RON THOMPSON
NEOPRENVÖÐLUR

DAM TASLAN VÖÐLUR

VEIÐISTANGASETT
Mikið úrval.  20% afsláttur.

RON THOMPSON
BARNAVÖÐLUR

VEIÐIVESTI  

KASTSTANGIR
Mikið úrval!

FLUGUSTANGIR Á HÁLFVIRÐI
Mikið úrval!

SPÚNAR
Frábært úrval. 

FLUGUHJÓL
Gott úrval.

KASTHJÓL 
- í miklu úrvali.

VEIÐIKASSAR
 Bleikir, bláir og grænir.

LETINGJAR

VEIÐITÖSKUR
- á góðu verði

SÖKKENDAR Á HÁLFVIRÐI

FLUGULÍNUR FRÁ AÐEINS FLUGULÍNUR F

2.995,-

VÖÐLUSKÓR
Ýmsar gerðir.

ZPEY FLUGUSTANGIR OG PAKKAR

VERÐ FRÁ 
8.995,-

AÐEINS FRÁ  
14.995,-

AÐEINS FRÁ  
9.995,-

AÐEINS  
16.995,-AÐEINS  

12.995,-

AÐEINS  
9.995,-

FRÁ  
1.995,-

 
20% AFSLÁTTUR

ZPEY FLUGUSTANGIR OG PAKKAR 
30 TIL 50% AFSLÁTTUR

VERÐ FRÁ  
4.995,-

VERÐ FRÁ   
2.995,-

VERÐ FRÁ 
299,-

AÐEINS  
3.895,-

FRÁBÆRT VERÐ  
 895,-

VERÐ FRÁ 
1.995,-

MARKAÐUR MEÐ ÓDÝRAR OG ELDRI VEIÐIVÖRUR Í ALLT SUMAR

AÐAAÐAÐ

14 9954 9951144 999995514.99514.9951144..99995

ÖNDUNARÖ RVÖÐLURVÖÐLU

EINSEINSS FRÁRÁS FRÁRÁFRRÁÁ

9.99.999..99

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

LÆKKAÐ VERÐ

FRÁ  
4.995,-

LÆKKAÐ VERÐ

TINGJAR

895,-89895,--
ÓDÝRT!

BEITAN Í VEIÐIFERÐINA
ORMAR OG MAKRÍLL

ÓDÝRT!

ANGASETT

VESTI Á MYND KR. 4.995,-

SJÁÐU TILBOÐIN Á
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HALLDÓR

FRÁ DEGI 
TIL DAGS
Lifir umhverfisráðuneytið?
Þegar ráðherraskipting nýju ríkis-
stjórnarinnar var gerð ljós furðuðu 
margir sig á því að sami ráðherrann 
væri látinn gegna sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðuneytinu og umhverfisráðu-
neytinu. Töldu ýmsir að þarna væri 
gert lítið úr mikilvægi umhverfismála 
og var því velt upp hvort til stæði að 
leggja umhverfisráðuneytið niður. 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra var óánægður 
með þessa gagnrýni og ritaði 
fyrir viku síðan grein undir 
titlinum „Að berjast við eigin 
fuglahræður“ þar sem hann 
mótmælti því af nokkrum krafti 
að til stæði að leggja um-
hverfisráðuneytið niður. 
Það kom því nokkuð 
á óvart að heyra í 

gær viðtal við Sigurð Inga Jóhannsson 
umhverfisráðherra þar sem hann velti 
upp einmitt þeirri spurningu hvort 
hægt væri að leggja ráðuneytið niður.

Gistingarskattinn burt
Ríkisstjórnin mun strax á sumarþingi 
leggja fram frumvarp þess efnis að 
fallið verði frá ráðgerðri hækkun 
virðisaukaskatts á gistingu úr 7% í 14% 
sem vinstri stjórnin kom í gegn. 

Ríkisstjórnin hafði boðað 
þetta í stefnuyfirlýsingu 
sinni og hyggst standa 
við stóru orðin án tafar. 
Fyrirtæki í ferðaþjón-
ustu anda væntanlega 

léttar.

Jöfnun neysluskatta?
Í stefnuyfirlýsingu sinni leggur ríkis-
stjórnin nokkra áherslu á einföldun 
skattkerfisins. Þá er boðað að neyslu-
skattar, en þeirra fyrirferðarmestur er 
virðisaukaskatturinn, verði jafnaðir. Nú 
er 25,5% skattur lagður á flestar vörur 
og þjónustu en 7% skattur á nokkra 
sérvalda vöru- og þjónustuflokka, þar 
á meðal gistingu. Erfitt er að skilja 
markmið ríkisstjórnarinnar öðruvísi en 

svo að til standi að draga úr þessari 
þrepaskiptingu og leggja sama 
skattinn á allar eða langflestar vörur. 
Því er aldrei að vita nema Bjarni 
Benediktsson, fjármálaráðherra, 
muni seinna á kjörtímabilinu hækka 

einmitt þann skatt sem 
ríkisstjórnin vill núna að 

hækki ekki. 
 magnusl@frettabladid.is
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Virðulegi heilbrigðisráðherra, 
Kristján Þór Júlíusson.

Sálfræðingar á Norður- og Austurlandi 
hafa miklar áhyggjur af stöðu mála í geð-
heilbrigðisþjónustu barna og unglinga á 
svæðinu. Eins og vitað er hefur enginn 
barna- og unglingageðlæknir verið starf-
andi utan höfuðborgarsvæðisins frá því í 
mars síðastliðnum. Þetta hefur nú þegar 
haft slæm áhrif.

Foreldrar ráðalausir
Foreldrar, sem áður nutu geðlæknisþjón-
ustu fyrir börn sín á Sjúkrahúsinu á Akur-
eyri, standa nú uppi ráðalausir. Ekki er 
neina lausn að fá af höfuðborgarsvæðinu. 
Þar er staðan einnig erfið og svörin sem 
foreldrar fá eru oft á þá lund að sérfræð-
ingar þar taki ekki við nýjum sjúklingum. 
Í stuttu máli stefnir í ófremdarástand ef 
ekki verður hægt að tryggja geðlæknis-
þjónustu fyrir börn og unglinga á Norður- 
og Austurlandi.  

Á borð ráðherra án tafar
Nú þarf heilbrigðisráðherra að taka mál 
þessara skjólstæðinga sinna inn á sitt 

borð án tafar. Við væntum mikils af þér 
og nýrri ríkisstjórn Framsóknar- og Sjálf-
stæðisflokks, þar sem báðir flokkar hafa 
það á stefnuskrá sinni að börn á lands-
byggðinni geti notið aðgengis að sem 
bestri geðheilbrigðisþjónustu í sínu nær-
umhverfi.

Hörmungarástand í uppsiglingu
Við skorum á þig, Kristján Þór Júlíusson, 
að ganga í málið, að sjá til þess að Norður- 
og Austurland geti boðið æsku sinni upp 
á nauðsynlega geðlæknisþjónustu. Þannig 
getur þú bjargað börnum, foreldrum 
þeirra og samfélagi þeirra frá hörmung-
arástandi sem nú er í uppsiglingu.

Fyrir hönd stjórnar Félags sálfræðinga 
á Norður- og Austurlandi,
Kristín Elva Viðarsdóttir  

Opið bréf til Kristjáns Þórs 
Júlíussonar heilbrigðisráðherra
HEILBRIGÐIS-
MÁL

Kristín Elva 
Viðarsdóttir
formaður Félags 
sálfræðinga á 
Norður- og Austur-
landi

➜ Foreldrar, sem áður nutu geð-
læknisþjónustu fyrir börn sín á 
Sjúkrahúsinu á Akureyri, standa nú 
uppi ráðalausir. Ekki er neina lausn 
að fá af höfuðborgarsvæðinu. 

V
ísindamenn Orkuveitu Reykjavíkur áætla að 
afköst Hellisheiðarvirkjunar muni minnka um 2,3 
prósent á ári næstu árin. Það jafngildir sex mega-
vöttum en á fullum afköstum framleiðir virkjunin 
rétt um 300 megavött. Þetta kemur fram í gögn-

um frá Orkuveitunni sem Fréttablaðið hefur undir höndum 
og birtir ýtarlega fréttaskýringu um í blaðinu í dag.

Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar, segir að virkj-
unin þurfi meiri gufu ef halda eigi fullum rekstri. Hans 
tillaga er að tengja Hellisheiðarvirkjun við háhitasvæðið í 
Hverahlíð með tilheyrandi kostnaði og umhverfisraski. „Ef 

ekkert verður að gert mun 
framleiðslan halda áfram 
að minnka, jafnvel nokkuð 
hratt,“ segir Bjarni.

Þessi tíðindi öll eru sláandi 
og málið risavaxið. Síðasti 
áfangi Hellisheiðarvirkjunar, 
svokallaður fimmti áfangi, 

kostaði um tuttugu og fimm milljarða. Þeirri framkvæmd 
lauk 2011 og stórjók framleiðslugetu virkjunarinnar. Sjálf 
Hellisheiðarvirkjun hefur þegar kostað vel yfir hundrað 
milljarða og gufulögn frá Hverahlíð myndi kosta minnst 
þrjá milljarða. Svo ekki sé minnst á þá staðreynd að við 
höfum enga vinnslusögu í Hverahlíð, ekki frekar en við 
höfðum á Hellisheiði, og því vitum við í raun ekkert hverju 
við eigum von á. 

Að leggja lögn frá Hverahlíð hljómar eins og hver önnur 
skítaredding. Staðreyndin er sú að alltof hratt var farið í 
uppbyggingu Hellisheiðarvirkjunar. Forstjórinn er sammála 
því:

„Það hefur alltaf verið mín skoðun, og það er ekkert nýtt, 
að það hefði átt að byggja Hellisheiðarvirkjun í áföngum. En 
í mínum huga skiptir það ekki máli í dag. Virkjunin er þarna 
og ég er að leita að lausnum. Það er mitt starf,“ segir hann í 
Fréttablaðinu í dag.

Gott og vel. Bjarni kemur hreint fram og er heiðarlegur í 
leit sinni að lausnum. Við skulum samt ekki stökkva á neinar 
skyndilausnir. Vandamálið er stórt og það þarf að leysa. Við 
fórum alltof geyst og fyrsta skref ætti að vera að hætta því. 
Græðgin má ekki bera skynsemina ofurliði en það hendir 
okkur alltof oft hér á litla Íslandi.

Fyrir skömmu fengum við fréttir af því að áhrif Kára-
hnjúkavirkjunar á lífríki og umhverfi Lagarfljóts séu mun 
meiri en öll reiknilíkön Landsvirkjunar gerðu ráð fyrir. 
Þar er ekki bara átt við lífríkið sem vá steðjar að heldur 
eru einnig bújarðir og minjar í hættu vegna þess að vatns-
magnið í Lagarfljóti er meira en reiknað var með.

Við eigum að geta gert miklu betur og í þessum efnum er 
best að fara sér hægt. Bæði eru fyrir því sterk umhverfis-
sjónarmið og efnahagsleg rök. Við fórum of hratt af stað í 
Hellisheiðarvirkjun og sjáum ekki fyrir endann á því hvað 
það kemur til með að kosta okkur. 

Þrjátíu megavött hafa tapast frá áramótum:

Skítareddingar 
Orkuveitunnar

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is
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Dönsku astma- og 
ofnæmissamtökin

Astma- og ofnæmisfélagið á Íslandi mælir með vörum frá

FÁÐU GÓÐ RÁÐ VIÐ OFNÆMI

NEUTRAL.IS

Einhver tiltekin iðja verður í 
sjálfu ekki góð eða réttmæt við 
það eitt að vera kennd við list – 
og svo sem ekki heldur vond eða 
ómerkileg.

List er ekki stjórnmála flokkur. 
Hún er ekki trúarsamfélag og 
starfar ekki eftir fundasam-
þykktum. Listamenn geta verið 
íhaldssamir, nýjungagjarnir, 
vinalegir, andstyggilegir, frum-
legir, andlausir; alls konar.

Hvað er list? Ég man það ekki 
en hún er undursamleg þegar 
maður rekst á hana. Hún vitnar 
um þörf mannsins til að grípa 
andann á lofti – í bókstaflegri 
merkingu. Hún er viðleitni til að 
skapa eitthvað sem hefur nota-
gildi sitt fólgið í sjálfu sér. Hún 
er nýtt samhengi gamalkunnra 
hluta eða viðtekinna hugmynda. 
Hún er opnun á skilningarvitun-
um. Hún er þráin eftir nýrri sýn. 
Hún er leitin að uppljómun.

Leitin að uppljómun
Eftir árþúsunda dvöl á jörðinni 
er maðurinn enn að klóra sér í 
hausnum og spyrja: Hvað er ég 
eiginlega að gera hérna? Til hvers 
er ég eiginlega? Menn leita svara 
í vísindum og trúarbrögðum og 
öðru grufli kringum grunsemd-
ir um að fleira sé til undir sólinni 
en það sem við skiljum; og listum: 
við njótum listar og eitthvað kann 

að renna upp fyrir okkur, eitthvað 
fyllir hugann nýjum eða gamal-
kunnum kenndum og formum. 

Hvað er list? Hún er tiltekin 
viðleitni mannanna til að reyna 
að fást við heiminn og sig í heim-
inum; Hún er leit að formi og 
merkingu og samhengi og lista-
menn leitast við að leiða í ljós 
einhvern sannleika, helst með 
sláandi hætti, sem breyti sýn 
þeirra sjálfra og hinna sem njóta 
á veruleikann. Hún er tilraun til 
að „ná í skottið á eldingunni“, 
eins og einhver sagði.

List er ekki góð eða slæm í 
sjálfu sér. Listaverk geta hins 
vegar góð eða slæm, vel heppn-
uð eða ómerkileg – svo sem ekki 
neitt neitt, eða ævintýri.

Margir telja að listamönnum 
beri fyrst og fremst að „reyna á 
mörkin“; en slík markaáreynsla 
er sennilega nokkuð ofmetin iðja. 
Til eru listamenn sem líta á list 
sína sem nokkurs konar jaðar-
íþrótt, til þess fallna að kanna 
þolmörk leiðindanna sem hljótast 
af endurtekningu þar sem verið 
er að reyna á mörk hins óbæri-
lega og vinna með rými leiðind-
anna. Listamenn geta vissulega 
lent í því að fara yfir einhver 
mörk hins ásættanlega í leit 
sinni að uppljómun en það getur 
ekki verið markmið í sjálfu sér 
að starfa á slíkum mörkum því 
þá missa listamennirnir sjónar á 
öðrum mikilsverðum atriðum. 

Sumt er einfaldlega rangt að 
gera, út frá siðferðilegum mæli-
kvörðum sem við höfum komið 
okkur saman um, og gildir þá 
einu þótt athæfið sé kennt við 
list. Listamaðurinn Santiago 
Sierra kann að þykja sniðugur 
í sumum stöðum en iðja hans 

hefur á köflum verið siðferðis-
lega ámælisverð, hvað sem líður 
réttlætingum hans: hann kaupir 
aðgang að fólki til að mótmæla 
kapítalismanum, niðurlægir fólk 
til að benda á að fólk sé niður-
lægt. Meðal annars þess vegna 
finnst mér alltaf óþægilegt að 
ganga fram hjá grjótinu hans á 
Austurvelli – sem ætti að heita 
Sundurlyndisfjandinn. Frá því 
stafar óþægilegri orku sem ég 
er viss um að á sinn þátt í því 
hve þingmennirnir okkar eru 
skrítnir og þrasgjarnir. 

Bismarck var hér
Svipuðu máli gegnir um  þennan 
þýska skrattakoll, Von Bismarck. 
Hvernig sem kann að vera hátt-
að aðild hans að hinum kjánalegu 
og frámunalega ljótu spellvirkj-
um í Mývatnssveit – hann gengst 
ekki við því að hafa sjálfur graff-
að þetta – þá eru þau til vitnis um 
eitt af mest þreytandi einkennum 
sumra nútímalistamanna, sem 
er sú árátta að merkja sér staði, 
eins og fresskettir gera; „setja 
mark sitt“ á svæði sem fram að 
því hafa verið í friði fyrir slíkum 
sign atúrum. 

Maður hefur séð tilhneig-
ingu til að bera blak af þessum 
vandalisma með því að benda á 
að Kárahnjúkavirkjun hafi verið 
margfalt verri náttúruspjöll. Að 
vísu, en á ég þá að fingurbrjóta 
mann og benda svo á að ég hafi 
þó að minnsta kosti ekki myrt 
hann? Aðrir hafa sett á tölur um 
að Íslendingar séu sóðar, sem 
eflaust má til sanns vegar færa 
en er varla mosanum að kenna 
sem slitinn var upp. 

Von Bismarck segir að þessar 
merkingar sem hann setti séu 

náttúrunni sjálfri óviðkomandi, 
það að kalla eitthvað mosa eða 
hraun sé mannlegt athæfi, menn-
ingarlegt, fuglarnir sjái ekki 
stafina og svo framvegis: en til 
að koma á framfæri þeirri lítil-
sigldu athugun þurfi samt að 
eyðileggja mosa sem vex ekki 
aftur í bráð, fyrir utan það að 
leggja undir sig „rýmið“, gera 
það menningarlegt, að hverju 
öðru stórborgarkrassi.

Íslensk náttúra vekur sterk-
ar tilfinningar í brjósti fólks. 
Margir líta á  hana sem helgidóm 
sem ekki megi undir nokkrum 
kringumstæðum gera annað en 
að tipla hvíslandi umhverfis. 
Það er náttúrlega heldur langt 
gengið – en líka hitt að hlutverk 
okkar á þessari jörð sé umfram 
allt að rótast  í henni og djöflast 
til að búa til skjótfenginn gróða 
svo að hægt sé að halda áfram að 
veðsetja skýjaborgir. Hvað sem 
því líður er gjörningavæðing 
ólíklegustu hluta að verða nokk-
urt áhyggjuefni – nú síðast var 
Sjostakovich spilaður á Listahá-
tíð eins og um gjörning væri að 
ræða af þeirri sortinni sem snýst 
um að „kanna þolmörk“ fremur 
en að njóta listar. Kannski að við 
ættum að lýsa náttúru Íslands 
gjörningafrítt svæði?

Brenndur Bismark
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Sumt er einfaldlega 
rangt að gera, út frá 

siðferðilegum mælikvörðum 
sem við höfum komið okkur 
saman um, og gildir þá einu 
þótt athæfið sé kennt við 
list.

AF NETINU
Fullveldismál

Það er merkilegt að heyra þau 
orð forsætisráðherra að forseti 
Íslands fari með fullveldismál.Í 
raun er engin hefð fyrir þessu, 
enda spurning hvað séu full-
veldismál og hvernig sé hægt að 
skilja þau frá öðrum málum?

Er átt við alþjóðasamninga eða 
utanríkismál almennt?

Sveinn Björnsson skipti sér 
ekki af því þótt þjóðin gengi í 
Nató og hér settist að erlendur 
her, Ásgeir Ásgeirsson, Kristján 
Eldjárn og Vigdís Finnbogadóttir 
héldu sig fyrir utan deilur um 
þetta–  sem svo sannarlega hlýtur 
að teljast fullveldismál. 
http://eyjan.pressan.is/silfuregils/
Egill Helgason

Femínistatakmörkun
Femínistar hafa takmarkað 

rétt kvenna til að ráða yfir eigin 
líkama og vilja takmarka hann 
enn frekar. Það er fráleitt að 
sú stefna að refsa viðskipta-
vinum kynlífsþjóna feli ekki í sér 
kúgun gegn þeim konum sem 
selja þjónustuna. Baráttan gegn 
kynlífsiðnaði er samt að vissu 
leyti skiljanleg því sá iðnaður er 
vissulega eitt af skálkaskjólum 
glæpamanna. 
http://blog.pressan.is/evahauks/ 
Eva Hauksdóttir



10. júní 2013  MÁNUDAGUR| TÍMAMÓT | 14TÍMAMÓT
10. júní 2013  MÁNUDAGUR

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Útför eiginkonu minnar, móður okkar og 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

ÞÓREYJAR SVEINSDÓTTUR
sem lést 31. maí, fer fram frá Garðakirkju 
þriðjudaginn 11. júní kl. 13.00. Blóm  
og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á Minningarsjóð 
Gigtarfélags Íslands. 

                             Hreinn Hreinsson
Lena María Hreinsdóttir Örn Hlöðver Tyrfingsson 
Helga Kolbrún Hreinsdóttir Philip Vogler 
Hreinn Andrés Hreinsson Jóhanna Sigurjónsdóttir 
Sveinn Birgir Hreinsson Björg Björnsdóttir 
Erna Bára Hreinsdóttir Halldór Sveinn Hauksson 
                     barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

HELGA SIGURÐARDÓTTIR
Nökkvavogi 29, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli mánudaginn 
3. júní. Útför hennar fer fram frá 
Fossvogskirkju mánudaginn 10. júní kl. 15.00.

Elizabeth Haraldsdóttir  Richard Weber
Einar Valgeirsson
Sigurður Valgeirsson  Birna Leifsdóttir
Valgeir Valgeirsson  Auður Ingólfsdóttir
Hörður Valgeirsson Kristín Þórsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,  

SIGURBJÖRG SIGURÐARDÓTTIR  
(DÍA)

Víðihlíð 31, Reykjavík,

lést fimmtudaginn 30. maí á hjúkrunar- 
heimilinu Grund við Hringbraut. 
Útför hennar fer fram frá Dómkirkjunni 
þriðjudaginn 11. júní klukkan 15.00.

Ingólfur Einarsson Þórdís Öfjörð Skúladóttir
Guðbjörg Einarsdóttir Finnur Egilsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

VIGNIR GÍSLI JÓNSSON 
Skógarflöt 23, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness mánudaginn 
3. júní. Útförin fer fram frá Akraneskirkju 
þriðjudaginn 11. júní kl. 14.00.

Sigríður Eiríksdóttir
Eiríkur Vignisson Ólöf Linda Ólafsdóttir
Katrín Björk Þórhallsdóttir Sindri Már Atlason
Vignir Gísli Eiríksson
Eiríkur Hilmar Eiríksson
Ólafur Atli Sindrason

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Okkar hjartkæri

ROLF MARKAN 
Lækjasmára 8, Kópavogi,

sem lést á líknardeild Landspítalans 
að kvöldi sunnudagsins 2. júní, verður 
jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
miðvikudaginn 12. júní kl. 13.00. Þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Minningarsjóð 
líknardeildar í Kópavogi.

Sofie Markan
Anne-Marie Markan
Ingrid Markan
Inga Huld Markan  Nicholas Jones
María Huld Markan Sigfúsdóttir  Kjartan Sveinsson
Fróði Markan Jones
Tumi Markan Jones
Móey Kjartansdóttir

MERKISATBURÐIR
1935 AA-samtökin stofnuð.

1947 Sænski bílaframleiðandinn Saab kynnir til sögunnar 
fyrsta bílinn sinn.

1967 Sex daga stríðinu svokallaða, milli Ísraelsmanna og 
arabískra nágranna þeirra, lýkur.

1940 Stór dagur í atburðarás síðari heimsstyrjaldar. Noregur 
fellur í hendur Þjóðverja og Kanada lýsir stríði á hendur Þjóð-
verjum.

1977 Morðingi Martins Luthers King Jr, James Earl Ray, nær 
að flýja úr fangelsi í Tennessee. Hann næst nokkrum dögum 
síðar.

1996 Stórhertogahjónin af Lúxemborg heimsækja Norður-
land, Mývatnssveit og nágrenni í opinberri heimsókn sinni til 
landsins.

Seðlabanki Íslands setti fimm þúsund 
króna seðilinn í umferð á þessum degi árið 
1986. Um leið var 50 aura myntin útbúin úr 
koparhúðuðu stáli en fram til þessa hafði 
hún verið úr bronsi.
Seðilinn prýddi Ragnheiður Jónsdóttir 
(1646-1715), biskupsfrú á Hólum, og annað 
myndefni seðilsins var sótt í líf hennar, 
hannyrðir og kennslu. Auk þess var mynd 
af eiginmanni hennar, Gísla Þorlákssyni 
Hólabiskupi, og tveimur fyrri eiginkonum 
hans valin til myndskreytingar. Ragnheiður 

er meðal annars þekkt fyrir fagrar hannyrðir 
sínar og til merkingar verðgildis seðilsins var 
notað útsaumsletur Ragnheiðar úr sjóna-
bók hennar. Á bakhlið seðilsins er mynd af 
Ragnheiði og tveimur nemendum hennar 
að skoða altarisklæði 
sem hún gerði 
fyrir Laufáskirkju 
í Eyjafirði en það 
hefur varðveist og er 
geymt á Þjóðminja-
safni Íslands.

Auglýsingastofa Kristínar hf. sá um að teikna 
seðilinn sem fylgdi að útliti þeirri seðlaröð 
sem gefin hafði verið út frá árinu 1981, með 
vatnsmerki og öryggisþræði. Aðallitur seðils-

ins var blár en þar áður hafði 
verið gefinn út brúnn 50 
króna seðill, grænn hundrað 
króna seðill, rauður fimm 
hundruð króna seðill og 
fjólublár þúsund króna 
seðill. Seðillinn var fram-
leiddur í Bretlandi.

ÞETTA GERÐIST: 10. JÚNÍ 1986

5.000 króna seðillinn settur í umferð

Það eina sem ég kvíði fyrir er að það 
komi of margir gestir, því það er svo 
leiðinlegt að vísa fólki frá,“ segir Einar 
Jóhannesson klarínettuleikari, upphafs-
maður tónleikaraðarinnar Þriðjudags-
kvöld í Þingvallakirkju, sem hleypt 
verður af stokkunum sjöunda árið í röð 
annað kvöld.

Einar á rætur sínar að rekja til Þing-
vallasveitar og kviknaði hugmyndin að 
hátíðinni þegar móðursystir hans, Guð-
björg Einarsdóttir frá Kárastöðum, sem 
var organisti í Þingvallakirkju fyrir 60 

til 70 árum, lést árið 2006. „Þá kom til 
tals að stofna minningarsjóð um hana 
til að efla tónlistarlíf í kirkjunni. Fyrstu 
tónleikarnir voru haldnir í júní sumarið 
eftir, árið 2007, og tónleikaröðin hefur 
verið við lýði æ síðan. Hún hefur heppn-
ast afar vel og tónleikarnir hafa rokkað 
frá fjórum til sex hvert sumar,“ segir 
Einar og bætir aðspurður við að hræðsl-
an við að of margir gestir mæti á stað-
inn hafi aðeins einu sinni átt við rök við 
styðjast. „Oftast kemur einmitt réttur 
fjöldi af fólki, milli 40 og 50 manns, því 

kirkjan er svo lítil. Einu sinni mættu þó 
yfir hundrað manns, þegar sönghópur-
inn minn Voces Thules kom fram, og þá 
fórum við bara út í fallegt sumarkvöldið 
og héldum tónleikana þar.

Á fyrstu tónleikum sumarsins annað 
kvöld leikur Laufey Sigurðardóttir fiðlu-
leikari einleiksverk eftir Johann Sebast-
ian Bach. Á milli þátta les Þorsteinn frá 
Hamri eigin ljóð. Aðgangur að tónleik-
unum er ókeypis en tekið er við frjáls-
um framlögum í minningarsjóðinn við 
kirkjudyr.

Eina hræðslan er að of 
margir gestir komi
Einar Jóhannesson er upphafsmaður tónleikaraðarinnar Þriðjudagskvöld í Þingvallakirkju 
sem hleypt verður af stokkunum í sjöunda sinn annað kvöld.

ÞRIÐJUDAGSKVÖLD  
Einar Jóhannesson 
klarinettuleikari hefur 
staðið fyrir sumartón-
leikaröð í Þingvalla-
kirkju síðustu sjö 
árin. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

nemendum hennar ins 
ver
kró
kró
hu
fjó
se
le



V/S  DRYKKUR
Eysteinn Jónasson bjó til 
gosdrykk úr íslenskum 
jurtum til að blanda út 
í brennivín. Hann fékk 
innblásturinn frá gamalli 
hjátrú.
MYND/DANÍEL

Gin og tónik eru varla drykkjar-
hæfar veigar hvor í sínu lagi en 
afar góðar saman. Þessi bragð-

pörun fannst mér heillandi og lang-
aði því að búa til gosdrykk úr íslensku 
hráefni sem færi vel með íslensku 
brennivíni,“ útskýrir Eysteinn Jónasson, 
nýútskrifaður vöruhönnuður. Útskriftar-
verkefnið hans var drykkurinn V/S, 
búinn til úr íslenskum jurtum. Hann 
sótti innblásturinn að verkefninu ekki 
bara í gin og tónik, heldur líka í íslenska 
hjátrú tengda árstíðunum. 

„Drykkurinn endurspeglar uppskeru 
sumarsins en brennivínið er nánast 
bara drukkið á þorranum. Því fannst 
mér gaman að tengja drykkinn við 
vetur og sumar og við hjátrúna sem 
segir að þegar vetur og sumar frjósa 
saman verði sumarið gott. Hún kemur 
frá gamla tímatalinu þegar árstíðirnar 
voru bara tvær. Ég nota barrsprota, 
einiber, blóðberg og hvönn í drykkinn 
en þessar bragðtegundir tala vel saman 
og eiga einnig öll vel við kúmenið í 

brennivíninu,“ útskýrir Eysteinn. Hann 
segir drykkinn frekar súran en sætan 
og besta lýsingarorðið yfir hann vera 
„ferskur“. Hann sé ólíkt tónikinu góður 
á bragðið einn og sér. Nú taki frekari 
þróunarvinna við og draumurinn sé að 
koma drykknum á markað.

En þurfti hönnuðurinn að innbyrða 
mikið brennivín við þróunarvinnuna?

„Já, bæði og,“ segir Eysteinn hlæj-
andi. „Ég byrjaði á að gera alls kyns 
te úr jurtunum og fór svo út í síróps-
gerð. Þegar ég fékk vini í heimsókn 
dró ég flöskurnar fram og fékk fólk til 
að blanda sírópinu út í brennivín. Það 
komu ýmsar góðar blöndur út úr því til-
raunastarfi, sumar gleymdust reyndar 
strax en þessar tilraunir sýndu mér 
að þetta var hægt,“ segir Eysteinn og 
viðurkennir að hafa alltaf verið tilrauna-
glaður í eldhúsinu.

„Ég og vinur minn elduðum alls kyns 
kúrekakássur með pylsum þegar við 
vorum krakkar. Ég hef alltaf kunnað vel 
við mig í eldhúsinu.“  ■ heida@365.is

BLAND Í BRENNIVÍN
MATARHÖNNUN  Eysteinn Jónasson útskrifaðist úr vöruhönnun í LHÍ í vor. 
Útskriftarverkefnið var gosdrykkur úr íslenskum jurtum sem hann kallar V/S. 
Innblásturinn sótti hann í gamla hjátrú og í gin og tónik.

ÁHUGAVERÐAR MYNDIR
Nú stendur yfir sýning á ljósmyndum Sigfúsar Eymunds-
sonar í Þjóðminjasafni Íslands, sem hefur myndir hans til 
varðveislu. Safnið er 150 ára og verða ljósmyndunum gerð 
góð skil í myndasal safnsins. Spurt er hvaða þýðingu þessar 
myndir hafa fyrir íslenska menningarsögu.
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Er vagninn rafmagnslaus

Frístunda rafgeymar í miklu úrvali

?
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PÉTUR B. LÚTHERS-
SON (1936)
Stóll frá 1969. Krómaðar 
stálpípur, svart leður. 
Smíðaður í fáum ein-
tökum fyrir gleraugna-
verslunina Linsuna.

Á sumarsýningu Hönnunarsafns Íslands 
er sjónum beint að nokkrum þáttum í 
komu módernismans í íslenska híbýla-

menningu frá því um 1930 og fram yfir 1980. 
Meginuppistaða sýningarinnar er safnkostur 
safnsins en einnig er skyggnst inn í geymslur 
annarra safna og í heimahús, þar sem óvænt 
kynni við hluti og sögur af hönnun komu oft 
á óvart. Á sýningunni má líta bæði vel þekkta 
hönnunargripi og einnig óvænta hluti. Skoðuð 
eru mörk hefða og nútíma í húsgagnagerð, til-
koma nýrra efna líkt og krossviðs og krómaðs 
stáls, notkun járns og nýstárlegra þráða.

Sýningarstjórar eru dr. Arndís S. Árnadóttir 
og Elísabet V. Ingvarsdóttir hönnunarfræð-
ingur.

STÁLHÚSGÖGN HF.  
Stóll frá 1957. Krómuð stálrör, 
innflutt gult munstrað vínyl-
áklæði. 
Framleiddur í Stálhúsgögnum 
hf. fyrir Heilsuverndarstöðina í 
Reykjavík sem vígð var 1957.

ÓLAFUR B. ÓLAFS 
(1908-1945)
Armstóll, 1933-1937. 
Krómuð stálrör, eik, 
salún-ullaráklæði frá 
Álafossi (ekki upp-
runalegt). Framleiðandi 
er Stálhúsgögn hf. og 
Smíðastofan Reynir.

JÓNAS SÓLMUNDSSON (1905-1983)
Léttbólstraður stóll Jónasar Sólmundssonar 
er að öllum líkindum teiknaður skömmu eft-
ir að hann kom heim frá námi í Þýskalandi 
1930 og ber lærimeistara hans í Frankfurt, 
Franz Schuster, og vönduðu handbragði 
Jónasar vel vitni. Um það bil 1930-1937.

ÓÞEKKTUR HÖFUNDUR Ekki hefur 
fengist staðfest hver gerði þennan stól. 
Hann kemur af einkaheimili og er dæmi-
gerður fyrir þær breytingar sem verða á 
útliti húsgagna á 5. áratugnum. Ef lesend-
ur vita hver hönnuður stólsins er, þá má 
hafa samband við Hönnunarsafnið.

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 36 m²

www.volundarhus.is

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,1m²

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

ÚTSALAN
HAFIN!

Skipholti 29b • S. 551 0770

Nánari upplýs-
ingar er að finna á 
honnunarsafn.is.

MÖRK HEFÐA 
OG NÚTÍMA
HÚSGÖGN  Sumarsýning Hönnunarsafns Íslands 
var opnuð síðastliðinn föstudag og stendur fram í 
október. Á sýningunni gefur að líta þekkta hönn-
unargripi, auk annarra muna.

GUNNAR MAGNÚSSON (1933)
Armstóll frá 1963. Nikkelhúðað stanga-
járn, svart leður.
Framleiðandi Stálhúsgögn hf. fyrir veit-
ingasalinn á Hótel Holti. Um bólstrun sá 
Ásgrímur P. Lúðvíksson. Upprunalega 
klæddir fjólubláu og rauðu ullaráklæði. 

Það er sama hvað er að gerast - við seljum miðana. 

LANGAR ÞIG 
Á TÓNLEIKA?
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ÖRYGGISKERFI
& ÞJÓNUSTA
MÁNUDAGUR  10. JÚNÍ 2013

ÖRYGGI
Hagvís sérhæfi r sig í öryggisgirðingum 
með og án aðgangsstýringar. 
SÍÐA 2

EFTIRLIT
GSC Öryggisþjónusta býður upp á eftir-
litsmyndavélar, brunaviðvörunarkerfi , 
búðargæslu, verðmætafl utninga og 
fylgdarvörslu svo dæmi séu nefnd.
 SÍÐA 2

YFIRSÝN
IP kerfi  selur þaulreyndan öryggisbúnað 
fyrir fyrirtæki, heimili og sumarbústaði. 
SÍÐA 3

 

Við smíðum og 

fyrir fyrirtæki og hús-
félög. 

ÖLLUM 
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Aðalsöluvörur okkar eru 
öryggisgrindagirðingar, 
netgirðingar og ýmsar teg-

undir af rimlagirðingum fyrir 
bæði stór og smá fyrirtæki. Við 
erum eingöngu með vörur frá hol-
lenska fyrirtækinu Heras, sem er 
stærsti framleiðandi öryggisgirð-
inga í Evrópu. Það leggur mikla 
áherslu á aðgangsstýringar í sinni 
framleiðslu. Við erum einnig elsti 
umboðsaðili Heras í Evrópu en 

Hagvís hefur starfað í 35 ár,“ út-
skýrir Jóhann Baldursson, fram-
kvæmdastjóri Hagvíss.

„Auk girðinga seljum við hlið 
og bómur sem einnig er hægt að 
hafa aðgangsstýrð,“ segir Jóhann. 
Hliðunum er þá ýmist hægt að 
stýra með farsíma, fjarstýringu, 
með korti í kortalesara eða með 
því að slá inn númer.

„Þetta eru bæði vængjahlið og 
rennihlið en við seljum mikið af 

tveggja metra háum rennihliðum, 
með allt að 16 metra opnun.“

Á ör yggisgirðingunum frá 
Heras er hægt að fá kerfi sem fer 
í gang ef átt er við girðinguna, 
klippt á net eða slíkt. Þá er hægt 
að fá girðingar með rafmagni 
efst en Jóhann segir Heras hafa 
sett margar slíkar girðingar upp 
í kringum fangelsi og stórar verk-
smiðjur erlendis þar sem mikillar 
öryggisgæslu er þörf.

„Allur stýribúnaður og kerfi 
geta fylgt með, svo sem mynda-
vélar og f leira, og við erum með 
aðila á okkar snærum sem sér um 
að setja upp kerfin fyrir viðskipta-
vini sé þess óskað. Allar okkar 
vörur fylgja ISO-stöðlum sem eru 
í gildi í Evrópu,“ segir Jóhann. 
„Við getum útvegað sýnikennslu 
á vörunum og öryggiskerfunum 
hjá sérstöku sýningarhúsi Heras 
í Hollandi, sé þess óskað.“

Hag vís er staðsett bæði á 
Akureyri og í Reykjavík en fyr-
irtækið sinnir viðskiptavinum 
um allt land. Afhendingartími 
pantana er 4-6 vikur og hægt er 
að panta vöruna í hvaða lit sem 
er. Ný heimasíða verður opnuð 
innan skamms auk þess sem 
vörubæklingar Heras munu fljót-
lega fást á íslensku hjá Hagvísi.

 sjá www.hagvis.is

Hagvís – aðgangsstýring og öryggi
Hagvís sérhæfir sig í öryggisgirðingum með og án aðgangsstýringar fyrir fyrirtæki bæði stór og smá. Fyrirtækið selur sömuleiðis 
hlið og bómur sem einnig er hægt að hafa aðgangsstýrð. Hagvís þjónustar fyrirtæki um allt land.

Jóhann Baldursson, framkvæmdastjóri Hagvíss. Fyrirtækið sérhæfir sig í öryggisgirðingum. MYND/AUÐUNN NÍELSSON Öryggisgirðing frá Hagvísi í kringum leikskólann Ása. MYND/HAGVÍS

GSC Ör yggisþjónusta er 
metnaðarfullt fyrirtæki á 
sviði öryggismála. Fyrir-

tækið er aðeins ársgamalt en 
hefur þegar haslað sér völl um 
allt land. Fyrirtækið rekur eigin 
vaktmiðstöð til móttöku boða 
frá öryggiskerfum viðskiptavina. 
Vaktmiðstöðin er starfrækt allan 
sólarhringinn, alla daga árs-
ins. GSC útvegar og setur upp og 
þjónustar allar mögulegar lausnir 
í öryggiskerfum. Fyrirtækið er 
samkeppnisfært við stærstu ör-

yggismiðstöðvar landsins jafnt 
í þjónustu, tækjum og ekki síst í 
verði. 

Steingrímur Ólafsson hjá GSC 
segir að f yrirtækið sé þriðja 
stærsta fyrirtæki landsins á sviði 
ör yggisþjónustu sem er með 
vaktstöð. „Við erum með vönduð 
öryggiskerfi og tökum við boðum 
frá okkar kerfum. Við erum með 
f y rirtækja- og heimilisþjón-
ustu, öryggishnappa, slökkvi-
tæki og GSM-sumarhúsavörn. 
Kerfin okkar eru af fullkominni 

Cooper Security-gerð en þau eru 
notuð um allan heim. Vaktbílarn-
ir okkar eru alltaf á ferðinni. 

Hjá okkur er boðið upp á eftir-
litsmyndavélar, brunaviðvör-
un, búðargæslu, verðmætaflutn-
inga og fylgdarvörn fyrir þá sem 
þurfa á slíku að halda, svo sem 
við opinberar heimsóknir þjóð-
höfðingja eða frægra kvikmynda-
stjarna.“

Steingrímur segir að fyrirtækið 
þjónusti fyrirtæki á landsbyggð-
inni sem á höfuðborgarsvæðinu. 

Til dæmis sé það með samning 
við Fosshótelin. Þá er fyrirtækið 
með fullkomna öryggisþjónustu 
á Selfossi í vöktun á öryggis- og 
brunakerfum, ásamt vaktgæslu. 
Þá hefur fyrirtækið séð um örygg-
isgæslu á útihátíðum og árshátíð-
um. 

Starfsmenn hjá GSC hafa allir 
mikla reynslu af störfum við ör-
yggisgæslu. „Við sendum örygg-
isfulltrúa í fyrirtæki og heimili 
og ráðleggjum fólki hvað hentar 
því best í öryggisvörnum. Einn-

ig bendum við á ef eitthvað má 
betur fara eða þarf að lagfæra til 
varnar innbrotum. Þeim fer fjölg-
andi sem velja að hafa öryggis-
þjónustu, enda veitir það ákveðna 
öryggistilfinningu,“ segir Stein-
grímur. 

Hægt er að skoða þjónustuna á 
heimasíðunni gsc.is eða hringja í 
síma 512 3355. 

Ný þjónusta í fjarvöktun fyrir 
fyrirtæki og einstaklinga
GSC Öryggisþjónusta er framsækið þjónustufyrirtæki með eigin vaktstöð sem býður upp á heildarlausnir í öryggismálum.

GSC Öryggisþjónusta er nýr valkostur í öryggiskerfum með vaktþjónustu fyrir fyrirtæki og heimili. 
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Valhöll, fasteignasala kynnir 
260,5 fm raðhús á frábærum 
stað í Fossvogi.

Húsið hefur mikið verið 
endur nýjað að innan sem 
utan og skipulagi breytt. Í 

kjallara hefur verið útbúin mjög fín 
þriggja herbergja íbúð með sérinn-
gangi. 

Húsið er pallbyggt með rúmgóð-
um stofum, fjórum svefnherbergj-
um, stóru nýju eldhúsi og góðum 
borðkrók. Gestasnyrting og aðal-
baðherbergi hafa verið endurbætt. 

Á efsta palli eru rúmgóðar stofur 
með útgengi út á góðar svalir. Úr 
anddyri er gengið niður í þvottahús. 
Á gólfum er parket og flísar. Þakið 
hefur verið endurnýjað, sömuleiðis 
rafmagnslagnir, vatns- og fráveitu-
lagnir. 

Garðurinn er stór og pallur í 
suðri. Húsið er á vinsælum stað 
í Fossvogi en það var byggt árið 
1971. Bílskúrinn stendur sér og er 
30,3 fm.

Hér er um að ræða fallegt og 
mikið endurnýjað stórt raðhús á frá-

bærum stað í Fossvogi. 
Allar frekari upplýsingar um 

eignina veitir Heiðar Friðjónsson 
lögg.fast. í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

Stórt raðhús í Fossvogi

Fallegt raðhús í Fossvogi er til sölu hjá 
fasteignasölunni Valhöll.

Sundlaugavegur -  6 herbergja hæð .
Mjög rúmgoð og vel skipulögð um 131 fm hæð, 
fjögur svefnherb. og tvær stofur. Tölvert endurnýjuð 
eign, m.a. eldhús og parketi. Hús nýlega viðgert. 
V. 34,9 m. 

Árkvörn 2B - 4ra herb - Opið hús 
4ra herbergja íbúð á 1.hæð með sérinngangi við 
Árkvörn í Ártúnsholtinu. Íbúðin er skráð 93,7fm auk 
6,2 fm sérgeymslu. Samtals 99,9 fm. Byggt 1991. 
Tveir leikskólar, innan seilingar ásamt Ártúnsskóla. 
V .27.9 m. Opið hús í dag kl  17:30-18:00

Fensalir 8 - 2ja herb.  - Opið hús. 
Vönduð 77 fm íbúð á jarðhæð með stórum 
afgirtum sólpalli. Góðar innréttingar og gólfefni og 
flísalagt þvottahús inna íbúðar.  
Opið hús á morgun kl 18-18:30

Vandað 34 íbúða fjölbýlishús 
á 5 hæðum fyrir 55ára og 
eldri. Flestar íbúðir með 
stæði í bílskýli. Húsið er 
á reit sem Húsvirki hf. og 
Hrafnista DAS fengu út-
hlutað til skipulagningar fyrir 
almennar íbúðir, þjónustu-
íbúðir, hjúkrunarheimili og 
þjónustumiðstöð aldraða. 
Bjartar, vel skipulagðar og 
vandlega innréttaðar 2ja 
herbergja íbúðir. 

Laugalind 2   - 4ra herb. - Opið hús 
Vönduð 4ra herbergja íbúð með stórum sólpalli og 
sérinngangi.  Eignin er í litlu fjölbýlishúsi í vinsælu 
fjölskylduhverfi í Kópavogi.  Eignin  er skráð 121,1 
fm með þvottahús og geymslu innan íbúðar.  V. 
34,9 m.  Opið hús á morgun kl 17:15 - 17:45

Gullsmári 10 - 3ja herb.  - Opið hús
Vel skipulögð um 90 fm 3ja herbergja íbúð á 4. 
hæð lyftuhúsi. Tvö rúmgóð herbergi og björt stofa. 
Stórar suðursvalir með fallegu útsýni. Íbúðin er laus 
við samning. V 25,5 m.  
Opið hús í dag kl 17:30- 18:00

Klapparhlíð - 2ja herb.
Góð  67fm íbúð á 2.hæð. Eignin skiptist í flísalagt 
anddyri, Rúmgott hjónaherbergi með góðum 
skápum. Flísalagt baðherbergi, innaf því er þvotta-
hús. Björt stofa og eldhús með góðri innnréttingu. 
V. 19,9 m.

Lómasalir  - Endaraðhús. 
Stórglæsilegt um 220 fm endaraðhús með bílskúr. 
Sérlega vel hannað fjölskylduhús með fimm 
góðum svefnherbergjum.  Allur frágangur er  til 
fyrirmyndar. Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð 
gólfefni. Glæsileg fullbúin lóð með sólpöllum.  
V. 62,9 m.

Naustabryggja - Glæsileg eign.
Sérlega glæsileg, nýleg og vönduð 215 fm íbúð á 
tveimur hæðum, 4 svefnherbergi  og stórar bjartar 
stofur ásamt tveimur stæðum í lokaðri bílgeymslu. 
V. 46,9 m.

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur

Suðurlandsbraut 22  |  Opið mán. – fös. frá kl. 9–17  |  www.heimili.is

Finndu okkur á Facebook

Boðaþing - 55 ára og eldri
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

Sylvía G. Walthersdóttir
sylvia@remax.is

820 8081
Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali

Viltu selja?
Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja  
og 3ja herbergja íbúðir í hverfum 
101 og 105 Reykjavík.  
Ákveðnir kaupendur  
bíða eftir réttu  
eigninni.

vík.
ur

Talaðu endilega 
við Auði í síma  
824-7772 eða  

audur@fasteigna-
salan.is



Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Guðmundur H.  
Steinþórsson
Lögg. fasteignasali
gs@fastmark.is

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

REYKJAVÍKURVEGUR- HAFNARFIRÐI
- Virðulegt og fallegt 275,7 fm. einbýlishús, hæð og kjallari.
- Lofthæð efri hæðar tæplega 3 metrar. Arinn í stofum.
- Stór og gróin með steinsteyptum veggjum.16,5 fm. bílskúr. 
- Ekið er að húsinu frá Norðurbraut.

SUNDLAUGAVEGUR - REYKJAVÍK
- Glæsileg 101,7 fermetra íbúð á efri hæð með suðursvölum.
- Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum
- Bjartar samliggjandi stofur með útgengi á suðursvalir. 
- 21,6 fm. bílskúr. Sér bílastæði er á lóð

SKÚLAGATA - REYKJAVÍK. 
- Glæsileg 139,9 fermetra íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi.
- Sér bílastæði í upphitaðri bílageymslu. 2 herbergi.
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa með glerþaki að hluta.
- Nýendurnýjað að utan. Góð sameign.

GNITAKÓR-KÓPAVOGI
- 343,8 fm. einbýli á tveimur hæðum. 36,0 fm. bílskúr. 
- 131,0 fm. efri hæð hússins er í dag ein íbúð.
- Tvær 85,0 fm. 2ja herb. íbúðir á neðri hæð.
 - Vel staðsett á góðum útsýnisstað.

HEGRANES- GARÐABÆ.
- 258,8 fm. einbýlishús með inng. 41,5 fm. bílskúr.
- Frábær útsýnisstaður á sjávarlóð á sunnanverðu Arnarnesi.
- Setu- og arinstofa. Borðstofa með útgangi á lóð. 4 herbergi.
- Eignarlóð 1.517 að stærð. Frábær staðs.

HRAUNTUNGA- KÓPAVOGI.
- Glæsileg 214,3 fm mikið endurnýjuð eign.
- 27,2 fm. bílskúr. 24 fm. sólskáli. 50 fm. rými innaf bílskúr. 
- Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi. Gólfsíðir gluggar í stofu.
- Húsið stendur fremst í götu. Fjögur bílast.

SOGAVEGUR-REYKJAVÍK. EFRI SÉRH.
- 122,9 fm afar vel innréttuð eign auk bílskúrs.
- Sérsmíðaðar innréttingar. Eikarparket og flísar
- Samliggjandi stofur. 2 herbergi. 2 baðherbergi.
- Extra háar innihurðir. Halogenlýsing.

STRAUMSALIR- KÓPAVOGI. 5 HERB.
- 138,2 fm. íbúð á 3. hæð í 5 íbúða húsi.
- 4 svefnherbergi. Um 12 fm. svalir í suðvestur.
- Mahogny í eldhúsinnréttingu, skápum og hurðum.
- Stórkostlegt útsýni. Stutt í skóla og leiksk.

BÁSBRYGGJA- REYKJAVÍK.RR
- Glæsileg 100,0 fm. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi.
- Frábær staðsetning við sjávarkambinn.  30,8 fm. bílskúr.
- Opið eldhús. Rúmgóð stofa. 2 herbergi.
- Sjávarútsýni af svölum. Þvottah. innan íb.

SÓLTÚN – REYKJAVÍK. LAUS STRAX.
- Falleg og björt 109,4 fm. íbúð á 5. hæð í vönduðu fjölbýli
- Sér stæði í bílageymslu. Sér inngangur í íbúðina af svölum.
- Rúmgóðar svalir til suðurs og sér þvottah. innan íbúðar

SÓLVALLAGATA- REYKJAVÍK.
- Björt 89,9 fm. íbúð á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi í vesturbæ.
- Rúmgóðar svalir til suðvesturs. Rúmgóð stofa. 2 svefnh.
- Gott göngufæri við miðborgina. Fallegt sjávarútsýni.
- Þvottah. innan íbúðar. Sér stæði í bílag.

NORÐURBRÚ – SJÁLANDI GARÐABÆ
- Falleg 95,0 fm. íbúð á 2. hæð, sér geymsla í góðu lyftuhúsi.
- Útsýnis nýtur af svölum til sjávar og að ylströndinni.
- Opið eldhús. Rúmgóð stofa. Tvö góð herbergi.
- Sér stæði í bílageymslu.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR- REYKJAVÍK
- 80,7 fm. 2ja – 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
- Tvennar svalir, til suðausturs og norðvesturs.
- Samliggjandi borð – og setustofa. Eitt svefnherbergi.
- Laus til afhendingar við kaupsamning.

MÁVAHLÍÐ - REYKJAVÍK
- Góð 45,6 fm. risíbúð í Hlíðunum.
- Björt stofa. Eitt svefnherbergi. Baðherbergi með sturtu.
- Geymslupláss undir súð. Þvottaherbergi í kjallara.
- Góð staðsetning miðsvæðis í Reykjavík.

HRINGBRAUT – REYKJAVÍK. LAUS
- Björt 46,1 fm. íbúð á 3. hæð auk 8,1 fm. sér geymslu.
- Björt stofa. Eitt svefnherbergi.
- Búið er að endurnýja allt gler og glugga.
- Íbúðin er laus til afhendingar strax.

RAUÐAVAÐ – REYKJAVÍK
- Vönduð 91,3 fm. íbúð á jarðhæð.
- Sérinngangur auk sér stæðis í bílageymslu.
- Sér hellulögð verönd til suðurs.
- Eikarinnréttingar og þvottah. innan íbúðar.

2JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA 4RA- 6 HERBERGJA SÉRBÝLI

49,9 millj.

49,9 millj. 73,9 millj.

99,0 millj. 46,9 millj. 

36,9 millj. 57,9 millj.    

37,9 millj.

42,0 millj. 

 33,9 millj.

29,9 millj.

17,9 millj.

17,9 millj.

23,9 millj.

25,4 millj.

LAUGALIND 8

LAUGALIND 8, KÓPAVOGI. 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Glæsileg 123,6 fm. 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með stórri
afgirtri verönd og sér inngangi í litlu fjölbýlishúsi á frábærum stað í Lindahverfinu. Rúmgott eldhús með miklum innréttingum og
góðri borðaðstöðu. Björt stofa með útgengi á nýlega verönd til suðurs með skjólveggjum. 3 herbergi. Hol/sjónvarpshol. Þvotta-
herbergi innan íb. Verð 34,9 millj. Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin. Íbúð merkt 0101. Magnús og Bryndís á bjöllu.

GRANDAVEGUR 7 – REYKJAVÍK.  3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00  Góð 68,8 fm. íbúð á jarðhæð. Íbúðin er í nýlegu húsi örstutt frá
KR-vellinum. Íbúðin skiptist í hol, geymslu með þvottaaðstöðu, rúmgott eldhús með hvítum innréttingum, bjarta stofu, hjónah.,
barnaherbergi/vinnuherbergi og baðh. Útgengt er úr stofu á rúmgóðan pall til suðurs. Sameignin er öll hin snyrtilegasta með
afgirtum grasfleti. Verð 26,5 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin. Íbúð merkt 0102. Georg og Hjördís á bjöllu.

GRANDAVEGUR 7

35,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



UNDRALAND- REYKJAVÍK.
- Afar vel skipulagt 277,6 fm.  einbýlishús á tveimur hæðum.
- Mögulegt er að hafa allt að 7 svefnherbergi í húsinu.
- Samliggj. borð- og setustofa auk arinstofu. Suðursvalir út af stofu.
- Gróinn og skjólsæll staður miðsvæðis í Reykjavík.   

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.
- Fallegt 306,6 fm. tvílyft einbýlishús með 68,8 fm. innbyggðum bílskúr. 
- Stofur með arni. Nýlega endurnýjað eldhús. 6 herbergi.
- Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð hússins.
- Lóð nýlega endurnýjuð, vísar að langstærstum hluta til suðurs.

MÝRARÁS – REYKJAVÍK
- Fallegt 255,7 fm. einbýlishús að meðt. 46,5 fm. bílskúr í Seláshverfi.
- Byggt var við suðvesturhlið hússins fyrir nokkrum árum síðan.
- Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Stofur með arni. 5 herbergi.  
- Ofan á þaki viðbyggingar er útsýnisverönd /svalir.

VÍÐIGRUND – KÓPAVOGI
- Nánast algjörlega endurnýjað 126,2 fm. einbýlishús á frábærum stað.
- Húsið hefur allt verið endurnýjað að innan á sl. árum og er í mjög góðu ástandi.
- Stór og björt stofa. Þrjú herbergi.
- Ræktuð og skjólgóð lóð. Verönd til suðurs og vesturs.

BOGAHLÍÐ 6  – REYKJAVÍK. 
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00

- Vandaðar innréttingar og gólfefni. Opið eldhús, rúmgóð setustofa, 2 svefnherbergi.
Íbúð merkt 0106. Sæmundur á bjöllu.

SUMARHÚS Á ÞINGVÖLLUM, VIÐ HESTVÍK.
Glæsilega staðsett 60,1 fm. sumarhús í Grafningi, auk tveggja geymslna, 3,8 og
3,9 fermetra og 18,4 fermetra bátaskýlis. Stendur á afar fallegri og gróinni 6.400
fm. útsýnislóð á frábærum stað við vatnið. Bátur með utanborðsmótor fylgir. Hús
er mikið upprunalegt en hefur alla tíð verið mjög vel viðhaldið og er í nokkuð góðu
ástandi.  Lóðin er kjarri vaxin og staðsetning hússins er afar góð.

BÚSTAÐAVEGUR- REYKJAVÍK. EFRI SÉRHÆÐ.
- Vel skipulögð 75,8 fm. 4ra herb. efri sérhæð í tvíbýlishúsi.
- Mögulegt væri að lyfta þaki og innrétta geymsluris sem íbúðarrými.
- Hús að utan er nýlega viðgert og málað og í góðu ástandi.
- Lóð hússins er stór, sameiginleg, tyrfð og með trjágróðri.

SYÐRI- REYKIR, BISKUPSTUNGUM.
- 54,4 fm. sumarhús við Syðri – Reyki í Biskupstungum
- Bústaðurinn stendur á 2.880 fm. grónu eignarlandi.
- Bústaðurinn skiptist í 2 herbergi, stofu, eldhús og baðherbergi.
- Bústaðnum fylgir eignarhl. í 122,9 fm gesta- og baðhúsi.

LYNGLL HÁLS- REYKJAVÍK.
641,6 fm. efri hæð. Húsnæðið er í útleigu í dag. Skiptist í afstúkaðar skrifstofur, 
eldhús / kaffistofur, kennslustofur, fyrirlestrarsal, opin vinnurými, rannsóknarstofu, til-
raunastofu, annað stórt eldhús, salerni, ræstikompu o.fl. Er í góðu ástandi hið innra
og hefur verið mikið endurnýjað og innréttað á sl. árum.

LYNGMÓALL R – GARÐABÆ. 4RA – 5 HERBERGJA ÍBÚÐ.
- Mjög falleg íbúð á 2. hæð með stórkostlegu útsýni.
- Íbúðin er 104,0 fm. auk 6,3 fm. sér geymslu í kjallara og 16,2 fm. bílskúrs. 
- 4 svefnherbergi eru í íbúðinni. Rúmgóð stofa.
- Íbúðin er öll nýuppgerð á vandaðan og smekklegan hátt.

VESTURGATA - REYKJAVÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ
- Mjög falleg 142,8 fm. neðri sérhæð á tveimur hæðum í tvíbýlishúsi.
- Björt stofa. Nýlegt eldhús. Fjölskyldurými/sjónvarpsstofa. 2 herbergi.
- Gegnheilt parket og flísar. Sameiginlegur garður.   
- Húsi og íbúð hefur verið vel við haldið.

CUXHAVENGATA – HAF. SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
Glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 2. hæð samtals að gólffleti 63,5 fm í glæsilegu og
nýlegu lyftuhúsi við höfnina í Hafnarfirði. Um er að ræða tvo aðliggjandi eignarhluta
sem seljast saman eða sitt í hvoru lagi. Eignarhlutarnir eru annars vegar 28,7 fm.
5,5 millj.og hins vegar 34,8 fm.6,7 millj. Lyfta er í húsinu. Lóðin er malbikuð og 
frágengin. Fjöldi bílastæða.

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI SUMARBÚSTAÐIR

ATVINNUHÚSNÆÐI

48,5 millj.

24,9 millj.

34,9 millj.

 49,5 millj.

75,0 millj.

79,9 millj. 15,9 millj.

89,0 millj.77,0 millj.

50,0 millj.

Espigerði – Útsýnisíbúð. 
Glæsileg og mikið endurnýjuð 133,4 fm. útsýnisíbúð á tveimur hæðum og með tvennum svölum í nýlega viðgerðu og máluðu
fjölbýlishúsi. Íbúðin er mikið endurnýjuð að innan, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, gólfefni, gestasalerni o.fl.  Bjartar samliggjandi
stofur. Sjónvarpshol. 2-3 herbergi. Tvennar svalir til austurs og vesturs út af stofum og hjónaherbergi með gríðarlegu útsýni.
Sameign hússins er nýlega endurnýjuð. Húsvörður. Verð 37,9 millj.

Stangarholt 3- Reykjavík. 5 herbergja.
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG FRÁ KL. 17.30-18.00 -
inni fylgir 20,4 fm. bílskúr og sér geymsla í kjallara. Íbúðin er vönduð og vel innréttuð. Allar innréttingar og hurðir eru úr beyki.
Flísalagðar svalir út af stofum til suðvesturs. Miklar innréttingar í eldhúsi. 3 rúmgóð herbergi.
Verð 39,9 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin. Íbúð merkt 0201. Árni og Ása á bjöllu.

ESPIGERÐISTANGARHOLT 3
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

30,0 millj.



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

MÁNATÚN 4 
- GLÆSILEG ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ

Glæsileg 106,4 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í einstaklega fallegu álklæddu
lyftuhúsi. Rafstýrðar hurðir. mjög góð sameign og húsfélag til fyrirmyndar. 
Vandaðar ljósar innréttingar, ljóst parket. Sérverönd afgirt til suðurs. Mjög 
gott skipulag. Eignin verður sýnd mánudaginn 10.júní milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 35,4 m. 2856

MARBAKKABRAUT 30 
- FALLEGT HÚS

Gott 179 fm einbýlishús á tveimur hæðum með fallegri lóð við Marbakkabraut
í Kópavogi, þar af er 33 fm sérstæður bílskúr með stórri bílskúrshurð. Í húsinu

ý g

er fjögur svefnherbergi og tvær stofur. Húsið er fallegt og hefur fengið gott
viðhald. Eignin verður sýnd mánudaginn 10.júní milli kl. 17:30 og kl. 18:00.
V. 49,9 m. 2749

PERLUKÓR 6 
- GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS

Glæslegt 219,3 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 44,8 fm bílskúr á
þessum fallega útsýnisstað við Elliðavatn.  Mjög vandaður frágangur. Eikar-
parket. Einstök staðsetning. V. 71,0 m. 2686
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 11.júní milli kl. 17:30 og kl. 18:00.

BREIÐAVÍK 24 
- FALLEGT ÚTSÝNI

(OPIÐ HÚS BORÐI MÁNUDAG) Vel staðsett og falleg 3ja herbergja 86 fm íbúð
á 3. hæð (efstu), með sér inngangi af svölum, við Breiðuvík í Reykjavík. Rúm-
góðar flísalagðar svalir til vesturs og falleg sjávar- og fjallasýn. Eignin verður 
sýnd mánudaginn 10. júní milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 23,9 m. 2858

HJALTABAKKI 12 
- 2.HÆÐ ÍB.0201

(OPIÐ HÚS BORÐIMÁNUDAG) Um er að ræða 102,2 fm 4ra herbergja íbúð
á 2.hæð við Hjaltabakka. Eignin skiptist í forstofuhol, baðherbergi, eldhús,
stofu og þrjú svefnherbergi.  Sér geymsla er í kjallara.  Einnig er í kjallara
sameiginlegt þvottahús og sameiginleg hjóla/vagnageymsla. Eignin verður 
sýnd mánudaginn 10.júní milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 19,9 m. 2526

LJÁRSKÓGAR 2 
- MÖGULEIKI Á 2 ÍBÚÐUM

Fallegt mjög vel skipulagt og talsvert endurnýjað einbýlishús á mjög góðum
stað við Ljárskóga. Húsið er skráð 282,7 fm að stærð og er með innbyggðum
bílskúr. Möguleiki að hafa tvær íbúðir í húsinu. Góðar stofur , endurnýjað
eldhús, baðherbergi o.fl. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 11.júní milli 
kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 64,9 m. 7077

BÁRUGATA 35  
-VIRÐULEG HÆÐ OG RIS- 2 ÍBÚÐIR 

Virðuleg og vel staðsett 200.2 fm efri hæð og ris í fallegu og vel staðsettu
íbúðarhúsi frá 1930. Nýta má eignina sem eina eða tvær íbúðir. Hæðin hefur
nýlega verið endurnýjuð, m.a. gólfefni, eldhús, baðherbergi, lagnir og raf-
magn. Einnig hefur verið skipt um glugga og gler að mestu og þak endurnýjað.
Sér bílastæði er á lóð. Eignin verður sýnd mánudaginn 10.júní milli kl. 17:00 
og kl. 18:00. V. 62,9 m. 2169

KÖGURSEL 48 
- FLOTT PARHÚS

Vel staðsett og bjart fimm herbergja 158,2 fm parhús með bílskúr við Kögursel 
í Reykjavík. Eignin er vel staðsett í botnlangagötu í grónu og mjög fjölskyldu-
vænu umhverfi. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 11. júní milli kl. 17:30 
og kl. 18:00. V. 38,9 m. 2756

HÁALEITISBRAUT 151 
- 3.HÆÐ - GÓÐ ÍBÚÐ

Góð, vel skipulögð og björt 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í góðu húsi við Háalei-
tisbraut í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, þrjú rúmgóð herbergi, stofu, eld

p g g j gj gg
-

hús og baðherbergi. Sér geymsla í kjallara og sameiginlegt  þvottahús. Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 11.júní milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 25,5 m. 2651

ENGIHJALLI 25 ÍBÚÐ 4 C 
- LAUS STRAX

3ja herbergja 89,2 fm íbúð á 4.hæð C í góðu velstaðsettu lyftuhúsi í austurbæ
Kópavogs. Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni. Mjög gott skipulag. Mjög góð
þjónusta í nágrenninu.  Snyrtileg sameign. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
11.júní milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 18,4 m. 2712

SOGAVEGUR 88 
- EINBÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR

fm bílsk.. Endurn. gluggar og gler að mestu, lagnir að hluta og fl. Allt að 4
svefnherb. 2 baðherb. Mjög góður ræktaður garður m. stórri timburverönd o.fl.
Hellulagt upphitað bílaplan. V. 44,9 m. 2840

ÁLFAHEIÐI 30 
- M.BÍLSKÚR

Falleg vel skipulögð og einstaklega vel staðsett 2ja herbergja 69,9 fm íbúð á
jarðhæð í góðu litlu fjölbýli ásamt góðum 25,6 fm bílskúr. Íbúðin er nýl. máluð.

g p g g g j gj

Góðar innréttingar.  Parket og flísar. Laus strax. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 11.júní milli kl. 17:45 og kl. 18:15. V. 20,9 m. 2857
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EINBÝLI

Brekkuland 1 - Mosfellsbæ
Brekkuland 1 er einbýlishús kj. og hæð ásamt rúmgóðum bíl-
skúr samtals 302,3 fm. 122,9 fm kjallari er fokheldur. Timbur-
hús á steyptum kjallara. 4-5 herbergi, góður bílskúr. Miklir 
möguleikar. Laust strax, sölumenn sýna. V. 37,9 m. 2767

Miðskógar 15 - Álftanesi
Hús á einni hæð 251,8 fm m.innb. 34,2 fm bílskúr. Húsið er
timburhús klætt með báruáli. Í húsinu er gert ráð fyrir allt
að sex svefnherbergjum, möguleiki að útbúa litla séríbúð.
Innbyggð halógenlýsing , gólfhiti. Frábær staðsetning mikið
útsýni. Laust strax og sölumenn sýna. V. 43,0 m. 2829

Hálsasel - glæsilegt hús.
Glæsilegt  285 fm einbýlishús á þremur hæðum í 
Seljahverfi. Mjög góð aðkoma. Húsið hefur verið mikið
endurnýjað á síðustu árum m.a glæsilegt eldhús, baðher-
bergi, gólfefni, sólstofa, lóð og fl. 4-5 svefnherb og þrjú
baðherb. V. 59,9 m. 2629

Lækjarás - Garðabæ - laust 
Fallegt vel skipulagt einbýlishús að mestu á einni hæð
samt. 178,0 fm ásamt 38,7 fm bílskúr. Parket og flísar á
gólfum. Ágætar innréttingar, innsta hús í botnlangagötu.

g

Stór lóð. Afgirt timburverönd. V. 49,9 m. 2630

Ránargata 30a - glæsilegt parhús
Glæsilegt parhús sem hefur verið endurhannað og endur

pg g g p
-

nýjað að innan. Húsið skiptist í tvær hæðir kjallara og ris. Á 
g p g

1.hæð er setustofa, tvö herbergi og baðherbergi. Á 2. hæð 
ýj p j g

er stofa með arin, borðstofa, opið eldhús og baðherbergi. Í 
g g g

risi er opið rými og svalir með útsýni.  Í kjallara er herbergi, 
p g g

vinnuherbergi, þvottaherbergi og geymsla. V. 75,0 m. 2846

PARHÚS/RAÐHÚS

Sogavegur 130 - Nýlegt parhús
Mjög fallegt og nýlegt 142,6 fm parhús á tveimur hæðum

pp
með innbyggðum bílskúr. Húsið er innréttað á fallegan
máta með eikarinnréttingum, parketi og flisum á gólfum.
Stór verönd til suðurs frá stofu.  Frábær staðsetning mið-
svæðis í Reykjavík. V. 41,9 m. 2738

Esjugrund  - Kjalarnes
Fallegt og vel skipulagt 108 fm 4ra herb. miðraðhús
á einni hæð. Íbúðin er snyrtileg með parketi flísum á
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gólfum. Rúmgott eldhús með eikarinnréttingu. Fallegt
baðherbergi. Suðurverönd er fyrir framan húsið með
skjólveggjum. V. 21,9 m. 2407 

HÆÐIR

Gunnarsbraut 42 - með bílskúr
Falleg og vel staðsett 145 fm efri hæð og ris ásamt 34 fm
bílskúr. Hol, eldhús með borðkrók, borðstofa m. svölum,
dagstofu, baðherb. og hjónaherb. Risið er  hol, baðherb.
og fjögur herb. Suður svalir með útsýni. Frábær stað-
setning. V. 43,0 m. 2850 

Safamýri 27 - glæsileg hæð
Mjög glæsileg og vel skipulögð 5 herbergja mikið endur-
nýjuð sérhæð á þessum frábæra stað. Fjögur rúmgóð
herbergi, stór stofa, baðherbergi og gestasalerni.  Allar
innihurðir, skápar og innréttingar hafa verið endurnýj-
aðar. Húsið að utan ný málað og viðgert nýlegt járn og
pappi á þaki og nýtt skolp og dren. V. 48,8 m. 2755

4RA-6 HERBERGJA

Sóltún - glæsileg íbúð
4ra-5 herbergja glæsileg íbúð í lyftuhúsi sem skiptist í hol, 
tvær samliggjandi stofur, þrjú herbergi, eldhús, baðher-
bergi sérþvottahús og sérgeymslu inn í íbúðinni nú nýtt
sem vinnuaðstaða. Í kjallara fylgja tvær sérgeymslur auk 
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sameiginlegra geymslna, sérstæðis í bílageymslu.
V. 41,5 m. 2851

Þórðarsveigur - m. bílageymslu 
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð (efstu)
ásamt stæði í bílageymslu. Parket  og flísar á gólfum, 
geymsla og þvottahús innan íbúðar, þrjú rúmgóð her-
bergi, opin stofa og eldhús og hátt til lofts. V. 26,9 m. 2577

Kórsalir - vandað lyftuhús
Glæsileg fullfrágengin 4ra herbergja 116,1 fm íbúð á 2.hæð
í fallegu vel staðsettu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.
Góðar innréttingar, parket og flísar. Þrjú góð herbergi.
Falleg sameign. Innangengt í bílskýli. V. 30,9 m. 2838

Bólstaðarhlíð - Góð 4ra herbergja
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja 101 fm íbúð við
Bólstaðarhlíð í Reykjavík. Íbúðin er á 2. hæð og hefur 
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töluvert verið endurnýjuð á síðustu árum. V. 26 m. 2750

Tungusel 6 - íb.0404- laus.
Vel skipulögð 112,5 fm 4ra herbergja íbúð á 4. hæð (efstu)
við Tungusel í Reykjavík. Rúmgóðar suður svalir og falleg 
fjalla- og sjávarsýn til norðurs. Húsið er allt nýlega standsett 
að utan og má þar nefna málun, sprunguviðgerðir og endur-
nýjun þaks. Íbúðin er laus til afhendingar. 
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V. 18,9 m. 2441

Breiðvangur  - 5 herb. með bílskúr
123,0 fm endaíbúð á 4.hæð í góðu fjölbýlishúsi ásamt 22,3 fm 
bílskúr.  Fjögur svefnherb. Svalir. Sérþvottahús innan íbúðar-
innar. Parket. Laus strax, lyklar á skrifstofu. V. 21,9 m. 2257

3JA HERBERGJA

Kristnibraut - falleg íbúð
Falleg 3ja herbergja 83,9 fm íbúð á 2. hæð (jarðhæð baka
til) með miklu og fallegu útsýni. Suðurverönd. Gengið er
inn í íbúðina af svalagangi að norðanverðu. Íbúðin er
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með gluggum til norðurs og suðurs. Glæsilegt útsýni úr
herbergjum. V. 24,3 m. 2725

Hörðukór 1 - 11. hæð
Mjög falleg og björt 97,8 fm 3ja herbergja íbúð á 11. hæð
í álklæddu lyftuhúsI. Stæði í bílageymslu. Vandaðar inn-
réttingar, rúmgóðar svalir til suðurs og vesturs.  Íbúðin er
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laus til afhendingar. V. 29,4 m. 2714 

Hraunteigur 5 - mikið endurnýjuð
Mikið endurnýjuð og falleg 77,4 fm 3ja herbergja íbúð í 
kjallara með sér inngangi. Gluggar, gler, skolplagnir og
ofnalagnir hafa verið endurnýjaðar. Fallegur garður með
verönd og sér inngangur er í íbúð. V. 23 m. 2584

2JA HERBERGJA

Eskihlíð - mikið uppgerð íbúð
Góð mikið uppgerð, björt og falleg 2ja herbergja 56,8fm

ppppg
íbúð í kjallara á þessum frábæra stað.  Íbúðin skiptist í 
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hol, eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og stofu. Nýlegt
eldhús, nýleg gólfefni, endurnýjað skolp og drenlagnir. 
V. 17,9 m. 2848

Bergþórugata 29 - útsýni
Mjög góð 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð (efstu) við
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Bergþórugötu í Reykjavík. Mjög fallegt sjávar útsýni er
frá íbúðinni til norðurs. Gler og gluggar eru endurnýjaðir.
Íbúðin skiptist í hol, stofu, svefnherbergi, eldhús og bað
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herbergi. Góður bakgarður. V. 17,9 m. 2833

SUMARHÚS

Óskotsland við Langavatn
Glæsilegt nýlegt sumarhús (einbýlishús) sem stendur
á 5.131,9 fm eignarlóð við Langavatn í Mosfellsbæ.
Langavatn er rétt austan við Reynisvatn í aðeins 3 km
fjarlægð. Þar er náttúran nær ósnortin og landið er skógi
vaxið - sannkölluð paradís. Veiði er í Langavatni. Lóðin er
með miklum trjágróðri, grasflöt o.fl. V. 35 m. 2742

Þingvellir - Skálabrekka
Glæsilegur nýr 106 fm sumarbústaður í landi Skálabrekku
við Þingvallavatn. Bústaðurinn stendur í eftirsóttu
skipulögðu sumarhúsahverfi sem er aðeins í rúmlega 30 
km fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Svæðið er lokað
með járnhliði sem tengt er farsíma. 8.200 fm eignarlóð.
V. 37 m. 2743

HÓLAR, 
ESJURÆTUR VIÐ MÓGILSÁ

og stendur á um 5.000 fm leigulóð. Við húsið er 40 fm nýlegur bílskúr. Húsið
er í góðu ástandi. Falleg heimreið er að húsinu og gott bílaplan. Grasflöt er
við húsið en að öðru leyti er landið skógi vaxiið og hallar til suðurs. Útsýni er
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fallegt. EIGNIN VERÐUR SÝND MIÐVIKUDAGINN 12.JÚNÍ MILLI KL. 17:00 OG 
KL. 18:00. 1599

NAUSTIN 
- ATVINNUHÚSNÆÐI Í HJARTA BORGARINNAR 

Naustin 1. Um er að ræða atvinnuhúsnæði sem í dag er rekið sem veitin-
gahús. Húsnæðið er á þremur hæðum, kjallari, aðalhæð og efri hæð. 
V. 135,5 m. 2585

GRENSÁSVEGUR 
- ÁSETT VERÐ 63 Þ.PR FM !

Atvinnuhúsnæði /skráð skólahúsnæði samt. 1567,0 fm að stærð. Húsnæðið er
rúmlega fokhelt þ.e. búið er að rífa að mestu allt innan úr húsnæðinu og gert
hafði verið ráð fyrir að breyta því í hótel með allt að 50 herbergjum.  Húsið
selst í núverandi ásigkomulagi. V. 99,5 m. 2168

OPIÐ HÚS 

miðvikudagur
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Stærri eignir

Bæjargil 119 - opið hús
Sýnum í dag, mánudag, milli kl. 18-19.00 sérlega vel 
skipulagt og vel innréttað 190 fm einbýlishús í barn-
vænu hverfi.  Innb. bílskúr. 5 svefnherbergi. Parket. 
Húsið var mikið endurnýjað að innan 1999. Parket, 
eldhús, aðalbaðherbergi og fl. Góðar timburverandir, 
fallegur garður. Verð tilboð. Bárður H Tryggvason 
sölustjóri verður á staðnum s 896-5221.

Hátún 2 Álftanesi - opið hús 
þriðjudag.
Sýnum á þriðjudaginn 11 júní milli kl. 18-19.00, fall-
egt 236 fm einbýli á frábærum stað. 5 svefnherbergi. 
Vel innréttað hús. Frábært barnahverfi. Skólinn, 
Tónlistarskóli. Flottasta sundlaug á Reykjavíkurs-
væðinu og allt í göngufæri. Engin gata fyrir börnm 
að fara yfir. Parket. Frábært verð á flottu húsi á 
barnvænum stað. Uppl. veitir Bárður 896-5221. Verð 
aðeins 48.9 millj.

Glæsilegt einbýli Kópavogsmeginn 
við Fossvoginn.
Í einkasölu sölu eitt af betri útsýnishúsum við 
Huldubraut í Kópavogi.  Húsið sem er 330 fm er á 
tveimur hæðum.  Glæsilegar innréttingar, stórar og 
bjartar stofur, glæsilegt útsýni úr húsinu sem stendur 
á sjávarkambinum.  Þetta er eign fyrir vandláta.  
Möguleiki á séríbúð á neðri hæð. Verð 97,5 milj.  
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Heiðar 
Friðjónsson í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is.

Vesturhús - Grafarvogi.   
Glæsilegt einbýli - Aukaíbúð.
Nýkomið í einkasölu ca 320 fm einbýli með auka 3ja 
herb. íbúð (samþykkt).  Glæsilegt úsýni m.a. Akrafjall, 
Snæfellsnes, Sundin, Borgin, Bláfjöll og fl. Örstutt 
í skóla, sund, íþróttir og óbyggt svæði framanvið 
húsið.  Innréttingar hannaðar af Finni Fróðasyni. 
Frábært skipulag. Tvennar svalir,  Arin í stofu, 
glæsilegt eldhús, 4 stór svefnherbergi + aukaíbúðin 
(innangengt + sérinngangur). Ásett verð 88 millj. 
Uppl. veitir Ingólfur Gissurarson í 896-5222.

Ennishvarf - glæsilegt útsýni.
Í einkasölu glæsilegt og sérlega bjart og vandað, 236 
fm einbýlishús á skemmtilegum stað með glæsilegu 
útsýni yfir Elliðavatnið, Skálafell, Hengilinn og víðar. 
Vandaðar eikarinnréttingar. 4 rúmgóð svefnherbergi, 
öll með skápum. 2 vönduð baðherbergi. Farket og 
flísar á gólfum. Stór ræktuð lóð með timburverönd og 
heitum potti. Extra lofthæð. Innbyggð lýsing í loftum. 
Góðar stofur og rúmgott eldhús. Glæsilegt fullbúið 
hús á frábærum stað. Verð 78 millj. Uppl. veitir 
Bárður 896-5221.

Eibýlishús við Heiðargerði í 
Reykjavík
219 fm einbýlishús með aukaíbúð og stórum bílskúr 
við Heiðargerði í Reykjavík.  Aðalíbúðin er á tveimur 
hæðum, fjögur svefnherbergi og tvær stofur, minni 
íbúðin er 2ja herb. með sérinngangi og bílskúrinn 
er 42 fm.  Húsið er í ágætu ástandi en þarfnast 
standsetningar að innan.  Verð 45,9 milj, uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða heidar@valholl.is

Langagerði - með tveimur 
aukaíbúðum.
Vorum að fá mjög gott 314,9 fm. einbýli á frábærum 
stað, með tveimur aukaíbúðum eins og húsið er in-
nréttað í dag. Góður bílskúr. Eignin hefur verið í eigu 
sama aðila frá upphafi og hefur alla tíð verið vel við 
haldið. Hátt til lofts í stofu sem gerir stofu en meira 
sjarmerandi, viður í loftum. Stórar flísalagðar svalir, 
fallegur garður með m.a. góðri suðurverönd.  
V. 67,9m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Stekkjarhvammur  Glæsilegt 
raðhús
Glæsilegt raðhús. Fjögur svefnherbergi, tvær 
snyrtingar. Rúmgott eldhús og stórar stofur. Vönduð 
gólfefni. Tvær skjólsælar verandir. Björt og falleg 
eign sem hefur verið mikið endurnýjuð. V 45 m. uppl.
Sigþór S: 899 9787

Víðimelur. 
Góð 185 fm. miðhæð með sér inngangi á tveimur 
hæðum, tvennar svalir, fimm svefnherbergi, góðar 
stofur, parket á flestum gólfum. Góður suðurgarður. 
Frábær staðsettning. Bílskúrsréttur.  
Nánari upplýsingar veitir Ellert 893-4477 

Berjarimi  - Parhús fjögur  
svefnherbergi
Mjög gott vel skipulagt parhús á tveimur hæðum in-
nbyggður bílskúr. Tvennar svalir, fjögur svefnherbergi, 
góð afgirt suðurverönd. Parket og flísar á gólfum. V. 
45,5 m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Bakkastaðir - Grafarvogur
225 fm einbýlishús  á stórri lóð með góðu 
útsýni.  Fjögur svefnherberg þar af eitt sameinað úr 
tveimur.  Ágæt innrétting í eldhúsi.  V. 55 millj.   
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.

Eldri borgarar

Falleg útsýnisíbúð við Skúlagötu 
fyrir 60+ með stæði í bílageymslu
Í einkasölu falleg útsýnisíbúð sem er 101,1 fm með 
29,8 fm stæði í bílageymslu eða samtals birt stærð 
130,9 fm við Skúlagötu 40, í húsi fyrir 60 ára og 
eldri.  Íbúðin skiptist í stórar og bjartar stofur, eldhús, 
baðherbergi, þvottarhús og geymsla innan íbúðar.  
Tvö herbergi annað með útgengi út á svalir. Parket á 
öllum gólfum. Bílastæði og sérgeymsla í bílageymslu.  
Verð: Íbúðin er laus, allar upplýsingar veitir Heiðar í 
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Nýbyggingar

Austurkór - parhús á glæsilegum 
útsynisstað.
Glæsileg 265 fm parhús á einstökum útsýnisstað. 
Afhendast rúmlega tilb. u. tréverk. Loft fullmáluð. 
Rafmagn verður fullfrágengið, tenglar og rofar 
frágengnir. Öll innfeld halogen ljós frágengin og ísett. 
Verð 59.9 millj. Bárður H Tryggvason sölustjóri sýnir 
eignina, gsm 896-5221.

Freyjubrunnur. 
Til sölu fjögur ca. 190 fm. raðhús á tveimur hæðum 
ásamt 30 fm. bílskúr. Húsin afh. tilbúin að utan, lóð 
grófjöfnuð. Fjögur svefnherbergi. Að innan rúmlega 
fokeld. V. 39,5m. Mögul. að taka eign upp í kaupverð. 
Nánari upp. Ellert 893-4477

4ra herb.

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við 
Ennishvarf í Kópavogi
Í einkasölu glæsileg 155,7 fm efri hæð í fjórbýli 
með fallegu útsýni yfir Elliðavatn.  Íbúðin skiptist í 
þrjú herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, eldhús og 
stofur.  Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórar 
suður svalir. Bílskúr í bílskúralengju.  Verð 43,5 milj, 
uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á  
heida@valholl.is.

3ja herbergja

Falleg 136,7 fm nýleg íbúð með 
stæði í bílageymslu við Sóltún í 
Reykjavík
Í einkasölu 3ja herb. skemmtileg og falleg 136,7 
fm íbúð í nýlegu lyftuhúsi við Sóltún í Reykjavík. 
Bílastæði í lokaðri bílageymslu.  Húsið var byggt 
af Íslenskum aðalverktökum árið 2007.  Fallegt 
eldhús og stórar stofur, tvennar svalir.  Eikarparket 
og eikarinnréttingar.  Eignin er laus og afhendist við 
kaupsamning. Verð 39,5 milj.  Allar frekari uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Seilugrandi - Laus v. kaupsamning
Þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð.  79,3 fm íbúð 
ásamt 30,9 fm stæði í bílgeymslu.   Tvö svefnher-
bergi m. fataskápum.  Góð innrétting í eldhúsi.  
Baðherbergi með baðkari og tengi f. þvottavél.   Uppl. 
Jón Rafn S: 695-5520

3ja herb. 80 fm, íbúð miðsvæðis í 
Reykjavík.
Í einkasölu 80 fm, 3ja herb. glæsileg íbúð miðsvæðis 
í Reykjavík. 

Íbúðin er á 2-hæð, íbúðin skiptist  Tvær rúmgóðar 
stofur, þar er nýtt parket og lýsing í gólfum , stofurnar 
eru bjartar með stórum gluggum.  Baðherbergið er 
flísalagt með sturtu og innréttingu.  Eldhús með 
nýrri innréttingu og tækjum, lagt fyrir uppþvottarvél 
og þvottarvél. Verð 29,7 milj, uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356

Laufengi 3ja herb. á jarðhæð
Góð 80 fm íbúð á 1 hæð með sérgarði. 2 svefn-
herbergi með skáp. Húsið er klætt utan með steni 
og þannig viðhaldslétt.  Skuldlaus. Verð 19.5 millj. 
Bárður verður á staðnum s-896-5221.

Furugrund.
Góð vel skipulögð ca. 75 fm. íbúð á 1.hæð í góðri 
blokk, suðursvalir, öll sameig til fyrirmyndar bæði úti 
og inni. V. 21,5m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477
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Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.
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Einbýli - Raðhús og ParhúsSérhæðir og fjölbýli

Sérhæðir og fjölbýli

Mávahraun - Einbýli - Hf. 
Nýkomið sérlega fallegt vel staðsett einbýli á einni
hæð m/ tvöföldum bílskúr samtals 202 fm. Fimm sve-
fnherbergi, glæsilegt nýtt eldhús, arinn, glæsilegur
garður með skjólgóðum palli, pottur ofl. Eign í mjög
góðu ástandi. Verð 52,9 millj.

Blikanes - Einbýli - Gbæ.
Skemmrilegt 232,2 fm. einbýli á einni hæð með
innbyggðum bílskúr vel staðsett við Blikanes 10
í Garðabæ. Húsið er hannað og teiknað af Birgi
Breiðdal og er að mestu upphaflegt. Eignin skiptist í 
m.a.  stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol. þrjú bar-
naherbergi, baðherbergi, fataherbergi, hjónaherbergi,

þvottahús og bílskúr. Verð 67. millj.þvottahús og bílskúr Verð 67 millj
Ljósaberg - Parhús - Hf.
Mjög gott parhús samtals um 168 fm. vel staðsett
í Setbergshverfi í Hafnarfirði. Húsið er á einni hæð
með fjórum góðum svefnherbergjum. Eignin skiptist í 
m.a í stofu, borðstofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö bar-
naherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymsluloft og
bílskúr.Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur
garður. Verð 44,5 millj.

Miðskógar - Einbýli - Garðabær 
Gott einbýlishús á einni hæð,  innst í litlum botn-
langa, fallegt útsýni, húsið er 251,8 þ.m.t. bílskúr.
sem er 34,2 fm. Björt stofa, eldhús með snyrtilegri
innréttingu, 5 svefnherbergi, þrjú baðherbergi,
möguleiki á aukaíbúð. Húsið er laust strax. Hús
þarfnast lokafrágangs. V. 43 millj.

Lóuhraun - Einbýli - Hf.
Glæsilegt 201,9 fermetra einbýli á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr á frábærum rólegum stað
við Lóuhraun 5. (Einarsreitinn) í Hafnarfirði. Lóuhraun
er mjög róleg lokuð gata með fimm einbýlishúsum
ekið inn frá Smyrlahrauni. Eignin skiptist ma. í 4
svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús,
geymslu og bílskúr. Glæsileg eign. Verð 58,9 millj

Jófríðarstaðavegur - Hf. - Einbýli/
Tvíbýli.
Nýkomið mjög fallegt tvílyft einbýli  með innbyggðum
bílskúr samtals ca. 260 fm. Húsið skiptist m.a.
þannig. Efri hæð : stofur, eldhús, sjónvarpsskáli, 2-3
herb. Baðherbergi. Svalir ofl. Neðri hæð: Bílskúr, 
mjög góð 2ja herb.íbúð ofl. Fallegur garður,gróður
hús. Róleg, góð og frábær staðsetning. Hornlóð.
Útsýni yfir fjörðinn, Snæfellsjökul ofl.
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Verð 53,9 millj.

Háaberg - Einbýli - Hf.
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm
með bílskúr. Vel staðsett á frábærum útsýnisstað í 
Setbergslandi í Hafnarfirði.Eignin skiptist í forstofu,
gestasnyrtingu, hol, sólstofu, borðstofu, eldhús og
stofu, bílskúr og herbergi inn af. Á neðri hæð er
g y g

anddyri, gangur, tvö (þrjú) herbergi, hjónaherbergi
með fataherbergi inn af, baðherbergi, geymsla og
þvottahús. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Skipti
möguleg. Verð 56,9 millj.

Stekkjahv. - Raðh m/ Bíls. - Hf. 
Mjög gott 227,4 fm. raðhús á tveimur hæðum þar af
er bílskúr 26,3 fm. Eignin er mjög vel staðsett innst
í lokaðri götu í nálægð við skóla og leikskóla. Eignin
skiptist m.a í  eldhús, stofu, borðstofu og þvottahús.
Á efri hæð eru þrjú góð herbergi, hjónaherb. með
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fataherb. inn af, baðherb. og sjónvarpshol. Á rislofti
þ j g g j

er gott alrými með geymslum inn af. Góður sérstæður
bílskúr fylgir eigninni. Frábær staðsetning.
Verð 45. millj.

Einihlíð - Einbýli - Hf. 
Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr á frábærum
útsýnisstað innst í botlanga við grænnt svæði í 
Mosahlíðinni í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög
snyrtilega eign með glæsilegri lóð, steyptu bílaplani
sólpöllum og tilheyrandi. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Glæsilegur garður. Frábær staðsetning.
Verð kr. 59,9 millj.

Kópalind - Neðri sérhæð - 201 Kóp.
Nýkomið í einkasölu 4ra herbergja sérlega falleg
123 fm. sérhæð á 2. hæð í vönduðu sex íbúða húsi.
Sérinngangur, tvennar svalir, gott aðgengi, næg
bílastæði. Frábær staðsetning. Útsýni.
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Verð 34,5 millj.

Vitastígur – einbýli – Hf. 
Hraunhamar kynnir mjög fallegt tvílyft einbýli, 112
fermetrar. Suður svalir. Þrjú svefnherbergi, þvottaher-
bergi ofl. Róleg og góð staðsetning. Fallegt útsýni.
Hagstætt lán. Verð 29,8 millj.

Sumarhús - Skorradal
Hraunhamar fasteignasala kynnir nýtt glæsilegt heil-
sárshús í Vatnsendahlíð í Skorradal. Eignin er á 4.823
fermetra leigulandi með glæsilegri kjarri vaxinni lóð
og frábæru útsýni yfir Skorradalsvatn, að Skessuhorni
og víðar. Um er að ræða fullbúið sumarhús sem er
skráð 83,7 fermetrar auk kjallara (geymsla) sem er
ekki með fullri lofthæð.Eignin skiptist í forstofu,
gang, þrjú herbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu,
eldhús og geymslu.  Glæsilegir sólpallar, frábær
staðsetning. Verð 29 millj.

Álfaskeið - Hf. - Raðhús  
Glæsilegt 185 fm raðhús á einni hæð með bílskúr.
Húsið hefur verið endurnýjað á liðnum árum bæði
utan sem innan. Glæsileg hönnun og skipulag. Fjögur
svefnherbergi. Vandaðar innréttingar. Ný standsett
lóð. Frábær staðsetning. Verð 44,9 millj.

Norðurtún - Einbýli - Garðabæ. 
(Álftanesi)
Nýkomið sérlega fallegt mikið endurnýjað einbýli
með góðum bílskúr samtals 190 fm. en aiuk þess er
nýr glæsilegur garðskáli. Fimm svefnherbergi, tvö
baðherbergi. Glæsilegt nýtt eldhús. Hús í mjög góðu
ástandi utan sem innan, glæsilegur garður. 
Verð 49 millj.

Hraunprýði - Parhús - Gbæ. - Nýtt
Glæsilegt nýtt tvílyft parhús með innbyggðum bílskúr.
Samtals ca. 240 fermetrar. Húsið afhendist fullbúið
að utan. Fokhelt að innan. Lóð gróf jöfnuð. Hægt að
fá lengra komið. Frábær staðsetning. 
Verð 38,9 millj.

Kríuás - m/ bílskúr. - Hf. Laus strax.
Glæsilega 141,6 fm. þar af er bílskúr 37,3 fm. Eignin
er 3-4ra herb. á efstu hæð með sér inngangi. Eigni
er á frábærum útsýnisstað efst í Áslandinu. Eignin
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skiptist m.a.í stofu, Þvottahús/geymslu, borðstofu,
hjónaherbergi, geymslu og bílskúr. Fallegar innréttin-
gar og gólfefni, eignin er nýmáluð að innan. Tvennar
svalir. Verð 29,9 millj.

Þrastarás - Hf. - 4ja herbergja
Nýkomið í einkasölu sérlega falleg ca 110 fm.
Endaíbúð á 2. hæð í vönduðu fjölbýli. Sérinngangur
af svölum. 4 svefnherbergi ofl. Suður svalir, sér þvot-
taherbergi. Hagstæð lán. Verð 26,9 millj.

Háakinn - Hf. - m/ bílskúr.
Hraunhamar fasteignasla kynnir mjög góða 114,9
fm. miðhæð í þríbýli ásamt 34 fm. sérstæðum bílskúr
samtals um 148,9 fm. Eignin er vel staðsett ofanlega
í kinnahverfi í Hafnarfirði.Eignin skiptist í forstofu,
hol, stofu, borðstofu, tvö herbergi, hjónaherbergi,
baðherbergi, eldhús, vinnuherbergi, þvottahús,
geymslu og bílskúr. Verð 28. millj.

Hörðukór - 3ja herbergja - 203 Kóp.
Mjög góð 102,1 fm. íbúð með góðu aðgengi á
fyrstu hæð í nýlegu lyftuhúsi við Hörðukór 1 í 
Kórahverfi í Kópavogi. Eignin skiptis m.a,í hol, stofu,
sjónvarpshol, eldhús, borðstofu, yfirbyggðar svalir,
baðherbergi, þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni
sameign. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð 27.2. millj.

Eskivellir 21 - Hf - Nýjar 2ja til 3ja 
herbergja íbúðir.
• Íbúðirnar fullbúnar með gólfefnum til afhendingar
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strax.
• Íbúðirnar eru 77,5 fm - 98,6 fm.
• Innréttingar frá Innex
• Sérinngangur af svölum. Lyftuhús.
• Tvær geymslur fylgja hverri íbúð.
• Traustir byggingar aðilar ER hús ehf.
Verð frá 18,9 millj. til 26,8 millj.

Erluás 21  - Glæsilegt einbýli – Hf.

Opið hús í dag, mánudaginn  
10, júní milli kl. 17-18 
Frábær staðsetning og útsýni.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt
pallabyggt einbýli með innbyg-
gðum bílskúr samtals 286 fm.
Húsið er glæsilega hannað af
Sigríði Ólafsdóttur arkitekt.

g g

Útsýnisstofa. Vandaðar innrét
g

-
tingar og gólfefni.

Glæsilegur garður og verandir. Verð 85 millj. Verið velkomin. 

Frekari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.

Lækjargata - Hf. - 4ra herb. - Lyftuhús

Nýkomin í einkasölu á 3.
hæð glæisleg 4ra herb. 127
fm enda íbúð á frábærum
stað miðsvæðis í Hafnarfirði.
3 svefnherbergi. Glæsilegt
eldhúsið sem er opið inn í 
stofu. Rúmgóðar flísalagðar
svalir. Gólfefni parket og
flísar. Sér inngangur.
Frábær staðsetning, stutt í 
skóla og alla þjónustu.
Verð 32,6 millj.

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning

Einstök húseign og stað-
setning.
Höfum fengið í einkasölu
glæsilegt og virðulega
húseign á þremum hæðum
með innbyggðum bílskúr
samtals 330 fm.
Tvímælalaust eitt allra
fallegasta steinhús bæ-
jarins. Einstök staðsetning í 

hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn, skóla og fleira.
Myndir á netinu. Verðtilboð. Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri  gsm. 893 2233.
Allar frekari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233

Norðurbakki 21 - Hf.

Útsýnisíbúðir - Hf.
• Glæsilegar útsýnisíbúðir.
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir.
• Tvennar svalir.
• Stærð frá 107 fm til 160 fm.
• Vandaðar íslenskar innréttingar.
• Verð frá 27,6 millj.
• Til afhendingar í sumarþ
• Allar frekari uppl. gefa sölumenn

Hraunhamars.
• Nokkrar seldar nú þegar.
• Fullbúnar sýningar íbúðir.
• Sölumenn sýna.

Heiðarlundur - Einbýli - Gbæ.

Hraunhamar kynnir 191 fm.
einbýli á einni hæð með innbyg-
gðum tvöföldum bílskúr auk 30
fm. sólskála samtals um 221
fm. vel staðsett við Heiðarlund
20 í Lundum í Garðabæ. Húsið
hefur verið töluvert endurnýjað  á
síðustu árum til að mynda klætt
að utan og skipt um pappa og
járn á þaki. Eignin skiptist ma.
í, þrjú herbergi, baðherbergi,

eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, þvottahús, millibyggingu og bílskúr. Laust við
kaupsamning. Verð 49,8 millj.

Skipalón 10 - 14 - Hafnarfirði.

Fallegar 2ja til 4ra herbergja
íbúðir.
Sér stæði í bílageymslu.
Lyfta.
Innréttingar og skápar frá Parka.
Fallegt útsýni.
Tvennar svalir í stærri íbúðunum.
frá mars 2013.
Byggingaraðili er Fjarðarmót.
Hús klædd að utan með áli.
Ál-tré gluggar.
Lítið viðhald.
Gott aðgengi.
Aðgangur að 55 fm samkomusal.

Uppl. gefa sölumenn Hraunhamars.
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Grétar Haraldsson hrl. 
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir  
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk Fax 535 1009

Fyrir fjársterkan erlendan aðila vantar okkur til kaups eða leigu stórt  
einbýlishús, helst með aukaíbúð, í Garðabæ eða 101 Reykjavík

Svarthamrar 15 - 112 Rvk.
Opið hús þriðjudaginn 11. júní kl 17:30-18:00. 
Notaleg 91,6 fm. 3-5 herb. endaíbúð á 3ju og 
efstu hæð á þessum vinsæla stað í Hamrahverfi í 
Grafarvogi. Sérinngangur af svölum. Mikið útsýni. 
Gróið og fallegt umhverfi. Verð 26,9 millj.

Grundartangi - Mos
Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 353,6 fm. einbýlis-
hús með yfirbyggðri 11 metra sundlaug á frábærum 
útsýnisstað. Aukaíbúð með sérinngangi. Rekstrarleyfi 
fyrir ferðaþjónustu. Tvöfaldur 57 fm. 3ja bíla bílskúr. 
Stutt í alla þjónustu. Skipti möguleg. Verð 85 millj.

Þingholtsstræti - 101 Rvk
Um er að ræða 269,8 fm einbýlishús sem er eitt 
elsta og sögufrægasta íbúðarhús Reykjavíkur. Eignin 
skiptist í kjallara, hæð og ris og stendur á fallegri lóð. 
Eignin er mikið endurnýjuð og hátt til lofts á miðhæð. 
Verð 85 millj.

Þrastanes - 210 Gbæ
Reisulegt og fallegt 364,8 fm. einbýlishús á þremur 
pöllum á fallegum stað á Arnarnesinu. Húsið er byggt 
1989. Hægt er að gera aukaíbúð með sérinngangi á 
jarðhæð. Gróið og fallegt umhverfi. Mögulegt að taka 
góða íbúð upp í. Verð 89 millj. 

Súlunes - 210 Gbæ.
Afar góð sérhæð á Arnarnesinu ásamt bílskúr. Sér 
afgirt lóð fylgir eigninni með verönd og heitum potti. 
Hæðin skiptist í forstofu, stofu, fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi, sólstofu og eldhús.Verð 49 millj. 

Háteigsvegur - 105 Rvk
Einstaklega glæsileg og falleg 306.7 fm efri sérhæð á tveimur hæðum, með sérinngangi í 
virðulegu húsi miðsvæðis í borginni. Bílskúr. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Fallegt útsýni. 
Verð 99,5 millj.

Láland - 108 Rvk
Glæsilegt 213,3 fm einbýlishús á einni hæð  auk 52,6 fm bílskúrs neðst í Fossvogsdalnum.  
5 svefnherb. fataherb. 2 baðherb. rúmgott eldh. og stór stofa. Falleg verönd með heitum potti.  
Verð 99,6 millj.

Laugavegur  - 101 Rvk
Einstaklega skemmtileg 79,5 fm þriggja herbergja 
íbúð á 4. hæð. Eignin er staðsett á besta stað í 
miðborg Reykjavíkur og bíður upp á mikla möguleika. 
Nýlegt rafmagn og vatnslagnir.  Verð: 23,9 millj

Hringbraut - 101 Rvk
Björt og falleg 54,2 fm. 2ja herb. íbúð á 3. og efstu 
hæð á góðum stað í Vesturbænum. Stutt í Háskólann, 
miðbæinn og fallegar gönguleiðir meðfram sjónum. 
Laus við kaupsamning. Verð 17,9 millj.

Framnesvegur - 101 Rvk
Fallegt og talsvert endurnýjað raðhús á 3 hæðum á 
besta stað á Framnesvegi. 3 svefnh., stofa og sjón-
varpsherb. Baðherb. með baðkari. Verð 35,5 millj.

Akurhvarf - 203 Kóp.
Rúmgóð og falleg 75 fm. 2ja herb íbúð á 4. og efstu 
hæð á grónum og fallegum stað. Frábært útsýni yfir 
Elliðavatn. Gróið og fjölskylduvænt umhverfi. Stutt í 
skóla og alla þjónustu. Verð 23,9 millj.

Þórðarsveigur - 113 Rvk
Falleg 4ra herbergja endaíbúð á fjórðu hæð í 
lyftuhúsi. Eignin er skráð 106,8 fm auk stæðis í bíla-
geymslu. Sérinngangur af svölum. Flísar og parket 
á gólfum. Svefnherb. með skápum. Geymsla og 
þvottahús innan íbúðar. Laus. Verð 26,9 millj.

Mánatún - 104 Rvk
Glæsileg 90,1 fm. 2ja herb. íbúð á 3ju hæð í nýlegu 
lyftuhúsi á vinsælum stað miðsvæðis í borginni. 
Þvottahús innan íbúðar. Vandaðar innréttingar. 
Fallegt útsýni. Húsvörður. Gott sér bílastæði í bíla-
geymslu. Góð aðkoma. Verð 35,9 millj.

Laugavegur - 101 Rvk
75,8 m2, 3ja herb. íbúð með sérinngang á 2. hæð við 
Laugaveg. Laus til afhendingar strax.Verð 25,9 millj.

Klappakór - 203 Kóp
Vel skipulögð 3-4ra herb. íbúð á fyrstu hæð í fjórbýli. 
Sérinngangur og stæði í bílageymslu. Lóð út frá 
stofu. 2 svefnherbergi, vinnuherbergi, baðherbergi, 
sér þvottahús innan íbúðar, eldhús og stofa sam-
liggjandi. Verð 26,9 millj.

Hlynsalir - 201 Kóp
Gott 226,8 fm parhús á tveim hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir. Óskráð 
rými er á neðri hæð. Skipti möguleg á minni eign í 
sama hverfi. Verð 62,9 millj.

Gullengi - 112 Rvk
Björt og falleg 4ra herb. íbúð í 3 hæða fjölbýli í 
góðu ástandi. Parket og flísar á gólfum. Útg. á svalir 
úr stofu. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Gott 
skápapláss. Verð 27,5 millj.

Nýhöfn - 210 Gbæ
Glæsilegar 152 fm og 160 fm íbúðir hannaðar af 
Rut Káradóttir með bílskúr við Nýhöfn í Garðabæ. 
Íbúðirnar hafa óhindrað útsýni yfir Arnanesvoginn 
og með aukinni lofthæð. Fullbúin sýningaríbúð til 
sýnis. Bókið skoðun hjá sölumönnum Stakfells.

Stallasel - 109 Rvk
Vel skipulagt, mikið endurnýjað 191,8 fm. einbýli. 
Auðveld kaup: skipti möguleg á minni eign og lán að 
upphæð 34 millj getur fylgt eigninni. Verð 54 millj.

Fannborg - 200 Kóp
2ja herbergja falleg íbúð sem skiptist í anddyri, bað-
herbergi, eldhús, stofu og svefnkrók. Fallegt útsýni. 
Verð 14,8 millj.

Langalína - 210 Gbæ.
Glæsilega 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi 
með glæsilegu útsýni. Stæði í bílageymslu fylgir 
íbúðinni. Verð 42 millj. 

ATVINNUFASTEIGNIR 

Auðbrekka - 200 
Kóp. 342,7 fm.  atvinnu-
húsnæði Húsnæðið getur 
nýst undir ýmsa starfsemi. 
Ágæt loftæð, ein inn-
gönguhurð og innkeyrsluhurð, 
stórt malbikað bílaplan fyrir 
framan húsið.
Verð 39 millj.

Auðbrekka - 200 

Kóp. 398,7  fm.  atvinnu-
húsnæði Húsnæðið getur 
nýst undir ýmsa starfsemi. 
Ágæt loftæð, ein inn-
gönguhurð og innkeyrsluhurð, 
stórt malbikað bílaplan fyrir 
framan húsið.
Verð 39 millj.

Auðbrekka - 200 

Kóp 1520,9  fm.  atvinnu-
húsnæði á horni Auðbrekku/
Dalbrekku í Kópavogi. Tvær 
jarðhæðir, önnur með aðkomu 
frá Auðbrekku og hin með 
aðkomu frá Dalbrekku.  
Malbikuð bílastæði.  
Verð 150 millj.

Fyrir fjársterkan erlendan aðila vantar okkur til kaups eða leigu stórt  
einbýlishús, helst með aukaíbúð, í Garðabæ eða 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS



1/2 569 7000

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

MIKLABORG 569 7000

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 899 2907

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 661 2100

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 892 3342

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalarwww.miklaborg.is  

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: : 697 3080

Tvílyft einbýli 310 fm

Innanhússhönnun Rut Káradóttur

Möguleiki á aukaíbúð 

Frábær staðsetning

200 Kópavogur

Verð  83,0 millj.

Meðalbraut 24
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 11. júní 17:30 - 18:00

Fallegt einbýli á einni hæð
Góð stofa,  stór garðskáli og 4 herbergi
Húsið hefur verið endurnýjað að hluta
Stór bílskúr og heitur pottur í garði

Verð  43,9 millj.

Álfhólsvegur 94
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 11. júní 17:30 - 18:30

170 Seltjarnarnes

120 fm sérhæð ásamt 2ja herbergja íbúð í kjallara

Glæsilegt útsýni

Rúmgóður bílskúr

Stutt í skóla og þjónustu
Verð  53,5 millj.

Kirkjubraut 19
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 11. júní 17:00 - 18:00

Falleg 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð

Afgirtur sólpallur til suðvesturs

Rúmgóður bílskúr

Gott skipulag

112 Reykjavík

Verð  34,9 millj.

Barðastaðir 17
OPIÐ HÚS

Mánudag 10. júní 18:00 - 18:30

200 Kópavogur

77 fm eign við Bergþórugötu
Falleg og björt íbúð í miðbænum
Stór stofa og rúmgóð herbergi með parketi á gólfum
Frábær staðsetning við rólega götu

101 Reykjavík

Verð  24,9 millj.

Bergþórugata 16
OPIÐ HÚS

Miðvikudag 12. júní 17:30 - 18:00

Gullfallegt einbýli
Sérsmíðaðar innréttingar
Vönduð tæki
Rúmgóður bílskúr
Stimpluð stétt

270 Mosfellsbær

Verð  79,5 millj.

Þrastarhöfði 28
OPIÐ HÚS

Miðvikudag 12. júní 17:30 - 18:00

221 Hafnarfjörður

Sérlega glæsilegt einbýli
Vandaðar innréttingar, tæki og gólfefni
Stór verönd með heitum potti
Fullbúinn bílskúr
Hér hefur ekkert verið til sparað!

Verð  53,9 millj.

Fífuvellir 28
OPIÐ HÚS

Mánudag 10. júní 17:30 - 18:30

Fallegt 5-6 herbergja einbýli á einni hæð

Frábært útsýni til sjávar og fjalla

Húsið er skráð 224,7 fm þar af er  

bílskúrinn 40,2 fm

112 Reykjavík 

Verð  55,0 millj.

Bakkastaðir 43
OPIÐ HÚS

Mánudag 10. júní 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697  9300

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: : 697 3080

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697  9300

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Nánari upplýsingar veitir

Þórhallur Ágústsson, Hagfr. og MBA
thorhallur@miklaborg.is sími: 663 0009
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203 Kópavogur

Verð  117 millj.

Sérsmíðaðar innréttingar

Sveit í borg

Upplýsingar og sýning: Halldór í síma 897 4210

Við Elliðavatn
Stórglæsilegt 300,6 fm einbýlishús 

Á tveimur hæðum, 2 pallar

101 Reykjavík

Verð  107 millj.

1100 fm eignarlóð

10 leiguherbergi með aðgengi að baði og eldhúsi

Góður fjárfestingarkostur - góðar tekjur

Holtsgata
385 fm einbýli með tveimur íbúðum

Tvær stúdíóíbúðir í bílskúr

270 Mosfellsbær

Verð  82,0 millj.

Miklar svalir - mikið útsýni

Vandaðar innréttingar og tæki

Instabus rafkerfi

Þrastarhöfði
Glæsilegt einbýli

264 fm í lokuðum botnlanga

108 Reykjavík

Verð  99,6 millj.

Vel viðhaldið hús

Stórar og bjartar stofur

Frábær staðsetning

Láland
270 fm einbýli á einni hæð

5 - 6 svefnherbergi

203 Kópavogur

Verð  93,0 millj.

Mikið útsýni

Frábær staðsetning

Makaskipti skoðuð

Gnitakór
Glæsilegt, tvílyft einbýli

Hönnun eftir Oddgeir Þórðarson

111 Reykjavík

Verð  47,0 millj.
Mikið endurnýjað

Aukaíbúð í kjallara

Vesturberg
Fallegt 210 fm einbýli 

Bílskúr 30 fm

NÝJAR LÚXUSÍBÚÐIR
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Nýjar íbúðir í glæsilegu ellefu hæða fjölbýlishúsi með 
lyftu við Lindargötu í Skuggahverfinu í Reykjavík.  
Staðsetningin er frábær og örstutt í miðborgarlífið. 

• Fjölbreytt skipulag íbúða

• Stærðir frá 91 fm

• Vandaður frágangur

• Traustur byggingaraðili

Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna en þó eru 
votrými flísalögð (eldhús og þvottahús). Efstu hæðirnar 
afhendast þó fokheldar.  Allar innréttingar og búnaður 
innan íbúðanna er sérvalinn. Innréttingar frá Axis,  
hreinlætistæki frá Tengi og Miele eldhústæki. Granít 
borðplötur í eldhúsum og bað herbergjum og gólfhita-
kerfi.  Rúmgóðar svalir fylgja öllum íbúðum.

Sérstök hljóðeinangrun er á milli hæða.

www.mikkllaborg.is

Verð frá  33,9 millj.
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Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Jónas  
Hólmgeirsson

sölustjóri

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

Aron Freyr  
Eiríksson
sölufulltrúi

Laufey Lind Sig-
urðardóttir

lögg. fasteignasali

Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir 

skjalagerð

HEIÐVANGUR - HFJ 
Fallegt 132 fm einbýli ásamt 51,2 fm bílskúr, 
samtals 183,2 fm á frábærum skjólgóðum stað í 
Norðurbænum. 4 svefnherb. Bílskúr með gryfju. 
Gróðurhús og falleg ræktuð lóð. Stutt í skóla, 
leikskóla og þjónustu. Verð 43,9 millj.

SMYRLAHRAUN - HFJ
Sérlega fallegt og mikið endurnýjað 194 fm 
einbýli ásamt 26 fm bílskúr, samtals 220 fm á 
rólegum stað miðsvæðis í Hafnarfirði. 5 svefn-
herb. Suðursvalir. Frábært fjölskylduhús. Lyklar 
á skrifstofu. LAUST STRAX. Verð 51,9 millj.

MELHOLT - HFJ
Fallegt 183 fm einbýli ásamt 38 fm bílskúr, 
samtals 221 fm í göngufæri við skóla og 
leikskóla. 4 svefnherb. Hellulögð verönd. 
Rúmgóðar suðursvalir. Bílskúr með hita, rafm., 
vatni, hurðaopnara og gryfju með loftræstingu. 
Verð 44,9 millj.

SMYRLAHRAUN - HFJ
Fallegt 142 fm raðhús ásamt 28 fm bílskúr, 
samtals 170 fm á góðum stað miðsvæðis í 
Hafnarfirði. 4 svefnherb. Suðurverönd og 
skjólgóður garður. Bílskúr m/hita, rafmagni, 
vatni og hurðaopnara. Laust fljótlega.  
Verð 38,9 millj.

FÍFUSEL  - m/ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
Falleg talsvert endurnýjuð 4ra-5 herb. 114 
fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu. 
Fallegar innréttingar. Parket. Þrjú svefnherb. í 
íbúð og að auki herb. í kjallara með aðgangi að 
snyrtingu, tilvalið til leigu. Verð 24,9 millj.

LÆKKAÐ VERÐ

NÝTT
NÝTT

NÝTT
NÝTT

DREKAVELLIR 16 – MEÐ BÍLSKÚR 
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 10.júni frá kl. 
18.00 - 18.30 að Drekavöllum 16 í Hfj. efri hæð 
til hægri

Virkilega falleg 5 herbergja ibúð/hæð í fjórbýli 
ásamt rúmgóðum bílskúr, 

eignin er alls 189,3 fm að stærð sem skiptist 
þannig að íbúðin er 155,3 fm og bílskúrinn 34 
fm.  Verð 37,9 millj.

Eiríkur Svanur Sigfússon sölumaður Ás 
verður á staðnum s: 862-3377

BAUGANES - 101 RVÍK
Sérlega falleg 96 fm 3ja herbergja ENDAÍBÚÐ 
á neðri hæð í fjórbýli á rólegum og góðum stað 
í Skerjafirði. Tvö góð svefnherb. SÉRINNGAN-
GUR. Góð timburverönd og lóð. Verð 32,9 millj.

HRINGBRAUT - HFJ
Glæsileg 94,8 fm 3ja herbergja íbúð á 1.hæð 
í góðu lyftuhúsi við Hringbraut í Hafnarfirði 
Parket og flísar á gólfum. Verð 24,9 millj

ASPARFELL - REYKJAVÍK
73 fm 2ja herb. íbúð á 6. hæð í góðu lyftuhúsi 
ásamt 18 fm bílskúr. Flott útsýni. Möguleiki að 
yfirtaka lán. LAUS STRAX.

DAGGARVELLIR – HFJ
Falleg 102 fm 3ja herb. íbúð á 5. hæð (efstu) í 
nýlegu LYFTUHÚSI á góðum stað á Völlunum. 
2 svefnherb. SÉRINNGANGUR af svölum. 
SUÐVESTURSVALIR. Fallegt útsýni. Stutt í skóla, 
leikskóla, sundlaug, íþróttasvæði, verslun o.fl. 
Verð 22,9 millj.

HJALLABRAUT - HFJ - ELDRI BORGARAR  
Falleg 71,8 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð í nýlega 
klæddu fjölbýlishúsi fyrir 60 ára og eldri á 
FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ í hrauninu. Íbúðin 
er nýmáluð, parket slípað og fl. Góð þjónusta 
í húsinu, s.s. hárgreiðslustofa, föndurherbergi 
o.fl. Í hádeginu er boðið upp á heita máltíð gegn 
vægu gjaldi. LAUS STRAX. Verð 22,9 millj.

NÝTT
KVISTAVELLIR - HFJ

Fullbúið sérlega vandað 163,3 fm einbýli ásamt 49,2 fm tvöföldum bílskúr, samtals 212,6 fm 
á góðum stað. Þrjú góð svefnherb. möguleiki á fjórða. Hiti í gólfum. Verönd m/skjólveggjum, 
heitum potti og geymsluskápum. Bílskúr flísalagður, heitt og kalt vatn, geymsluloft og hurðaop-
narar. Verð 54,9 millj.

NÝTT

NÝTT

TILBOÐ ÓSKAST

NÝTT

NÝTT

Vorum að fá í sölu 8 2ja-4ra herb. íbúðir í tveggja hæða litlu fjölbýli. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, nema baðherb. og þvot-
tahús verða flísalögð. Innréttingar og tæki í góðum gæðaflokki. 
Góð staðsetning, stutt í skóla leikskóla og íþróttamiðstöð. Suð/ves-
tur svalir/verandir. Sérinngangur í allar íbúðir. Verð 19,6 - 27,6 millj. 

Nánari upplýsingar hjá Aroni Frey sölufulltrúa Ás
 í s.772-7376 og/eða aron@as.is

NÝTT

DREKAVELLIR - HFJ - AÐEINS TVÆR ÍBÚÐIR EFTIR
Fallegar 3ja og 4ra herb. íbúðir í nýju 8 íbúða 
húsi, sérinngangur. Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar með gólfefnum. Góður staður á 
Völlunum í göngufæri við leikskóla, skóla, 
íþróttasvæði, sundlaug og helstu þjónustu. 
Verð 4ra herb. verð 27,9 millj. og 3ja herb. 
24,3 millj. 

TVÆR EFTIR

NORÐURBAKKI 5A - HFJ
Tvær glæsilegar 3ja herb. íbúðir á 2. hæð 
ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi 
við sjávarbakkann í miðbæ Hafnarfjarðar. 
Stórar sameiginlegar þaksvalir. Gæðain-
nréttingar og vönduð tæki. Gólfsíðir gluggar. 
Afhending við kaupsamning.

PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás. 

Verð 104 fm 29,9 millj. og 113 fm ENDAÍBÚÐ 
31,6 millj.

BLÓMVANGUR - HFJ
173 fm einbýli á einni hæð ásamt 
37 fm bílskúr, samtals 210 fm 
í Norðurbænum. 3 svefnherb. 
Eignin þarfnast viðhalds. Laust 
strax. Lyklar á skrifstofu. 

Verð 42,0 millj.

ESKIVELLIR 21 - HFJ - FRÁBÆRT ÚTSÝNI OG FJALLASÝN
Fullbúnar íbúðir með gólfefnum. Vandaðar 
innréttingar og tæki. Sérinngangur af svölum. 
Suðursvalir og verandir. Afhending við 
kaupsamning. Verð frá 18,9-26,8 millj. PANTIÐ 
SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás. Fallegar 2ja-
4ra herb. íbúðir í nýju lyftuhúsi á góðum stað. 
Stutt í leikskóla, skóla, sundlaug, íþróttasvæði 
og helstu þjónustu.

 

PANTIÐ SKOÐUN

NORÐURBAKKI 21 - HFJ SJÁVARÚTSÝNI
Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema á baðherb. 
og þvottahúsi verða flísar. Stæði í bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum. Sérsmíðaðar innrét-
tingar og vönduð tæki. Hátt til lofts, stór og 
björt rými. Nýtískuleg hönnun. Anhending í 
júní 2013. 

Verð frá 27,850 millj. PANTIÐ SKOÐUN hjá 
sölufulltrúum Ás.

Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir í nýju lyftuhúsi 
við SJÁVARBAKKANN í Hafnarfirði í gön-
gufæri við alla helstu þjónustu. 

PANTIÐ SKOÐUN

SKIPALÓN 10 - HFJ - 50 ÁRA OG ELDRI
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir ásamt stæðum 
í bílageymslu í nýju lyftuhúsi fyrir 50 ára og 
eldri á sérlega góðum útsýnisstað. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar en án gólfefna nema á 
baðherb. og þvottahúsi þar sem verða flísar. 
Innréttingar frá Parka, AEG tæki.  Golfvöllur 
í göngufæri.  Afhending við kaupsamning.  
Pantið tíma hjá sölumanni hjá Ás fasteignasö-
lu til að skoða.  Aron 772-7376, Eiríkur 862-
3377 og Jónas 892-1243.   Verð frá 20,0 millj.

50 ÁRA OG ELDRI

AUSTURKÓR - KÓP

OPIÐ HÚS

NÝTT

NÝTT



Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bílageymslu. 
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá

g j j ý y g g y

67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum 
g g j

svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum. 
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og 
www.fjarfesting.is

LANGHOLTSVEGUR
104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.

HRAUNTUNGA
200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 44,9 millj.

EGILSGATA
101 Rvk.  135,7 fm sérhæð með bílskúr.

Nýlega standsett.  Vel skipulögð.
Verð 41.9 millj

REKAGRANDI 
107 Rvk. Snyrtilega og vel við haldin 2ja

herb íbúð, vel skipulögð.  
Verð 19,9 millj. 

LUNDEYJARSUND  
Sumarhús.  Hraunborgum í Grímsnesi. 
43,9 fm. Þjónustumiðstöð í göngufæri.  

Verð 8,7 millj

KEILUFELL
111 Rvk.  Mjög gott og mikið standsett 

einbýlishús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr. Verð 39,5 millj.

HÁTÚN
105 Rvk.  Penthouse.  Glæsileg eign.  

Sérsmíðaðar innréttingar.  Innbyggð lýs-
ing.  Frábært útsýni.  Tvennar svalir.

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteingasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæm-
darstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

17. JÚNÍTORG 7
210  Garðabær. 123 fm. 3ja herb. 

ásamt stæði í bílageymslu. Gott útsýni. 
Verð 34,0 millj. 

SLÉTTUVEGUR
108  Rvk.  85 fm. 3ja herb. ásmt 24 
fm bílskúr.  Gott útsýni.  Góð og vel 

umgengin sameign. Verð 39,9 millj.

50 ára og eldri

55 ára og eldri

Aukaíbúð

ROFABÆR
110 Rvk.
4ra herb.  
Mikið endurnýjuð. 
Sameign öll mjög góð.  
Góð leiksvæði.  

FELLSMÚLI
108  Rvk. 
5 herb.  
124,5 fm. 
Stórar stofur.
Gott skipulag 
Snyrtileg og vel umgengin.
Verð 28,9 millj.

GOÐALAND
108  Rvk. 
Gott raðhús á einni hæð .  
Frábær staðsetning. 
Falleg og stór lóð.  
Verð 62,5 millj. 

NÝBYGGING

NÝ

LANGALÍNA 15-23
SELD

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

4 SVEFNHERBERGI

Óskar 
Sölufulltrúi

893 2499
oskar@fasttorg.is

Sigurður
Löggiltur
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NÝJAR
ÍBÚÐIR

Bjartar, vandaðar og vel skipulagðar 3-4 herbergja 
íbúðir á frábærum stað í Kópavogi. Húsið stendur á 
fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  
Glæsilegt útsýni.  Vandaðar innréttingar frá INNX, 
parket á gólfum, innihurðir eru spónlagðar úr eik og 
yfirfelldar. Forstofa, baðherbergi og þvottahús 
flísalögð. Góðar svalir, lyfta og bílgeymsla.  Stutt er í 
verslanir, skóla, sund, fimleikahús og tvo golfvelli.

Þorrasalir 5-7 
201 Kópavogur

Herbergi: 3-4

Fjölbýlishús 

Bílageymsla

Lyfta

Stærð: 95 - 119  fm

Íbúðirnar afhendast fullbúnar í des 2013. 

Íbúð fm herb Verð Staða
101 116,2 4 34.300.000      Laus
102 93,5 3 27.500.000      Laus
201 115,4 4 34.600.000      Laus
202 93,5 3 28.000.000      Seld
203 94,4 3 28.000.000      Laus
204 94,9 3 28.000.000      Laus
205 117 4 36.200.000      Laus
206 95,5 3 28.000.000      Laus
207 118,5 4 34.300.000      Laus
301 115,6 4 35.800.000      Laus
302 93,9 3 28.200.000      Laus
303 94,7 3 28.200.000      Laus
304 94,9 3 28.200.000      Laus
305 117 4 35.800.000      Laus
306 95,5 3 28.000.000      Laus
307 118,7 4 34.300.000      Laus
401 115,5 4 36.200.000      Seld
402 94,1 3 28.600.000      Seld
403 94,5 3 28.600.000      Laus
404 94,9 3 28.600.000      Laus
405 117 4 36.200.000      Laus
406 95,5 3 28.000.000      Laus
407 119,2 4 34.600.000      Laus
501 115,5 4 36.800.000      Seld
502 94,2 3 28.900.000      Seld
503 94,6 3 28.900.000      Laus
504 94,9 3 28.900.000      Laus
505 117 4 36.800.000      Seld
506 95,5 3 28.400.000      Laus
507 119,3 4 38.400.000      Seld
601 116,9 4 36.800.000      Seld
602 93,9 3 30.800.000      Laus
603 94,6 3 30.800.000      Seld
604 94,9 3 30.800.000      Laus
605 118 4 39.500.000      Seld

Þorrasalir 5-7

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.



Traust þjónusta í 30 ár

Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

MELABRAUT 4 - NEÐRI SÉRHÆÐ
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 19:00 - 20:00. Falleg 127 
fm neðri hæð, í fallegu þríbýli á Seltjarnarnesinu. Stór og björt stofa 
og borðstofa. Eldhús með góðum innréttingum. Þvottahús innan 
eignar. Tvennar svalir. Þrjú svefnherbergi. Einstaklega falleg og góð 
sameign. Gólfefni íbúðar eru parket og flísar. Verð: 43,5 millj.

KRINGLAN 87 - GLÆSILEG EIGN
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:30 - 19:30.
Glæsileg 91 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð með sértimburverönd til 
suðurs, á eftirsóttum stað í Austurbæ Reykjavíkur. Tvö svefn-
herbergi. Fataherbergi. Stór og björt stofa og borðstofa. Fallegar 
nýlegar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Verð 32,9 millj. 

LYNGMÓAR 10 - 4-5 HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ kl. 17:30-18:00. Glæsileg og 
nýstandsett  4-5 herbergja íbúð á 2. hæð auk bílskúrs. 3 svefnher-
bergi. Rúmgóð stofa með frábæru útsýni. Eldhús með hvítri innrétt-
ingu. Baðherbergi með baðkari. Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð 
m.a. gólfefni, hurðir, innréttingar, tæki o.fl. Verð 34,9 millj.

MARTEINSLAUG 1 - 4RAHERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 17:30. Falleg 129 fm 
4ra herb. íbúð með góðu útsýni og stæði í bílageymslu. Stór og björt 
stofa með útgengt á timburverönd til suðurs. Eldhús með borðkrók. 
Þrjú svefnh. með skápum. Þvottahús innan íbúðar. Flísalagt baðher-
bergi. Fallegar innréttingar. LAUS STRAX. Verð 34 millj.

ÞORLÁKSGEISLI 5 - 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 - 19:00. Mjög falleg 
og rúmgóð 4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Eldhús er opið í stofu,  falleg innrétting. Stór og björt stofa með suð-
vestursvölum. Þrjú svefnherbergi. Fataherbergi. Þvottahús. Fallegt 
flísalagt baðherbergi. Áhv. 21 millj.  Verð 31.9 millj

BREKKULAND 1 - EINBÝLISHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00. 302 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum, þ.e. kjallari og hæð, ásamt 50 fm 
bílskúr. Fjögur herbergi og tvær stórar samliggjandi stofur með suð-
vesturverönd. Stórt eldhús. Kjallarinn, sem er 123 fm, er fokheldur. 
Eignin bíður upp á mikla möguleika fyrir laghenta. LAUS STRAX. 
Verð 37,9 millj.

BAKKASTAÐIR 43 - EINBÝLISHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:30 - 19:00. Gott 5-6 
herbergja einbýlishús á einni hæð með bílskúr. Einstaklega fallegt 
útsýni er frá lóðinni. Eignin er skráð 224,7 fm þar af er bílskúrinn 
40,2 fm. Stór og björt stofa. ELdhús með góðum borðkrók. Rúmgóð 
svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Innangent er í bílskúr. LAUST 
Verð: 55 millj.

LJÓSABERG - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
Glæsilegt 200fm einbýlishús á einni hæð auk 60 fm bílskúrs á 
fallegum stað í Hafnarfirðinum. Fimm rúmgóð svefnherbergi. 
Sjónvarpshol, stofa / borðstofa og arinstofa. Fallegar sérsmíðaðar 
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Stór og fallegur garður með 
verönd og heitum potti. Bílskúr fullbúinn með mikilli lofthæð. Eignin 
er laus til afhendingar. Verð 65 millj. 

BLÓMVANGUR - EINBÝLISHÚS 
173,4 fm einbýlishús ásamt 36,5 fm bílskúr. Anddyri með fatahengi.  
Hol.  Eldhús. Þvottahús með geymslu og útgengi í garð.  Stór stofa 
auk sólskála.  Svefnherbergisgangur.  Þrjú svefnherbergi. Flísalagt 
baðherbergi. Eignin þarfnast viðhalds. LAUS STRAX. Verð  42 millj.

Sævangur - EINBÝLI
Vel staðsett 459,4 fm einbýli í Hafnarfirði. Eignin er á 2 hæðum. Efri 
hæð: Stofa, sólskáli, tvö baðherbergi, eldhús, þvottahús, þrjú svefn-
herbergi, rishæð með arni, bílskúr. Á neðri hæð eignarinnar eru 
þrjár aðskildar íbúðir. Fallegur garður. Laus strax. Verð 69.9. millj

VESTURGATA - EIGN Í SÉRFLOKKI
Glæsileg 77 fm 3ja herb. íbúð með sérinngangi í hjarta miðbæjar 
Reykjavíkur. Eignin er nýlega uppgerð þar sem upprunalegu útliti 
er leyft að halda sér. Tvö svefnherbergi, stór og björt stofa og stór 
borðstofa. Gólfefni eru slípuð gólfborð. Björt og vel skipulögð. 

 

HOLTSGATA - 3JA HERBERGJA
3ja herbergja 65 fm risíbúð á góðum stað í Hafnarfirði. Tvö svefn-
herbergi. Geymsla. Baðherbergi með sturtu. Eldhús með eldri 
innréttingum. Björt stofa. Sameiginlegt þvottahús. Stutt er í skóla og 
leikskóla. LAUS STRAX. EKKERT ÁHVÍLANDI. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sigurður Hjaltested
Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 5400
sigurdur@skeifan.is 

Magnús Hilmarsson
Sölumaður 
Sími: 896 6003
magnus@skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 896 6000
eysteinn@skeifan.is

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

Sölulaun eigna yfir 60 milljónir aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

www.skeifan.is
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Strandvegur – Sjávarlóð 
– Bílskýli
Falleg 122 fm 3ja til 4ra herb. íbúð á jarðhæð 
á frábærum stað við sjóinn. Fallegar innrétt. 
Parket. Sérgarður m/verönd. Fallegt útsýni. 
Mikið fuglalíf við sjóinn beint fyrir neðan lóðina. 
Verð 39,9 millj.

Hvassaleiti – 5 til 6 herb. 
- Bílskúr
Falleg og sérlega rúmgóð 126 fm endaíbúð á 
3ju hæð á sérlega góðum stað við Hvassaleitið 
ásamt 21 fm bílskúr. Stórar stofur. Tvennar svalir 
í vestur og suður. Góð eign á frábærum stað. 
Verð 33,9 millj.

Hæðargarður – Þjónustuíbúð
Falleg 2ja herbergja þjónustuíbúð fyrir eldri 
borgara á 4. hæð ásamt stæði í bílageymslu. 
Fallegar innréttingar, parket. Flísalagðar suður 
svalir út frá stofu. Sérlega fallegt útsýni. Eignin 
er fyrir 65 ára og eldri. Nýmáluð íbúð. 
Verð 27,9 millj.

Gullsmári – 3ja herbergja
Falleg 89 fm 3ja herb. íbúð á 3ju hæð í lyftublokk. 
Fallegar innréttingar. Parket. Yfirbyggðar svalir 
í suður. Stutt í alla þjónustu svo sem Smára-
lindina, skóla, leikskóla, Smáratorg, íþróttaiðkun 
o.fl. allt í göngufæri. Íbúðin er laus strax. 
Verð 26,9 millj.

Kristnibraut – 3ja herbergja
Mjög falleg nýleg 93 fm 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð. Fallegar innréttingar. Parket. Glæsileg 
ný timburverönd út frá Stonu með skjólveggjum. 
Áhv. húsnæðislán frá Landsbanka ca 19,6 millj 
Verð 25,9 millj.

Glæsibær – Einbýli
Glæsilegt 156 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 
28 fm bílskúr. Fallegar innréttingar. Gegnheilt 
parket. 5 svefnherb. Arinn í stofu. Stórglæsi-
legur garður með góðum timburpöllum og 
heitum potti. Sérlega fallegt útsýni út yfir Elliða-
árnar. Glæsileg eign á frábærum stað. 
Verð 54,9 millj.

Austur – Kópavogur - Glæsilegar sérhæðir með einstöku útsúni

Höfum til sölu 6 glæsilegar nýjar sérhæðir á einum fallegasta útsýnisstað á höfuðborgar-
svæðinu. Um er að ræða 128 og 138 fm hæðir sem skilast fullbúnar án gólfefna eða 
tilbúnar til innréttinga. Stórar svalir 16 og 20 fm. Afh. í okt. til des. 2013. 
Verð á tilb. til innréttinga frá 32,4 millj. 
Verð á fullbúnum á gólfefna frá 39,4 millj.

NÝ EIG
N

Tunguvegur – Raðhús
Fallegt 110,5 fm raðhús sem er 2 hæðir og 
kjallari á rólegum stað í Smáíbúðahverfinu. 
Fallegar innréttingar. Afgirtur suðurgarður með 
góðum timburpalli og heitum potti. 
Verð 29,6 millj.

NÝ EIG
N

Hjarðarhagi – 3ja herbergja
Falleg 3ja herbergja 91,4 fm  íbúð á 1. hæð 
í góðu fjölbýli á þessum eftirsótta stað í 
Vesturbænum. Nýtt bað. 
Suður svalir. 
Laus fljótt. 
Verð 27,8 millj.

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N
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Brekkuland 1 - 270 Mosfellsbær 
302,3 m2 einbýli með kjallara og bílskúr við 
Brekkuland. Kjallari er fokheldur. Húsið er 
timburhús á steyptum kjallara. 4-5 herbergi, 
góður bílskúr. V. 37,9 m.

 
Dalsel 6 - 109 Reykjavík 
Falleg og björt 39,5 m2 stúdíóíbúð í kjallara 
við Dalsel 6 í Reykjavík. Íbúðin er mikið 
endurnýjuð og með fallegum innréttingum. 
V. 11,9 m.

 
Auðbrekka 21 og 23 – 200 Kópavogur
Gott 398,7 m2 atvinnuhúsnæði vel staðsett 
við Auðbrekku 21  í Kópavogi en með 
aðkomu að neðanverður frá Dalbrekku. 
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 39,0 
m.Gott 342,7 m2 atvinnuhúsnæði vel staðsett 
við Auðbrekku 23 í Kópavogi en með aðkomu 
að neðanverður frá Dalbrekku. V. 35,0 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Fallegt og mikið endurbætt 
190,8 m2 einbýlishús á 
einni hæð við Barðavog 1 
i Reykjavík. Húsið skiptist 
í fimm svefnherbergi, tvö 
baðherbergi, glæsilegt eldhús, 
stofu, borðstofu, þvottahús og 
bílskúr. V. 65,5 m.

Laust strax-borði 

Barðavogur - 104 Reykjavík 

Auðbrekka 25-27 - 200 Kópavogur 
Gott 1520,9 m2 atvinnuhúsnæði á 2. 
hæðum við Auðbrekku/Dalbrekku  
í Kópavogi. Um er að ræða tvær 
jarðhæðir, önnur með aðkomu frá 
Auðbrekku og hin með aðkomu 
frá Dalbrekku. Á neðri hæð eru 6 
innkeyrsluhurðir og inngönguhurð og 
á efri hæð eru þrjár inngönguhurðir 
og inngönguhurð. V. 150.000 m.

Laust strax-borði Grensásvegur 12 - 108 Reykjavík 
1567 m2 atvinnuhúsnæði við Gren-
sásveg 12 í Reykjavík. Húsnæðið er 
rúmlega fokhelt þ.e. búið er að rífa 
að mestu allt innan úr húsnæðinu. 
Húsnæðið er selt í því ástandi sem 
það er í dag. V. 99,5 m.

Arkarholt 7 - 270 Mosfellsbær 
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 
til 18:00 

215,3 m2 einbýlishús á einni hæð 
með stórum bílskúr. Nýtt eldhús, 4-5 
svefnherbergi, falleg og björt stofa 
og tvö baðherbergi.  Falleg aðkoma 
er að húsinu, stórt bílaplan með 
snjóbræðslu. Húsið stendur á 1.001 
m2 lóð og þar af er mjög stór og 
skjólgóður suðurgarður. V. 49,9 m.

Akurholt 18 - 270 Mosfellsbær 
Opið hús þriðjudaginn 11. júní frá  
kl. 17:30 til 18:00

214,2 m2 einbýlishús með bílskúr. 
Stór timburverönd með heitum potti 
og gróinn garður. Húsið er talsvert 
endurnýjað. 5 herbergi og 2 stórir 
sólskálar. Skipti mögulega 4ra her-
bergja íbúð í Mosfellsbæ. V. 46,9 m.

Laus strax

Laus strax

Laus strax
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 Byggingarlóðir 
til sölu.
Erum með til sölu ýmsar gerðir byggingarlóða í landi 
Helgafells og Leirvogstungu í Mosfellsbæ. Erum með 
lóðir undir einbýlishús, raðhús, fjórbýlishús og lóðir 
undir 8-32 íbúða fjölbýlishús.  

Allar nánari upplýsingar gefur 
Einar Páll Kjærnested í síma 586 8080.

Laus strax

Laus strax

Sími: 510 3800  /  husavik.netSími: 530 6500  /  heimili.is Sími: 569 7000  /  miklaborg.is
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ÞAÐ ER  L ÍKLEGR A AÐ  E IGN Þ ÍN  VERÐI  SELD  EF HÚN ER  Á  SÖLUSKRÁ HJÁ  OKKUR .  ÞÚ  BORGAR EKKERT EF V IÐ  SEL JUM EKKI .

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Hafnarfjörður- Lindarberg
Parhús á tveimur hæðum með
innb. bílskúr. Falleg gróin lóð með
sólpalli. Hiti í bílaplani. 190,7fm
ásamt 38 fm innb. bílskúr eða
samtals 229,7 fm. Út af stofu eru
tvennar svalir til austurs og suður.
Gott útsýni er úr stofum. Á gólfum
eru flísar og parket. V. 47,9 m. 5732

Valshólar - 4 svefnherbergi
5 herbergja falleg og rúmgóð 113fm
endabúð á  miðhæð í litlu fjölbýli
við Valshóla.  4 svefnherbergi. 
Mjög snyrtileg sameign.
V. 23,5 m. 6218

Jöklafold -  Grafarvogur. 
4ra herbergja 114,90 fm endaíbúð
á 1. hæð með tvennum svölum
ásamt 20,6 fm bílskúr eða samtals
135,5 fm.öll sameign snyrtileg og
umhverfi ákaflega friðsælt.
V. 29,5 m. 6094

Háaleitisbraut 
3ja herb.80 fm íbúð á jarðhæð/
kjallara.Tvö ágæt herbergi, stofa og
nýlega endurnýjað baðherbergi.
V. 20,9 m. 6286

Blikahólar  . Laus
Rúmgóð 3ja herb. ca. 95fm íbúð á
2.hæð í lyftublokk með góðu útsýni
yfir borgina. Íbúðinn er laus nú
þegar. Viðgerðir standa yfir utanhús
sem seljandi mun greiða. Á gólfum
eru parket á holi en teppi á stofu, 
dúkar á öðru. V. 20,9 m. 6275

KRISTNIBRAUT -lyftuhús.
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan
íbúðar. Skipti á minna í Neðra
Breiðholt eða Kópavogi möguleg.  
V. 26,5 m. 5783

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli.
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli
Íslands við húsgaflinn. . Á jarðhæð
er sérgeymsla og sameiginlegt
þvottahús. Gamlar innréttingar.
V. 17,2 m. 6280

Austurberg 
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél
á baði.Stórar suðursvalir með miklu
útsýni.  V. 15,9 m. 3902

Ferðaþjónustan 
Kleppjárnsreykjum
Lögbýlið Björk ásamt Ferðaþjón-
ustunni Kleppjárnsreykjum er til
sölu. Skipti möguleg á íbúð/húsi
á Reykjavíkursv. Veitingasala/
matasala/lottó Aðstaða fyrir allt
að 100bíla, Endurnýjað einbýli.6
herbergi.  6269

Eskifjörður - 2ja íbúða 
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum, 
innbyggður 52,2fm bílskúr. Eign
í góðu viðhaldi. Möguleiki á
aukaíbúð. Vel staðsett eign. 4941

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm. sumarhús í Miðfellslandi
og 1/2 ha. eignarland. Svonefnt
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug. Stofa og eldhús,
salerni með wc og svefnherb.
Verönd. Rafmagn, hitakútur og kalt 
vatn tekið úr eigin veitu (borhola í 
lóðinni). V. 8,5 m.4668

Sumarhús- Grafningur.
Snyrtilegt og fallega innréttað
sumarhús í landi Grímkelsstaða
í Grafningi í Grímsnes- og
Grafningshr. Landið allt vel gróið,
mikill trágróður og geysifallegt
útsýni. Lóðin er 2500 fm og  leigð
til 50 ára frá 1. október 2002 til 1.
október 2053 V. 9,2 m. 2266

Mosfellsbær - Hlíðarás 
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma.
Tveggja íbúða möguleiki.   Laust við kaupsamning. V. 55,0 m. 5836

Langar þig að búa hér?
TIL SÖLU – LJÓSAKUR 2-8, GARÐABÆ

Mannverk reisir 24 íbúðir á Ljósakri 2-8 í Garðabæ. Í hverju húsi eru 

sex 2-4 herbergja íbúðir, þrjár á hverri hæð og geymslur í kjallara. 

Galdurinn á bak við þessi hús er einfaldleikinn. Sérinngangur er að 

hverri íbúð sem tekur á móti þér björt og hlýleg, með hátt til lofts 

og stórum gluggum. Veglegar svalir bjóða þér út að horfa suður 

yfir Garðabæ.

Fáðu nánari upplýsingar um draumaíbúðina hjá söluaðilum.

Arkitektahönnun: Teiknistofa Ingimundar Sveinssonar.
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OPIÐ HÚS 
að Ljósakri 4

Mánudag 10. júní 17:00 - 19:00



Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Sogavegur 162, Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG kl. 17-18. 
Vorum að fá í sölu sérlega vel skipulagt parhús á tveimur hæðum 
á þessum eftirsótta útsýnisstað. Hvor hæð er 68,5 fm að grunnfleti. 
Húsið verður afhent fullbuið að utan, og tilbúið til innréttinga að innan 
eða lengra komið í samráði við kaupanda. Malbikað plan er fyrir fra-
man. Annars er lóð grófjöfnuð. Verð 43 millj.

Ásmundur Skeggjason fasteignasali verður á staðnum 
í dag með allar frekari upplýsingar ásamt teikningum af 

eigninni. S: 895 3000.

OPIÐ HÚS

TIL SÖLU
Tilboð óskast í fasteignina Sigtún 2  

í Mýrdalshreppi.
15411 – Sigtún 2, eigandi 
Ríkissjóður Íslands. 
Um er að ræða steinsteypt 
einbýlishús á þremur 
pöllum með innbyggðum 
bílskúr sem stendur á 750 
m² leigulóð. Húsnæðið er 
er laust frá og með  
1. júní nk. 
Húsið er samtals 210,3 m², 

byggt árið 1977 og hefur verið mikið endurnýjað að utan og eldhús og 
bað var endurnýjað fyrir nokkrum árum. 
Brunabótamat er kr. 45.950.000,- og fasteignamat er kr. 18.750.000,- 
samkvæmt Þjóðskrá Íslands - fasteignaskrá. 
Húseignin verður til sýnis í samráði við Önnu Birnu Þráinsdóttur í síma 
488 4305. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkis-
kaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík  fyrir kl. 10.00 
þann 18. júní 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er 
þess óska. 

Hjá Miðbæ er kappkostað við að vanda til allra 
þátta er koma að kaupum og sölu fasteigna.

Kristbjörn Sigurðsson
Löggiltur 
fasteignasali

Sigfús Aðalsteinsson
Söluráðgjafi

Ingólfur Ingvarsson
Söluráðgjafi 

www.midbaer.is Nánari upplýsingar um eignir áVegmúli 2    |    108 Reykjavik    |    sími: 588 3300    |    midbaer@midbaer.is

S: 588 3300
Veitingastaður í Hraunbæ
Höfum fengið til sölumeðferðar veitingastaðinn Rizzo Pizzeria í Hraunbæ 
sem er staðsetttur í litlum verslunarkjarna. Frábær rekstrareining, hentug 
fyrir samhenta fjölskyldu sem og veitingamenn.

Rizzo hefur boðið upp á eldbakaðar pizzur við frábæran orðstír! 

Upplýsingar gefnar á skrifstofu Miðbæjar eða í síma 588 3300
Þessir veitingastaðir geta selst í sitthvoru lagi eða saman.

Veitingastaður í Bæjarlind
Höfum fengið til sölumeðferðar veitingastaðinn Rizzo Pizzeria í Bæjarlind.
Frábær rekstrareining og býður staðurinn upp á ýmsa möguleika meðfram 
núverandi rekstri. Hentug fyrir samhenta fjölskyldu sem og veitingamenn.

Rizzo hefur boðið upp á eldbakaðar pizzur við frábæran orðstír! 

Upplýsingar gefnar á skrifstofu Miðbæjar eða í síma 588 3300
Þessir veitingastaðir geta selst í sitthvoru lagi eða saman.

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði 
á besta stað í miðborginni

TIL LEIGU

Túngata 5 er eitt af virðulegustu húsum bæjarins. Til leigu er 2. hæð 
hússins sem er um 165m2. Á hæðinni eru 3 skrifstofur og eldhús auk 
opins rýmis sem hægt er að stúka niður ef þarf. 

Hæðin er nýstandsett og allar lagnir nýjar. Tölvu- og símatengi eru í 
öllum herbergjum. Hæðinni fylgja tvö bílastæði í portinu bak við húsið. 

Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við:
Ólafur B. Blöndal í síma 690 0811, olafur@fasteign.is 
eða Gísli Rafn Guðmundsson í síma 893 8323, gisli@fasteign.is

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Funalind 23,  
4 hæð + Bílskúr
Opið hús mánud. 10. júní milli 
17.00-18.00

Frábær útsýnisíbúð með 
BÍLSKÚR 143,8 fm. á 5. hæð í  
Funalind 23, íbúðin er 115,4 fm. 
bílskúr 28,4 fm. – 

GÓÐ EIGN Á BESTA STAÐ, 
gott aðgengi, lyfta, sjálfvirkir 
hurðaopnarar í sameign.

Þorbjörn Pálsson löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Upplýsingar veitir Gunnlaugur  
s: 617-5161 gab@alltfasteignir.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



www.fasteignasalan.is 
 

25,9 m 

27,9 m 

Elín Viðarsdó r Löggiltur fasteignasali 
Sími: 695 8905  elin@fasteignasalan.is 

26,9 m 
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Ég hef dýrmæta og góða reynslu í fasteignaviðskiptum og 
stend við bakið á þér alla leið. 

 
 

18,9 m 

Hraunbær 102H 
Opið hús mánud. 10.06. kl 17.00-17.30 
Rúmgóð 4ra-5 herbergja, 121,6 fm 
Sérgarður 
Lítið fjölbýli, 2ja hæða 
4 íbúðir í stigagangi 
Rúmgóðar svalir á heilli hlið íbúðar 

89,9 m 

24,9 m 

LÆKKAÐ 
VERÐ 

LAUS VIÐ 
KAUPSAMNING 

Klukkurimi  
Íbúðin er laus við kaupsamning 
Rúmgóð 4 herb., 101,5fm 
3 góð svefnherbergi 
Sér inngangur 
Nýlega endurnýjað baðherbergi 
Gott viðhald 

Ugluhólar 2  
Opið hús mánud. 10.06. kl 18.00-18.30 
Rúmgóð 3ja herbergja, 73,4 fm 
Fallega endurnýjað eldhús og baðherb. 
Stórar svalir meðfram heilli hlið íb. 
Opin og björt 
Skipti mögul. á stærri eign á Selfossi 

39,9 m 9,9 m 

Hrísalundur Akureyri  
2ja herbergja, 47,4 fm 
Sérinngangur 
Endurnýjað eldhús 
Svalir í vestur meðfr. heilli hlið íbúðar 
Frábær fyrsta eign 
Stutt á skíði 

9,9 m 

Háteigsvegur 24  
Opið hús þriðjud. 11.06. kl 18.00-18.30 
Rúmgóð 4ra herb hæð, 143,7 fm 
3 svefnherbergi 
Bílskúr með útleigumöguleika 
Sérinngangur 
Tengi fyrir þvottavél á baði 

Skógarás Hafnarfirði   
Einbýlishús í sérflokki, hannað af Valdísi Bjarnardóttur arkitekt 
5 herbergja, 266,9 fm. Þar af 34,7 fm bílskúr 
Aukin lofthæð og sérsmíðaðar innréttingar og hurðir frá Fagus, Þorlákshöfn 
Stórglæsileg og einstök eign, staðsett innarlega í botnlanga og með óhindruðu 
útsýni til nær allra átta 
Stutt er í hesthúsabyggð og göngufæri að Hvaleyrarvatni. Friðlýst svæði aftan við 
lóðamörk 

Rangársel 8   
Rúmgott hús, 169,6 fm 
Þar af 27,6 fm bílskúr 
3 svefnherbergi 
Stór suðurverönd 
Endurnýjað eldhús 

Annars vegar er um að ræða 320 fm. mjög 
gott skrifstofuhúsnæði á annari og þriðju 
hæð, sem hægt er að nýta í heild eða  
sitthvoru lagi.  Aðstaða er til fyrirmyndar 
á allan hátt, m.a. opin vinnurými, afstúkuð 
skrifstofa, fundaherbergi, og góð starfs-
mannaaðstaða. Vandaðar innréttingar, 
gólfefni, lýsing og lagnastokkar.

Hins vegar mikið rými á jarðhæð/ 
kjallara, m.a. u.þ.b. 3-400 fm. salur með 
leyfi fyrir um 300 manns. Glæsileg aðkoma 
og vandaðar innréttingar. Sér starfsmann 
aaðstaða með snyrtingu, fatahengi,  
ræstikompu, geymslum og búninga- 
aðstöðu. Eldhús og veitingabar. Næg 
bílastæði. Óskað er eftir leigutilboðum.

Sundagörðum 2 Sími: 533-4800

Laust strax

Mörkin 6 104 Reykjavík.
Salur Ferðafélagsins/  
skrifstofuhúsnæði

Allar nánari uppl. í síma 533-4800 og 896-9303 Stefán Bjarki Óafsson

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800

gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

FAGMENSKA – REYNSLA – METNAÐUR

Mjög vel staðsett 75,8 fm enda 
raðhús á einni hæð með fal-
legum suður garði og afgirtri 
suður timbur verönd. Stuttur 
afhendingartími. 

Verð: Tilboð.

BREKKUBYGGÐ – GARÐABÆ

Opið hús mánud. 10. júní  
frá kl. 17:30-18:00 
Mjög vel staðsett 3-4ra her-
bergja 115 fm íbúð á 10.hæð í 
góðu lyftuhúsi með tvennum 
svölum og glæsilegu útsýni. 
Laus strax. Verð 30 m. 
Ragnar tekur á móti áhuga-
sömum.

HRÍSMÓAR 1 – GARÐABÆ 

Opið hús mánud. 10. júní frá 
kl. 17:30-18:00 
Mjög góð og vel staðsett 130,8 
fm 4ra herbergja enda íbúð á 
jarðhæð með sér inngangi og 
afgirtri suður timbur verönd. 
Verð 42,9 m. 
Pétur tekur á móti 
áhugasömum.

LÍNAKUR 3b – GARÐABÆ 

Opið hús mánudaginn 10. júní  
frá kl 17:30-18:00  
Mjög vel staðsett 155,7 fm enda 
raðhús með innbyggðum 28,7 fm 
flísalögðum bílskúr samtals birt 
séreign 184,4 fm. Húsið er á þremur 
pöllum  og stendur á 1.072 fm 
fallegri lóð með afgirtum sólpöllum 
í austur, suður og vestur og stóru 
mynstur steyptu stimpluðu bílaplani. 
skipti á minni eign. 
Verð 58 m.

BIRKIÁS 1 – GARÐABÆ 

Til sölu nýjar 2-4ra herbergja 
íbúðir við Ljósakur 2-8. sér 
inngangur í allar íbúðir. 

Afhending í júlí – sept.

LJÓSAKUR – GARÐABÆ 
Erum með sterka kaupendur að sérbýli, par eða raðhúsi í 
Brekkubyggð, Flötum eða Löngumýri í Garðabæ.  
Kaupverð allt að 45 m.kr..

Vöntun á eignum í 103. Erum með kaupendur að eignum í 
Rvk 103 - Kringlunni og Leitum.

Erum með kaupanda að 2-3ja herb. íbúð að Kirkjulundi. 
Nánari upplýsingar veitir Ragnar s. 845 6847  
(ragnar@gardatorg.is)

VANTAR EIGNIR Í GARÐABÆ  OG 103 REYKJAVÍK

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI

Fjarðargötu 17, Hf.

Sími 520 2600
as@as.is
www.as.is

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Lítið sumarhús  á skógivaxinni eignarlóð (u.þ.b. ½ hektari) í frábæru 
litlu sumarhúsahverfi rétt hjá Flúðum (Reykjaból). Sumarhúsahverfið á 
bæði heitavatns- og kaldavatnsholu. Bústaðurinn er skemmdur en allar 
undirstöður, gólf, grind og þak eru að mestu í lagi. Búið er að hreinsa húsið 
inn að grind. Búið er að undirbúa pláss fyrir stækkun hússins. Allar lagnir 
að bústaðnum eru nýjar, rafmagns, kalda- og heitavatns. Frárennslislagnir 
og ný rotþró frágengin. Miklir möguleikar á að gera fallegt hús á frábærum 
stað.  Verð aðeins 5,2 milljónir

Hafið samband við Kára hjá Ás, kari@as.is – 520 2600

Til sölu rótgróið fyrirtæki með eigin innflutning 
og framleiðslu á vandaðri og þekktri vöru. Miklir 

framtíðarmöguleikar fyrir hendi. Gott verð.

Nánari upplýsingar í síma 773-4700  og á atv..is
Fyrirtækjasala Ísl. S: 520-3500 www.atv.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Prestastígur 9 í Reykjavík

Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 94 fm. 
Íbúðin er á fyrstu hæð í fimm hæða fjölbýlishúsi. Í húsinu er lyfta og fylgir 
aðgangur að samkomuhúsi. Verð búseturéttarins er um kr. 3.5 millj. og 
eru mánaðargjöldin um 137.000.-. 

Umsóknarfrestur er til  18. júní n.k.
Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma  
552-5644 milli kl. 9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar 
um íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Grænlandsleið 47 
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 
3ja herbergja íbúð um 95 
fm að stærð.  Íbúðin er á 
efri hæð í tvíbýlishúsi. Sér 
inngangur er inn á hvora 

hæð fyrir sig.   Bílskúr fylgir íbúðinni. Ásett verð búseturéttar er kr. 10 
millj. og mánaðargjöld um 134.000.-. Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt 
innifalið nema rafmagn skv. mæli.

Lindasíða 27 á 
Akureyri
Til sölu er búseturéttur í 
3ja herbergja íbúð sem 
er um 95 fm að stærð. 
Íbúðin er í  raðhúsi og fylgir 
um 33 fm bílskúr. Ásett 

verð búseturéttar er kr. 11 millj. og mánaðargjöld um 111.000.-. Í 
mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt innifalið nema rafmagn og hiti skv. 
mæli.

Smyrlaheiði 5 í 
Hveragerði
Til sölu er búseturéttur í 
3-4ra herbergja íbúð sem 
er um 123 fm af stærð. 
Íbúðin er í fjögurra íbúða 
raðhúsi og fylgir stæði í 

bílakjallara og aðgangur að samkomusal.
Ásett verð búseturéttar er kr. 3.750.000.- og eru mánaðargjöld um 
157.000.-. Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt innifalið nema rafmagn og 
hiti samkvæmt mæli.

Vallarbraut 12 á 
Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð sem er um 
110 fm að stærð. Íbúðin er 
í  raðhúsi og fylgir um 30 
fm bílskúr.
Ásett verð búseturéttar 

er kr. 7.5 millj. og mánaðargjöld um 157.000.-. Í mánaðargjaldi 
íbúðarinnar er allt innifalið nema rafmagn.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð 
þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 14. júní  n.k.
Tilboðsfrestur er til 21. júní  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins 
að Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á 
netfangið bumenn@bumenn.is

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL SÖLU

Allar nánari upplýsingar veitir:

Veitingastaður í ReykjavíkTil sölu veitingastaður í Reykjavík.

Um er að ræða veitingastað með eða 

án tækja.

Leigusamningur er til staðar á húsnæðinu.  

Góð staðsetning og mikill sýnileiki.  

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU

Magnús Kristinsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1025 / 861 0511
magnus@jofur.is

Flatahraun 31, 220 Hafnarfjörður
rétt við Ikea og Kaplakrika
Heil húseign alls 923 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Iðnaðarhúsnæði með stóru malbikuðu útisvæði. Húsnæðið hentar vel fyrir framleiðslufyrirtæki, heildsölu, 
verslun og þjónustu sem þarfnast góðrar aðkomu og útipláss t.d. fyrir vörugáma.  Fimm innkeyrsludyr 
eru á húsnæðinu 3m hæð og 4m breidd. Á jarðhæð er vinnslusalur, lager/sýningarsalur. 
Á 2. hæð eru skrifstofur. Góð staðsetning með miklu auglýsingagildi. Laust strax! 

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

ÓSKUM EFTIR

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

Allar nánari upplýsingar veitir:

Skrifstofuhúsnæði
Póstnúmer 103, 104, 105 eða 108
350-500 fm.

Leitum að 350-500 fm. skrifstofuhæð fyrir 

fjársterkan kaupanda í póstnúmeri 103, 

104, 105 eða 108. Tilbúið eða óuppgert 

húsnæði kemur til greina. 

Æskilegt er að lyfta sé í húsinu. Húsnæðið 

má vera hluti af stærra húsnæði sem er í 

útleigu.

www.saft.is

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ 
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ 
GAGNRÝNUM HÆTTI
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Við sérhæfum okkur í traust-
u m og þr aut re y ndu m 
öryggisbúnaði fyrir fyrir-

tæki, heimili og sumarbústaði,“ 
segir Kjartan Scheving, fram-
kvæmdastjóri IP kerfa, sem býr yfir 
mikilli þekkingu og langri reynslu 
af uppsetningu hvers kyns öryggis-
kerfa.

„Nú færist í aukana að húsráð-
endur setji upp innbrotsviðvörun-
arkerfi á heimili sín sem hægt er að 
tengja við stjórnstöð en hagstæðara 
og vinsælla er að láta kerfið hringja 
beint í eigandann,“ útskýrir Kjartan, 
sem þessa dagana þjónustar sum-
arbústaðaeigendur sem tryggja vilja 
sumarhús sín fyrir innbrotsþjófum 
og fleiru.

„Við erum með afar traust og 
hagstæð sumarbústaðakerfi sem 
að auki eru rekstrarfrí. Öll síma-
fyrirtæki bjóða nú ókeypis símtöl 
innan fjölskyldunnar og með einu af 
gsm-kortum fjölskyldunnar hringir 
kerfið frítt í eiganda sinn,“ útskýr-
ir Kjartan.

Hann segir algengt að sumar-
húsaeigendur hafi áhyggjur af því 
að vatn frjósi í lögnum yfir vetrar-
tímann.

„Áhyggjurnar verða óþarfar með 
hreyfiskynjara innbrotsviðvörunar-
kerfisins því í honum er innbyggð-

ur hitaskynjari sem fylgist með hita-
stigi sumarhússins. Þannig setur 
húsráðandi inn viðmið fyrir kulda 
og hita og kerfið hringir eða sendir 
sms þegar hitastig fer upp eða niður 
fyrir sett viðmið,“ upplýsir Kjartan 
um sumarhúsakerfið sem er bæði 
einfalt og fljótlegt í notkun og upp-
setningu.

„Kerfið er þráðlaust og með allt 
innbyggt. Því er hægt að byrja með 
grunnbúnaðinn og prjóna svo við 
hann eftir óskum og þörfum með 
reykskynjara, þráðlausri sírenu eða 
öðru. Skynjarinn er útbúinn inn-
byggðum gsm-búnaði og því hægt 
að stjórna honum úr fjarlægð með 
sms-i eða símtali, en einnig með 
fjarstýringu í lyklakippu eða lykla-
borði,“ segir Kjartan um hina fjöl-
breyttu möguleika.

„Það er óþarfi að fjárfesta í flókn-
um búnaði því nú er hægt að stýra 
öllu í símanum. Hins vegar er mik-
ilvægt að vanda valið og passa upp 
á gæði þegar öryggiskerfi fyrir sum-
arbústaði er valið því vegalengdin er 
of mikil fyrir falsboð sem stundum 
eiga sér stað í óvandaðri kerfum.“  

IP kerfi býður einnig skemmti-
lega nýjung fyrir snjallsímaeigend-
ur. Það er svokölluð símavagga þar 
sem hægt er að hlaða saman heima-
síma og snjallsíma.

Gemsinn vaktar innbrotsþjófana
IP kerfi flytur inn öryggisbúnað fyrir fyrirtæki, heimili og sumarbústaði frá þekktum framleiðendum. Nú ber hæst ómótstæðilegt 
tilboð á öryggiskerfum fyrir sumarbústaði sem er þráðlaust, rekstrarfrítt og vaktar hitastig og hættu á frostskemmdum á vetrum. 

Kjartan Scheving er framkvæmdastjóri IP kerfa þar sem frábærar lausnir fást í öryggisbúnaði fyrir heimili, sumarhús og fyrirtæki. MYND/STEFÁN

„Það er þægileg lausn og hægt 
að tengja farsíma við heimasíma og 
færa símtöl úr gemsum yfir í heima-
síma. Einnig er hægt að hringja far-
símasímtöl úr heimatólinu því á því 
eru tveir valtakkar: fyrir gemsa og 
heimasímalínu. Símaskrá farsím-
ans flyst yfir í heimatólið  og allir á 
heimilinu geta tengst vöggunni sem 
tekur sjö farsíma inn á eina vöggu og 
allt að fimm aukasímtól þráðlausra 
heimasíma,“ segir Kjartan um vögg-
urnar, sem eru nú á tilboði með 40 
prósenta afslætti.

„Við kappkostum að selja ein-
göngu traust og þrautreynd vöru-
merki á góðu verði. Þar á meðal 
brunakerfi frá Kentec, reykskynj-
ara frá Hochiki, reyksogskerfi frá Air 
Sense, stafræn gægjugöt frá Binno, 
aðgangs- og innbrotskerfi frá Caddix, 
Gardal og Paxton, IP-myndavélakerfi 
frá Planet og Geo Vision, gsm-kerfi og 
gsm-búnað frá Eldes og mynddyra-
símakerfi frá Paxton og Competi-
tion. Þá þjónustum við allan okkar 
búnað og sjáum um uppsetningar,“ 
segir Kjartan.

Hægt er að versla við IP kerfi að 
Reykjavíkurvegi 60 í Hafnarfirði og 
í vefversluninni www.ipkerfi.is. Þar 
eru alltaf góð tilboð í gangi og nú 30 
prósenta afsláttur af öryggiskerfum 
fyrir sumarbústaði.

EPIR2-kerfinu 
er hægt 
að stjórna 
með sms-i 
eða appi frá 
snjallsíma.

Öryggisnet sérsníðir lausnir að 

þörfum ólíkra viðskiptavina. Við 

bjóðum upp á mikið úrval af 

eftirlits- og öryggiskerfum fyrir lítil 

og meðalstór fyrirtæki.

Eldhemja fylgir með 

kaupum á QVIS 

myndavélakerfum

Lausnir handa fyrirtækjum af öllum stærðum

EFTIRLITS- 
OG MYNDAVÉLAKERFI

Opið 13-18 alla virka daga

Sími: 534 7050
oryggisnet.is

QVIS MYNDAVÉLAKERFI

Fullkomið myndavélakerfi frá Qvis sem inniheldur 

fjórar eftirlitsmyndavélar með IR-ljósum, HD-skjá 

með innbyggðu 500 GB upptökutæki. Býður upp 

á ótal möguleika, t.d. eftirlit í gegnum snjallsíma, 

spjaldtölvu og vafra.
Virkar með snjallsímum  

og spjaldtölvum

* Venjulegt verð frá 169.950 kr.

Tilboð frá 144.457 kr.

Meðal þess helsta er að nefna Paradox öryggiskerfi og 
aðgangsbúnað en Paradox er kanadískt fyrirtæki sem 
bíður upp á mjög stílhreinan og vandaðan búnað. Einnig 
bjóðum við myndavélakerfi frá Dahua, en Dahua hefur 
fengið fjölmargar viðurkenningar á alþjóðlegum vett-
vangi og  verið leiðandi á mörgum sviðum í sínum geira. 

Frekari upplýsingar má nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, 
www.leidni.is

Leiðni slf. er nýtt og vaxandi fyrirtæki 
sem selur rafeinda- og fjarskiptabúnað 

til vöktunar og stjórnunar. 

Magellan 6250 þráðlaust öryggiskerfi

Dahua 
myndavélakerfi 
með 10 tommu 
snertiskjá og 
4 myndavélum
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ÖFLUG FORVÖRN
Sumarið er sá tími sem 
nágranna varsla skiptir hvað mestu 
máli, enda fólk á faraldsfæti og 
mörg hús sem standa auð. Ná-
grannavarslan hefur löngu sannað 
gildi sitt en hún var fyrst tekin upp 
í nokkrum hverfum Reykjavíkur 
árið 2006. Síðan hafa sífellt fleiri 
hverfi og bæjarfélög tekið hana 
upp, enda hefur umtalsvert dregið 
úr innbrotum í þeim hverfum þar 
sem hún er virk.
Að sögn lögreglu hefur inn-
brotum fækkað alls staðar á 
höfuðborgarsvæðinu og er það 
að miklu leyti tengt aukinni virkni 
íbúa. „Fólk er orðið óhrætt við að 
hringja og tilkynna grunsamlegar 
mannaferðir.“   
Nágrannavarsla byggir á sam-
skiptum á milli nágranna. Þeir láta 
vita ef þeir fara burt í lengri tíma 
og hefur hver auga með eigum 
hins.

Lögreglan í Bandaríkjunum bendir fólki 
á að fylgjast vel með því sem virðast 
saklausar merkingar á húsum sínum. 
Verið getur að merkin hafi verið skrifuð 
af bófum sem vilja veita kollegum 
sínum upplýsingar. Frá þessu er greint á 
vefnum alarmsystemsnews.com.
Dulmálið upplýsir um ýmislegt sem 
getur nýst glæpamönnum. Merkið getur 
sagt til um hvort öryggiskerfi sé í húsinu, 
hvort þar sé eitthvað markvert til að stela 
eða hvort tilgangslítið sé að fara þar inn 

þar sem eftir litlu sé að seilast. 
Þá upplýsa táknin einnig um það hvort 
íbúinn sé taugaveiklaður eða hræddur 
og jafnvel hvort þar sé varnarlaus 
kvenmaður.
Ekki er ljóst hvort íslenskir ræningjar 
séu orðnir þetta skipulagðir, eða hvort 
þeir yfirleitt hafi áhuga á að veita öðrum 
kónum í sömu starfsstétt upplýsingar 
um hugsanlegan ránsfeng.

ÖRYGGI Í FRÍINU
Yfirgefin hús eru aðdráttarafl 
fyrir þjófa. Því þarf að gera ráð-
stafanir áður en haldið er í fríið 
svo ekki sé augljóst að enginn sé 
heima. Hér eru nokkrar leiðir til 
þess:
Biðjið nágranna að leggja í 
bílastæðið.
Biðjið vini um að taka póstinn, 
yfirfullt pósthólf er góð vísbend-
ing fyrir þjófa.
Ekki segja frá ferðalaginu á 
samskiptamiðlum á netinu.
Ekki birta myndir á samskipta-
miðlum af ferðalaginu á meðan á 
því stendur.
Skiljið eftir ljós í íbúðinni og 
fáið jafnvel vini eða vandamenn 
til að koma reglulega og breyta 
ljósunum.
Ekki láta nein verðmæti sjást í 
gegnum glugga.
Gangið tryggilega frá hurðum og 
gluggum.
Gangið úr skugga um að kveikt sé 
á öryggiskerfinu.

DULMÁL RÆNINGJA

SÍMI
522-4610

Kíktu inn á bilauppbod.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2005, ekinn 115 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 990.000. Rnr.140041.

SUBARU Forester. Árgerð 2010, ekinn 
97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.390.000. Rnr.160332.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Rafmagnsreiðhjólin vinsælu fást hjá 
okkur. Þægileg reiðhjól sem henta 
mjög vel fyrir íslenskar aðstæður. Verð 
frá kr. 168.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

KIA Sorento ex luxury 2,2 197hö. 
Árgerð 2012, ekinn 30 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.890.000. 
Rnr.160463.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

MMC Pajero Diesel/langur. Árg 1/2000, 
ek 337 Þ.KM, dísel, sjálfsk, leður, 
lúga, ofl, Huggulegt og flott eintak, 
Ásett verð 690.000. Rnr.118356. Er á 
staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

DISEL SJÁLFSKIPTUR 5 L/
HKM

Gullfallegur Skoda Octavia arg 06/10. 
Sjálfskiptur, dráttarkrókur, ekinn 
65þkm. Verðh 3190, toppeintak, engin 
skipti. Uppl. 822 0613.

 0-250 þús.

1998 HYUNDAI ELANTRA 
SJSK. NÝSKOÐAÐUR.

Hyundai Elantra 1.6i sjálfsk. Ek 192þ. 
km. Nýsk. 2014, án athugasemda. 
Ásett verð 170þús. Uppl. í síma 822 
2445.

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum og sparneytnum 
- vel með förnum 4 dyra bíl á 
sanngjörnu verði gegn staðgreiðslu. 
Verðhugmynd 250 - 300 þ. 
Upplýsingar í síma 8920018

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

Óska eftir bíl á bilinu 30-400þ +. Ekki 
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

KAUPI BILAÐA BÍLA
Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á 
ca. 30 - 300 þús. S. 896 6744.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vespur

 Reiðhjól

Gerum við allar gerir reiðhjóla. Fljót 
og góð þjónusta. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699 
2502 velaverkjs@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

 Fellihýsi

 Lyftarar

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar.  S. 893 3573.

 Bátar

LÆKKAÐ VERÐ
Quicksilver 470 sportbátur árg. ‚06. 
Mercury 90 he árg. ‚06 keyrður 120 
klst. Dr.vagn og 2-yfirbr. fylgja með. 
Verð 2,3 m. S. 863 0151, 863 0152.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

Dekkjatorg.is er ný vefverslun með 
hjólbarða. Gerðu hagstæð kaup 
á fólksbíla og jeppadekkjum. Það 
er auðveldara að kaupa dekk á 
Dekkjatorg.is

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar 
eða niðurrifs. S. 892 7852

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

 Viðgerðir

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir, 
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s. 
555 6020.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. S. 824 
1238.

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Ódýr og mjög vandaður garðsláttur 
trjáklippingar fyrir húsfélög og 
einstaklinga. Engi ehf, sími 615-1605.

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

Lyngháls 5, 
110 Reykjavík
Sími 578 6300 
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Málarar

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Frítt verðtilboð. Alhliða 
málningarþjónusta. S. 778 0100.

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 & 
egillsverris@gmail.com

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

MÚRVIÐHALD SÍMI 770 
4520 HÚSAVIÐHALD - 

NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - steining 

- múrar - 
áratuga reynsla. 

Smiðir - málarar - háþrýstiþvottur 
- píparar.

Netfang: murvinna@gmail.com

VIÐHALD FASTEIGNA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur 
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma: 
869 4479.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.  
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.   S. 899-4254.

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna Volkova.

Slökurnudd, heilsunudd á 
nuddstofunni á svæði 200. 
Tímapantanir í Síma 771 2117.

Heilnudd, úrvals nudd fyrir alla. 
Nuddstofan PT sími. 669 0802.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFVIRKJAR S. 618 2610
Tökum að okkur alla almenna 
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar. 
Eignaverk löggiltir rafverktakar.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

ÞARFNAST BÍLAPLANIÐ 
ÞRIFA EÐA VIÐHALDS?
Við bjóðum upp á eftirfarandi: 

Götusópun 
Gangstéttarsópun 

Þvott á götum, bílastæðum og 
gangstéttum Málun og merkingar 

á bílastæðum 
Malbiks- og kantsteinaviðgerðir 

Umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar 
veita ráðgjafar Íslenska 

Gámafélagsins. www.gamur.is 
S: 577 5757 eða 
gamur@gamur.is

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

NETIN KLÁR
Fyrir Þjórsá, Hvítá og Ölfusá. Heimavík 
ehf, S. 892 8655 www.heimavik.is

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

FLÓAMARKAÐURINN 
NÝBÝLAVEGI 8 GAMLA 

TOYOTAHÚSINU,
Dvd myndir, húsgögn, pelsar, 

vínilplötur, silfurmunir, 
plötuspilarar, frímerki og ýmislegt 
fleira fyrir lítið sem ekkert. Heitt 

á könnunni og heimabakaðar 
kleinur á vægu verði.

Opið allar helgar frá kl 11:00 - 
17:00 Borðapantanir 

floi@markadir.is

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Eigum til á lager lok í stærðum, 
217x217, 217x235, 235x235, 217x174, 
8 hyrndlok á Unaðskel og Blómaskel 
frá Trefjum. Lokin þola 1000 kg 
jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu 
lokin á markaðinum í dag. Litir: 
Brúnt eða Grátt. www.Heitirpottar.is 
Sogavegur 3, Sími 777 2000.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, Kringlan - 

3. hæð ( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSBYGGINGA
 SJÁ NÁNAR Á: 
 WWW.VIDUR.IS 

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 
0230 og 561 1122.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 
698 8301 www.tantra-temple.com

 Þjónusta

VARANLEGT REYKSTOPP 
EFTIRFYLGNI Í 1 ÁR

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufr. og 
sérfr. í EFT www.theta.is. Uppl. í s. 
694-5494.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskút, kænu eða 
kjölbát. Námskeið fyrir börn og 
fullorðna. Sjá nánar inn á www.
brokey.is

 Flug

Leigum út Cessna 152 og 172 gott 
verð, ekkert klúbbgjald simi 5510880 / 
8959028 Flugskóli Helga Jónssonar

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

1-2 manna herb. á Funahöfða 
17a og 19 og Dalshraun 13 

Hfj. Rooms for 1-2 persons in 
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj.
Uppl/info í S. 824 4535. frá kl. 
12-18. www.leiguherbergi.is

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3-4 herb. íbúð. Skilvísar 
greiðslur, tryggingarformið er 
tryggingarvíxill. Uppl. í s. 661 8216.

 Atvinnuhúsnæði

51,6 M2 FRÍSTUNDABIL TIL 
SÖLU

Eitt bil af þessari eftirsóttu stærð er 
til sölu. Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m. 
Góðir gluggar. Sýningarbil á staðnum. 
Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060 
og 661-6800

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir fólki í úthringistarf. Góðir 
tekjumöguleikar fyrir réttan aðila. 
Hentar vel sem aukastarf. Uppl gefur 
Ágúst í 770-2277 eða agust@tmi.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

KONA, LEITAR ÞÚ ÁSTAR?
Tilbreytingar? Afþreyingar? Ertu 
nuddari? Auglýstu frítt. Rauða Torgið, 
s. 555-4321
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OPIÐ HÚS

SELJABRAUT 78 – 109 RVK

OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUDAG  
17.00 – 17.30

Snyrtilegt 266,4 fm raðhús, 4 góð herbergi.
Aukaíbúð með sérinngangi með leigumögu- 
leikum. Flestir ofnar endurnýjaðir. Góður 
suðurgarður. Stæði í bílageymslu.  
V. 37,9 millj.

Eggert s.690-1472 

FÍFUSEL 33 – 109 RVK

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 16.50 – 17.20
Snyrtilegt 227 fm endaraðhús með góðum 
yfirtakanlegum lánum. Aukaíbúð á jarðhæð 
sem er í útleigu. Stæði í bílageymslu. Stutt í 
Seljaskóla, leikskóla og gott leiksvæði.
V. 37,9

Eggert s.690-1472

KLUKKURIMI 9 – 112 RVK

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30 –18:00
Virkilega falleg 101,5 fm. 4ra herbergja 
endaíbúð með sérinngangi á jarðhæð. Sér-
garður afgirtur.  Eignin í afar góðu ástandi og 
hefur fengið verulega gott viðhald á síðustu 
árum.
V. 24,9 millj.

Þórarinn s. 770-0309

BARÐAVOGUR 32 – 104 RVK

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30 –18:00
Virkilega fallega 200,5 fm. efri sérhæð í 
tvíbýli, þ.a. 22,8 fm. bílskúr.  4 svefnherbergi á 
hæðinni og 1 í kjallara með aðgang að salerni, 
möguleiki að leigja.  Eldhús allt standsett 2012 
bæði innréttingar og tæki.  Sérinngangur.
V. 44,9 millj.

Þórarinn s. 770-0309

HRAUNPRÝÐI - 210 GBÆ

Vel skipulagt og fjölskylduvænt 177.8 fm en-
daraðhús með bílskýli á einni hæð á frábærum 
stað í Gálgahrauninu í Garðabæ. 
Eign afhent fullbúin að utan að öllu leiti með 
frágenginni lóð, bílaplani og verönd, rúmlega 
tilbúin til innréttinga.
V. 55.8.- millj. 
Sveinn s: 6900.820

URÐARBRUNNUR - 113 RVK

Einbýlishús á útsýnisstað efst í Úlfarsdalnum. 
EIGN FYRIR LAGHENTA.
Eignin er á 2.hæðum og er skráð 280 fm með 
innbyggðum bílskúr. 
V. 72.9.- millj. 

Sveinn s: 6900.820

NORÐURBRAUT 9 - 220 HFJ

2ja - 3ja herbergja 51.6 fm íbúð á jarðhæð í 
tvíbýli við Norðurbraut í Hafnarfirði. Staðsett á 
milli Víðistaðartúns og Hellisgerði.Upphitaður 
19.1fm geymsluskúr í séreign í bakgarði.
V. 13.9 millj.

Haraldur s. 845-8286     

DIGRANESVEGUR 71 – 220 KÓP

 OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 11. JÚNÍ 
KL. 20.00 – 20.30 

213 fm einbýli á tveimur hæðum. Hús nýlega 
viðgert að utan, þak endurnýjað.Skipti koma 
til greina á 4ra herbergja eign í Kópavogi.

Verð: 49,9 milljónir

Sigurður fasteignasali s. 896-2312 

ÁSAKÓR 3 – 203 KÓP 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 11. JÚNÍ KL. 20.45 
– 21.15 Falleg og rúmgóð 4ra herbergja, 
133,1 fm íbúð á 4. og næst efstu hæð í nýlegu 
lyftuhúsi í Kórahverfinu í Kópavogi.  Aðeins 
göngufæri í verslun, skóla og leikskóla sem og 
íþróttasvæði.
Verð 32,9 milljónir
Sigurður fasteignasali s. 896-2312 

SUÐURGATA 21 - 220 HFJ

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17:30-18:00
Vel staðsett 108,7 fm 4-5 herbergja íbúð í 
tvíbýli. Stutt í skóla og alla þjónustu.  LAUS 
STRAX
V. 24.9 millj.

Haraldur s. 845-8286     

Landmark leiðir þig heim! 100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

SKIPTI

MÖGULEG

SKIPTI

Á STÆ
RRA

EINSTÖK EIGN Í SKÓLASTRÆTI 5 REYKJAVÍK  

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 

10 JÚNÍ KL. 17:30 TIL 18:00

Höfum fengið í sölu mjög sjarmer-
andi efri sérhæð ásamt risi í þessu 
fallega húsi í miðbæ Reykjavíkur. 
Eignin er skráð 151,7 fm en er mun 
stærri að gólffleti þar sem stór hluti 
rishæðar er undir súð. Ætla má að 
nýtanlegt rými sé um 180 til 190 
fm. 3 svefnherbergi. 2 stórar stofur. 
Fallegt útsýni úr stofum.
Verð 45.900.000

Nánari upplýsingar veitir: Magnús Einarsson, Lgf. Viðskiptafræðingur, MBA.
Símar: 897 8266 / 512 4904 - magnus@landmark.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kaldakinn 24
220 Hafnarfjörður
Auðveld kaup

Stærð: 77,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 17.050.000

Verð: 100 % yfirtaka
100% yfirtaka á láni frá Íbúðalánasjóði + sölukostnaður (Afb. af láni ca.106.000 á mán.)
RE/MAX Senter kynnir: Bjarta og fallega 3ja herb. íbúð með sér inngangi á jarðhæð. Eignin skiptist í:
Forstofu, gang, geymslu, 2 rúmgóð svefnherb., baðherb., þvottah., eldhús með borðkrók og stofu.
Parket og flísar á gólfi. Útigeymsla fylgir. Sameiginl. garður og sólpallur fyrir aftan hús. Frábær staðs.,
nálægt Öldutúnsskóla, leikskóla, miðbæ Hafnarfjarðar og stutt í þjónustu. Rótgróið og rólegt hverfi.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Ingunn H Nielsen
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Ingunn@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS  Í DAG  frá kl. 18:00 - 18:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

4144700

611 6007

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

SUDOKU

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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.

LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

3 1 7 2 5 8 4 6 9
8 2 4 9 1 6 7 3 5
6 9 5 7 3 4 2 1 8
5 7 9 3 8 1 6 2 4
4 6 1 5 2 9 3 8 7
2 8 3 4 6 7 9 5 1
7 5 6 1 9 2 8 4 3
9 3 8 6 4 5 1 7 2
1 4 2 8 7 3 5 9 6

4 2 9 5 7 1 6 8 3
5 1 3 8 9 6 7 2 4
8 6 7 2 3 4 9 1 5
9 4 2 3 8 7 1 5 6
1 3 6 4 5 9 2 7 8
7 5 8 6 1 2 3 4 9
2 8 4 1 6 3 5 9 7
3 7 1 9 4 5 8 6 2
6 9 5 7 2 8 4 3 1

5 7 2 9 1 3 6 8 4
1 3 6 4 5 8 7 9 2
8 4 9 6 2 7 1 3 5
6 5 4 1 7 9 8 2 3
3 1 8 5 6 2 9 4 7
9 2 7 3 8 4 5 6 1
4 6 3 7 9 5 2 1 8
2 9 5 8 4 1 3 7 6
7 8 1 2 3 6 4 5 9

8 5 3 1 9 6 2 4 7
6 1 7 2 4 3 5 8 9
9 2 4 5 7 8 3 1 6
5 3 8 6 1 9 7 2 4
4 6 1 7 2 5 8 9 3
7 9 2 8 3 4 1 6 5
1 7 6 9 5 2 4 3 8
2 4 9 3 8 7 6 5 1
3 8 5 4 6 1 9 7 2

9 8 5 1 2 3 6 7 4
1 2 7 4 6 9 5 8 3
3 4 6 5 7 8 9 2 1
5 9 3 7 1 4 8 6 2
2 6 8 3 9 5 4 1 7
7 1 4 2 8 6 3 9 5
8 3 1 6 4 2 7 5 9
4 7 9 8 5 1 2 3 6
6 5 2 9 3 7 1 4 8

9 6 5 8 2 7 4 1 3
8 1 3 5 9 4 6 7 2
2 7 4 1 6 3 5 8 9
7 2 6 4 1 9 8 3 5
1 3 8 6 5 2 7 9 4
4 5 9 3 7 8 1 2 6
6 9 1 7 3 5 2 4 8
3 8 7 2 4 6 9 5 1
5 4 2 9 8 1 3 6 7

Skóla-

 stelpan Heima-

stelpan

Andri uppgötvar 
örlíið vandamál 

í tengslum við nýja 
fuglaskammtarann 

sinn.

Nú má 
ég!

Förum í röð 
svo að allir 
komist að.

Aðalvandamál 
þitt var út 
af þessum 
íþróttagaur. Eða 
þú varst eiginlega 
hans vandamál.

Íþróttagaur. 
Nei, ég man 

ekki eftir því.

Þú varst 
eins konar 

eltihrellir og 
lést hann 

aldrei í friði. 

Já, það. 
Ég er hætt 
því núna. 

Gott Pollý 
Petra. Það er 
þá búið. Hvað 
um ást þína á 
sveitatónlist?

Veistu  hvað? 
Öll lög sem 

fjalla ekki um 
mömmur og 

trukka eru drasl 
í mínum eyrum.

Greinilega veik 
en ekki nógu 
veik til að við 
getum haldið 
henni hér. 

Gott. Þá getum 
við hætt við að 
sjá um hestana 

hennar sem hafa 
valdið stórtjóni á 

sjúkrahúsinu öll 
þessi ári.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

22:00
THE LINCOLN LAWYER

Stórgóð sakamálamynd með Matthew McConaughey 
í aðalhlutverki.

20:25
GLEE

Bráðskemmtilegir verðlaunaþættir þar sem söngur 
og gleði ráða ríkjum.

21:10   
SUITS

Skemmtilegt lögfræðidrama um hinn eitursnjalla 
Mike Ross og lögfræðinginn harðsvíraða Harvey Specter.

Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

21:55   
GAME OF THRONES

Stórbrotin þáttaröð um magnað valdatafl og blóðuga
baráttu sjö konungsfjölskyldna í Westeros.

LOKA
 ÞÁTTUR

7:00-20:00
BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og skemmtilegir þættir fyrir yngstu
áhorfendurna alla daga á Stöð 2 Krakkar. 

Allir draumar okkar geta ræst ef við höfum 
hugrekki til að eltast við þá. 

Walt Disney

LÁRÉTT
2. gól, 6. rún, 8. frjó, 9. gagn, 11. tveir 
eins, 12. óhreint vatn, 14. létt hlaup, 
16. kvað, 17. hamfletta, 18. skörp 
brún, 20. org, 21. pottréttur.

LÓÐRÉTT
1. áfengisblanda, 3. frá, 4. verkfæri, 5. 
kk gælunafn, 7. heimilistæki, 10. nam 
burt, 13. mærð, 15. yfirhöfn, 16. kirna, 
19. tveir eins. LAUSN

LÁRÉTT: 2. gagg, 6. úr, 8. fræ, 9. nyt, 
11. ii, 12. skólp, 14. skokk, 16. ku, 17. 
flá, 18. egg, 20. óp, 21. ragú. 

LÓÐRÉTT: 1. púns, 3. af, 4. gripkló, 
5. gæi, 7. ryksuga, 10. tók, 13. lof, 15. 
kápa, 16. ker, 19. gg.

Hannes Hlífar Stefánsson tryggði 
sér sinn tólfta Íslandsmeistaratitil 
eftir spennandi einvígi við Björn 
Þorfinnsson. Úrslitin réðust í seinni 
skákinni.

33...De1! Hótar bæði 34...Dg1+ og 
34...f1D#. Björn svaraði 35. Ha1 en 
eftir 35...f1D# lauk Íslandsmótinu 
með sigri Hannesar. Björn átti einnig 
frábært mót og náði sínum fyrsta 
stórmeistaraáfanga.
www.skak.is. Hraðkvöld hjá Helli í 
kvöld kl. 20 í Mjóddinni.



TÖLVULISTINN Í SAMSTARFI VIÐ CCP BÝÐUR 60 DAGA PRUFUAÐGANG AÐ 
EVE ONLINE OG NÝJU VIÐBÓTINNI ODYSSEY. SENDU OKKUR SKILABOÐ Á 
FACEBOOK SÍÐU OKKAR FACEBOOK.COM/TOLVULISTINN OG VIÐ SENDUM 

ÞÉR SKILABOÐ MEÐ ÞÍNUM KÓÐA FYRIR 60 DAGA PRUFUAÐGANG.

60 DAGA PRUFUAÐGANGUR
ODYSSEY VIÐBÓTIN KOMIN
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BAKÞANKAR 
Sögu
Garðarsdóttur

SIRIUS (12) 17:50, 20:00, 22:10

SIGHTSEERS (16) 18:00, 20:00, 22:00

IN MEMORIAM? (L) 18:00

HANNAH ARENDT (12) 20:00

ON THE ROAD (16) 22:10

HANNA ARENDTS I G H T S E E R S SIRIUS ON THE ROAD

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS 
Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

KVIKMYNDAÚRVALIÐ ER Í SAMBÍÓUNUM
Á TOPPNUM Í ÁR

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á 

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
NOW YOU SEE ME KL. 5:30 - 8 - 10:30
NOW YOU SEE ME VIP KL. 5:30 - 8 - 10:30
HANGOVER - PART 3 KL. 5:50 - 8 - 10:10 - 10:50
EPIC ÍSLTAL 3D KL. 5:50
EPIC ÍSLTAL 2D KL. 5:50
FAST & FURIOUS 6 KL. 8 - 10:40
THE GREAT GATSBY 2D KL. 5:10 - 8
STAR TREK INTO DARKNESS 3D KL. 10:50
PLACE BEYOND THE PINES KL. 8

KRINGLUNNI

NOW YOU SEE ME KL. 5:30 - 8 - 10:40
HANGOVER - PART 3 KL. 5:50 - 8 - 10:10
IRON MAN 3 3D KL. 5:20 - 8

NOW YOU SEE ME KL. 5:30 - 8 - 10:30
AFTER EARTH KL. 8 - 10:10
HANGOVER - PART 3 KL. 5:50 - 8 - 10:10
FAST & FURIOUS 6 KL. 10:40
EPIC ÍSLTAL 2D KL. 5:40
STAR TREK INTO DARKNESS 3D KL. 5:20 - 8

 NÚMERUÐ SÆTI

KEFLAVÍK
NOW YOU SEE ME KL. 8 - 10:30
AFTER EARTH KL. 8
HANGOVER - PART 3 KL. 10:10

AKUREYRI
NOW YOU SEE ME KL. 5:30 - 8 - 10:30
HANGOVER - PART 3 KL. 5:50 - 8 - 10:10

FRÁBÆR GRÍNMYND  
NEW YORK DAILY NEWS

“PURE SUMMER MAGIC”

EMPIRE

FILM

T.V. - BÍÓVEFURINN

THE GUARDIAN

“STÓRFENGLEG”

“EXHILARATING”

“ALDEILIS RÚSSÍBANI, ÞESSI MYND. 
SJÁÐU HANA!”

“FRÁBÆR”

EIN STÆRSTA SPENNUMYND SUMARSINS

H.K. - MONITOR

T.V. - BÍÓVEFURINN 

3D 2DÍSL TAL

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

AFTERFF EARTH KL. 5.45 - 8 - 10.15 12
AFTERFF EARTH LÚXUS KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 12
EPIC 2D Í ÍSL.TAL KL. 3.30 - 5.45 L
EPIC 3D ÍSL.TAL KL. 3.30 - 5.45 L
FAST & FURIOUS 6            KL.  5 - 8 - 10.45  12
STAR TREK 3D KL. 8 - 10.45  12
STAR TREK 2D KL. 10.45   12
THE CROODS 2D ÍSL.TAL    KL. 3.30  L

AFTERFF EARTE H KL. 6 - 9 12
EPIC 3D ÍSL.TAL KL. 5.45 L
FAST & FURIOUS 6 KL. 6 - 9  12
THE GREAT GATSBY KL. 6 - 9  12
PLACE BEYOND THE PINES KL. 9  12

AFTER FF EARTE H        KL. 6 - 8 - 10 12
FAST & TFF HE FURIOUS 6                 KL. 8 - 10.20 12
EPIC 2D                                          KL. 6    L

AFTER EARTH 5 - 8 - 10.10
EPIC 3D 4.30
HANGOVER lll 8 - 10.10

FAST & FURIOUS 8 - 10.40

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

New York Daily News

H.K. - Monitor

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%

KÆRU velunnarar þrjóskunnar, senn 
líður að árshátíð okkar. Tilgangur þessa 
fréttabréfs er að minna ykkur á að allt 
verður samkvæmt hefðunum. Þessi orð eru 
nákvæmlega þau sömu og þið lásuð í fyrra 
og ekkert ætti að koma ykkur á óvart.

ÞAÐ er jafn mikilvægt nú sem endranær 
að okkar góðu starfsemi sé haldið til streitu. 
Stöðugt er sótt að okkur og þess krafist að 
svokölluð umræða eigi sér stað um hitt og 

þetta. Enn hefur ekki tekist að kæfa okkar 
forna fjanda, mótrök, sem skjóta sífellt 

upp kollinum á ný og til eru ljót dæmi 
þess að þau bíti með þeim afleiðingum 

að íhaldssömustu menn láti af fast-
mótuðum skoðunum. Ef mótrökin fá 
að vaða uppi má gera ráð fyrir að við 

fáum yfir okkur enn eina delluna eins 
og kvenfrelsi, náttúruvernd og umburðar-

lyndi gagnvart útlendingum.

VISSULEGA bendir allt til þess 
að opnar umræður séu bara 
bóla sem mun springa líkt og 
internetið en til vonar og vara 
er gott að rifja upp viðbragðs-
áætlanir okkar gegn öllu 
óþekktu:

1. Safnaðu aðeins þeim upp-
lýsingum sem styðja hugmyndir 

þínar um heiminn. Aðrar upplýsingar eru 
ekki til. 

2. Ekki spyrja spurninga. Sýnt hefur 
verið fram á að fólk sem spyr spurninga 
er líklegra til að endurmeta afstöðu sína 
og þaðan af verra – skipta um skoðun. Fátt 
er viðurstyggilegra en maður sem tekur 
sífelldum breytingum. 

3. Ekki þroskast. Epli nær fullkomnum 
þroska og er þá gómsætt. Allur viðbótar-
þroski leiðir til hrörnunar. Til að koma í 
veg fyrir slíkt verður markvisst að hefta 
allan þroska. Eða eins og slagorð okkar 
segir svo snyrtilega: „Viljir þú ganga á vegi 
réttum / fylgdu þá okkur, þroska heftum!“

VIÐ viljum auk þess minna á að óvinir 
okkar leynast víða. Nefndin hefur lagt til 
að eingöngu verði notast við orðið „komm-
únistar“ yfir alla þá óróaseggi sem ögra 
heimsmynd okkar enda óþarfi að finna upp 
ný uppnefni því tíminn breytist ekki og 
rauði herinn er aldrei langt undan. 

AÐ þessu sögðu hlökkum við til að hitta 
ykkur öll á árshátíðinni í baðstofunni á 
Árbæjarsafni, eina veislusal landsins 
sem býr yfir almennilegu kyndikerfi. Við 
heitum því að hafa ekki meira gaman en í 
fyrra heldur eins gaman.

Árshátíð þvermóðskunnar

TÓNLIST ★★★★ ★

Tónleikar
Daniel Johnston
FRÍKIRKJUNNI 3. JÚNÍ

Mikil einlægni og hlýja sveif 
yfir vötnum á tónleikum Daniels 
Johnston í Fríkirkjunni síðast-
liðinn mánudag. Tónleikarnir 
voru haldnir í minningu tveggja 
ungra tónlistarmanna sem féllu 
frá í blóma lífsins, þeirra Bjössa 
Biogen og Sigga Ármanns. 
Daniel Johnston er margslunginn 
listamaður og það var með mikilli 
tilhlökkun, ég leyfi mér að fullyrða, 
að flestir gesta héldu í Fríkirkjuna 
í gegnum rigningarsudda og rok. 
Blautir tónleikagestir sátu þétt á 

kirkjubekkjunum eða röðuðu sér 
meðfram veggjum til að dilla sér 
með og berja Daniel augum. Allir 
helstu menningarvitar vorrar 
þjóðar voru á sínum stað, í bland 
við ástvini ungu tónlistarmann-
anna tveggja og hins almenna 
aðdáanda Daniels, og stemningin í 
salnum var ljúfsár og fögur. Einkar 
skemmtilegt var að fá alla textana 
í hendurnar í tónleikaskrá og það 
mátti sjá fólk blaða sig í gegnum 
hana feimið í fyrstu en taka undir 
fyrir rest og jafnvel koma söngv-
aranum til bjargar í gleymskunni.
Daniel sjálfur náði samstundis 
að fanga salinn með barnslegri 
einlægni sinni sem skein skært í 
gegnum útlit gamals lúins manns. 
Hann hríðskalf, mundi ekki lengur 
textana sína og svolgraði í sig gos-
drykki á milli laga, en samt sem 

áður hafði hann eina mest töfrandi 
framkomu sem undirrituð hefur 
nokkru sinni séð á sviði, svo ég 
undirstriki frekar fyrri orð mín. 
Þá var hann einlægur og einlægni 
er oft og tíðum vanmetin. Daniel til 
halds og trausts var fríður flokk-
ur ungra og efnilegra íslenskra 
tónlistarmanna sem stóð sig með 
stakri prýði. Sérstaklega hafði ég 
gaman af flutningnum á Speeding 
motorcycle og Dont let the sun go 
down on your grievances en einn-
ig þótti mér afar vænt um óvænt 
seinna uppklappið, Devil town.  
 María Lilja Þrastardóttir

NIÐURSTAÐA: Frábærir tónleikar í 
fallegu umhverfi, vel að öllu staðið, 
hljóð, stemning og hljóðfæraleikur og 
kórsöngur til fyrirmyndar. Einlægni 
og ást er greinilega alltaf málið. 

Einlægni og gosþamb í Fríkirkju
DANIEL JOHNSTON  Bandaríski tónlistarmaðurinn Daniel Johnston spilaði í Fríkirkjunni 3. júní.
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GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is

tjaldaðu
ekki til einnar nætur

Frábært úrval af tjöldum íFrábært úrval af vv tjöldum ítt

Tjaldalandi í glæsibæ. (við hliðina á tbr húsinu)

Uppsett tjöld til sýnis alla virka daga frá Kl. 10-17.

High Peak Como

32.990 / 42.990 KR.
4 og 6 manna
Tvískipt innratjald með fortjaldi
á milli. Vatnsvörn 2.000 mm.
Yfirlímdir saumar. Hæð 190/200 cm.

High Peak ancona

56.990 KR.
5 manna
Rúmgott fjölskyldutjald. Vatnsvörn
3.000 mm. Yfirlímdir saumar. Dúkur 
í fortjaldi. 2 inngangar. Hæð 200 cm.

High Peak cave

19.990 / 23.990 KR.
2 og 3 manna
Göngutjald sem er auðvelt í upp-
setningu og aðeins 2,9 kg. Vatns-
vörn 2.000 mm. Yfirlímdir saumar.
Fíbersúlur. Hæð 90 cm.

The north face tadpole

59.990 KR.
2 manna
Létt göngutjald - 2,4 kg. Vatnsvörn
1.500 mm taffeta. Botn 5.000 mm
taffeta. Álsúlur. Hæð 100 cm.

VÖK  Hljómsveitin Vök hefur gert útgáfusamning við fyrirtækið Record Records.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

➜ Andri Már var kjörinn 
rafheili Músíktilrauna í 

mars síðastliðnum.

Vök, sem bar sigur úr býtum í 
Músíktilraunum í vor, hefur gert 
útgáfusamning við íslenska fyrir-
tækið Record Records. Hljóm-
sveitin, sem er skipuð Margréti 
Rán Magnúsdóttur og Andra Má 
Enokssyni, er að leggja lokahönd 
á EP-plötu sem kemur út í júlí. 
Sveitin hefur þegar sent frá sér 
smáskífulagið Before. Stefnan er 
svo sett á breiðskífu snemma á 
næsta ári.

„Ég bind miklar vonir við þetta 
band. Ég held að það eigi framtíð-
ina fyrir sér,“ segir Haraldur Leví 
Gunnarsson hjá Record Records. 
Síðan fyrirtækið var stofnað fyrir 
fimm árum hefur Haraldur unnið 
með mörgum hljómsveitum sem 

hafa gert góða hluti í Músíktilraun-
um, þar á meðal Of Monsters and 
Men. „Þetta sýnir að það er fullt af 
efnilegum hljómsveitum sem koma 
upp úr þessum tilraunum.“

Erlendir aðilar eru þegar farnir 
að sýna Vök áhuga, en sveitin hitar 
upp á útgáfutónleikum Botnleðju í 
Austurbæ 27. júní.

Vök var formlega stofnuð í 
desember í fyrra, skömmu fyrir 
Músík tilraunirnar, en Andri og 
Margrét hafa starfað saman mun 
lengur. Margrét Rán spilar á gítar 
og hljómborð auk þess að syngja. 
Andri Már spilar á saxafón auk 
þess að stjórna tölvu og syngja 
bakraddir. Tónlistinni má lýsa sem 
ljúfri og melódískri raftónlist.  - fb

Vök gerir 
samning við 
Record Records
Sigurhljómsveit Músíktilrauna er á góðri siglingu og 
stefnir á stóra plötu á næsta ári.

Sjötta hljóðversplata rokkaranna 
í Kings Of Leon heitir Mechanical 
Bull og kemur út 24. september. 
Hún var tekin upp í hljóðveri 
hljómsveitarinnar í Nashville 
og upptökustjóri var Angelo 
Petraglia sem hefur unnið með 
henni áður. 

Bassaleikarinn Jared Followill 
sagði við NME í mars að upp-
tökunum væri lokið og að platan 
hljómaði mjög fersk. „Hún er eins 
konar blanda af Youth & Young 
Manhood og Because of the 
Times,“ sagði hann.  Síðasta plata 
Kings of Leon, Come Around Sun-
down kom út árið 2010. 

Vélnaut kemur 
í september

CALEB FOLLOWILL  Followill og félagar 
gefa út Mechanical Bull í september.



10. júní 2013  MÁNUDAGUR| SPORT | 20

HANDBOLTI „Ég er mjög ósátt við 
það hvernig þau stóðu að þessu 
máli. Mér finnst ég ekki eiga þetta 
skilið eftir að hafa lent í öðru sæti 
og staðið mig vel í úrslitakeppn-
inni,“ segir markvörðurinn Sunn-
eva Einarsdóttir sem er án félags 
en hún rifti samningi sínum við 
Stjörnuna fyrir helgi.

Hún ákvað að gera það er stjórn 
handknattleiksdeildar tilkynnti 
henni að félagið væri búið að 
semja við Florentinu Stanciu sem 
hefur verið einn besti markvörður 
deildarinnar síðustu ár.

Sunneva skrifaði undir svokall-
aðan einn plús einn samning við 
Stjörnuna í fyrra en nefndi í leið-
inni að hún hefði áhuga á því að 
komast jafnvel út eftir tvö til þrjú 
ár.

„Þau sögðu að það væri frábært. 
Ég gæti verið hjá þeim sem aðal-
markvörður og svo myndu þau 
aldrei standa í vegi fyrir því ef ég 
vildi komast út,“ segir Sunneva.

Strax í úrslitakeppninni fór af 
stað orðrómur um að Florentina 
væri á leið í Stjörnuna. Sunnevu 
var þá tjáð að ekkert væri til í því. 
Á fimmtudegi í þar síðustu viku 
tjáir þjálfari liðsins, Skúli Gunn-
steinsson, henni að Florentina sé 
væntanlega á leiðinni.

Brotnaði niður á fundinum
„Ég sagði við Skúla að ég myndi 
bilast ef hún kæmi. Ég sagði 
honum einnig að ég væri farin ef 
þannig færi. Svo heyri ég ekki frá 
neinum í viku. Ég er svo kölluð 
á fund á síðasta fimmtudag og á 
þessum fundi er mér tilkynnt að 
það sé klárt að Flora komi. Ég ætl-
aði að segja svo margt á þessum 
fundi en ég kom því ekki frá mér 
því ég byrjaði að gráta og hrein-
lega skalf. Ég missti bara vitið og 
brotnaði niður. Ég stóð svo upp, 
þurrkaði tárin og sagði þeim að 
ég myndi rifta samningnum. Svo 
rauk ég út,“ segir Sunneva en hún 
er ekki sátt við vinnubrögð hand-
knattleiksdeildar.

„Það var engin miskunn hjá 
þeim. Þau skildu ekki af hverju 
ég væri fúl og af hverju ég væri 
að kvarta yfir vinnubrögðunum. 
Kannski er ekki eðlilegt að tala 
við mig í viku en hvar er siðferðið 
á bak við þetta? Hvað með mig? Er 
í lagi að láta mig bara bíða í viku. 
Þetta er ein óþægilegasta vika sem 
ég hef upplifað.“

Ég er ekki heimsk
Stjarnan vildi halda Sunnevu og 
sagði að þær tvær gætu orðið frá-
bært markvarðapar.

„Þau sögðu að hún yrði ekki 
endilega fyrsti markvörður. Ég er 
ekki svo heimsk. Hún er frábær, 
betri og með meiri reynslu þó svo 
ég sé alveg ágæt líka. Ég er á þeim 
tímapunkti að ég þarf að spila í 
50-60 mínútur.“

Sunneva segir að Stjarnan hafi 
tjáð henni að ástæðan fyrir því 
að þau hafi viljað fá Floru sé sú 
að Sunneva hafi verið að horfa til 
útlanda.

„Þau eru að nota það og fela sig 

á bak við að ég sé að fara út. Segj-
ast ekki vilja standa uppi mark-
varðarlaus næsta tímabil. Það er 
mjög ósanngjarnt að mínu mati. 
Það er verið að refsa mér fyrir 
að vilja fara út. Ég ætlaði mér að 
vera áfram og var búin að hafna 
félögum hér heima og þremur í 
Noregi,“ segir Sunneva og bætir 
við að hún sé mjög þakklát fyrir 
þann stuðning sem hún hefur feng-
ið frá félögum sínum í Stjörnulið-
inu.

„Þær eru heldur ekki sáttar 
við þessi vinnubrögð og það segir 
margt. Auðvitað vilja þær fá Floru 
en þær vilja heldur ekki missa 
mig og sögðu mér það. Ég er mjög 
mikil væg félagslega sem skiptir 
líka máli. Ég er trúðurinn í klef-
anum sem heldur uppi stemningu.“

Tímabilið byrjaði mjög illa hjá 
Stjörnunni en liðinu óx ásmeg-
in eftir því sem leið á tímabilið. 
Stjarnan gerði sér lítið fyrir og 
lagði þáverandi Íslandsmeistara 
Vals í undanúrslitum en varð svo 
að játa sig sigraða í úrslitunum 
gegn Fram.

„Miðað við hvernig ég stóð mig 
í úrslitakeppninni finnst mér ég 
ekki eiga það skilið að liðið sé að 
ná í Floru þó svo hún sé auðvitað 
frábær markvörður. Ég get líka 
staðið mig vel og er þar fyrir utan 
talsvert ódýrari en hún.“

Komin með ógeð
Sunneva er orðin 23 ára gömul og 

hefur farið víða á stuttum ferli. 
Hún hefur líka verið í Fylki, Fram 
og Val. Þessi uppákoma hefur ekki 
farið vel í hana og hún er búin að 
fá nóg af handbolta í bili.

„Margir væru búnir að gefast 
upp og hætta. Ég á mjög auðvelt 
með að aðlagast nýjum hópum en 
núna sé ég mig ekki skipta um lið 
og spila handbolta hér heima. Ég 
er komin með ógeð og hef aldrei 
verið svona áður. Ég er að spá í 
taka mér frí og verða jafnvel flug-
freyja,“ segir Sunneva og viður-
kennir að eðlilega sé hún sár yfir 
þessari atburðarás.

„Þetta er smá höfnun og þau 
voru að tala um að vinna titla. 
Við sáum í vetur að liðið getur vel 
unnið titla með mér. Við vorum 
ansi nálægt því.“

Eins og áður segir er Sunn-
eva ekki spennt fyrir því að spila 
áfram hér heima þó svo hún hafi 
ætlað sér það. 

„Ég er með eitt lið í Noregi sem 
ég fer kannski að skoða fyrst stað-
an er orðin svona. Mig langar ekki 
að spila með liði á Íslandi.“

 henry@frettabladid.is

Ég missti bara vitið 
og brotnaði niður. Ég 

stóð svo upp, þurrkaði 
tárin og sagði þeim að ég 
myndi rifta samningnum.

Sunneva Einarsdóttir
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Jarðvegsþjöppur
Jarðvegsþjappa WP 2050A

HONDA besínmótor, 50 cm vinnslubreidd
20kN, 98Hz, 100 kg

Jarðvegsþjappa DPS 1850
HATZ díeselmótor, 50 cm vinnslubreidd

28kN, 90Hz, 135 kg

Jarðvegsþjappa DPU 3060 HE-TS
HATZ díeselmótor, 60 cm vinnslubreidd

30kN, 90Hz, 215 kg

WACKER NEUSON umboðið á Íslandi

Golfmót Samiðnar 21. júní
Samiðnargolfmótið verður haldið á  

Golfvellinum Kili í Mosfellsbæ föstudaginn 21. júní.  
Sérstök athygli er vakin á því að mótið er jafnframt innan-
félagsmót aðildarfélaga Samiðnar og er það opið öllum 

félagsmönnum Samiðnar og fjölskyldum þeirra.  
Ræst verður út sameiginlega af öllum teigum kl. 16.

Skráning og nánari upplýsingar í síma 535 6000 eða 
skrifstofa@samidn.is. 

www.samidn.is

Ég á þetta ekki skilið
Einn besti markvörður landsins, Sunneva Einarsdóttir, hefur rift  samningi sínum 
við Stjörnuna sem er að fá Florentinu Stanciu til sín. Sunneva er sár og svekkt 
út í stjórn handknattleiksdeildar. Hún ætlar ekki að spila áfram á Íslandi.

BÚIN AÐ FÁ NÓG  Sunneva segist ekki hafa áhuga á að því að spila áfram á Íslandi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Sjöttu umferð Pepsi-
deildar karla lýkur í kvöld með 
þremur leikjum. Víkingar sækja Blika 
heim, Keflavík fær Fram í heimsókn 
en stórleikurinn er í Kaplakrika þar 
sem Íslandsmeistarar FH taka á móti 
toppliði KR.

Reyndar eru þessi lið jöfn að 
stigum í fyrsta og öðru sæti deildar-
innar en markamunurinn er betri hjá 
KR-ingum.

KR hefur ekki alltaf gengið vel á 
FH-velli en vann þó sterkan 1-3 sigur 
þar í fyrra. Sá leikur kom KR aftur 
inn í Íslandsmótið en í stað þess að 
fylgja sigrinum eftir lögðu KR-ingar 

niður vopnin og gerðu hreinlega ekki 
meira það sumarið.

KR vann einnig leik liðanna árið 
2009 en það eru einu tveir sigrar 
KR-inga í Kaplakrikanum á þessari 
öld.  FH hafði þar öll völd gegn KR en 
Vesturbæingar hafa aðeins verið að 
hressast.

Víkingar eru eitt tveggja liða sem 
hafa ekki enn unnið leik í deildinni 
í sumar. Blikarnir aftur á móti verið 
mjög brokkgengir.

Aðeins einu stigi munar á Keflavík 
og Fram. Fram er með fimm stig en 
Keflavík með fjögur. Þetta verður 
fyrsti leikur Framara undir stjórn 

Ríkharðs Daðasonar sem tók við 
þjálfarastarfinu af Þorvaldi Örlygssyni 
á dögunum.   - hbg

Risarnir mætast í Krikanum í kvöld

MARKABALDUR  Baldur Sigurðsson 
skoraði tvö mörk í Krikanum í fyrra.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

TENNIS Rafael Nadal, sem oft hefur 
verið kallaður konungur leirsins, 
sigraði í gær á opna franska mótinu 
í tennis. 

Nadal hefur verið nær 
ósigrandi á leirvöllum á 
undanförnum árum og 
varð engin breyting þar á 
um helgina en hann sigraði 
samlanda sinn David 
Ferrer í úrslitaleik. 

Nadal mætti 
erkifjanda sínum 
Novak Djokovic í 
undanúrslitum móts-
ins og tókst honum að 

tryggja sér sæti í úrslitaleiknum með 
naumindum.

Ferrer átti hins vegar engin svör 
við frábærum leik Nadals í úrslita-

leiknum en sá síðarnefndi kláraði 
leikinn í þremur settum 6-3, 6-2 
og 6-3. 

Þetta er tólfti risatitill 
Nadals á ferlinum en 

hann hefur unnið 
opna franska 

mótið átta sinnum. 
Nadal er fyrsti mað-

urinn í sögunni sem 
vinnur sama risamótið 
átta sinnum.  - shf

Konungur leirsins vann enn og aft ur

Save the Children á Íslandi
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Ég átti ekki til orð 
þegar ég setti metið. Ég 
réð mér ekki fyrir gleði 

og fór að hágráta.
Hafdís Sigurðardóttir

visir.is
Allt um leiki 
gærkvöldsins

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA

Með biðpósti sleppurðu við að pósturinn 
hlaðist upp heima hjá þér meðan þú ert í fríi.

Pantaðu biðpóst á www.postur.is eða á næsta 
pósthúsi og þú velur hvar pósturinn þinn bíður 
eftir þér.

www.postur.is

PANTAÐU BIÐPÓST
FYRIR SUMARFRÍIÐ!

FRJÁLSAR Hafdís Sigurðardóttir 
hefur farið mikinn á frjálsíþrótta-
mótum í upphafi sumars. Hún 
byrjaði á því að slá tíu ára gam-
alt Íslandsmet Sunnu Gestsdóttur 
í langstökki. Hafdís stökk þá 6,36 
metra og bætti met Sunnu um sex 
sentimetra.

„Þetta kom mér rosalega á óvart 
og ég átti ekki til orð þegar ég setti 
metið. Ég réð mér ekki fyrir gleði 
og fór að hágráta í þriðju umferð,“ 
segir Hafdís er hún rifjar upp 
Íslandsmetsstökkið.

„Gísli þjálfari sagði mér að 
hætta að gráta því þetta væri ekki 
búið. Hann vissi þetta upp á hár og 
var búinn að segja við fólk að ég 
myndi setja met á þessu móti. Ég 
var samt voða fegin að hann sagði 
mér þetta ekki því það hefði lík-
lega ekki hjálpað mér. Ég hefði lík-
lega bara hlegið að honum.“

Er að blómstra á besta aldri
Það er óhætt að segja að Hafdís 

sé að springa út sem íþróttamað-
ur þessa dagana. Nokkuð sérstakt 
í ljósi þess að hún er orðin 26 ára.

Hún er sveitastelpa úr Suður-
Þingeyjarsýslu en flutti til Akur-
eyrar þegar hún var 16 ára. Þar 
hefur hún verið að æfa síðan undir 
styrkri leiðsögn Gísla Sigurðsson-
ar.

„Öll vinnan sem ég hef lagt inn 
allan minn feril er loksins að skila 
sér. Ég er að blómstra á besta 
aldri,“ segir Hafdís og hlær við.

„Ég er búin að æfa með Gísla í 
níu ár. Það byrjaði brösuglega því 
ég var bara mjó sveitastelpa sem 
var fljót að hlaupa og var sterk 

eftir vinnu í sveitinni. Ég þurfti 
því nánast að byrja á því að byggja 
upp þol og styrk. Ég lenti í mótlæti 
vegna beinhimnubólgu en gafst 
aldrei upp og það er að skila sér 
núna sem er afar ánægjulegt. Gísli 
á mikið í mér og gömlu þjálfararn-
ir mínir í sveitinni eiga það líka.“

Hafdís hefur einnig verið að 

hlaupa mjög vel. Hún er í tvígang 
búin að hlaupa 60 metra hlaup 
undir Íslandsmetstíma en fékk 
metið ekki skráð þar sem með-
vindur var of mikill. Hún var einn-
ig aðeins einu sekúndubroti frá 
Íslandsmetinu í 200 metra hlaupi 
á Smáþjóðaleikunum á dögunum.

„Þetta sumar hefur byrjað það 

vel að ég hef þurft að setja mér ný 
markmið. Ég var rosalega nálægt 
því að ná 200 metra metinu um 
daginn og ég stefni á það næst. 
Einnig mun ég reyna að ná metinu 
í 60 metra hlaupi. Ég gefst ekkert 
upp,“ segir Hafdís en hún reynir 
aftur við 60 metrana í dag. 

Árangurinn gefur mér kraft
Það er hellingur fram undan 

hjá þessari mögnuðu íþróttakonu 
sem ætlar sér stóra hluti á kom-
andi árum.

„Ég er vonandi að fara að keppa 
í Evrópubikarnum með landsliðinu 
og svo er stórt mót í Svíþjóð þar á 
eftir. Svo er það landsmótið og svo 
stefni ég á HM í ágúst. Það væri 
flott að komast þar inn.“

Hafdís hefur ekki enn tekið þátt 
í Ólympíuleikum en hún hefur 
augun á næstu leikum sem fara 
fram í Brasilíu.

„Þessi árangur upp á síðkastið 
gefur mér kraft. Ég er frekar lítil 
í mér og ekki með neitt of mikið 
sjálfstraust. Ég er því ekki beint að 
flagga árangrinum. Þetta er samt 
ótrúlega ánægjulegt og nú veit ég 
hvað ég get. Stóri draumurinn er 
svo að fara til Ríó árið 2016. Von-
andi held ég áfram að bæta mig og 
kemst alla leið.“ henry@frettabladid.is 

Kom mér rosalega á óvart
Frjálsíþróttakonan Hafdís Sigurðardóttir er að springa út 26 ára gömul. Hún grét af gleði er hún kom sjálfri 
sér á óvart og sló Íslandsmetið í langstökki. Hún hefur sett stefnuna á Ólympíuleikana í Brasilíu árið 2016.

Í FANTAFORMI  Hafdís hefur verið að ná mögnuðum árangri upp á síðkastið og seg-
ist eiga enn meira inni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Mörkin:  0-1 Arnar Sveinn Geirsson (5.), 0-2 Rúnar 
Már Sigurjónsson (33.), 1-2 Janez Vrenko (52.), 
1-3 Þórir Guðjónsson (54.), 1-4 Kolbeinn Kárason 
(62.), 1-5 James Hurst (65.), 2-5 Chukwudi 
Chijindu, víti (90.), 3-5 Sveinn Elías Jónsson (90.)

Þór (4-5-1): Joshua Wicks 3 - Ármann Pétur Ævars-
son 4, Janez Vrenko 4, Hlynur Atli Magnússon 3, 
Ingi Freyr Hilmarsson 4 - Sveinn Elías Jónsson 5, 
Orri Freyr Hjaltalín 5 (66., Edin Beslija 4), Jóhann 
Helgi Hannesson 4, Mark Tubæk 6, Jóhann 
Þórhallsson 4 (66., Sigurður M. Kristjánsson 4) - 
Chukwudi Chijindu 5

Valur (4-5-1): Fjalar Þorgeirsson 6 - James Hurst 
8*, Magnús Már Lúðvíksson 5, Stefán Guðlaugs-
son 5, Bjarni Ólafur Eiríksson 5 - Iain Williamson 
5, Rúnar Már Sigurjónsson 8 (82., Björgólfur Take-
fusa -), Andri Stefánsson 6, Arnar Sveinn Geirsson 
7 (76., Matarr Jobe -), Matthías Guðmundsson 6 
(53., Þórir Guðjónsson 6) - Kolbeinn Kárason 7.

Skot (á mark): 16-12 (9-8) Horn: 5-1

Varin skot: Wicks 1 - Fjalar 6

3-5
Þórsvöllur 

 Erlendur 
Eiríksson (7)

Mörkin:  0-1 Veigar Páll Gunnarsson (59.), 0-2 
Gunnar Örn Jónsson (82.), 1-2 Eggert Kári Karls-
son (88.), 1-3 Halldór Orri Björnsson, víti (90.).

ÍA (4-3-3): Páll Gísli Jónsson 7 - Arnar Már Guð-
jónsson 4, Kári Ársælsson 5, Ármann S. Björnsson 
5, Jan Mikel Berg 4 (67., Andri Adolphsson 5) 
- Maksims Rafalskis 4, Jóhannes Karl Guðjónsson 
4 (73., Jón V. Ákason -), Hallur Flosason 4 (80., 
Eggert K.  Karlsson -) - Aron Ýmir Pétursson 4, 
Joakim Wrele 4, Garðar Gunnlaugsson 4.

Stjarnan (4-4-2): Ingvar Jónsson 5 - Jóhann Laxdal 
6, Daníel Laxdal 6, Martin Rauschenberg 6, Robert 
Sandnes 6 - Kennie Chopart 6 (46., Ólafur Karl 
Finsen 6), Atli Jóhannsson 7, Snorri Páll Blöndal6x 
(67., Michael Præst 5), Halldór Orri Björnsson 
8* - Veigar Páll Gunnarsson 6 (74., Gunnar Örn 
Jónsson -), Garðar Jóhannsson 5.

Skot (á mark): 5-23 (2-11) Horn: 9-9

Varin skot: Páll Gísli 8 - Ingvar 0.

1-3
Norðuráls-
völlur 

 Vilhjálmur 
Þórarins. (7)

GOLF Annað mót ársins í Eim-
skipsmótaröðinni, Securitas-mót-
ið, fór fram í Vestmannaeyjum um 
helgina. Anna Sólveig Snorradóttir 
úr Keili og GR-ingurinn Haraldur 
Franklín Magnús stóðu uppi sem 
sigurvegarar.

Mikil barátta var í báðum flokk-
um og fór svo að lokum að þau 
unnu bæði með eins höggs mun 
en erfiðar aðstæður voru í Vest-
mannaeyjum í gær. Keilisfólkið 
Signý Arnórsdóttir og Björgvin 
Sigurbergsson urðu að sætta sig 
við annað sætið að þessu sinni.

Hinn 14 ára gamli Fannar Ingi 
Steingrímsson stal senunni fram-
an af móti. Leiddi eftir fyrsta dag-
inn, var í öðru sæti eftir annan 
daginn en missti aðeins flugið í 
gær og hafnaði í sjötta til níunda 
sæti sem er engu að síður frábær 

árangur hjá honum.
„Hann er þrusuefnilegur og 

verður gaman að fylgjast með 
honum,“ segir Haraldur Frank-
lín, en fer það ekkert í taugarnar 
á hinum þegar nýfermdur drengur 
kemur og fer að stríða landsliðs-
mönnunum?

„Alls ekki. Það er verra þegar 
gamlingjarnir bíta frá sér. Þá 
verðum við pirraðir. Kemur beint 
af skrifstofunni og kemst á topp-
inn.“

Haraldur Franklín vann Íslands-
mótið í höggleik og holukeppni í 
fyrra og markmiðin hjá honum í 
sumar eru klár.

„Það er að vinna Íslandsmót-
ið. Það er eina markmiðið. Allt 
annað er bara undirbúningur fyrir 
Íslandsmótið.“

 - hbg

Dramatík í Eyjum
Anna Sólveig og Haraldur unnu Securitas-mótið.

MEISTARAR  Anna og Haraldur með sigurlaunin sín í gær. MYND/AÐSEND

FORMÚLA 1 Heimsmeistarinn 
Sebastian Vettel hafði ótrúlega 
yfirburði í Kanada-kappakstrin-
um. Vettel ræsti af fremsta rásstað 
og lét forystuna aldrei af hendi.

Fernando Alonso kom annar í 
mark og Lewis Hamilton þriðji. 
Mark Webber, liðsfélagi Vettels 
hjá Red Bull, varð fjórði.

Vettel er sem fyrr efstur í stiga-
móti ökuþóra með 132 stig á undan 
Fernando Alonso sem skaust fram 
úr Raikkönen, er nú með 96 stig 
gegn 88 stigum Raikkönen. 

Í keppni bílasmiða eru Red Bull-
menn efstir með 201 stig og Ferr-
ari í öðru með 145.   

 - bþh

Yfi rburðir hjá Vettel
Vettel og Red Bull leiða í stigakeppni Formúlu 1.
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iRobot Roomba IRO-620 
Sjálfvirkt ryksuguvélmenni með
iAdapt gervigreind.

iRobot Roomba IRO-650 
Sjálfvirkt ryksuguvélmenni með iAdapt

fylgir svo hægt er að afmarka svæði.

iRobot Roomba IRO-760 
Sjálfvirkt ryksuguvélmenni með iAdapt gervi-

veggur fylgir svo hægt er að afmarka svæði.

iRobot Scooba IRO-390 
SKÚRINGARVÉLMENNI
Sjálfvirk skúringarvél sem hreinsar allt
að 50 fermetra á einni vatnsfyllingu.

iRobot ER KOMINN Í HEIMILISTÆKI 
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
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 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2

SKJÁREINN

20.00 Frumkvöðlar 
20.30 Golf fyrir alla
21.00 Eldhús meistaranna
21.30 Suðurnesjamagasín

19.00 Friends (6:24) 

19.25 Two and a Half Men (5:24) 

19.45 Simpson-fjölskyldan
20.10 Hart of Dixie (6:22) 

21.15 The Lying Game (18:20) 

22.00 The O.C (25:25) 

22.40 Hart of Dixie (6:22)

23.50 The Lying Game (18:20) 

00.35 The O.C (25:25)

01.25 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

 
11.05 Fame
13.05 Chronicles of Narnia: The 
Voyage of the Dawn Treader
14.55 Bowfinger
16.30 Fame
18.30 Chronicles of Narnia: The 
Voyage of the Dawn Treader
20.25 Bowfinger
22.00 The Lincoln Lawyer
23.55 Banshee
01.30 Unstoppable
03.10 The Lincoln Lawyer   

06.00 ESPN America
07.15 Fedex St. Jude Classic 2013 (4:4)
11.45 Golfing World
12.35 Fedex St. Jude Classic 2013 (4:4)
17.05 PGA Tour - Highlights (22:45)
18.00 Golfing World
18.50 Fedex St. Jude Classic 2013 (4:4)
22.00 Golfing World
22.50 US Open 2000 -  Official Film
23.50 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm In The Middle (20:22) 
08.30 Ellen (163:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (99:175) 
10.15 Wipeout
11.05 Hawthorne (1:10) 
11.50 Falcon Crest (3:28) 
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (12:37) 
14.25 Wikileaks - Secrets & Lies
15.25 ET Weekend
16.05 Lukku-Láki
16.30 Ellen (164:170) 
17.15 Bold and the Beautiful
17.35 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan (11:21)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður 
19.15 The Big Bang Theory (18:23) 
19.35 Modern Family
20.00 Glee (21:22) Fjórða þáttaröðin 
um metnaðarfulla kennara og nemendur í 
menntaskóla sem skipa sönghóp skólans og 
leggja allt í sölurnar til að gera flottar sýning-
ar. Tónlistin er alltaf í forgrunni auk þess sem 
við fylgjumst með hinum ólíku nemendum 
vaxa og þroskast í sönglistinni.
20.45 Suits (10:16) Önnur þáttaröðin  um 
hinn eitursnalla Mike Ross, sem áður fyrr 
hafði lifibrauð sitt af því að taka margvísleg 
próf fyrir fólk gegn greiðslu. 
21.30 Game of Thrones (10:10) Þriðja 
þáttaröðin um hið magnaða valdatafl  og 
blóðuga valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna 
í Westeros en allar vilja þær ná yfirráðum 
yfir hinu eina sanna konungssæti, The Iron 
Throne.
22.20 Big Love (10:10) Fimmta serían 
um Bill Henrickson sem lifir svo sannarlega 
margföldu lífi. Hann á þrjár eiginkonur, þrjú 
heimili og sjö börn, auk þess rekur hann 
eigið fyrirtæki sem þarfnast mikillar athygli.
23.20 Mike & Molly (11:23)
23.40 The Big Bang Theory (1:24) 
00.05 Two and a Half Men (19:23)
00.30 White Collar (11:16) 
01.20 Weeds (8:13)
01.50 Undercovers (2:13) 
02.40 Suits (10:16)
03.25 Glee (21:22)
04.05 Suits (10:16)
04.50 ET Weekend
05.30 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Miami – San Antonio
17.55 Miami – San Antonio Útsending 
frá úrslitunum í NBA körfuboltanum.

19.45 FH – KR BEINT útsending á leik FH 
og KR í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.

22.00 Pepsi mörkin 2013 Mörkin og 
marktækifærin í leikjunum í Pepsi-deild karla 
í knattspyrnu.

23.15 FH - KR
01.05 Pepsi mörkin 2013

17.50 Wigan - Liverpool 
19.30 Premier League World 
2012/13
20.00 Leikmaðurinn: David James 
Guðmundur Benediktsson stýrir þætti um 
ensku stórliðin. Í þessum þætti fær hann til 
sín stórstjörnuna David James, markmann 
ÍBV, til að ræða um ensku úrvalsdeildina.

20.30 Norwich – Liverpool
22.10 Leikmaðurinn: David James
22.40 PL Classic Matches: Liverpool 
- Newcastle, 1996 
23.10 Newcastle – Liverpool

07.00 Lalli 07.05 Lalli 07.10 Ref-
urinn 07.15 Litlu Tommi og Jenni 
07.40 Svampur Sveinsson 08.00 
Dóra könnuður  08.45 Áfram Diego, 
áfram! 09.10 Strumparnir 09.30 Lína 
langsokkur 09.55 Waybuloo 10.15 
Brunabílarnir 10.35 Doddi litli og 
Eyrnastór 10.45 Histeria!  11.05 
Ofuröndin 11.30 Sorry I‘ve Got No 
Head 11.55 iCarly 12.20 Njósnaskól-
inn  12.45 Victourious 13.10 Big 
Time Rush 13.30 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 13.55 Lalli 14.00 Lalli 
14.10 Refurinn 14.15 Litlu Tommi 
og Jenni  14.40 Svampur Sveins-
son 15.00 Dóra könnuður  15.45 
Áfram Diego, áfram! 16.10 Strump-
arnir 16.30 Lína langsokkur 16.55 
Waybuloo 17.15 Brunabílarnir 17.35 
Histeria!  18.00 Ofuröndin 18.20 
iCarly 18.45 Njósnaskólinn  19.10 
Victourious 19.35 Big Time Rush

20.00 Sjálfstætt fólk
20.30 Matarást með Rikku (4:10) 
21.00 The Practice (7:21) 
21.45 Cold Case (6:24)
22.30 Breaking Bad
23.15 Breaking Bad
00.05 Sjálfstætt fólk
00.35 Matarást með Rikku (4:10) 
01.05 The Practice (7:21) 
01.50 Cold Case (6:24) 
02.35 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 America‘s Funniest Home Videos 
07.35 Everybody Loves Raymond (13:25)
08.00 Cheers (18:22)
08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.00 The Good Wife (10:23)
16.45 Judging Amy (16:24)
17.30 Dr. Phil
18.15 Top Gear USA (15:16)
19.05 America‘s Funniest Home Videos 
19.30 Everybody Loves Raymond (14:25) 
19.55 Cheers (19:22)  
20.20 Parenthood (10:18)  Þetta er 
þriðja þáttaröðin af Parenthood en 
þættirnir eru byggðir á samnefndri 
gamanmynd frá 1989.  
21.10 Hawaii Five-0 (16:24)  Steve 
McGarrett og félagar handsama hættulega 
glæpamenn í skugga eldfjallanna á Havaí.
22.00 NYC 22 (1:13)  Spennandi þættir 
um störf nýliða í lögreglunni í New York. 
22.45 CSI: New York (9:22)  Vinsæl 
bandarísk sakamálaþáttaröð.
23.25 Law & Order (7:18)
00.15 Shedding for the Wedding (6:8)
01.05 Hawaii Five-0 (16:24)
01.55 NYC 22 (1:13)
02.40 Pepsi MAX tónlist

17.20 Fæturnir á Fanneyju (22:39) 
17.31 Spurt og sprellað (39:52) 
17.38 Töfrahnötturinn (29:52) 
17.51 Angelo ræður (23:78) 
17.59 Kapteinn Karl (23:26) 
18.12 Grettir (23:54) (Garfield Shorts)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Svona er ástin (1:3) (Sådan er 
kærligheden: I medgang og modgang) 
 Dönsk þáttaröð um hjónalíf í blíðu og 
stríðu. Þegar ástarbríminn hefur dofnað 
getur sérviska og vanafesta valdið pirringi. 
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Stefnuræða forsætisráðherra 
 BEINT frá Alþingi þar sem Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra 
flytur stefnuræðu sína og fram fara 
umræður um hana.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Spilaborg (7:13) (House of 
Cards)  Bandarísk þáttaröð um klækja-
stjórnmál og pólitíska refskák þar sem 
einskis er svifist í baráttunni. Þingflokks-
formaðurinn Francis Underwood veit af 
öllum leyndarmálum stjórnmálanna og 
er tilbúinn að svíkja hvern sem er svo að 
hann geti orðið forseti. 
23.15 Neyðarvaktin (21:24) (Chicago 
Fire)  Bandarísk þáttaröð um slökkviliðs-
menn og bráðaliða í Chicago. Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi ungra barna. (e)
00.00 Leyndardómur hússins (2:5) (e)
00.45 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

Stöð 2 kl. 21.30
Game of Thrones
Það er komið að æsispenn-
andi lokaþætti í þriðju 
þáttaröð af Game of 
Thrones þar sem upp-
gjörið heldur áfram á 
milli ættanna sjö sem 
berjast um járnsætið í 
Westeros. Þátturinn er 
sýndur innan við sólar-
hring eft ir frumsýningu 
í bandarísku sjónvarpi.

Glee
STÖÐ 2 KL. 20.00 Þetta er fj órða 
þáttaröðin um krakkana sem fi nnst fátt 
skemmtilegra en að syngja. Tónlistin er 
alltaf í forgrunni í þessum bráðskemmti-
lega þætti.

Parenthood 
SKJÁR 1 KL. 20.20 Parenthood byggir 
á samnefndri kvikmynd frá árinu 1989. 
Við erum komin í þriðju þáttaröðina en 
aðalframleiðandi þáttanna er Ron How-
ard, sá sami og leikstýrði kvikmyndinni.

Fáðu þér áskrift
512 5100
 stod2.is
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FH–KR 
Í KVÖLD KL. 19:45

Það er komið að leiknum sem allir hafa beðið eftir. 
FH og KR eru jöfn á toppi Pepsi-deildarinnar og er 
þetta því sannkallaður sex stiga leikur. Ekki missa 
af stórleik 6. umferðarinnar í leiftrandi háskerpu! 

PEPSI-MÖRKIN ERU Á DAGSKRÁ 
KL. 22:00 Í KVÖLD.

FM957 kl.10.00
Heiðar Austmann
Útvarpsmaðurinn 
knái, Heiðar Aust-
mann hefur fylgt 
hlustendum út-
varpsstöðarinnar 
FM957 frá árinu 
1997. Í þætti 
sínum fer hann í 
gegnum það nýjasta 
og vinsælasta í ís-
lenskri og 
erlendri 
tónlist.

DAGSKRÁ
10. júní 2013  MÁNUDAGUR

Í KVÖLD

8,3 6,9TV.COM 7,58,8TV.COM 8,99,4TV.COM

House of Cards
RÚV KL. 22.20 Klækjastjórnmál og 
pólitík eru efst á baugi í House of 
Cards. Það er Kevin Spacey sem fer með 
aðalhlutverkið í þáttunum en hann 
leikur þingfl okksformanninn Francis 
Underwood.
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ÞJÓNUSTUVER
TÍMAPANTANIR OG UPPLÝSINGAR

570 9090

(Ath. á meðan birgðir endast)

REYKJAVAA ÍK
Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavík
Grandi, Hólmaslóð 2, 104 Rvk.
Sund, Klettagörðum 11, 104 Rvk.
Skeifan, Grensásvegi 7, bakhús, 108 Rvk.
Grafarvogur, Gylfaflöt 19, 112 Rvk.

KÓPAVOAA GUR
Dalvegi 22, 200 Kópavogur

GARÐABÆR
Litlatúni 1, 210 Garðabær

HAFNARFJÖRÐUR
Dalshrauni 5, 220 Hafnarfjörður

AKUREYRI
Frostagötu 3a, 603 Akureyri

HÆGT ER AÐ FÁ GEFINS TRÉ Á
EFTIRFARANDIFF STÖÐUM HJÁ FRUMHERJA

  Júní er skoðunarmánuður bíla meðí 6 í 
endastaf númers, júní er líka góður
mánuður til að gróðusetja tré og plöntur. 
Frumherji ætlar að gefa viðskiptavinum sínum
samtals 6000 birkiplöntur í júní. Komdu í 
skoðun og taktu þátt í að fegra landið og
vinna gegn mengun með Frumherja.

Fegraðu 
landið með 
Frumherja 

ÞEGAR ÞÚ KEMUR MEÐ BÍLINN Í SKOÐUN

VIÐ GEFUM

Ú Í
VIÐ GEFUM VIÐSKIPTAVINUM OKKAR SEM KOMA MEÐ 

BÍLINN Í SKOÐUN Í JÚNÍ ALLT AÐ ÞRJÁR BIRKIPLÖNTUR TIL 
AÐ TAKA MEÐ SÉR HEIM OG GRÓÐURSETJA. 

JU    45620132013
��
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MÁNUDAGSLAGIÐ

MEIRA 
ÚRVAL MEÐ 
SKJÁHEIMI
Yfir 70 erlendar 
stöðvar

Í sumar fylgir HD-pakkinn 
frítt með ALLT-pakkanum.

*

*  Gildir fyrir þá sem eru með HD-virkni. Fáðu nánari upplýsingar 
 hjá símafyrirtækinu þínu. Gildir út ágúst.

Veldu þér þinn pakka 
á SkjarHeimur.is

eða í síma 595 6000

Sumartilb   ð!
pakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiinnn

Hljómsveitin Retro Stefson hefur 
verið að gera það gott undanfarna 
mánuði, en hún hefur verið á tónleika-
ferðalagi um Evrópu í um það bil tvo 
mánuði.

Sveitin hefur meðal annars haldið 
tónleika í Þýskalandi, Sviss, Hollandi, 
Bretlandi, Rúmeníu, Ungverjalandi, 
Tékklandi og Frakklandi við góðar 
undirtektir. 

„Við höfum það bara gott. Þetta 
er búið að vera langt og strangt tón-
leikaferðalag, en við erum glöð með 
þetta og það gengur rosalega vel,“ 
segir Unnsteinn Manuel Stefánsson, 

söngvari hljómsveitarinnar. „Núna 
erum við í Lanzarote [á Spáni] að 
spila á tónlistarhátíð og næst held ég 
til Barselóna þar sem ég er að spila 
á raftónlistarhátíðinni Sónar með 
hljómsveitunum Sísý Ey og Gluteus 
Maximus. Svo kem ég heim 17. júní, 
spila á tveimur tónleikum á Arnarhóli 
og Rútstúni í Kópavogi. Eftir það er 
ég bara rokinn út aftur til að spila á 
fleiri tónleikum með hljómsveitinni 
í Þýskalandi og Sviss svo eitthvað sé 
nefnt. En já, maður verður að koma 
heim og fagna þjóðhátíðardeginum,“ 
segir Unnsteinn, léttur í bragði.  - ósk

Skreppur til Íslands á 17. júní
Unnsteinn Manuel Stefánsson úr Retro Stefson er sjaldan lengi á einum stað.

„Við áttum nýlega tuttugu ára 
afmæli og höfum ákveðið að halda 
reglulega upp á það út allt árið með 
skemmtilegheitum,“ segir Björg 
Ingadóttir, annar eigandi Spaks-
mannsspjara. 

Fyrsta fimmtudagskvöld hvers 
mánaðar í sumar mun hönnunarfyr-
irtækið að bjóða upp á fjölbreyttar 
uppákomur í versluninni að Banka-
stræti 2 milli klukkan 20 og 22.

„Okkur langaði að nota svona 
fallegt rými á flottum stað í eitt-
hvað fleira á góðu sumarkvöldi en 
að selja okkar hönnun og þjónustu. 
Með þessu móti gefst okkur kost-
ur á að hitta viðskiptavinina sem 
í raun eru orðnar vinkonur okkar 
með tímanum,“ segir Björg og 

bætir við að þessi kvöld snúist ekki 
eingöngu um föt og tísku heldur 
ýmsa aðra uppbyggilega hluti sem 
konum þykja áhugaverðir.

Umfjöllunarefni síðastliðins 
fimmtudagskvölds var markþjálf-
un, þar sem höfundar bókarinnar 
„Markþjálfun – vilji, vit og vissa“, 
sem nýlega kom út hjá Forlaginu, 
héldu fyrirlestur um hvernig mögu-
legt er að ná markmiðum sínum, 
bæði í einkalífi og vinnu.  

„Þetta var mjög skemmtilegt 
kvöld. Í byrjun var markmiðið að 
vera með spakar konur sem við-
skiptavini og svei mér þá, það hefur 
ræst. Ég er alveg á því að mark-
þjálfarinn sé nýi einkaþjálfarinn,“ 
segir Björg.    - mmm

Haldið upp á 20 ára 
afmælið í allt sumar
Hönnunarfyrirtækið Spakmannsspjarir verður með 
uppákomur í allt sumar.

SPAKMANNSSPJARIR 20 ÁRA  Björg 
Ingadóttir og Valgerður Torfadóttir á 
góðri stundu.

BJÖRK EIÐSDÓTTIR 
FJÖLMIÐLAKONA
„Það er lagið Single Ladies með Beyoncé. 
Lagið er allt í senn, stemmari, gleði og dans. 
Svo vekur lagið upp óendanlegar minningar.“

„Maður verður að reyna að finna 
sér eitthvað nýtt að gera fyrst 
maður fær ekki að vera með í hinu,“ 
segir fyrrverandi knattspyrnudóm-
arinn Jóhannes Valgeirsson. 

Hann hefur alfarið sagt skilið við 
dómaraflautuna og hafist handa 
við að semja tónlist. „Ég var aðeins 
búinn að vera að leika mér heima 
í stofu á gítarinn og var kominn í 
pínu bílskúrsband með félögun-
um. Svo þegar maður var búinn að 
reyna að leysa þessa vitleysu hjá 
KSÍ í heilt ár, án þess að sjá fram 
á að menn gætu tekist í hendur og 
reynt að sættast, varð maður bara 
að reyna að finna sér eitthvað annað 
að gera,“ segir Jóhannes, sem lengi 
vel var einn fremsti knattspyrnu-
dómari landsins en hann hætti 
dómgæslu árið 2011 eftir ósætti við 
yfirmenn Knattspyrnusambands 
Íslands. 

Fyrstu tónleikar Jóhannesar fóru 
fram á fimmtudagskvöldið í Pakk-
húsinu á Akureyri en þar spilaði 
hann tuttugu frumsamin lög. „Ég 
er með fjóra snillinga með mér í 
þessu, alveg einvala lið af tónlistar-
mönnum sem draga vagninn. Tón-
listin er á mjúku nótunum og er 
mjög lítið fótboltatengd. Ég passa 
mig alveg á því að vera ekki með 
neina texta sem eru bitrir út í fót-
boltann. Sá tími er búinn,“ segir 
Jóhannes og hlær. 

En á að gefa tónlistina út? „Það 
er aldrei að vita. Við byrjuðum á 
tónleikunum en svo sjáum við bara 
til hvað við gerum. Það stendur 
allavega til að skoða þetta og taka 
mögulega eitthvað upp í haust. 
Félagi minn er í upptökutækni í 
Bandaríkjunum og við setjumst 
niður í ágúst og skoðum málin,“ 
segir dómarinn fyrrverandi sem 
kveðst spenntur fyrir þessum 
nýja vettvangi. „Þetta er rosalega 
gaman. Maður beið alveg eins og 
barn á jólunum fram að tónleikun-
um.“ kristjana@frettabladid.is

Fyrrverandi dómari hélt 
sína fyrstu tónleika
Knattspyrnudómarinn fyrrverandi, Jóhannes Valgeirsson, hefur snúið sér að tón-
listinni. Fyrstu tónleikar hans fóru fram á Akureyri á fi mmtudagskvöld.

KOMINN YFIR Í TÓNLISTINA  Jóhannes Valgeirsson var um langt skeið fremsti 
knattspyrnudómari landsins. Hann er nú kominn með sína eigin hljómsveit sem 
flytur efni eftir hann.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

➜  Jóhannes var knattspyrnudómari hjá KSÍ í 18 ár og var um 
tíma milliríkjadómari FIFA. 

UNNSTEINN Á 
SPÁNI  Unnsteinn 
Manuel á tónlist-
arhátíð í Lanzarote 
á Spáni.
 MYND/ÚR EINKASAFNI



Magnað  

á Dell tölvum
tilboðsverð

Dell tölvubúnaður er öflugur, traustur og áreiðanlegur 
og nýtur sín sérlega vel í kröfuhörðum verkefnum 
fyrir atvinnulífið.

Allar vélarnar eru með fimm ára ábyrgð á varahlutum 
og þriggja ára ábyrgð á verkstæði.

Dell tDell t
og nýog n
fyrir fyrir 

AllarAllar
ogog þrr

Hagkvæm og áreiðanleg
Dell Optiplex 3010 borðtölva er 
vinnustöð fyrir hvaða skrifstofu
sem er.
Verð áður: 179.990 kr.
Verð nú: 109.990 kr.

Nánari upplýsingar má finna á www.advania.is/tilbod, í síma 440 9010 
eða í tölvupósti á sala@advania.is

Endingargóð fyrir kröfuharða 
Dell Latitude E6430 fartölva er með 
styrkta umgjörð og hágæða 9 cellu ra�löðu.

Verð áður: 319.990 kr.
Verð nú: 199.990 kr.

Öflugur vinnuhestur á góðu verði
Dell Latitude E5430 fartölva er með styrkta 
umgjörð og hentar því vel fólki á ferðinni. 

Verð áður: 266.090 kr.
Verð nú: 169.990 kr.

A�astamikil og hraðvirk vinnustöð
Dell Optiplex 7010 borðtölva fyrir 
kre�andi verkefni.

Verð áður: 219.090 kr.
Verð nú: 134.990 kr.
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VINNSLU-
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8GB
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Óli Geir og félagar biðjast afsökunar
2 Skoðar hvort umhverfi sráðuneytið sé 

óþarft 
3 Partíprinsessan í hnapphelduna
4 Loforð Framsóknarfl okksins skapar 

óvissu á fasteignamarkaði
5 Ölvaður ökumaður ók út í úfi ð hraun

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

H E I L S U R Ú M

SELJUM SÝNINGAR, SKIPTI- 
OG SKILARÚM MEÐ MIKLUM 

AFSLÆTTI VEGNA BRUNA 
SEM VARÐ HJÁ OKKUR
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SOFIA PILLOW (QUEEN SIZE)
FULLT VERÐ 193,760 Kr.

BRUNAÚTSÖLUVERÐ 96,880 Kr.

SOFIA PILLOW (KING SIZE)

FULLT VERÐ 298,580 Kr.

BRUNAÚTSÖLUVERÐ 149,290 Kr.

VIENNA PLUSH (QUEEN SIZE)
FULLT VERÐ 262,084 Kr.

BRUNAÚTSÖLUVERÐ 131,042 Kr.

50% AFSLÁTTUR Á ROYAL TEXTILE LÖKUM

VERÐDÆMI Á QUEEN SIZE LAKI

FULLT VERÐ 9.900   NÚ 4,950 Kr.

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16 

ELDFIMUR
AFSLÁTTUR!

ELDFIMUR
AFSLÁTTUR!

LÝKUR Á MORGUN

Nú er 
opio allan 

sólarhringinn 
í Engihjalla

 www.forlagid.is 
– alvöru bókabúð á netinu 

f l id i

 „... óendanlega 
skemmtileg  

lesning.“
UNNUR EGGERTS, 

SÖNG- OG LEIKKONA 

Fyrsta matreiðslubókin
Eva Laufey Kjaran stefnir að útgáfu 
fyrstu matreiðslubókar sinnar í haust, 
en Eva er einn vinsælasti matar-
bloggari landsins. Eva Laufey hefur 
um langt skeið haldið úti bloggi á 

vefslóðinni www.eva-
laufeykjaran.com en í 

viðtali við tímaritið 
Monitor segir hún 
að síðan fái allt að 
8.000 heimsóknir 
á dag. Eva Laufey 
er dóttir sjón-
varpsmanns-
ins vinsæla 

Hermanns 
Gunnars-

sonar sem 
lést í 
síðustu 
viku. 
 - ka

Samdi lag um sprautufíkil
Popparinn Birgir Örn Steinarsson, 
sem gerði garðinn frægan með 
hljómsveitinni Maus, frumflutti 
nýtt lag í Stúdentakjallaranum á 
fimmtudags kvöld. Lagið heitir Hvíta 
hávíraða blóð og fjallar um HIV-
smitaðan sprautufíkil. Eftir að hann 
flutti lagið hafði prestur samband 
við hann og bað hann um að spila 
lagið á uppákomu sem verður haldin 
í næstu viku til að hvetja almenning 

til blóðgjafar. Sam-
kvæmt Facebook-
síðu Bigga þáði 
hann boðið með 

þökkum.  - fb
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