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V ið höfum fengið margar fyrir-spurnir frá viðskiptavinum okkar um þessar vörur og ákváðum þess vegna að koma með þær á markað 
hér á landi,“ segir Ásta Kjartansdóttir, 
sölufulltrúi Derma hjá Gengur vel ehf. 
„Húðin er stærsta líffærið okkar og þess vegna skiptir miklu máli að passa 
upp á hvað við berum á hana. Derma 
Sun-vörurnar eru vottaðar af astma- og ofnæmissamtökunum í Danmörku ásamt því að vera Svansmerktar. Þær 

eru einnig án parabena, octocrylene og ertandi ilm- og litarefnagíf l

EITUREFNALAUS SÓLARVÖRN GENGUR VEL KYNNIR  Sólarvörn sem þú berð á börnin og þig án samvisku-

bits. Derma Sun hefur verið mest selda sólarvörnin fyrir alla fjölskylduna í 

Danmörku undanfarin ár. Vegna fjölda áskorana fæst hún nú hér á landi.

GRILLSPJÓT MEÐ GRÆNMETIÞað eru engin takmörk fyrir því hvaða grænmeti 
hægt er að grilla. Gaman er að nota grillspjót en 
á það má setja kúrbít, eggaldin, blómkál, tómata, 
lauk, maískólf, papriku, sveppi, soðnar kartöflur 
og hvað sem manni dettur í hug. 

í fullumm gangi 
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Fasteignasalan Fold 
kynnir: Opið hús í nokkrum 
sumarhúsum um næstu helgi.

O pið hús verður á vegum 
Foldar-fasteignasölu á 
ýmsum eftirsóttustu 

 sumarhúsasvæðum á Suður- og 
Vesturlandi laugardaginn 22. 
júní frá kl. 12-16.  

Við Skorradalsvatn verður 
sýning á glæsilegum, arkitekta-
t ik ð

Opið hús í sumar-
bústöðum um helgina 
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Frábært tækifæri fyrir fjölskyldu  
eða vini að komast í sama húsið.
Íbúð jarðhæð 55 fm 2-3ja herb kr. 16,5 m
Íbúð 1. hæð 61 fm 3ja herb kr. 20,9 m
Íbúð 2. hæð 62 fm 3ja herb kr. 20,9 m
Mjög vel skipulagðar og bjartar íbúðir með þvottaað-stöðu innan íbúðar. Sér inngangur á jarðhæð
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3 íbúðir  
í sama húsi.  
Selst saman 

eða í sitt hvoru 
lagi.
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Brotlenti flugvél sinni
 Ómar Ragnarsson brotlenti flugvél 
sinni við Sultartangavirkjun síðdegis í 
gær. Hann slapp ómeiddur en vélin er 
töluvert skemmd. 2
Hýsa listamenn á Höfn  Hjónin 
Sigrún Sveinbjörnsdóttir og Snorri 
Aðalsteinsson hafa opnað aðsetur 
fyrir listamenn á Höfn í Hornafirði. 2
Látum ekki kúga okkur    Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra 
ætlar ekki að láta alþjóðastofnun 
segja sér að meira sé ekki hægt að 
gera fyrir skuldug heimili. 4
Engin fríhöfn   Hafnarstjóri Faxaflóa-
hafna sér meinbugi á tímabundinni 
fríhafnarverslun inni á lokuðu svæði 
hafnarinnar. 6

SKOÐUN Teitur Guðmundsson læknir 
telur Íslendinga geta orðið fyrsta til 
að taka á ofnotkun lyfja.  13

SPORT Patrekur Jóhannesson fer 
með austurríska landsliðið á EM í 
Danmörku á næsta ári. 22

NÁTTÚRULEGA

SPJALDTÖLVUR Í SUMARFRÍIÐ

34.990
8GB NEXTBOOK

Bolungarvík 10°  A 5
Akureyri 16°  SSA 4
Egilsstaðir 16°  S 6
Kirkjubæjarkl. 11°  SSV 6
Reykjavík 11°  S 7

Minnkandi rigning    sunnan- og 
vestanlands en bjart með köflum 
norðaustan til og síðdegisskúrir. Hiti á 
bilinu 7 til 18 stig. 4

MENNING Vinkonurnar Gyða og 
Dóra Hrund blogga um heimili unga 
fólksins. 26

EFNAHAGSMÁL Bandaríski samningatæknirinn Lee 
C. Buchheit átti í síðustu viku fund með Bjarna 
Benediktssyni fjármálaráðherra og starfsmönn-
um fjármálaráðuneytisins um fyrirhugaðar 
samninga viðræður ríkisins við erlenda kröfu-
hafa, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.

Buchheit, sem var aðalsamningamaður 
Íslands í Icesave-deilunni árið 2010, er lög-
fræðingur og sérfræðingur í skuldum þjóð-
ríkja.

Fram kom í fréttum í apríl að erlendir kröfu-
hafar Glitnis og Kaupþings hefðu ráðið 
Bjørn Richard Johansen,  norskan 
sérfræðing í áfallastjórnun 
og almannatengslum, til að 
gæta hagsmuna sinna gagn-
vart íslenskum stjórnvöldum. 
 Johansen starfaði fyrir stjórn-
völd strax eftir hrun við að 
samræma aðgerðir.

Þá kom jafnframt fram að stjórnvöld hygðust ráða 
sérfræðing til að leiða málið fyrir sína hönd og að 

nafn Buchheits væri þar einkum nefnt.
Fréttablaðið hefur ekki upplýsingar um 

hver átti frumkvæðið að fundi Buchheits og 
Bjarna í síðustu viku.

Ljóst er að eftir miklu er að slægjast 
fyrir þann sérfræðing sem verður falið 
það verkefni að semja við kröfuhafa um 
krónueign þeirra, finna hentugustu lausn-

ina á snjóhengjuvandanum og eftir atvikum 
leiðbeina stjórnvöldum um hvernig best sé að 

aflétta gjaldeyrishöftum. Samkvæmt upp-
lýsingum Fréttablaðsins er stjórn-

völdum kunnugt um áhuga fleiri 
en Buchheits á verkinu.  - sh

Samningaviðræður við kröfuhafa undirbúnar í fjármálaráðuneytinu:

Buchheit fundaði með Bjarna

ÞEKKTUR SAMNINGAMAÐUR  Lee 
Buchheit er sérfræðingur í skuldum 
þjóðríkja.

STJÓRNSÝSLA Uppljóstrarinn 
Edward Snowden, sem fer nú huldu 
höfði eftir að hafa lekið gögnum 
bandarísku Þjóðaröryggisstofnun-
arinnar til fjölmiðla, vill pólitískt 
hæli á Íslandi. Hann fær hins vegar 
þau svör frá íslenskum stjórnvöld-
um að hann geti ekki sótt formlega 
um slíkt hæli ef hann er ekki stadd-
ur á Íslandi.

Þetta kemur fram í grein eftir 
Kristin Hrafnsson, talsmann Wiki-
leaks, í Fréttablaðinu í dag.

Kristinn segir að aðfaranótt 12. 
júní hafi Snowden falið honum að 
bera íslenskum stjórnvöldum þau 
boð að hann sækti eftir pólitísku 
hæli og óskaði eftir aðstoð þeirra 
við umsóknina. Jafnframt að þau 
könnuðu möguleikann á því að veita 
honum ríkisborgararétt.

„Sama dag óskaði ég eftir fundi 
með Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni 
forsætisráðherra og Hönnu Birnu 
Kristjánsdóttur innanríkisráðherra 
til þess að bera upp erindið,“ skrif-
ar Kristinn. „Hvorugt sá sér fært að 
hitta mig, þótt þeim væri ljóst hvað 
í því fólst. Engu að síður kom ég 
því til leiðar að bæði fengju til sín 
nægjan legar upplýsingar sem vörð-

uðu þetta ákall um aðstoð.“
Kristinn segist enn ekki hafa náð 

tali af ráðherrunum tveimur og því 
enn ekki fengið milliliðalaust svar 
við erindinu, sem í eðli sínu sé póli-
tískt. Hjá ráðuneytunum hafi hann 
fengið svör um tæknilega vankanta 
á hælisumsókn ef umsækjandinn sé 
ekki staddur á Íslandi.

Edward Snowden hefur áður lýst 
yfir áhuga á því opinberlega að kom-
ast til Íslands. Hann sat fyrir svör-
um lesenda Guardian í gær og var 
meðal annars spurður hvers vegna 
hann hefði ekki farið þangað beint 
þegar málið kom upp, í stað þess að 
fara til Hong Kong.

Snowden svaraði því til að hann 
hefði trúað bandarískum yfirvöld-
um til að beita íslensk stjórnvöld 
meiri þrýstingi, og hraðar, en þau 
kínversku, jafnvel áður en almenn-
ingi á Íslandi gæfist ráðrúm til að 
láta skoðun sína í ljós.  - sh / sjá síðu 10

Ráðherrar 
svara ekki
ósk Snowdens
Forsætis- og innanríkisráðherra hafa ekki orðið við 
beiðni Kristins Hrafnssonar, talsmanns Wikileaks, um 
fund vegna máls uppljóstrarans Edwards Snowden. 
Hann vill sækja formlega um pólitískt hæli á Íslandi.

Edward Snowden er þrítugur fyrrverandi verktaki hjá 
leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA) og bandarísku Þjóðar-
öryggisstofnuninni (NSA). Fyrr á þessu ári lak hann 
miklu magni leynilegra upplýsinga um persónunjósnir 
stofnananna til blaðanna Guardian og Washington Post.

Blöðin birtu fréttir sem byggðu á gögnunum í byrjun 
júní og nafngreindu Snowden að hans eigin ósk 9. júní. 
Nokkrum vikum fyrr hafði Snowden flúið til Hong Kong, 
þar sem talið er að hann dvelji enn.

Lak upplýsingum um njósnir CIA og NSA

Enn hef ég ekki náð 
tali af Sigmundi Davíð og 

Hönnu Birnu 
Kristinn Hrafnsson

blaðamaður og talsmaður Wikileaks

LÍF OG FJÖR Á ÞJÓÐHÁTÍÐARDAGINN  Miðbærinn iðaði af mannlífi á í 
gær. Fjölbreytt dagskrá fór fram á Arnarhóli og í Hljómskálagarðinum en veðrið var 
hið prýðilegasta. Þessir bráðskemmtilegu listamenn léku á alls oddi á Ingólfstorgi og 
glöddu bæði unga sem aldna. Sjá síðu 8. 
  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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MENNING Í Bjargi, gömlu sögu-
frægu húsi á Höfn í Hornafirði 
var opnað nýverið  aðsetur fyrir 
listafólk sem nú býðst að koma og 
dvelja þar við vinnu í lengri eða 
skemmri tíma, gegn vægu gjaldi. 

Aðsetrið heitir Artbjarg og 
eigendur þess eru hjónin Sigrún 
Sveinbjörnsdóttir og Snorri Aðal-
steinsson. Sigrún er snyrtifræð-
ingur en þurfti að hverfa frá vinnu 
vegna gigtar. „Ég vildi alls ekki 
fara á örorku strax, en var orðin 
mjög slæm af gigtinni. Ég ákvað 
því í samráði við eiginmanninn 
að skapa mér nýja atvinnu. Ég á 
svo góðan mann, “ segir Sigrún og 
hlær.

Með Artbjargi segist Sigrún 
vilja gefa listafólki tækifæri til að 
koma til Hafnar í Hornafirði og 
leigja litla íbúð, eða herbergi og 
vinna verk sín í sælu  sveitarinnar. 
„Þetta er líka gamall draumur. 
Sjálf hef ég líka verið að leika 
mér í textíl í nokkurn tíma en svo 
langaði mig einnig að leggja mitt 
af mörkum til að efla listalífið hér 
í bænum, fá inn góða flóru lista-
manna, innlenda og erlenda,“ segir 
Sigrún. 

Artbjarg er sem fyrr sagði í 
gömlu sögufrægu húsi á Höfn. 
Húsið Bjarg var byggt árið 1925 og 
hafði meðal annars að geyma eina 
fyrstu verslun bæjarins. Hjónin 
tóku að sögn Sigrúnar talsverða 
áhættu þegar þau keyptu það í 
fyrra og segir Sigrún jafnframt að 
fólk hafi reynt að ráðleggja þeim 
frá kaupunum, eða jafnvel rífa 
húsið og byggja upp á nýtt. 

„Fólki fannst við hálf klikkuð 
að gera þetta, en við vorum föst 
fyrir og sýndum þeim aldeilis. 

Við erum búin að taka húsið alveg 
í nefið. Ég viðurkenni þó að þegar 
við fengu samþykkt tilboð, eftir 
talsvert þref, þá varð þetta fyrst 
raunverulegt. Við hugsuðum með 
okkur: hvað erum við nú búin að 
gera?“ segir Sigrún kímin. 

Framkvæmdunum við húsið 
lauk í vor og það var svo form-
lega opnað á sjómannadaginn. Nú 
þegar hafa þau fengið góða gesti. 

„Nú er hér fyrsti gesturinn og 
við eigum von á að fá hingað fleiri 
í sumar. Í framtíðinni langar mig 
að herja svolítið á erlendan  markað 
líka og bjóða upp á listengda ferða-
þjónustu.“ maria@frettabladid.is

Gamall draumur að 
opna listamannahús
Hjónin Sigrún Sveinbjörnsdóttir og Snorri Aðalsteinsson gerðu upp gamalt hús 
á Höfn og reka þar listamannahúsið Artbjarg. Sigrún þurfti að hætta vinnu sem 
snyrtifræðingur sökum gigtar en dó ekki ráðalaus og lét gamlan draum rætast.

GARÐURINN VIÐ HÚSIÐ  Sigrún hefur sett upp sýningu tengda sjávarútvegi  á 
lóðinni í samstarfi við bæjaryfirvöld.  

SIGRÚN OG SNORRI  Húsið Bjarg 
heitir nú Artbjarg og þar bjóða hjónin 
listafólki upp á aðsetur til lengri eða 
skemmri tíma, í fögru umhverfi.

FERÐIR Fjórir íslenskir sæfarar, þeir Einar Örn Sigurdórsson, Eyþór 
Eðvarðsson, Kjartan Jakob Hauksson og Svanur Wilcox, keppast nú 
við að róa yfir Atlantshafið á sérstökum úthafsróðrarbáti. Íslending-
arnir komu á land í Kirkwall í Orkneyjum í gær, mánuði eftir að leið-
angur þeirra hófst í Kristiansand í Noregi. 

„Veðrið var okkur frekar erfitt,“ sagði Svanur Wilcox við komuna 
til Orkneyja, en eyjarnar eru fyrsti viðkomustaður sæfaranna á leið 
þeirra frá Noregi til Íslands. Alls tók sjö daga að komast frá Kristian-
sand til Orkneyja, en leiðin er um 350 sjómílur. Ef Íslendingunum 
tekst ætlunarverk sitt, að róa frá Noregi til Íslands, mun afrekið rata í 
heimsmetabók Guinness.   - ka

Fjórir íslenskir sæfarar reyna við heimsmet:

Fyrstir til að róa yfir Atlantshaf

KOMNIR TIL ORKNEYJA  Íslensku sæfararnir keppast við að róa yfir Atlantshafið frá 
Noregi til Íslands. 

SLYS Ómar Ragnarsson slapp lítið sem ekkert 
meiddur þegar hann brotlenti lítilli Cessna-
flugvél, TF-TAL, við Sultartangalón síðdegis 
í gær.

„Þetta var nú eiginlega ekki flugslys heldur 
flugóhapp, enda slapp hann sem betur fer 
alveg heill karlinn,“ segir Sveinn K. Rúnars-
son, yfirlögregluþjónn á Hvolsvelli.

Óhappið varð á milli fjögur og fimm og 
Sveinn sagðist í gærkvöldi ekki vita hver til-
drög þess hefðu verið. Flugvélin mun hins 
vegar hafa skemmst töluvert.

Ómar var enn á slysstað í gærkvöldi ásamt 
fulltrúum frá lögreglunni og rannsóknar-

nefnd samgönguslysa og Fréttablaðið náði 
ekki tali af honum.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Ómar lendir 
í hrakningum á flugi. Sunnudaginn 7. septem-
ber 1986 nauðlenti hann flugvél sinni, TF-FRÚ, 
eða Frúnni eins og hún er iðulega kölluð uppi á 
Esju og tveimur dögum síðar var þyrla Land-
helgisgæslunnar, TF-SIF, send til að flytja 
Frúna niður af fjallinu. Þá skemmdist nefhjól-
ið, annað skrúfublaðið og hlífar á nefinu.  - sh

Flugferð Ómars Ragnarssonar við Sultartangalón endaði með ósköpum:

Ómar brotlenti flugvél en slapp ómeiddur

ÓMAR OG FRÚIN  Flugvél Ómars mun hafa orðið fyrir 
töluverðum skemmdum við brotlendinguna.
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Við hjá NormX höfum framleitt heita potta í yfir 30 ár fyrir 
íslenskar aðstæður. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu 
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti 
á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

GERÐU VERÐ-SAMANBURÐ

Þráinn, vafðist Gene tunga um 
tönn?
„Ekki frekar en Guttormi.“
Þráinn Árni Baldvinsson, gítarleikari 
Skálmaldar, hitti átrúnaðargoðið Gene 
Simmons úr Kiss í Kaupmannahöfn í síðustu 
viku. Simmons er frægur fyrir flennistóra og 
langa tungu sína.

HVALVEIÐAR Fyrsta langreyður-
in var veidd í gærkvöld. Það var 
skipið Hvalur 8 sem veiddi dýrið. 
Skipið hélt út til veiða ásamt Hval 
9 í fyrrakvöld og gert er ráð fyrir 
að skipið komi til hafnar í dag. 
Heimild er fyrir veiðum á 154 
langreyðum. Við það bætast 20% 
af óveiddum dýrum frá fyrri ver-
tíð. Möguleiki er því að veiða 180 
dýr á tímabilinu. 

Allar afurðir af langreyðunum, 
nema mjöl og lýsi, verða sendar 
til Japans og eru þær ætlaðar til 
manneldis. Hátt í 200 manns fá 
vinnu vegna veiðanna, á sjó og 
landi og verða afurðirnar unnar 
í Hvalfirði, í Hafnarfirði og á 
Akranesi.  - mlþ

Hvalur 8 á leið í land:

Fyrsti hvalurinn 
veiddur í gær 

FJARSKIPTI Kostnaður við farsímanotkun í löndum 
Evrópusambandsins mun lækka til muna þegar ný 
fjarskiptalög taka gildi á næsta ári. Með nýju lög-
unum er tekið stórt skref í að búa til einn stóran fjar-
skiptamarkað fyrir þjóðir Evrópu. Þannig geta far-
símanotendur á ferðalagi á milli Evrópulanda valið 
sjálfir hvaða símafyrirtæki þeir nota í hverju landi 
fyrir sig. 

Margir Íslendingar hafa brennt sig á núverandi 
fyrirkomulagi gjaldtökunnar en það getur reynst 
mjög kostnaðarsamt að nota farsímakerfin á milli 
landa. Dæmi eru um íslenska ferðalanga sem hafa 
þurft að greiða tugi þúsunda vegna farsímanotkunar 
á erlendri grundu. 

„Við innleiðum regluverk Evrópusambandsins 
hér á landi, það liggur fyrir. Að öllu óbreyttu, gangi 
lögin í gegn í Evrópu, þá er ekki útilokað að ráðast 
þurfi í sérstakar lagabreytingar hér á landi og það 
getur tekið tíma. Þannig geta Íslendingar reiknað 
með breytingunum nokkrum mánuðum síðar,“ sagði 

Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Póst- og fjarskipta-
stofnunar, í samtali við Fréttablaðið. 

Hrafnkell segir að í nokkur ár hafi verið stefnt að 
breytingum á gjaldtöku fjarskiptatækja innan Evrópu 
í nokkur ár og lögin aðeins lokahnykkurinn í því ferli. 

Þá munu notendurnir ekki lengur vera bundnir 
svokölluðum reikisamningum, sem eru samningar 
sem fjarskiptafyrirtæki gera á milli landa, eins konar 
þjónustusamningur um gjöld á fjarskiptum.  

Líklegt þykir að hinar nýju reglur taki gildi í 
 Evrópu 1. júlí og fáeinum mánuðum síðar hér á landi. 
 - mlþ 

Ný fjarskiptalög innan Evrópu munu lækka símakostnað landa á milli:

Símtöl í útlöndum verða á 
sama verði og í heimalandinu

  Við innleiðum regluverk 
Evrópusambandsins hér á 

landi, það liggur fyrir. 
Hrafnkell V. Gíslason 

forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar

GRIKKLAND
Lokun sjónvarps frestað
Grískur dómstóll ákvað í gær að fresta 
eigi lokun gríska ríkissjónvarpsins. 
Forsætisráðherra Grikklands, Antonis 
Samaras, ákvað í síðustu viku að leggja 
skyldi ríkisútvarpið niður tímabundið. 
Útsendingar hefjast því að nýju þar til 
endanleg niðurstaða liggur fyrir.  

KANADA
Borgarstjóri handtekinn
Michael Applebaum, borgarstjóri í 
Montreal í Kanada, var handtekinn í 
gær. Hann er grunaður um spillingu 
og fjársvik en talið er að mál hans 
tengist skipulagðri glæpastarfsemi í 
Kanada. Samkvæmt fréttaveitunni AFP 
hefur borgarstjórinn meðal annars 
verið ákærður fyrir að hafa tekið 
við ólögmætum greiðslum tengdum 
fasteignaviðskiptum. 



FJÖLBREYTT 
ÚRVAL BÍLA 
Á SÉRSTÖKU 

TILBOÐSVERÐI

Komdu og skoðaðu úrvalið!
Laugavegi 174  |  Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

MM Pajero 3,2 Intense
Árgerð 2009, dísil
Ekinn 75.000 km, sjálfskiptur

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is

Ásett verð: 6.390.000,-

Tilboð 5.490.000,-

Nissan Pathfinder 2500 SE
Árgerð 2008, dísil
Ekinn 106.000 km, sjálfskiptur

Nissan Pathfinder 2500 SE
Árgerð 2007, dísil
Ekinn 85.000 km, sjálfskiptur

VW Touareg 3,2 V6
Árgerð 2004, bensín
Ekinn 133.000 km, sjálfskiptur

Nissan X-Trail SE
Árgerð 2008, dísil
Ekinn 102.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 4.490.000,- Ásett verð: 4.390.000,- Ásett verð: 2.590.000,- Ásett verð: 3.290.000,- 

Tilboð  3.590.000,-
Tilboð  3.490.000,-

Tilboð  1.790.000,-
Tilboð  2.490.000,-

 Instyle 3.8
Árgerð 2007, bensín
Ekinn 104.000 km, sjálfskiptur

VW Passat Comfort TDit
Árgerð 2007, dísil
Ekinn 100.000 km, sjálfskiptur

Hyundai Tucson 2,0 4x4
Árgerð 2008, bensín
Ekinn 73.000 km, beinskiptur

VW Passat Comfortt
Árgerð 2005, bensín
Ekinn 95.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 3.990.000,- Ásett verð: 2.790.000,- Ásett verð: 2.350.000,- Ásett verð: 1.890.000,- 

Tilboð  3.290.000,-
Tilboð  2.490.000,-

Tilboð  1.690.000,-
Tilboð  1.590.000,-

Subaru Legacy 2000 Wagon 
GL. Árgerð 2006, bensín
Ekinn 194.000 km, sjálfskiptur

MM Pajero 3,2 Instyle
Árgerð 2008, bensín
Ekinn 92.000 km, sjálfskiptur

MM Pajero Sport
Árgerð 2000, bensín
Ekinn 138.000 km, sjálfskiptur

MM Pajero 3,2 GLS 33”
Árgerð 2006, dísil
Ekinn 99.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 1.890.000,- Ásett verð: 5.790.000,- Ásett verð: 990.000,- Ásett verð: 4.090.000,- 

Tilboð  1.290.000,-
Tilboð  4.990.000,-

Tilboð  690.000,-
Tilboð  3.590.000,-

M.Benz E280 CDiz
Árgerð 2006, dísil
Ekinn 296.000 km, sjálfskiptur

Subaru Forester 2000 CS
Árgerð 2007, bensín
Ekinn 104.000 km, sjálfskiptur

Toyota Land Cruiser 120 VX
Árgerð 2004, bensín
Ekinn 194.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 3.390.000,- Ásett verð: 2.290.000,- Ásett verð: 3.100.000,- 

Tilboð  2.690.000,-
Tilboð  1.990.000,-

Tilboð  2.590.000,-

HEKLA Reykjanesbæ

MM Colt Rally Artt
Árgerð 2010, bensín
Ekinn 23.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 2.050.000,- 

Tilboð  1.590.000,-

Hekla Laugavegi Hekla Laugavegi

Hekla Laugavegi Hekla Laugavegi

Hekla Laugavegi Hekla Laugavegi

Hekla Laugavegi Hekla Laugavegi Hekla Laugavegi Hekla Reykjanesbæ

Hekla Laugavegi Höldur Akureyri

Bílasala Selfoss Bílasala Selfoss

Bílás Akranesi Bílasala Selfoss
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HALDIÐ TIL HAGA

Ranghermt var í blaði gærdagsins að 
Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðarráð-
herra undirbúi gjaldtöku á öllum ferða-
mannastöðum landsins. Hið rétta er að 
ráðherrann hefur hafið undirbúning að 
gjaldtöku á helstu ferðamannastöðum 
landsins; það er að mati ráðherra rétt 
þróun hvort sem það verður í formi 
náttúrupassa eða með öðrum hætti. 

FRAKKLAND Þrír franskir 
 nemendur hafa verið úrskurðaðir 
í gæsluvarðhald eftir hrottalega 
árás á sjö kínverska samnem-
endur sína í þorpinu Hostens í 
 suðvestur Frakklandi. 

Þremenningarnir réðust inn 
í íbúð kínversku krakkanna og 
beittu þau líkamlegu ofbeldi. Ein 
stúlka liggur þungt haldin á slysa-
deild eftir að hafa verið lamin í 
andlitið með glerflösku. 

Málið hefur vakið mikla athygli 
í Frakklandi og hefur innanríkis-
ráðherra landsins meðal annars 
tjáð sig um það. Sagði ráðherrann 
að árásin tengist kynþáttafor-
dómum og lofaði að árásarmönn-
unum yrði refsað.  - bl

Ungmenni í gæsluvarðhald:

Hrottaleg árás 
á skólafélaga

LÖGREGLUFRÉTTIR
Eiturlyf á Bíladögum
Maður á þrítugsaldri var handtekinn 
á Akureyri í fyrrinótt vegna gruns um 
að hann hafi verið að selja fíkniefni í 
miðbænum. Maðurinn var með um 50 
pakkningar af kannabisefnum og 40 
pakkningar af hvítu efni. Skýrsla var tekin 
af manninum í gær og miðar rannsókn vel. 

Veiðihnífum stolið
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk 
tilkynningu skömmu fyrir hádegi í gær 
um að brotist hefði verið inn í verslun við 
Suðurbugt. Þjófurinn hafði á brott með 
sér handgerða veiðihnífa. Hans var leitað 
í gær. 

21.446 erlendir 
ríkisborgarar 

búsettir hér á landi í lok árs 2013. 
Fyrir tíu árum voru þeir rétt rúm 10 
þúsund.   Heimild: Hagstofan.is

STJÓRNMÁL Evrópusambandið 
þarf að sanna sig gagnvart Íslandi 
og „sýna að það sé samband sem 
byggi á lögum og jafnræði en ekki 
valdi í krafti stærðar og hagsmuna 
hinna stóru“. Þetta sagði Sigmund-
ur Davíð Gunnlaugsson forsætis-
ráðherra í þjóðhátíðarávarpi sínu 
á Austurvelli í gærmorgun.

Sigmundur vék einnig að makríl-
deilunni og sagði að enn ætti eftir 
að koma í ljós hvort Evrópusam-
bandið sýni Íslendingum aukna 
sanngirni í deilum um fiskveiðar 
í okkar lögsögu.

„Það að beita smáþjóð ólög-
mætum refsiaðgerðum fyrir að 
veiða fisk samkvæmt vísindaleg-
um viðmiðum í eigin lögsögu á 
sama tíma og stærri þjóðir veiða 
úr sama stofni óáreittar myndi 
varla boða gott um sameiginlega 
fiskveiðistefnu,“ sagði Sigmundur.

Ræða Sigmundar var á þjóðleg-
um nótum, eins og mátti vænta á 
þjóðhátíðardaginn. Hann sagði að 
Ísland væri ekki stéttskipt og vitn-
aði í bók Sigurðar Nordal, Íslenzka 
menningu: „Í gamalli frakkneskri 
heimild er sagt, að einu sinni hafi 
sendimaður verið gerður á fund 
víkinga, er lágu við land þar syðra 
með mikinn flota. Hann spurði um 
höfðingja liðsins. Honum var svar-
að: „Vér erum allir jafnir.““

Sigmundur sagði að afkomend-
ur þessara víkinga hefðu löngum 
verið sjálfstæðir í hugsun „og þolað 
illa yfirvald, hvað þá kúgun“. Þetta 
hafi sýnt sig í Icesave-deilunni.

„Íslendingar tóku afdráttarlaust 
þá afstöðu, að ekki ætti að leggja 
skuldir gjaldþrota banka á herðar 
almennings og létu ekki ógnanir úr 
ýmsum áttum slá sig út af laginu,“ 
sagði hann og gagnrýndi Evrópu-
sambandið fyrir að taka þátt í til-
raunum til að þvinga Íslendinga til 

að taka á sig gríðarlegar byrðar í 
andstöðu við lög.

Þá sagði hann að Íslendingar 
vildu taka virkan þátt í alþjóða-
samstarfi. „Við munum hins vegar 
ekki láta alþjóðastofnun segja 
okkur að ekki sé hægt að gera 
meira fyrir íslensk heimili um leið 
og minnt er á mikilvægi þess að 
ljúka uppgjöri efnahagshrunsins,“ 
bætti hann við, með augljósri vísan 
til yfirlýsinga Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins.  stigur@frettabladid.is

Þolum ekki yfirvald og kúgun 
Forsætisráðherra segist ekki munu láta alþjóðastofnun segja sér að ekki sé hægt að gera meira fyrir skuldug 
heimili. Í þjóðhátíðarávarpi sínu gagnrýndi hann Evrópusambandið og sagði það þurfa að sanna sig fyrir okkur.

„Það er tvennt sem stingur mig fyrst og fremst–  
annars vegar þessi hugmynd um stéttlaust samfélag, 
að við séum bara öll jöfn, sem ég er ósammála og tel 
að lýsi miklu skilningsleysi á jafnt sögu þjóðarinnar og 
veruleika hennar í dag,“ segir Árni Páll Árnason, for-
maður Samfylkingarinnar, um ávarp forsætisráðherra.

Hann bendir á að þriðjungur þjóðarinnar hafi verið 
ánauðugur í vistarbandi og misskipting hafi verið fylgi-
fiskur okkar alla tíð. „Það hefur hins vegar verið gæfa 
okkar að draga verulega úr henni á seinni hluta 20. 
aldarinnar. Það er langt í frá að jöfnuður sé almennur 
og sjálfsagður hlutur. Hann er þvert á móti afleiðing af 

tilteknum stjórnarháttum sem þessi ríkisstjórn er akkúrat núna í þessum 
töluðu orðum að snúa bakinu við, með því að lækka skatta og álögur á þá 
sem best eru færir um að bera þær.“

Hins vegar nefnir Árni Páll viðhorfið til alþjóðasamfélagsins og -um-
hverfisins. „Ég er alveg sammála því að kröfur Breta og Hollendinga í 
Icesave-málinu voru ósanngjarnar en það er rangt að nota það sem alls-
herjarrökstuðning fyrir því að hnýta í útlendinga. Velsæld Íslands byggir 
á því að það gangi vel hjá nágrönnum okkar og það er enginn bragur á 
því að ríkisstjórn Íslands sé með svo lítið sjálfstraust og lélega sjálfsmynd 
að hún þurfi á því að halda að hnýta í okkar nánustu nágrannaríki á 
þjóðhátíðardaginn.“

Lítið sjálfstraust og léleg sjálfsmynd

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

ÞJÓÐLEGUR 
 Sigmundur 
Davíð sagði 
áhyggjuefni 
að saga og 
menning 
þjóðarinnar 
skyldi höfð að 
skotspæni. 
  MYND/STÖÐ 2

SAMGÖNGUMÁL Hanna Birna Kristjánsdóttir, nýr ráð-
herra vegamála, hefur fallist á að funda með Vestfirð-
ingum um það hvort Vestfjarðaláglendisvegur verði 
lagður um Teigsskóg. 

Fráfarandi ráðherra, Ögmundur Jónasson, synjaði 
framkvæmdunum fyrir tveimur árum. Þetta kom 
fram í fréttum Stöðvar 2 í gærkvöld.  

Þá mótmæltu náttúruverndarsamtök og umhverfis-
sinnar áætlunum harðlega og eindregið var óskað 
að Vestfjarðavegur yrði fremur lagður í göng undir 
Hjallaháls og Gufudalsháls. 

Teigsskógur er stærsti samfelldi birkiskógur á 
Vestfjörðum. Birkikjarrið, sem allt er upprunalegt, 
nær frá Þórisstöðum og út undir Hallsteinsnes. 

Vestfirðingar á Patreksfirði voru þó ekki á eitt 
sáttir við ákvörðun Ögmundar á 
sínum tíma og einhverjir struns-
uðu út af fundi þar sem Ögmund-
ur kynnti sjónarmið sín, og 
börðu einnig búsáhöld í mót-
mælaskyni. 

Nú þegar nýr innanríkisráð-
herra, Hanna Birna Kristjáns-
dóttir, ræður vegamálum lands-
ins sjá íbúasamtök og fyrirtæki 
tækifæri að nýju og hafa sent ríkis-
stjórninni ákall um nýja og betri 
vegi.    - kmu / mlþ

Hanna Birna Kristjánsdóttir heldur til fundar á Vestfjörðum vegna vegagerðar:

Vegagerð um Teigsskóg rædd á ný

HANNA BIRNA 
KRISTJÁNSDÓTTIR

MENNNTUN Alls brautskráðust 85 
 kandídatar af fjórum námsbraut-
um hjá Endurmenntun Háskóla 
Íslands föstudaginn 14. júní. 
Í fyrsta sinn var útskrifað af 
námsbrautinni Nám í undirstöðu-
atriðum hugrænnar atferlismeð-
ferðar. Það var Kristín Jónsdóttir 
Njarðvík endurmenntunarstjóri 
sem ávarpaði nemendur og gesti 
við upphaf athafnarinnar. Þá var 
Illugi Gunnarsson mennta- og 
menningarmálaráðherra hátíðar-
ræðumaður.  - ka

Endurmenntun HÍ:

85 kandídatar 
brautskráðir

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,  Örn 
Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is 

SVONA ERUM VIÐ

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Fimmtudagur
Fremur hægur vindur.

VINDUR SNÝST  smám saman til norðlægrar áttar þegar á vikuna líður og þá léttir 
til sunnanlands og hlýnar lítillega en dregur fyrir sólu og kólnar norðan til. Má vera að 
Sunnlendingum þyki komin tími til að sólin skíni sunnan heiða á Íslandinu góða!
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Á morgun 
Fremur hæg breytileg átt.

Gildistími korta er um hádegi
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Hugmyndin um full-
veldi byggist á því að menn 

trúi því raunverulega að 
íslensku þjóðinni farnist 

best þegar hún ræður sér 
sjálf og hefur full yfirráð 

yfir auðlindum sínum.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

forsætisráðherra
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Við bjóðum
góða þjónustu
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Það kemur að því að þig langar að flytja að heiman. Hjá Íslandsbanka bjóðum 
við húsnæðissparnað fyrir ungt fólk sem er farið að búa sig undir framtíðina. 

Þú getur valið um tvo góða kosti, verðtryggðan sparnað sem hentar vel fyrir 
langtímasparnað eða óverðtryggðan sem hentar vel ef stefnt er á íbúðarkaup í 
náinni framtíð. Þegar komið er að húsnæðiskaupunum færðu frítt greiðslumat 
og 50% afslátt af lántökugjöldum* hjá Íslandsbanka.

Kynntu þér málið betur á www.islandsbanki.is/sparnadur 
eða í næsta útibúi Íslandsbanka.

Húsnæðissparnaður Íslandsbanka  

*M.v. vaxtatölu Íslandsbanka 11.06.2013. Skilyrði fyrir afslætti af lántökugjöldum og fríu greiðslumati er reglulegur 
sparnaður sem nemur að lágmarki 5.000 kr. út binditíma reiknings. Lánveitingar eru háðar útlánareglum bankans hverju sinni.
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Einn góðan 
veðurdag verður 
herbergið of lítið 50%

afsláttur af
lántökugjöldum*

og frítt
greiðslumat

Verðtryggður 
sparnaður

Óverðtryggður 
sparnaður

Hentugur 
sparnaðartími

3 ár +

2,10% 
vextir*

Hentugur 
sparnaðartími

1,5 ár +

4,50% 
vextir*

Ný
sparnaðarleið
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gerir grillmat að hreinu lostæti!
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VIÐSKIPTI Hafnarstjórn Faxa-
flóahafna hefur vísað til Reykja-
víkurborgar hugmyndum um að 
koma upp tímabundinni smærri 
fríhafnar verslunum með  íslenskan 
varning innan „tollfrjálsrar girð-
ingar“ á hafnarsvæði  borgarinnar. 
Í tillögunni er meðal annars 
vísað til þess að nýta mætti kofa 
úr „jólaþorpum“ sveitarfélaga 
undir verslunina á þeim tíma sem 
skemmtiferðaskip venja hingað 
komur sínar.

Einar Þór Einarsson, hjá Ice-
card ehf., hefur leitað eftir við-
ræðum um málið hjá hafnaryfir-
völdum víða um land. Erindi hans 
hefur þegar verið hafnað á Ísa-
firði, í Hafnarfirði og á Akureyri.

„Eins og fram kemur í erindi 
Icecard ehf. er óskað eftir við-
ræðum um málið með nánari 
útfærslu í huga – og slíkt sjálfsagt 
ef áhugi er á að skoða málið af 
alvöru,“ segir í minnisblaði Gísla 
Gíslasonar, hafnarstjóra Faxaflóa-
hafna, sem tekið var fyrir á síð-
asta fundi  hafnarstjórnarinnar. 
„En með þeim fyrirvara að hug-
myndir bréfritara verði mun betur 
 útfærðar auk þess sem skoða þarf 
áhrif hugmyndarinnar á aðra 
verslun í grenndinni og miðborg-
inni sem ekki nýtur tollfríðinda 
annarra en samkvæmt reglum um 
virðisaukaskatt.“

Í umsögninni eru þó fundin á 
því ýmis tormerki að heimila toll-
frjálsa verlsun innan girðingar. 
Þannig er sagt útilokað að nýta 
hafnarbakka innan svonefndrar 
ISPS-girðingar í því skyni, meðal 
annars vegna öryggismála og ann-
arrar skipaumferðar en skemmti-

ferðaskipa. Þá kalli afgirt smá-
hýsasvæði með fríhafnarleyfi við 
hlið núverandi  þjónustumiðstöðvar 
á Skarfabakka á deiliskipulags-
breytingu. „Úthlutun slíkrar lóðar 
yrði eflaust að auglýsa.“

Einar Þór Einarsson segir hug-
myndina hafa kviknað þegar hann 
fylgdist með ferðmönnum streyma 
úr skemmtiferðaskipum í Hafnar-
firði. „Menn horfa bara á fólkið 
fara upp í rútur og hverfa,“ segir 
hann. Víða erlendis þekkist versl-
un sem þessi á hafnarsvæðum. 

Hann segir hugmyndina nátt-
úralega ekki fullmótaða, en  fagnar 
því ef borgin og Faxaflóahafnir 
eru reiðubúin til frekari viðræðna 

um útfærsluna. Ísafjarðarbær 
neitaði með vísan til Evrópureglna 
um starfsemi á hafnarsvæðum og 
Einar segir að Akureyri hafi vísað 
til þess að of lítið pláss væri fyrir 
starfsemina á hafnarsvæðinu þar. 
„En þar var mér bent á ýmis önnur 
pláss utan girðingar, en maður var 
svo sem ekki beint að leita eftir 
því.“ 

 olikr@frettabladid.is

Beiðni um fríhöfn á 
hafnarsvæði hafnað
Hafnarstjóri Faxaflóahafna sér ýmsa meinbugi á því að koma upp tímabundinni 
fríhafnarverslun inni á lokuðu svæði hafnarinnar fyrir gesti skemmtiferðaskipa. 
Hugmyndin er þó ekki alveg slegin út af borðinu. Hefur verið hafnað annars staðar.

AKUREYRI  Koma farþegaskipsins Crown Princess, sem hér sést liggja við hafnar-
bakkann á Akureyri, hefur verið árviss viðburður síðustu ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

1. Hvað heitir nýkjörinn forseti Írans?
2. Þráinn Árni Baldvinsson, gítarleik-
ari Skálmaldar, hitti bassaleikara Kiss 
á dögunum. Hvað heitir hann?
3. Hvað lék Ólafur Stefánsson hand-
boltakappi marga landsleiki? 

SVÖR 

1. Hasan Rowhani 2. Gene Simmons 3. 
330 leiki. 

VIÐURKENNING „Ég er óskaplega stolt. Gaman 
að því að það séu nokkrir listamenn í  hópnum 
og er ánægð fyrir hönd listhandverksfólks,“ 
segir Sigrún Einarsdóttir  glerlistamaður, sem 
var sæmd heiðursmerki hinnar íslensku fálka-
orðu fyrir framlag til eflingar íslenskri gler-
list á Bessastöðum í gær. Alls voru níu Íslend-
ingar sæmdir fálkaorðunni í gær. 

Þeir sem hlutu fálkaorðuna að þessu sinni 
voru Árni Bergmann rithöfundur fyrir fram-
lag sitt til menningar og bókmennta, Gísli 
B. Björnsson,  grafískur hönnuður og fyrr-
verandi skólastjóri, fyrir brautryðjenda-
starf í íslenskri grafík og framlag til mennt-

unar hönnuða, Hilmar Snorrason, skólastjóri 
Slysavarnaskólans Sæbjargar, fyrir framlag 
til öryggismála sjómanna, Jóna Berta Jóns-
dóttir, fyrrverandi matráðskona, fyrir störf 
að mannúðarmálum, Kristín Steinsdóttir, for-
maður Rithöfundasambands Íslands, fyrir 
framlag til íslenskra bókmennta, Kristján 
 Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnafélags 
Íslands, fyrir forystu í lagnamálum, Óli H. 
Þórðarson, fyrrverandi framkvæmdastjóri 
Umferðarráðs, fyrir framlag til öryggis-
mála og umferðarmenningar og Valgerður 
Sigurðar dóttir yfirlæknir fyrir  forystu á vett-
vangi líknarmeðferðar.  -ka

Forseti Íslands sæmdi níu Íslendinga fálkaorðu á þjóðhátíðardegi Íslendinga á Bessastöðum:

Nokkrir listamenn hlutu fálkaorðuna

FÓLK  Tékkinn René Kujan ætlar að hlaupa þvert 
yfir Ísland, frá norðri til suðurs, til styrktar Holl-
vinum Grensásdeildar. René varð fyrir slysi í 
heimalandi sínu fyrir tæpum sex árum og missti 
allan mátt í fótum. Með einstökum dugnaði endur-
heimti hann göngu- og hlaupafærni sína og ákvað 
í kjölfarið að hlaupa sem víðast og safna áheitum 
fyrir þau sem ekki hafa verið eins lánsöm og hann 
sjálfur. Í fyrra hljóp René umhverfis Ísland til 
styrktar Íþróttasambandi fatlaðra en þá hreifst 
hann mjög af landinu. Hann er því kominn aftur 
hingað til að hlaupa en að þessu sinni verður hlaup-
ið öllu erfiðara, þar sem lengsti hluti hlaupaleiðar-
innar liggur um óbyggðirnar. 

Hlaupið er alls um 500 kílómetrar að lengd og er 
áætlað að það taki um tvær vikur en hann leggur af 
stað í dag. Leiðin hefst á Rifstanga á Melrakkasléttu, 
þaðan liggur leiðin yfir Sprengisand og Fjallabaks-
leið nyrðri og lýkur fyrir neðan Hjörleifshöfða, ekki 
langt frá Vík í Mýrdal. Stuðningslið verður René til 

halds og traust en allan nauðsynlegan búnað hefur 
hann í kerru sem hann bindur við sig.  - ka

Tékkinn René Kujan hleypur til styrktar Hollvinum Grensásdeildar:

Endurheimti máttinn í fótum 
og hleypur þvert yfir landið

HLEYPUR Í ANNAÐ SINN Á ÍSLANDI  René Kujan missti allan 
mátt í fótunum fyrir sex árum. Hann endurheimti máttinn og 
hleypur nú þvert yfir landið.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJÉTUR

VEISTU SVARIÐ?

HEIMURINN

1

2
3

Menn horfa bara á 
fólkið fara upp í rútur og 

hverfa.  
Einar Þór Einarsson 

hjá Iceacard ehf. 

Lyklalaus féll niður 15 hæðir

1NÝJA-SJÁLAND Breskur maður lifði af fall af fimmtándu hæð fjölbýlis-
húss í Auckland á Nýja-Sjálandi. Maðurinn mun hafa komið lyklalaus 

heim og afráðið að láta sig síga af svölum íbúðar nágranna síns. Sú tilraun 
 misheppnaðist og féll maðurinn alla leið niður á götu. Mikil mildi þykir að 
maðurinn skyldi lifa fallið af en hann glímir við nokkur beinbrot og innvortis 
meiðsl. 

Fær að vera áfram í sendiráðinu

2EKVADOR Ricardo Patino, 
utanríkisráðherra Ekvador, 

segir Julian Assange, stofnanda 
Wikileaks, geta dvalið áfram í 
sendiráði landsins í London. 
Patino segir stjórnvöld í 
Ekvador áfram munu halda 
verndarhendi yfir Assange 
sem hefur búið innan veggja 
sendiráðsins í meira en ár. 
Patino og William Hague, 
utanríkisráðherra Bretlands, 
áttu fund um málið í gær en 
komust ekki að samkomulagi 
um framtíð Assange. 

Ást, huggun og von

3SUÐUR-AFRÍKA Graca Machel 
þakkaði í gær þeim þúsundum 

manna sem hafa sent eiginmanni 
hennar, Nelson Mandela, batakveðjur. 
Machel segir kveðjurnar hafa fært fjöl-
skyldunni ást, huggun og von. Mandela, 
sem er orðinn 94 ára, liggur mikið 
sjúkur á gjörgæsludeild sjúkrahúss í 
Pretoríu. Níu ár eru liðin síðan hinn 
aldni fyrrverandi forseti dró sig í hlé frá 
opinberu lífi. 
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Volvo S40 SE (TAN38) 

2,4i 140 hö bensín  sjálfsk.
Leðurákl., viðarinnrétting og hraðastillir.
Skráður 9.2007. Ek. 58.000 km.
Verð: 2.590.000 kr.

Söludeildir Brimborgar eru 
opnar virka daga frá kl. 9-17 

Ford Kuga Trend (TPK36)  

2,0TDCi 140 hö dísil sjálfsk. AWD
Skráður 12. 2011. Ek. 44.000 km.
Verð: 4.390.000 kr.
Afsláttur: 300.000 kr.
Sumartilboð: 4.090.000 kr.

Ford Mondeo Titanium d M d Tit i (AXH56)

2,0TDCi 140 hö dísil sjálfsk.
17’’ álfelgur, upphitanleg framrúða og fl.
Skráður 6.2012. Ek. 29.000 km.
Verð: 4.190.000 kr.

Nissan Juke Acenta (MAU57)  

1,6i 116 hö bensín  sjálfsk.
Álfelgur, leðurstýri og fl.
Skráður 2/2012. Ekinn 25.000 km.
Verð: 3.390.000 kr.

Brimborg  Reykjavík:  Bíldshöfða   8,  sími 515 7040
Brimborg  Reykjavík:  Bíldshöfða  6 ,  sími 515 7000

Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Ford Explorer XLT Sport (OJF73)

4,0i 210 hö bensín sjálfsk. 4x4
Skráður 8.2008. Ek. 120.000 km.
Verð: 3.090.000 kr.
Afsláttur: 600.000 kr.
Sumartilboð: 2.490.000 kr.

Volkswagen TouaregV lk T (LAS88)

3,0Di 239 hö dísil sjálfsk. AWD
Rafdr. sóllúga, dráttarbeisli og langbogar
Skráður 7. 2008. Ek. 91.000 km.
Verð: 5.490.000 kr.

Ford Escape Limited   F d E Li it d (LDB02) 

2,5i 171 hö bensín sjálfsk. AWD
Skráður 6.2011. Ek. 48.000 km.
Verð: 4.190.000 kr.
Afsláttur: 300.000 kr.
Sumartilboð: 3.890.000 kr.

Býður allt að 75% fjármögnun
www.lykill.is

Renault Scenic (IIH43)   
1,6i 111 hö bensín beinsk.
Skráður 7. 2009. Ek. 81.000 km.
Verð: 1.950.000 kr.
Afsláttur: 460.000 kr.
Sumartilboð: 1.490.000 kr. Þjóðhátíðinni fagnað

Fjöldi fólks lagði leið sína í miðbæ Reykjavíkur í gær á þjóðhátíðardegi Íslendinga. 
Dagskráin var fjölbreytt og allir gátu fundið eitthvað við sitt hæfi. Efnt var til 
skrúðgöngu frá Hlemmi niður Laugaveginn en það voru Lúðrasveit verkalýðsins 
og Lúðrasveitin Svanur sem voru í broddi fylkingar. 

FALLEGT FIÐRILDI  Þessi unga stúlka skartaði þessu fína 
fiðrildi.

HERRAMENN MEÐ KANDÍFLOSS  Kandífloss er að margra 
mati ómissandi á þjóðhátíðardaginn.

FJÖLMENNI Á AUSTURVELLI  Fjölbreytt dagskrá fór fram á Austurvelli þar sem margt var um manninn.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STÚLKUR Á STULTUM  Þessar stúlkur léku listir sínar á stultum á Ingólfstorgi.

FYLGDUST VEL MEÐ  Þessi listamaður þótti skemmtilegur og 
börnin fylgdust grannt með gangi mála.



Vatnagörðum 24-26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Umboðsaðilar:
Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800
Bílver, Akranesi, sími 431 1985
Höldur, Akureyri, sími 461 6020
Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535
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Earth Dreams Technology er ný lína af umhverfisvænum og eyðslugrönnum dísilvélum frá Honda. TT
Sú fyrsta 120 hestafla 1.6i-DTEC sem er með 300Nm í tog er nú kominn í Honda Civic og býður upp á
einstakt samspil sparneytni og krafts. Komdu og upplifðu einstaklega sprækan og sparneytinn Honda Civic.
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Bretland og Evrópusambandið – framtíðarsýn 
David Lidington, Evrópumálaráðherra Bretlands, verður framsögu-
maður á opnum umræðufundi í Hátíðasal Háskóla Íslands, fimmtu-
daginn 20. júní nk. kl. 12.00–13.15. Erindi Lidingtons ber titilinn 
„The UK and Europe – our road ahead“.
Í framhaldi af erindi ráðherrans munu fara fram pallborðsumræður. 
Þátttakendur í pallborði, auk Lidingtons, verða: Guðni Th. Jóhannesson, lektor 
í sagnfræði við Háskóla Íslands, Sigrún Davíðsdóttir, fréttamaður á RÚV, og 
Svana Helen Björnsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins. Umræðustjórn verður 
í höndum Ólafs Þ. Stephensen, ritstjóra Fréttablaðsins. Fundurinn er haldinn 
á vegum Háskóla Íslands og breska sendiráðsins á Íslandi og fer fram á ensku. 

David Lidington hefur setið á breska þinginu fyrir Íhaldsflokkinn frá árinu 
1992 en hann tók við embætti Evrópumálaráðherra í maí 2010. 

The UK and Europe – our road ahead 
The Minister for Europe in the UK Government, David Lidington, 
will be the keynote speaker at an open symposium at the 
University of Iceland on Thursday 20 June, from 12 to 1:15 pm. 
His speech is titled “The UK and Europe – our road ahead”. 
A panel discussion will follow the minister‘s speech. The members of the panel 
are, in addition to Mr. Lidington: Guðni Th. Jóhannesson, lecturer in history at 
the University of Iceland; Sigrún Davíðsdóttir, reporter at Icelandic public 
broadcaster RÚV; and Svana Helen Björnsdóttir, chairman of the Icelandic 
Federation of Industry. The dicussion will be moderated by Ólafur Þ. Stephensen, 
editor of Fréttablaðið. The meeting is hosted jointly by the University of Iceland 
and the British Embassy. It takes place in English. 

David Lidington has been a Member of the House of Commons for the 
Conservative Party since 1992. He was appointed Minister for Europe in 
May 2010.
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Bretland og 
Evrópusambandið 
– framtíðarsýn 
The UK and Europe 
– our road ahead

David Lidington

Erum með frábær eintök  
af bílum í öllum stærðum og gerðum.

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík   
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

CHEVROLET MALIBU
Nýskr. 11/12, ekinn 4 þús. km, 
bensín, sjálfskiptur.
  
VERÐ kr. 4.690 þús.

PEUGEOT 208
Nýskr. 11/12, ekinn 8 þús. km, 
bensín, beinskiptur.
 
VERÐ kr. 2.690 þús.

LAND ROVER DISCOVERY 3 S
Nýskr. 04/08, ekinn 115 þús. km, 
dísil, sjálfskiptur.
 
VERÐ kr. 5.980 þús.

SUZUKI GRAND VITARA LIMITED
Nýskr. 10/08, ekinn 57 þús. km, 
bensín, sjálfskiptur.
 
VERÐ kr. 2.990 þús.

NISSAN QASHQAI+2 SE
Nýskr. 07/12, ekinn 8 þús. km, 
bensín, sjálfskiptur.
 
VERÐ kr. 5.290 þús.

HONDA CR-V EXECUTIVE
Nýskr. 06/09, ekinn 61 þús. km, 
bensín, sjálfskiptur.
 
VERÐ kr. 3.750 þús.

NISSAN JUKE ACENTA
Nýskr. 11/11, ekinn 27 þús. km, 
bensín, sjálfskiptur. VERÐ kr. 3.350 þús.

Rnr. 120190

Rnr. 270297

Rnr. 130544

Rnr. 151821

Rnr. 141535

Rnr. 290037

Rnr. 120194

VIÐ EIGUMBÍLINN HANDA 

VIÐ EIGUM 
V
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Skilaboð frá Snowden
Aðfaranótt 12. júní var 
mér falið af Edward 
Snowden að bera þau 
boð til íslenskra stjórn-
valda að hann  sæktist 
eftir pólitísku hæli 
á Íslandi. Jafnframt 
að íslensk stjórnvöld 
aðstoðuðu hann við 
umsóknina og könn-
uðu jafnvel kosti þess 
að veita honum ríkis-
borgararétt. Stöðu hans 
vegna voru samskiptin í 
gegnum millilið sem hafði fullt 
umboð. 

Sama dag óskaði ég eftir 
fundi með Sigmundi Davíð 
Gunnlaugssyni forsætis-
ráðherra og Hönnu Birnu 
Kristjáns dóttur innanríkis-
ráðherra til þess að bera upp 
erindið. Hvorugt sá sér fært að 
hitta mig, þótt þeim væri ljóst 
hvað í því fólst. Engu að síður 
kom ég því til leiðar að bæði 
fengju til sín nægjanlegar upp-
lýsingar sem vörðuðu þetta 
ákall um aðstoð.

Enn hef ég ekki náð tali af 
Sigmundi Davíð og Hönnu 
Birnu og því ekki fengið milli-
liðalaust svar við erindinu sem 
vitaskuld er í eðli sínu pólitískt. 
Upplýsingar úr ráðuneytunum 
voru í ætt við svör embættis-
manna í erlendum fjölmiðlum 
þar sem vísað er í formreglur 
og tæknilega vankanta á hælis-
umsókn ef viðkomandi er ekki 
staddur hér á landi.

Ég geri þetta erindi nú opin-
bert með heimild Snowdens. 
Ekki síst þar sem það varðar 
mikilsverða hagsmuni sem 
snerta þjóðina og Alþingi. 

Þingmönnum er málið skylt 
enda verður að skoða beiðni 
Snowdens sem andsvar við 
skilaboðum sem Alþingi sendi 
heimsbyggðinni með samþykkt 
þingsályktunartillögu 16. júní 
2010 sem samþykkt var mót-
atkvæðalaust. Að henni stóðu 
nítján þingmenn allra flokka 
og meðal flutningsmanna voru 
þrír ráðherrar ríkisstjórnar-
innar sem er nýtekin við, 
þau Gunnar Bragi Sveinsson, 
 Sigurður Ingi Jóhannsson og 
Eygló Harðardóttir. 

Hróður þessarar stefnu-
mörkunar þingsins hefur farið 
víða enda á ferð framsækin 
ályktun um að „Ísland skapi 
sér afgerandi lagalega sérstöðu 
varðandi vernd tjáningar- og 
upplýsingafrelsis“. Þar er sér-
stök áhersla lögð á að „… vernd 
heimildarmanna og afhjúpenda 
verði tryggð“.

Í ljósi þessa samhengis ber 
Alþingi siðferðisleg skylda að 
svara þessari hjálparbeiðni.

Enginn þarf að efast um að 
Snowden á yfir höfði sér sak-
sókn í Bandaríkjunum á grund-
velli fornar löggjafar sem hefur 
á síðari tímum verið beitt gegn 

uppljóstrurum og afhjúpendum, 
jafnvel gegn þeim sem miðlað 
hafa mun veigaminni upplýs-
ingum en Snowden. Þá hefur 
verið vísað til þess að upp-
lýsingamiðlunin – til almenn-
ings í gegnum fjölmiðla – feli 
í sér „aðstoð við óvininn“. Þar 
sé því um að ræða landráð og 
viðurlögin eru lífstíðarfangelsi 
eða dauðarefsing. Menn ættu 
einnig að skoða þá meðferð sem 
afhjúpandinn Bradley Mann-
ing hefur mátt þola í fangelsi; 
niður lægingu og pyntingar. 

Íslensk stjórnvöld, og 
almenningur, þurfa að svara 
alvarlegri samviskuspurningu, 
óháð skoðun þeirra á réttmæti 
þess að Snowden lagði allt í 
sölurnar til þess að upplýsa 
almenning. Verður rétt fram 
hjálparhönd eða baki snúið við 
þessum manni?

MANNRÉTTINDI

Kristinn 
Hrafnsson
blaðamaður og tals-
maður Wikileaks

➜ Ég geri þetta erindi 
nú opinbert með heimild 
Snowdens. Ekki síst þar 
sem það varðar mikils-
verða hagsmuni sem snerta 
þjóðina og Alþingi. 

Edward 
Snowden 
ljóstraði upp 
um njósnir 
bandarísku 
Þjóðar-
öryggis-
stofnunar-
innar, NSA. 
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Límtré 
íslensk framleiðsla í 30 ár

Límtré í framleiðslu Límtrésverksmiðjan á Flúðum Límtrésbitar

Hinn 18. júní 1983 hófst framleiðsla á límtré í nýrri verksmiðju sem reist var í Torfdal á Flúðum. 
Á þeim 30 árum sem liðin eru hefur límtré sannað sig rækilega sem traust, umhverfisvænt, 
brunaþolið og einstaklega endingargott byggingarefni við íslenskar aðstæður. Verksmiðjan 
hefur framleitt meira en hálfa milljón límtrésbita í þeim liðlega 20 þúsund verkefnum sem 
viðskiptavinir hafa beint til hennar. Þau eru því orðin ófá mannvirkin á Íslandi sem fengið hafa 
styrk sinn fyrir tilstuðlan límtrésbita frá Flúðum – og þeim fjölgar stöðugt.

Við framleiðum límtré í  iðnaðarhús, verslunar- og skrifstofuhúsnæði, fiskvinnsluhús, vélageymslur, vöruskemmur, fjós, 
fjárhús, hesthús, reiðhallir, vélageymslur, gróðurhús, íþróttahús, knattspyrnuhús, sundlaugar, vallarhús, tækjageymslur, 
íbúðarhús, bílskúra, sólstofur, gróðurhús, kirkjur o.fl.

limtrevirnet.is

Kringlan, Reykjavík Flugstöð Leifs EiríkssonarBorgarleikhúsið, ReykjavíkRáðhúsið, Reykjavík

Báran fjölnotahús, HöfnReiðhöll Eldhesta, HveragerðiSundlaug, Djúpavogi

Grensáskirkja, Reykjavík Fjós, BryðjuholtiKjarninn, SauðárkrókiBláa lónið, Svartsengi



18. júní 2013  ÞRIÐJUDAGURSKOÐUN

HALLDÓR

FRÁ DEGI 
TIL DAGS

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Sigríður Björg Tómasdóttir, sigridur@frettabladid.is og Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is HELGAREFNI: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is 
MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is VÍSIR: Kristján Hjálmarsson, kristjan@visir.is  LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRAR: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is, Mikael Torfason mikael@frettabladid.is  Fréttablaðið kemur út í 90.000 
eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á 
landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. 
 ISSN 1670-3871 Öll ríki verða að eiga sér bandamenn 

til að geta blómstrað og varið hagsmuni 
sína í alþjóðasamfélaginu. Lítil ríki þurfa 
enn meir á bandamönnum að halda en 
þau stærri. Í raun eru smáríki upp á þau 
stærri komin. Þau þurfa á skjóli þeirra að 
halda í efnahagslegu og pólitísku umróti 
alþjóðakerfisins.

Samskipti ríkja byggjast ekki á góðvild-
inni einni saman. Til að hægt sé að treysta 
á bandalagsríki er ekki nægjanlegt að 
byggja á sameiginlegum menningar arfi 
eða fornu samstarfi. Samvinna ríkja þarf 
að byggjast á gagnkvæmum hagsmunum. 
Best er fyrir smáríki að formbinda sam-
skipti sín við stærri ríki innan alþjóða-
stofnana. Þannig má koma í veg fyrir að 
stóru fiskarnir éti þá smærri.

Alla 20. öldina var Ísland í skjóli ríkja 
sem gátu látið til sín taka í alþjóðasam-
félaginu. Með formlegum hætti bundumst 
við þessum nágrönnum okkar tryggða-
böndum. Danir sáu um framkvæmd utan-
ríkisstefnu landsins til 1940. Þá tók við 
skjól Breta og síðan Bandaríkjamanna. 
Bandaríska skjólið tryggði ekki einungis 
efnahagslega uppbyggingu heldur styrkti 
stöðu okkur á alþjóðavettvangi. Þorska-
stríðin eru besta dæmið um það. Í dag er 
bandaríska skjólið einungis hernaðarlegs 
eðlis. Fyrir utan alþjóðlegan stuðning 

hafði danska, breska og bandaríska  skjólið 
umdeild en umtalsverð áhrif á okkar 
fámenna samfélag. Hverjir eru banda-
menn okkar í dag? Hvaða bandamenn áttu 
íslensk stjórnvöld þegar þau bresku beittu 
hryðjuverkalögunum? Hvaða bandamenn 
áttum við innan  Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
þegar við þurftum á neyðaraðstoð að 
halda? Getur verið að íslensk stjórnvöld 
hafi brugðist því hlutverki sínu að tryggja 
landinu öfluga bandamenn sem koma til 
aðstoðar þegar á reynir?

Nú er horft til stjórnvalda í Kína, Ind-
landi og Rússlandi. Gott er að auka við-
skipti við þessi ríki en sú spurning hlýtur 
að vakna hvort samskiptin við þau geti 
orðið kjölfestan í íslenskri utanríkisstefnu. 
Eru þetta okkar nýju bandalagsríki? Er 
raunhæft að þessi ríki verði okkar vinveitt-
ustu nágrannar á 21. öldinni? Eru þetta þau 
stjórnvöld sem við viljum  tengjast tryggða-
böndum?

Kína, Indland og Rússland?
UTANRÍKISMÁL

Baldur 
Þórhallsson
prófessor í stjórn-
málafræði við 
Háskóla Íslands

➜ Nú er horft til stjórnvalda í Kína, 
Indlandi og Rússlandi. Gott er að 
auka viðskipti við þessi ríki en sú 
spurning hlýtur að vakna hvort 
samskiptin við þau geti orðið kjöl-
festan í íslenskri utanríkisstefnu.

Fyrir einstaklinga 
sem og metnaðarfulla 
stjórnendur!

MARKÞJÁLFUN  
VILJI, VIT OG VISSA

lla 

OG VISSA

L
oksins hillir undir endalokin á áralöngu gaufi og 
hringsnúningi stjórnvalda hvað varðar gjaldtöku á 
ferðamanna stöðum. Nýr ráðherra ferðamála, Ragnheiður 
Elín Árnadóttir, hefur kveðið upp úr um að finna eigi 
leiðir til að geta innheimt aðgangseyri að náttúruperlum 

strax næsta sumar.
Ráðherrann áttar sig greinilega á því hvað hér er um að tefla, 

því að hún nefnir í rökstuðningi sínum fyrir þessari ákvörðun þá 
þrjá þætti sem hér eru mikilvægastir; í fyrsta lagi að tryggja þurfi 
öryggi ferðamanna, sem víða er ábótavant, í öðru lagi að byggja 
upp aðstöðu og þjónustu á ferðamannastöðunum og í þriðja lagi að 
vernda náttúruna. 

Allt hangir þetta saman. Þar 
sem stíga og merkingar vantar 
er fólk líklegra en ella til að fara 
sér að voða, þótt auðvitað sé 
aldrei hægt að taka alveg af fólki 
ábyrgðina á að sjá sjálft fótum 
sínum forráð. Að þurfa að vaða 
drullusvað, fá litlar upplýsingar 
og komast ekki á klósettið bætir 
sízt ímynd ferðamanna af við-

komandi stað. Og síðast en ekki sízt liggur íslenzk náttúra víða 
undir skemmdum vegna átroðnings ferðamanna. Við getum ekki 
tekið á móti milljón gestum á ári nema gera eitthvað í málinu.

Ráðherrann nefnir að gjaldtakan komi í stað gistináttagjaldsins, 
sem sett var á ferðaþjónustuna. Aðgangseyrir á einstökum ferða-
mannastöðum er augljóslega réttlátari en slík skattheimta. Þá eru 
það þeir sem nota þjónustuna og njóta gæðanna á viðkomandi stað 
sem borga, í stað þess að ráðstefnutúristinn sem dvelur í Reykja-
vík allan tímann eigi líka að borga fyrir göngustígana við Geysi.

Úrtölu- og gagnrýnisraddirnar sem heyrzt hafa, koma ekki á 
óvart. Ögmundur Jónasson, þingmaður Vinstri grænna, gagnrýnir 
ráðherrann fyrir að ætla að „selja okkur aðgang að eigin landi“. 
Ragnheiður Elín hefur svarað því ágætlega með því að taka dæmið 
af Þjóðminjasafninu, sem er byggt og rekið fyrir skattfé og svo 
augljóslega sameign allra Íslendinga en engu að síður eru eigend-
urnir rukkaðir um aðgangseyri. Þar, rétt eins og á ferðamanna-
stöðunum, er rukkað fyrir veitta þjónustu og aðstöðu. Svona er 
þetta í opinberum söfnum og þjóðgörðum um allan heim og þykir 
sjálfsagt og eðlilegt.

Og auðvitað kostar aðgangur að landinu alltaf eitthvað, ef út í 
það er farið. Sá sem ætlar að sjá það og komast um það þarf að 
borga þó ekki sé nema rútufargjald eða kaupa sér hjól, gönguskó, 
bíl, benzín og svo framvegis. Það er ekki ókeypis frekar en nokkuð 
annað. Er það voðalega ranglátt?

Stóri punkturinn í málinu er auðvitað sá að gjaldtakan er orðin 
brýn og aðkallandi vegna gríðarlegrar fjölgunar ferðamanna. 
Meira að segja innan ferðaþjónustunnar, þar sem lengi voru 
efasemdir um að fara ætti leið aðgangseyrisins, er nú að myndast 
nokkuð breið samstaða um að aðgerða sé þörf.

Ef við höldum áfram að láta ákvörðunina danka, mun það bæði 
koma niður á orðstír Íslands sem ferðamannalands og valda 
 óbætanlegum skemmdum á íslenzkri náttúru. Það er afleitur 
kostur og þess vegna á Ragnheiður Elín að halda ótrauð sínu striki.

Loksins kemur ráðherra sem tekur af skarið:

Hin rökrétta 
rukkunarleið

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Vanhæfur
Páll Jóhann Pálsson, nýkjörinn 
þingmaður Framsóknarflokksins, á 
hagsmuna að gæta í sjávarútvegi. Vísir, 
fjölskyldufyrirtækið sem hann á fimm 
prósent í sjálfur, hagnast einna mest 
allra fyrirtækja á breytingunni sem 
ríkisstjórnin fyrirhugar að gera á veiði-
gjaldi. Páll Jóhann hefur tekið til máls 
á Alþingi um frumvarpið en nú hefur 
komið í ljós að hann ætlar hins vegar 
ekki að taka þátt í atkvæða-
greiðslu um málið–  til þess 
er hann vanhæfur að eigin 
sögn. Einhver gæti nú sagt 
að þessi niðurstaða væri til 
fyrirmyndar.

Eins og flestir
Þessi ákvörðun Páls 
Jóhanns er hins 

vegar nýmæli, því alþingismenn hafa 
hingað til ekki kinokað sér við að 
greiða atkvæði um mál sem varða 
hagsmuni þeirra sjálfra, fjárhagslega 
sem aðra. Bændur eiga iðulega sæti 
á þingi og taka þar ákvarðanir um 
landbúnaðarstyrki, foreldrar greiða 
atkvæði um hækkun barnabóta, stór-
eignafólk mótmælir auðlegðarskatti 
og svona mætti lengi telja. Kannski 
líður ekki á löngu þar til alþingismenn 
lýsa sig vanhæfa til að greiða atkvæði 
um meira og minna öll mál.

Ekki svo slæmt
Forystumenn ríkisstjórnarinnar 
hafa verið duglegir við að tala niður 
efnahagsástandið–  það sé miklum 

mun verra en við var 
búist og fyrri stjórn 
gaf í skyn. Blásið 

var til blaðamannafundar í síðustu 
viku til að fara yfir þessa afleitu stöðu. 
Það eru samt ekki allir sammála 
þessu mati stjórnvalda. Til dæmis 
ekki greiningaraðilar í Arion banka, 
sem segja þetta í nýjustu markaðs-
punktum sínum: „Þá finnst okkur ekki 
augljóst að það „stefni í hallarekstur 
hjá stofnunum í vissum málaflokkum“ 
sem hafi þau nettóáhrif að gjöld 
ársins fari fram úr áætlunum, a.m.k. 
miðað við það að öll gjöld voru vel 

rúmlega innan fjárheimilda 
á fyrstu fjórum mánuðum 
ársins skv. greiðsluuppgjöri 
janúar-apríl.“ Með öðrum 
orðum: Ekkert í greiðslu-

uppgjöri ríkissjóðs bendir til 
þess að staðan sé jafn 
slæm og af er látið.
 stigur@frettabladid.is
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19. til 21. júní

Listrænn stjórnandi 
Víkingur Heiðar Ólafsson

TÍMASKEKKJA 
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Við heyrum reglubundið um 
ofnotkun lyfja ýmiss konar 
og áhyggjur heilbrigðisstarfs-
manna af þeirri þróun sem við 
höfum verið að sjá undanfarin 
ár. Hérlendis eigum við góðar 
upplýsingar um útskriftir lyfja 
þar sem svokallaður lyfjagagna-
grunnur embættis  Landlæknis 
hefur verið starfræktur frá 
árinu 2005, en þar er haldið utan 
um öll lyf sem eru afgreidd í 
gegnum apótek til einstaklinga. 
Heilbrigðisstofnanir, hjúkrunar-
heimili og sjúkrahús eru ekki 
að fullu innan sama grunns en 
unnið er að því. Til skamms 
tíma var þessi grunnur lokaður 
fyrir öllum öðrum en embætti 
Landlæknis, sem hefur sam-
kvæmt lögum þessu eftirlitshlut-
verki að gegna. Nýverið varð 
breyting á aðgengi að þessum 
grunni fyrir lækna með þeim 
hætti að við eigum nú að geta 
séð með auðveldari hætti þau lyf 
sem hver einstaklingur hefur 
fengið skráð út úr rafrænni 
sjúkraskrá og afgreidd í lyfja-
verslun, eða liggja í svokallaðri 
lyfjagátt. Ekki eru allir læknar 
komnir með slíkan aðgang en 
stefnt er að því að þeir verði það 
innan tíðar. Þá er einnig verið að 
vinna að því að geta séð þá lyf-
seðla sem eru pappírs- eða sím-
sendir og afgreiddir í lyfjaversl-
unum.

Getum tekið á vandanum
Þessi stóra breyting gerir 
okkur kleift, fyrstum þjóða í 
 heiminum tel ég, að geta tekið 
á þeim vanda sem óeðlilegar 
 útskriftir lyfja eru og á endanum 
eyða þeirri óvissu sem læknar 
hafa reglubundið verið settir í 
gagnvart hluta skjólstæðinga 
sinna. Það að geta ekki vitað 
hvað aðrir  kollegar hafa skrif-
að út fyrir sama einstakling er 
alla jafna galli þegar horft er 
til  meðferðar hans og samfellu 
í þeirri  þjónustu sem honum er 
veitt. Ofnotkun lyfseðilskyldra 
lyfja er stórt vandamál hérlendis 
sem erlendis og höfum við heyrt 
reglubundið af því. Þá gildir einu 
hvort um er að ræða örvandi efni 
eins og metýlfenídat sem voru 
mikið til umræðu í kjölfar Kast-
ljósþáttar um árið eða flogaveik-
islyfja, taugaverkjalyfja, hefð-
bundinna verkjalyfja, svefnlyfja 
og róandi lyfja. Öll þessi efni 
eru misnotuð, mörg hver alvar-
lega svo varanlegur skaði hefur 
 hlotist af eða jafnvel dauði ein-
staklinga.

Þetta er því samfélagslegt 
vandamál sem hefur verið nauð-
synlegt að reyna að ná tökum á 
og líklega mun þessi aðgangur 
og aukið eftirlit með útskrift-
um lækna skila árangri. Ein-
hver ólöglegur markaður mun 
alltaf vera til staðar og líklegt 
er að einstaklingar muni geta 
 fengið meira af lyfjum en þeim 
er hollt. Hins vegar verður það 
mun erfiðara þegar hægt er 
að sjá með einum músarsmelli 
hvaða lyf viðkomandi notar og 
hvenær hann fékk þau síðast. 

 Hringferðir um landið og lækna-
hopp til að ná sér í lyf munu 
þá  vonandi heyra sögunni til 
en slíkt er alþekkt meðal hluta 
þessa hóps. 

Togstreita og trúnaðarbrestur
En það eru fleiri vandamál er 
lúta að útskriftum lyfseðils-
skyldra lyfja samanber verkja-
lyf, róandi lyf og svefnlyf. Það 
er almennt það magn sem ein-
staklingar margir hverjir eru að 
nota og sú staðreynd að öll þessi 
lyf eru ávanabindandi og hafa 
þann eiginleika að viðkomandi 
myndar þol gagnvart þeim svo 
hann þarf sífellt meira. Þessi 
þróun er erfið og er yfirleitt til 
komin á grundvelli eðlilegra 
ástæðna fyrir lyfjagjöf sem svo 
einfaldlega fer úr böndunum 
hjá viðkomandi einstaklingi. 
Þarna getur myndast gífurleg 
 togstreita milli læknis og skjól-
stæðings sem getur leitt til trún-
aðarbrests milli aðila. 

Heillavænlegast 
að horfast í augu við vandann
Þegar við horfum til leiðbeininga 
um meðhöndlun með þríhyrnings-
merktum lyfjum, en þau eru skil-
greind sem ávanabindandi eða 
hafa áhrif á meðvitundarástand, 
þá kemur á daginn að í flestum 
tilvikum eru þau hugsuð sem 
skammtímalausn og alls ekki 
sem langtímameðferð. Enda er 
alþekkt að því lengur sem slík 
notkun varir því erfiðara er að 
losna undan henni. Þegar við 
slíka notkun blandast önnur 
vandamál eins og til dæmis 
áfengis- eða eiturlyfjavandi þá 
er á brattann að sækja. Allir þeir 
sem lesa þessa grein þekkja vænt-
anlega einhvern þar sem eitthvað 
af þessu fer saman. Hin dulda 
neysla róandi lyfja og ofneysla 
svefnlyfja er vandamál hérlendis 
sem við verðum að reyna að leysa. 

Það getur hins vegar reynst 
nauðsynlegt að nota þessi lyf og 
dreg ég ekkert úr því og  verður 
það vitanlega mat læknis í 
 hverjum aðstæðum fyrir sig, en 
það er gott að minna sig á að það 
eru til ýmsar meðferðir aðrar en 
lyf sem hafa sannað gildi sitt og 
má þar nefna hugræna atferlis-
meðferð og samtalsmeðferðir við 
svefntruflunum, kvíða og þung-
lyndi. Sjúkraþjálfun og „manual 
therapy“ við  verkjavandamálum 
í stoðkerfi, nálarstungur við 
mígreni og ákveðnum tegundum 
verkjavandamála og þannig má 
eflaust lengi telja. Ætli það sé þó 
ekki heillavænlegast að horfast í 
augu við vandann og viðurkenna 
hann til að byrja með og fá síðan 
aðstoð sem hentar best og skapar 
ekki þann vítahring sem ofnotkun 
lyfja er. 

Lyf og læknahopp
HEILSA
Teitur 
Guðmundsson
læknir

Einhver ólöglegur 
markaður mun alltaf 

vera til staðar og líklegt er 
að einstaklingar muni geta 
fengið meira af lyfjum en 
þeim er hollt. Hins vegar 
verður það mun erfiðara 
þegar hægt er að sjá með 
einum músarsmelli hvaða 
lyf viðkomandi notar og 
hvenær hann fékk þau 
síðast.

Save the Children á Íslandi
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60 ára afmæli
Margrét Árnadóttir 
Margrét Árnadóttir („Magga meiri-
háttar“) fararstjóri og orkubolti  
fagnar sextugsafmæli sínu í dag.

Afmælisveisla verður í dag á 8. hæð  
í Borgartúni 25 af þessu tilefni.

Veislan hefst kl. 17.00 og bíður afmælisbarnið spennt eftir að 
knúsa alla vini sína – sem er hér með boðið!

Ástkær móðir okkar,

INGIBJÖRG JÓNÍNA NÍELSDÓTTIR
áður til heimilis að Hvassaleiti 56, 

lést á Droplaugarstöðum þriðjudaginn 
11. júní. Útförin fer fram frá Grensáskirkju 
miðvikudaginn 19. júní kl. 13.00. Blóm 
og kransar vinsamlegast afþakkaðir en 
þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
minningarsjóð Droplaugarstaða. 

Kristinn Gíslason Auður Björg Sigurjónsdóttir
Halldóra Gísladóttir Reynir Ragnarsson
Kjartan Gíslason Ólöf S. Jónsdóttir
Óskar Gíslason Heiða Waage
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir Hjörleifur Sveinbjörnsson

Ástkær maður minn, faðir okkar,  
stjúpfaðir, tengdafaðir og afi,

ÞÓRHALLUR DAN JOHANSEN
er látinn. Hann verður jarðsunginn frá 
Háteigskirkju föstudaginn 21. júní kl. 13.00.

                     Anna Lilja Gunnarsdóttir
Bertha Ingibjörg Johansen Elliði Vignisson
Gyða Dan Johansen Ari Edwald
Hallur Dan Johansen Oddný Jóna Bárðardóttir
Agnar Gunnar Agnarsson Atsuko Sato                                
og barnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar,  
tengdafaðir og afi,

KRISTJÁN SIGFÚSSON
Húnsstöðum,

lést miðvikudaginn 12. júní. Útför fer fram frá 
Blönduóskirkju föstudaginn 21. júní kl. 14.00.

Gréta Björnsdóttir
Björn Þór Kristjánsson Sandra Kaubriene
Sigurbjörg Hvönn Kristjánsdóttir Sigurður Magnússon
Jóhanna María Kristjánsdóttir Pétur Örn Magnússon
og barnabörn.

MERKISATBURÐIR
1000 Gissur hvíti Teitsson og Hjalti Skeggjason koma að landi 
í Vestmannaeyjum með kirkjuvið frá Ólafi konungi Tryggva-
syni. Þaðan halda þeir til Alþingis á Þingvöllum til þess að boða 
kristni.
1040  Hörða-Knútur er krýndur Englandskonungur.
1155 Friðrik barbarossa er krýndur keisari hins Heilaga 
 rómverska ríkis í Róm.
1199 Sverrir Sigurðsson Noregskonungur gersigrar bagla í 
orrustunni í Strindafirði.
1531 Friðarsamningar undirritaðir í Nice milli Karls 5. keisara 
og Frans 1. Frakkakonungs.
1767 Enski skipstjórinn Samuel Wallis verður fyrstur Evrópu-
búa til að líta eyna Tahítí augum svo víst sé.
1815 Orrustan við Waterloo er háð milli Frakka og Breta í 
Belgíu.
1900 Íslendingar eiga þess í fyrsta skipti kost að setjast upp 
í vagn, sem flytur þá landleiðis milli staða. Eru það hinir 
 svonefndu póstvagnar. 
1928 Amelia Earhart leggur af stað í fyrsta Atlantshafsflug sitt 
frá Halifax.
1928 Flugvél Roalds Amundsen hverfur yfir Barentshafi.
1936 Kristján 10. konungur Íslands og Danmerkur kemur til 
landsins með föruneyti sínu og ferðast norður í land og víðar.
1944 Hátíðahöld í Reykjavík í tilefni af stofnun lýðveldisins.
1972 Mannbjörg verður þegar togarinn Hamranes ferst út af 
Snæfellsnesi. Mikil réttarhöld verða vegna slyssins.
1981 Alnæmissmit greinist í fyrsta skipti í Los Angeles.

Nemendurnir sem Myndlistaskólinn í Reykja-
vík útskrifaði sem stúdenta fyrir skemmstu 
hafa undanfarin tvö ár stundað nám við sjón-
listadeild. Við deildina eru kennd fög á borð 
við teikningu, litafræði, formfræði og marg-
miðlun og kjarnafögin íslenska, enska og 
stærðfræði, sem kennd eru út frá sjónarhóli 
lista. 
Námsleiðir við deildina eru nú tvær, annars 
vegar eins árs undirbúningsnám í sjónlistum 
fyrir þá nemendur sem lokið hafa stúdents-
prófi og hins vegar tveggja ára nám sem leiðir 
til stúdentsprófs. Samtals luku 38 nemendur 
námi við deildina á föstudaginn við hátíðlega 
athöfn í Þjóðminjasafninu.
Myndlistaskólinn hefur átt í samstarfi við 
Kvennaskólann í Reykjavík við uppbyggingu 
námsins. - gun

Fyrstu stúdentar Myndlistaskólans
Myndlistaskólinn í Reykjavík útskrifaði nýverið níu stúdenta, þá fyrstu í sextíu og sex ár.

STÚDENTARNIR  Ingibjörg Jóhannsdóttir, skólastjóri Myndlistaskólans í Reykja-
vík, Ingibjörg S. Guðmundsdóttir, skólameistari Kvennaskólans í Reykjavík, og 
nýstúdentarnir Helga Friðriksdóttir, Ottó Ólafur Ottósson, Brynjúlfur Þorsteins-
son, Kristjana Margrét Guðmundsdóttir, Hrefna Hörn Leifsdóttir, Anna Ragnhildur 
Karlsdóttir, Óskar Gísli Petzet og Magna Rún Rúnarsdóttir.

Mér finnst ég eiginlega búa á Akranesi 
enn þá, enda á ég lögheimili þar,“ segir 
 Sigurbjörg Þrastardóttir skáld sem í gær 
var útefnd bæjarlistamaður Akraness árið 
2013. „Ég bjó þar alveg frá fæðingu og 
þangað til ég fór í háskóla og foreldrar mínir 
og nánast öll mín móðurfjölskylda býr þar 
enn.“

Fylgja því einhverjar kvaðir að hljóta 
þessa útnefningu? „Þetta leggur ekki á 
mann miklar skyldur en þó er það þannig 
að gert er ráð fyrir því að viðkomandi 
haldi einhvers konar sýningu þegar dregur 
að lokum ársins til að þakka fyrir sig. En 
maður ber þennan titil í eitt ár og þarf þá 
væntanlega að reyna að vera bæjarfélaginu 
til sóma. Það er stutt síðan ég fékk að vita af 
þessum heiðri en ég er farin að leggja niður 
fyrir mér hugmyndir um hvernig ég get best 
gert þetta, á bara eftir að útfæra þær. Ég er 
samt nokkuð viss um að þetta virkar ekki 
þannig að maður sé settur upp í vitann og 
látinn sitja þar við skriftir.“

Hefurðu skrifað mikið um Akranes í þínum 
verkum? „Já, ég hef dálítið ort um minn bæ. 
Fyrstu vísurnar sem ég skrifaði þegar ég 
var sjö ára fjölluðu náttúrulega um húsin í 
bænum og fólkið mitt. Ég held líka að fyrsta 
bókin mín, Blálogaland, sé meira og minna 
sprottin úr því umhverfi sem ég er alin 
upp í. Ég bjó í húsi niðri við sjóinn og bæði 
Snæfellsjökull og Akrafjall blöstu við út um 
gluggana, það endurspeglast mjög mikið í 
þeirri bók. Reyndar á ég líka óútgefna skáld-
sögu, sem ég efast um að ég klári nokkurn 
tíma, þar sem aðalsöguhetjan er alin upp á 
Akranesi. Það er samt ekkert sjálfsævisögu-
legt því þar er  strákur í aðalhlutverki, en 
ég læt hann hafa alist upp í hverfinu mínu 
þannig að ég er aðeins að skrifa út frá eigin 
reynslu. Svo auðvitað fylgir umhverfið sem 
maður ólst upp í manni alltaf, þótt ég sé ekki 
skrifandi um bæinn alla daga.“

Hvað ertu að skrifa núna? „Núna erum 
við nýbúin að gefa út tímaritið IOOV þar 
sem ég á ljóðabók, en annars er ég aðallega 
í handrita vinnu þessar vikurnar. Annars 
vegar fyrir filmu og hins vegar fyrir svið 
en ég ætla ekkert að fara nánar út í það á 
þessu stigi. Það eru lengri tíma verkefni. 
Svo lúri ég auðvitað alltaf á ljóðum, þau eru 
hald reipið mitt, ef svo má segja. Mér finnst 
eiginlega óþarfi að nefna þau þegar ég er 
spurð hvað ég sé að gera. Þau eru bara hluti 
af tilverunni.“    fridrikab@frettabladid.is

Ljóðin eru haldreipið
Bæjarlistamaður Akraness árið 2013 var útnefndur í gær. Það var Sigurbjörg Þrastar dóttir 
skáld sem titilinn hlaut og hún segist munu kappkosta að vera bæjarfélaginu til sóma. 
Ekki þó með því að skrifa skáldsögu sem gerist á Akranesi.

BÆJARLISTAMAÐUR  „Ég held ekki að þetta virki þannig að maður sé settur í vitann 
og látinn skrifa,“ segir Sigurbjörg Þrastardóttir, bæjarlistamaður Akraness 2013.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



MIKILVÆGT Ásta Kjartansdóttir segir afar mikilvægt að bera sólarvörn á börn.

Við höfum fengið margar fyrir-
spurnir frá viðskiptavinum okkar 
um þessar vörur og ákváðum 

þess vegna að koma með þær á markað 
hér á landi,“ segir Ásta Kjartansdóttir, 
sölufulltrúi Derma hjá Gengur vel ehf. 
„Húðin er stærsta líffærið okkar og 
þess vegna skiptir miklu máli að passa 
upp á hvað við berum á hana. Derma 
Sun-vörurnar eru vottaðar af astma- 
og ofnæmissamtökunum í Danmörku 
ásamt því að vera Svansmerktar. Þær 
eru einnig án parabena, octocrylene 
og ertandi ilm- og litarefna sem er 
gífurlega mikilvægt því margar sólar-
vörur á markaðnum í dag innihalda efni 
sem valda ertingu og ofnæmi eða setja 
hormónabúskap líkamans í ójafnvægi 
og það viljum við ekki.“

VERNDUM VIÐKVÆMA HÚÐ 
BARNANNA
„Það er svo mikilvægt að muna eftir 
sólarvörninni. Ef barn eða unglingur 
brennur þó ekki nema einu sinni þá 
tvöfaldast líkurnar á krabbameini í húð 
síðar á ævinni. Sólarvörnin fyrir unga-
börnin, Derma baby, er með hámarks-
vörn og alveg lífræn og þess vegna er 
hún hvít þegar hún er borin á húðina. 
Þessi lífræna sólarvörn hefur hins 
vegar ekki slegið í gegn hjá fullorðnum,“ 
segir Ásta og hlær. „Sólarvörnin fyrir 
eldri börnin, þriggja ára og eldri, og 
 fullorðna sést ekkert á húðinni og er 
mjög þægilegt að bera á. Hún fæst bæði 
sem krem og úði. Til að vernda húðina 
gegn skaðlegum geislum sólarinnar þarf 
helst að bera hana á 15 mínútum áður 
en farið er út í sólina. Þessi sólarvörn 

er líka með einstaklega góðri vatnsvörn. 
Ef þú vilt fá vöru sem þú getur treyst þá 
myndi ég velja Derma Sun því hún er 
ein besta og hreinasta sólarvörnin sem 
völ er á í dag.“ 

EITUREFNALAUS 
SÓLARVÖRN 
GENGUR VEL KYNNIR  Sólarvörn sem þú berð á börnin og þig án samvisku-
bits. Derma Sun hefur verið mest selda sólarvörnin fyrir alla fjölskylduna í 
Danmörku undanfarin ár. Vegna fjölda áskorana fæst hún nú hér á landi.

Derma Sun 
 vörurnar fást í 
Heilsuveri, Lyfjaveri 
og Lifandi markaði. 

GRILLSPJÓT MEÐ GRÆNMETI
Það eru engin takmörk fyrir því hvaða grænmeti 
hægt er að grilla. Gaman er að nota grillspjót en 
á það má setja kúrbít, eggaldin, blómkál, tómata, 
lauk, maískólf, papriku, sveppi, soðnar kartöflur 
og hvað sem manni dettur í hug. 
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í fullumm gangi 
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•• AuAuAuðvðvðvelelelddd ííí upupuppspspsetetetnininingngnguu.u.
• EEngag r ksk úrúffur ðeða bboltltar. 
• TjTj kakkka tst milillili l l foftts og ógólflfs.
• Hægt að nota við hallandi loft, 0–45° 

titimbmburur/g/gififslslofoftt.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum.

•• MaMaMargrgrgiririr aa aukukukahahahlululutititirrr ííí boboboðiðiði..
• FFallllegg og g únútítíma lnlegg h höönnun.
• PPassar allll tst ðaðar og ttekkur lílítitiðð lplááss.
•  Stillanleg frá 225–307 cm lofthæð, 

totogágátatakk alalltlt a aðð 202055 kgkg.

Yfir 8000 ánægðir 

notendur á ÍslandiStuðnings-

stöngin
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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FJÖLSKYLDUVÆNT
Flestir meðlimir fjöl-
skyldunnar geta keppt í 
fjölskylduþríþraut með 
góðum árangri.
MYND/ÖRN SIGURÐSSON

ÞRÍÞRAUTARKAPPI
Viðar Þorsteinsson, 
stjórnarmaður í Þríkó.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Þríþrautarkeppni fyrir 
 fjölskylduna er skemmtileg 
 nýjung í íþrótta lífinu hérlendis. 

Eins og nafnið  gefur til kynna keppa 
 fjölskyldumeðlimir í hefðbundnum 
 þríþrautargreinum þar sem hver fjöl-
skyldumeðlimur keppir í einni grein; 
sundi, hlaupum eða hjólreiðum. Þrí-
þrautarfélag Kópavogs (Þríkó) stóð ný-
lega fyrir fjölmennri fjölskylduþríþraut 
í Kópavogi og segir Viðar Þorsteinsson, 
stjórnarmaður í félaginu, að keppnin 
hafi heppnast vel, veður hafi leikið við 
keppendur og þátttakan verið mjög 
góð. „Við héldum sams konar keppni 
fyrst í fyrra sem tókst mjög vel og 
ákváðum strax að endurtaka leikinn að 
ári. Keppt var 200 metra sundi, hjólaðir 
5,6 kílómetrar og loks hlaupnir 1.400 
metrar. Þetta eru hæfilegar vegalengdir 
sem flestir ráða við. Yngsti keppandinn 
var 11 ára og sá elsti um 65 ára gamall 
þannig að aldursbilið getur verið ansi 
mikið í svona keppnum. Auk þeirra 
hlupu oft yngstu börnin með öðrum 
keppendum þannig að þetta er mjög 

fjölskylduvæn íþrótt.“
Keppnin fer þannig fram að þrír fjöl-

skyldumeðlimir eru saman í liði. Engu 
máli skiptir hvað þeir eru gamlir eða 
hvert fjölskyldumynstrið er. Þriggja ætt-
liða lið fá þó sérstaka viðurkenningu en 
tvö lið fengu einmitt slík verðlaun síðast. 
Keppt er í einni grein í einu og stigin svo 
talin í lokin.

Önnur fjölskylduþríþraut verður 
 haldin í lok sumars á vegum 3N í Reykja-
nesbæ auk þess sem Þríkó  stendur fyrir 
Firmakeppni Íslands í þríþraut í haust. 
Viðar segir félagið stefna að enn meiri 
umsvifum næsta sumar. „Við viljum 
setja upp þríþrautaseríu  fyrir börn og 
unglinga yfir sumarið. Í haust stefnum 
við á að bjóða upp á  æfingar fyrir krakka 
en þríþrautin er mjög heppilegur kostur 
fyrir börn og unglinga sem finna sig ekki 
í hefðbundnum íþróttagreinum og líka 
fyrir þá sem hafa æft sund og frjálsar 
en hafa hætt þar. Þeim finnst oft meiri 
fjölbreytni að finna í þríþrautinni enda 
er þátttaka þessa aldurshóps í þríþraut 
mikil erlendis.“ ■ starri@365.is

FJÖLSKYLDAN 
SVITNAR SAMAN
ÞRÍÞRAUT FYRIR FJÖLSKYLDUNA  Fjölskylduþríþraut er skemmtileg og 
fjölskylduvæn íþrótt þar sem allir geta tekið þátt óháð aldri.

Sumarsólstöðuganga  
með Ferðafélagi Íslands á Botnssúlur 
föstudaginn 21. júní
Kvöld- og miðnæturganga og staðið á hæstu tindum í 
nágrenni Reykjaviíkur um miðnætti.
Brottför: Kl. 19 með rútu og á einkabílum frá 
skrifstofu FÍ, Mörkinni 6.
Fararstjórar: Sigríður Lóa Jónsdóttir, Páll Ásgeir 
Ásgeirsson og Páll Guðmundsson.
Verð: 4.000/6.000 (5.000 ef fólk er á einkabíl) 
fyrir bæði styttri og lengri ferðina.

Í framhaldi Sumarsólstöðugöngunnar, sjá hér á undan, 
geta þeir sem vilja haldið áfram hringferð um alla tinda 
Botnssúlna. 24 km. 10-12 klst.
Fararstjórar: Ævar og Örvar Aðalsteinssynir.

Skráning á skrifstofu FÍ – s. 568-2533, fi@fi.is

 Skráðu þig inn – drífðu þig út

Mörkinni 6  |  108 Reykjavík |  S: 568 2533  |  www.fi.is

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
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 50% afsláttur af fjölskyldu-

kortum Skemmtigarðsins.
Þú borgar 3.000 kr. 

en færð 6.000 kr. inneign.
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Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar 
núna á www.stod2.is/vild 

40% afsláttur af þriggja 
mánaða korti í 

baðstofu og heilsurækt.
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið 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. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448 eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!



FASTEIGNIR.IS
18. JÚNÍ 201324. TBL.

Fasteignasalan Fold 
kynnir: Opið hús í nokkrum 
sumarhúsum um næstu helgi.

O pið hús verður á vegum 
Foldar-fasteignasölu á 
ýmsum eftirsóttustu 

 sumarhúsasvæðum á Suður- og 
Vesturlandi laugardaginn 22. 
júní frá kl. 12-16.  

Við Skorradalsvatn verður 
sýning á glæsilegum, arkitekta-
teiknuðum bústað við Dagverð-
arnes 48. Um er að ræða samtals 
um 100 fm bústað á eignarlandi. 
Ásett verð er 31,5 milljónir.

Í Kjósinni er sveitasetur að 
Möðruvöllum 14. Þar er um að 
ræða vandað og vel með farið, 
rúmgott hús á ca 3,4 ha eignar-
landi örstutt frá Reykjavík sem 
fæst á 24,9 millj. Einnig er fal-
legur bústaður á mikið grónu 
landi með gróðurhúsi á svæði 
Valshamars í Kjós, þar er ásett 
verð 9,9 millj.

Í Eyrarskógi, Hvalfjarðar-
sveit, eru tveir bústaðir. Ann-
ars vegar Eyrarskógur 97, sem 
er  vandaður bústaður með við-
byggingu og  heitum potti á eign-
arlandi, ásett verð 17,5 millj. 
Hins vegar Eyrarskógur 64, sem 
er nýlegt hús sem býður upp á 
mikla möguleika.  Síðast en ekki 
síst er mikið endur nýjað lítið 
hús við Birkilund 6, í Veiðilundi 
í landi Miðfells á Þingvöllum. 

Þar er kjörin aðstaða fyrir veiði-
menn. 

Sjá nánar um þetta á fold.is, 
mbl.is og í dagatali fyrir opin hús 
á fasteignir.is. 

Einnig hvetjum við fólk til 
að nota appið sem er á  fast-
eignir.is. Þetta er kjörið tæki-
færi fyrir áhugasama kaupend-
ur til að kynna sér markaðinn og 
 seljendum bendum við á að SUM-
ARHÚSIN  SELJAST Á FOLD!

Opið hús í sumar-
bústöðum um helgina 

Ertu í sumarbústaðarleit? Fold er með fjölda sumarhúsa á skrá.

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

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Finndu okkur á Facebook

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur
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FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

Sylvía G. Walthersdóttir
sylvia@remax.is

820 8081
Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali

Frábært tækifæri fyrir fjölskyldu  
eða vini að komast í sama húsið.
Íbúð jarðhæð 55 fm 2-3ja herb kr. 16,5 m
Íbúð 1. hæð 61 fm 3ja herb kr. 20,9 m
Íbúð 2. hæð 62 fm 3ja herb kr. 20,9 m
Mjög vel skipulagðar og bjartar íbúðir með þvottaað-
stöðu innan íbúðar. Sér inngangur á jarðhæð.

Elín Viðarsdóttir
Lögg. fasteignasali

Auður Kristinsd.
Sölufulltrúi

audur@fasteignasalan.is

3 íbúðir  
í sama húsi.  
Selst saman 

eða í sitt hvoru 
lagi.

Skipasund 81
Opið hús miðvikudaginn 19. júní kl. 18:30 - 19:00

OPIÐ HÚS

 
Engjasel 85 - 109 Reykjavík 
90,1 m2 3ja herbergja íbúð á 3. hæð, ásamt 
bílastæði í lokuðum bílakjallara Eignin 
er skráð 114,2 m2, þar af íbúð 90,1 m2 og 
bílskúr (bílskýli) 24,1 m2.  V. 20,7 m.

 
Dalsel 6 - 109 Reykjavík 
39,5 m2 stúdíóíbúð í kjallara við Dalsel 6 í 
Reykjavík. Eignin er laus til afhendingar við 
kaupsamning. V. 11,9 m.

 
Skógarás 10 - 110 Reykjavík  
Björt og falleg 187,7 m2 íbúð á tveimur 
hæðum, ásamt 25,1 m2 endabílskúr við 
Skógarás 13 í Reykjavík. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 37,3 m.

 
Suðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík 
Gott 859,1 m2 atvinnuhúsnæði við Suður-
landsbraut 30 í Reykjavík. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 185,0 m.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag þriðjudag frá 
kl. 17:30 til 18:00

Björt og falleg 99,9 m2, 4ra 
herbergja endaíbúð á efstu 
hæð með sér inngangi í 3ja 
hæða fjölbýli. Fallegt útsýni. 
Mjög góð staðsetning, stutt er 
í skóla, leikskóla, líkamsrækt 
og sund. íbúðinni fylgir 
sérgeymsla í sameign.  
V. 28,2 m.

Klapparhlíð 32, íbúð 304 - 270 Mosfellsbær 

Álfhólsvegur 45 - 200 Kópavogur 
171,5 m2 sérhæð á 1. hæð í 
þríbýlishúsi, ásamt 26,6 m2 bílskúr 
við Álfhólsveg 45 í Kópavogi. Góð 
eign fyrir stórar fjölskyldur, góð rými 
og mörg herbergi. Eignin hefur verið 
talsvert mikið endurnýjuð. Góð afgirt 
timburverönd. V. 38,9 m.

Hlaðbær 10 - 110 Reykjavík 
168,9 m2 einbýlishús með bílskúr við 
Hlaðbæ 10 í Árbænum. Eignin skiptist 
í stofu, borðstofu, eldhús, fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi m/kari, 
gestasalerni, sér þvottahús, geymsla 
og stór bílskúr. V. 38,9 m.

Litlikriki - 270 Mosfellsbæ
Glæsileg og mjög vönduð 281,9 m2 
eign á tveimur hæðum, með inn- 
byggðum bílskúr við Litlakrika í  
Mosfellsbæ. Húsið er sérlega glæsi-
legt og mikið í það lagt. V. 56,0 m. 

Hraunteigur - 105 Reykjaví
Mjög falleg 123,4 m2 íbúð á 2. hæð 
ásamt 24,2 m2 bílskúr við Hraunteig 
í Reykjavík.  
Eignin skiptist í andyri, hol, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús 
og tvær samliggjandi stofur. Geymsla 
í kjallara og bílskúr. V. 39,9 m. 

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

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.



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

GOÐAKÓR- KÓPAVOGI.
-Vandað og glæsilegt 202,7 fm. einbýli á frábærum stað.
-Vönduð gólfefni og gólfhiti í öllu húsinu. 4 herbergi.
-Stofa með gólfsíðum gluggum að hluta. Opið eldh. við stofu
-Skjólgóðar svalir til austurs og suðurs.

KLAPPARSTÍGUR
-Glæsileg 176,2 fm. útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum.
-Sér stæði í bílageymslu. Þrennar svalir - norð, aust og suð.
-Glæsilegar stofur. Sjónvarpsstofa með gólfsíðum gluggum.
-Mikil lofthæð á efri hæð. Stórkostlegt útsýni.

ÚTHLÍÐ, REYKJAVÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ.
-6 herbergja 152,5 fm neðri sérhæð í fjórbýli.
-Samliggjandi stofur með útbyggðum glugga. 4 herbergi.
-Svalir til austurs. Bílskúrsréttur. Hús nýlega viðgert og málað. 
-Frábær staðsetning.

STEINÁS- GARÐABÆ
-Vel skipulagt 144,5 fermetra einbýli auk 50,0 fm bílskúrs.
-Mjög mikil lofthæð er í stofu og eldhúsi. Innfelld lýsing.
-4 rúmgóð vefnherbergi. Suðurverönd. Útsýni yfir hraunið.  
-Húsið stendur neðst við opið svæði.

ÁRAKUR - GARÐABÆ. ENDARAÐHÚS.
-Glæsilegt 248,9 fm. endaraðhús með 29,4 fm. innb. bílskúr.
-Húsið er innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt. 
-Allar innréttingar sérsmíðaðar og vandaðar. 5 herbergi.
-Svalir til vesturs og lóð til austur og vestur.

NÖNNUSTÍGUR – HAFNARFIRÐI. 
-Mjög glæsilegt 143,7 fm. tvílyft einbýlishús
-Eignin hefur verið mikið endurnýjuð. Góðar verandir
-Frábær staðsetning í gamla bænum í Hafnarfirði.
-Sér bílastæði og matjurtargarður.

ÁLFASKEIÐ – HAFNARFIRÐI. 5 HERB.
-Falleg 117,4 fm. nokkuð endurnýjuð endaíbúð á jarðhæð.
-Gluggar í þrjár áttir og útgengi á verönd til suðurs.
-Baðherbergi endurnýjað. Auðvelt að breyta borðstofu í herb.
-23,7 fm bílskúr. Hús í góðu ástandi að utan.

HÁTEIGSVEGUR. NEÐRI SÉRHÆÐ.
-5 herbergja 122,5 fm. neðri sérhæð auk 32,0 fm. bílskúrs.
-Samliggjandi skiptanlegar stofur. 3 herbergi. 
-Svalir út af stofu og einu herbergi. 
-Nýlegt parket er á íbúðinni.

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, sér þvottaherbergi innan íbúðar.
-Allar innréttingar og gólfefni úr ljósum viði.

GRANDAVEGUR- REYKJAVÍK.
-Góð 68,8 fm. íbúð á jarðhæð á besta stað í vesturbænum. 
-Rúmgott eldhús og stofa. Tvö herbergi.
-Útgengt er úr stofu á rúmgóðan pall til suðurs.
-Lóð með afgirtum grasfleti og leikvelli

KRÍUÁS- HAFNARFIRÐI
-Falleg og vel skipulögð 95,1 fermetra endaíbúð á jarðhæð.
-Sér inngangur. Góð staðsetning innst í götu við opið svæði. 
-Stofa með útgengi á verönd til suðurs. 2 rúmgóð herbergi.
-Viðhaldslítið að utan. Stutt í skóla og leiksk. 

STÓRAGERÐI. GLÆSILEG 3JA HERB. 
-Falleg 83,7 fm. mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð.
-Búið að endurnýja m.a. gólfefni, baðherbergi og raflagnir.
-Suðursvalir. Fallegt útsýni úr eldhúsi, hjónaherb. og stofu.
-Stutt í skóla, leikskóla og þjónstu.

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

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. 

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.

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.

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

59,9 millj.

51,9 millj. 63,0 millj. 

64,9 millj.27,9 millj.

44,9 millj. 39,9 millj.

42,0 millj. 

26,5 millj.

27,9 millj.

25,5 millj.

17,9 millj.

25,4 millj.

17,9 millj.

23,9 millj.

LANGALÍNA 21-23

Langalína 21-23 - Sjálandi Garðabær - NÝJAR ÍBÚÐIR.
Nýjar íbúðir í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 21-23 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 2ja og 3ja herbergja frá 
83,9 fm. til 126,4 fm. ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum í lokaðri og 
upphitaðri bílageymslu. Íbúðirnar afhendast án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Innréttingar og inni-
hurðir verða úr eik. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Selbraut – Seltjarnarnesi
Glæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað 302,3 fm. einbýlishús. Nýtt þak með zinki er á húsinu og húsið var málað að utan 
árið 2012. Að innan hefur húsið allt verið endurnýjað á sl. 15 árum og er í mjög góðu ástandi. Sérsmíðaðar innréttingar í eld-
húsi. Bjartar stofur. 7 herbergi. Massívt parket á gólfum og vandaðar innréttingar og tæki. Lóð hússins er öll nýlega endurnýjuð 
með stórri hellulagðri og afgirtri skjólgóðri lóð til suðurs með heitum potti.  

SELBRAUT

34,9 millj.



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.

 

MARÍUBAUGUR- REYKJAVÍK
-Afar vandað 120,0 fm. endaraðhúsa auk 30,0 fm. bílskúrs. 
-Mikil lofthæð er í eigninni og innfelld lýsing í loftum.
-Innréttingar eru vandaðar. Eikarparket er á gólfum.
-Glæsileg lóð ásamt stórri timburverönd með heitum potti.

ÁLFABREKKA- KÓPAVOGI.
-Glæsilegt einbýlishús á fallegri lóð með miklum veröndum og skjólveggjum.
-Eignin er hæð og kjallari 243,0 fm. að stærð að meðt.30,7 fm. bílskúr
- Stórar stofur. Sjónvarpsstofa. Hjónasvíta. Nýlegt eldhús. 
-Víðáttumikils útsýnis nýtur frá eigninni.

GARÐAFLÖT - GARÐABÆ.
-Fallegt um 216 fm. einbýlishús að meðt. 37,5 fm. bílskúr.
- Sér 2ja herbergja aukaíbúð er í viðbyggingu.
- Arinn í stofum og 4 svefnherbergi eru í aðalíbúðinni.
- Falleg ræktuð lóð með timburverönd og skjólveggjum.

ESPIGERÐI – GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ. 
-Mikið endurnýjuð 133,4 fm. útsýnisíbúð á tveimur hæðum.
-Bjartar stofur. 2-3 herbergi. Endurnýjað eldhús.
-Tvennar svalir til austurs og vestur. Gríðarlegt útsýni.
- Sameign endurnýjuð. Húsvörður.

HÖRÐUKÓR 3- KÓPAVOGI. 4RA HERBERGJA.
-Björt og vel skipulögð 115,9 fm. 4ra herbergja íbúð á 8. hæð.
-Stórar og bjartar stofur. Yfirbyggðar svalir.
-Frábært útsýni úr herbergjum, stofum og af svölum
-Sér stæði í bílakjallara.

SUMARHÚS  Í LANDI KÁRASTAÐA Á ÞINGVÖLLUM.
Sumarbústaður innan þjóðgarðsins, í landi Kárastaða á Þingvöllum með stórkost-
legu útsýni yfir vatnið og fjallahringinn. Landið er leiguland 10.000 fm. að stærð, allt 
girt og með læstu hliði. Aðkoma að húsinu um hellulagðan stíg frá bílaplani. Góð 
lofthæð í bústaðnum. Timburverönd á þrjá vegu. Heitur pottur. Ræktun á landinu er 
gróskumikil, bæði birki og aðrar tegundir. 
Möguleiki á uppsátri fyrir bát í vík skammt frá bústaðunum.  

BÆJARHRAUN- HAFNARFIRÐI.
Til leigu vandað 2.615,2 fm. iðnaðar-, skrifstofu- og verslunarhúsnæði við Bæjar-
hraun, stutt frá stofnbrautum og hefur framhúsið auglýsingagildi að Reykjanesbraut.
Tveir stórir vinnslusalir, sér hannaðir fyrir matvælaframleiðslu. Stór afhafnalóð með 
fjölda bílastæða. Staðsetning er góð Húsnæðið getur leigst í einu eða tvennu lagi.

SUNDLAUGAVEGUR - 4RA HERB. ÁSAMT BÍLSKÚR
-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. 2 herbergi.
-21,6 fm. bílskúr. Sér bílastæði er á lóð

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.

LAUGARVEGUR- VERSLUNARHÚSNÆÐI.
-123,7 fm. verslunarhúsnæði.
-Ný gólfefni, raflagnir, lýsing o.fl.
-Laust til afhendingar 1. febrúar nk.
-Frábært fjárfestingartækifæri.

49,0 millj.

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI 

SUMARBÚSTAÐIR

ATVINNUHÚSNÆÐI

37,9 millj. 

31,5 millj. 

35,9 millj.

24,9 millj.

50,0 millj.

46,9 millj. 55,0 millj. 

64,6 millj.

54,9 millj.

Mörkin – Reykjavík. Verslunar- og iðnaðarhúsnæði
Mjög mikið endurnýjað 1167,8 fermetra verslunar- og iðnaðarhúsnæði í á frábærum stað með miklu auglýsingargildi, góðri 
aðkomu og fjölda bílastæða við Mörkina í Reykjavík. Verslunin er með nýjum gólfefnum og er nýmáluð.  Verslunarhæðin er 
314,0 fm. og kjallari er 854,0 fm. lager með tvennum innkeyrsludyrum og rúmlega 4 metra lofthæð. Húsið að utan er í góðu 
ásigkomulagi og lóðin er fullfrágengin og malbikuð með fjölda bílastæða. Mögulegt er að fá keyptan lager á kostnaðarverði, 
sem og rekstur sem í eigninni er í dag.

Undraland- Reykjavík.
Mjög fallegt og afar vel skipulagt 277,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á grónum og skjólsælum stað miðsvæðis í Reykjavík. 
Mögulegt er að hafa allt að 7 svefnherbergi í húsinu. Eignin skiptist auk herbergja m.a. í rúmgott eldhús, samliggjandi borð- og 
setustofu með útgengi á suðursvalir, arinstofu með útsýni til austurs, hjónasvítu með baðherbergi innaf og sjónvarpsstofu. Lóðin 
er falleg, gróin og skjólgóð. Verð 75,0 millj.

MÖRKINUNDRALAND

Sjáland - Garðabæ
„Penthouse“ íbúð á efstu hæð.

-Glæsileg 198 fm. „penthouse“ íbúð auk um  
20 fm. sólskála í Sjálandinu.

-Íbúðin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt.

-Stórar glæsilegar stofur með gólfsíðum 
gluggum. 2-3 herbergi.

-Stórar hellulagðar þaksvalir. 

-Stórkostlegt útsýni til sjávar.

-Sér stæði í bílageymslu.

-Ein íbúð á hæð. Læst lyfta upp á hæðina.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

GOÐALAND 16 
- ENDARAÐHÚS

Fallegt 227,5 fm endaraðhús á tveimur hæðum sem stendur fyrir ofan götu. 
Bílskúr er fyrir neðan húsalengjuna. Húsið skiptist þannig að á efri hæð (sem 
er talin 137 fm.) er forstofa, gestasnyrting, hol, þrjú herbergi (voru fjögur), 
baðherbergi, eldhús og stofa. Á neðri hæð er hol, stórt sjónvarpsherbergi, tvö 
herbergi, baðherbergi, gufubað og geymsla. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
18.júní milli kl. 17:00 og kl. 18:00. 2893 

BLIKAHJALLI 2 
- GLÆSILEGT ENDARAÐHÚS

Mjög vel staðsett endaraðhús á 2.hæðum í Suðurhlíðum Kópavogs. Húsið 
er samt. 242,6 fm m 32 fm bílskúr sem er innbyggður. Mikið útsýni. Vandaðar 
innréttingar, parket og flísar, glæsilegt útsýni af suðursvölum. Góður garður. 
Mikið geymslupláss. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 18.júní milli kl. 17:30 og 
kl. 18:00. V. 54,9 m. 2900

VESTURBERG 
- GÓÐ EIGN

Vandað og velskipulagt 215, fm einbýlishús með fallegu útsýni sem skiptist 
m.a. í 5 herb. stofu m. arni ofl. Eignin verið talsvert endurnýjuð m.a. var sett 
nýtt þak á húsið , gler hefur verið endurnýjað.  Mjög fallegur og gróðursæll 
garður er vjð húsið með nýjum sólpalli. Hiti er í stétt.  Mjög góð eign. Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 18.júní milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 45 m. 6366 

HOLTSGATA 19 
- VEL STAÐSETT

Mjög vel staðsett og rúmgóð 3ja herbergja 92,7 fm íbúð á 2. hæð við Holtsgötu 
í Vesturbæ Reykjavíkur. Svalir til suðurs og 2 mín. ganga í Vesturbæjarskóla. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 18. júní milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 26,5 m. 
2888 

LANGAHLÍÐ 13 - 0201 
- MEÐ BÍLSKÚR.

Glæsileg 5 herbergja 111,2 fm hæð. ásamt 27,8 fm bílskúr, samtals 139 fm. 
Hæðin er endaíbúð og skiptist í 2-3 samliggjandi stofur og 2-3 herbergi. Íbúðin 
hefur öll erið endurnýjuð. Húsið var nær endurnýjað frá grunni á sínum tíma. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 18.júní milli kl. 17:00 og kl. 18:00.  
V. 39,5 millj.

RITUHÓLAR 7
-ÚTSÝNISSTAÐUR VIÐ ELLIÐAÁRDALINN

Mjög glæsilegt, vel skipulagt og bjart einbýlishús á þessum frábæra útsý-
nisstað. Húsið er skráð 305,9 fm. Húsið skiptist í forstofu, búr, eldhús, hol og 
borðstofu, fimm svefnherbergi og tvær stofur. Þvottahús og geymsla, góður 
bílskúr. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 18. júní milli kl. 17:00 og kl. 18:00. 
V.72,9 millj.  

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.  V. 38,9 m. 2756 

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. V. 33,9 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 
er fjögur svefnherbergi og tvær stofur. Húsið er fallegt og hefur fengið gott 
viðhald. V. 49,9 m. 2749 

RÁNARGATA 30A 
- GLÆSILEGT PARHÚS

Glæsilegt parhús sem hefur verið endurhannað og endurnýjað að innan. 
Húsið skiptist í tvær hæðir kjallara og ris. Á 1.hæð er setustofa, tvö herbergi 
og baðherbergi. Á 2. hæð er stofa með arin, borðstofa, opið eldhús og 
baðherbergi. Í risi er opið rými og svalir með útsýni.  Í kjallara er herbergi, 
vinnuherbergi, þvottaherbergi og geymsla. V. 75,0 m.2846

 SAFAMÝRI 27 
- GLÆSILEG HÆÐ

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

BÁRUGATA 35 
- VIRÐULEG HÆÐ OG RIS

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. V. 62,9 m. 2169 

OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag



 EINBÝLI

Sogavegur 88 - einbýlishús með bílskúr
Fallegt mjög vel skipulagt og talsvert endurnýjað 197 fm 
einbýlishús m. 40 fm bílsk.. Endurn. gluggar og gler að 
mestu, lagnir að hluta og fl. Allt að 4 svefnherb. 2 bað-
herb. Mjög góður ræktaður garður m. stórri timburverönd 
o.fl. Hellulagt upphitað bílaplan. V. 44,9 m. 2840

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 

Frakkastígur 9 - góð staðsetning
Fallegt mjög vel skipulagt einbýlishús sem er virðulegt 
járnklætt timburhús á steyptum kjallara. Húsið er skráð 
verslunar og skrifstofuhúsnæði samt 149 fm.  Í dag eru í 
húsinu skrifstofur og fundaraðstaða en lítið mál að nýta 
það sem íbúðarhúsnæði. Einstaklega góð staðsetning. 
Tveir inngangar. Bakgarður. Endurnýjaðar ofnalagnir og 
ofnar. V. 39,0 m.1993 

PARHÚS/RAÐHÚS

Esjugrund  - Kjalarnes
Fallegt og vel skipulagt 108 fm 4ra herb. miðraðhús 
á einni hæð. Íbúðin er snyrtileg með parketi flísum á 
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 

Víðimelur - mikið endurnýjuð
Mjög góð 126 fm neðri sérhæð auk 29,5 fm bílskúr á 
góðum stað í vesturbæ Reykjavíkur. Hæðin hefur mikið 
verið endurnýjuð. Falleg og góð eign í sérstaklega góðu 
ástandi. V. 42,9 m. 6118 

4RA-6 HERBERGJA

Goðheimar
4ra herbergja björt íbúð á 3. hæð (efstu) í fjórbýlishúsi. 
Hæðin skiptist í hol, tvær samliggjandi stofur, eldhús, 
tvö svefnherbergi og baðherbergi. Fallegt útsýni er úr 
íbúðininni, einkum til vesturs.  V. 25,5 m.2713 

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 
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. Skipti 
möguleg á 2ja herb. íbúð 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 
töluvert verið endurnýjuð á síðustu árum.  V. 26 m.2750

Háaleitisbraut 151 - 3.hæð - góð íbúð
Góð, vel skipulögð og björt 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í 
góðu húsi við Háaleitisbraut í Reykjavík. Íbúðin skiptist í 
forstofu, þrjú rúmgóð herbergi, stofu, eldhús og baðher-
bergi. Sér geymsla í kjallara og sameiginlegt  þvottahús. 
V. 25,5 m. 2651 

Hjaltabakki 12 - 2.hæð íb.0201
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.  
V. 19,9 m.2526

3JA HERBERGJA

Daggarvellir - sérinngangur 
Mjög góð 3ja herbergja 102,2 fm endaíbúð á efstu hæð í 
vönduðu lyftuhúsi á fínum stað á völlunum . Sérinngan-
gur af svalagangi. Parket og flísar. Sérþvottahús. Fallegt 
útsýni. Mjög góðar innréttingar.  V. 22,9 m. 2891 

Breiðavík 24 - Fallegt útsýni
Vel staðsett og falleg 3ja herbergja 86 fm íbúð á 3. hæð 
(efstu), með sér inngangi af svölum, við Breiðuvík í Rey-
kjavík. Rúmgóðar flísalagðar svalir til vesturs og falleg 
sjávar- og fjallasýn. V. 23,9 m.2858 

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 
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 innrét-
tingar, rúmgóðar svalir til suðurs og vesturs.  Íbúðin er 
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

Grandavegur 39 - Laus strax
Grandavegur 39 íbúð 0202 er 2ja herbergja 43,1 fm íbúð á 
2.hæð í fimm íbúða húsi á góðum stað í vestubænum. Íb. 
er nýmáluð. Herbergi, stofa, eldhús og baðherb. Íbúðin er 
laus strax og sölumenn sýna.  V. 13,9 m.2724 

Eskihlíð - mikið uppgerð íbúð
Góð mikið uppgerð, björt og falleg 2ja herbergja 56,8fm 
íbúð í kjallara á þessum frábæra stað.  Íbúðin skiptist í 
hol, eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og stofu. Nýlegt 
eldhús, nýleg gólfefni, endurnýjað skolp og drenlagnir.   
V. 17,9 m. 2848 

2JA HERBERGJA

Bergþórugata 29 - útsýni
Mjög góð 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð (efstu) við 
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 
baðherbergi. Góður bakgarður. V. 17,9 m.2833 

SUMARHÚS

Heilsárshús við Langavatn  
- fyrir ofan Reynisvatn
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 

Hrísabrekka - Svínadal
Hrísabrekka 16 er 52,1 fm sumarhús ásamt 7,2 fm geyms-
lu, samtals 59,3 fm. Tvö svefnherbergi, stofa og eldhús. 
Baðherbergi. Einnig er svefnloft yfir hluta hússins. 
Ágætur sólpallur og heitur pottur. Góð staðsetning. Laus 
strax. V. 10,9 m.2188 

ATVINNUHÚSNÆÐI

Gylfaflöt - laust strax
Mjög gott nýlegt 207,2 fm atvinnuhúsnæði á tveimur 
hæðum á góðum stað í Grafarvogi. Neðri hæð skiptist í 
móttökusal, sal með mikilli lofthæð og innkeyrsluhurð og 
efri hæð skiptist í stórt alrými. V. 28,9 millj. 

 
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



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

Gullsmári - 201 Kóp
Góð 94,6 fm íbúð á 3/efstu hæð við Gullsmára í 
Kópavogi. Stutt í alla þjónustu og góðar svalir. 
Verð 25,9 millj. Laus strax.

Engjasel - 109 Rvk
Góð 90,1 fm íbúð á efstu hæð með svölum auk bíl-
skúrs á góðum stað við Engjasel í breiðholti.  
Verð 20,7 millj. Laus strax.

Vatnsstígur - 101 Rvk
Glæsileg fullbúin samtals 178,4 fm. 4ra herb. útsýn-
isíbúð á 10. hæð á frábærum stað í Skuggahverfinu í 
Reykjavík. Gólfhiti. Sér stæði í bílageymslu.  
Verð 108 millj.

Grundartangi - 270 Mos
Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 353,6 fm. einbýlis-
hús með yfirbyggðri 11 metra sundlaug á frábærum 
útsýnisstað í Mosfellsbæ. Aukaíbúð með sérinn-
gangi. Rekstrarleyfi fyrir ferðaþjónustu. Tvöfaldur 57 
fm. 3ja bíla bílskúr. Verð 85 millj.

Naustabryggja - 110 Rvk

Glæsileg þakíbúð á tveimur hæðum með 
tveimur stæðum í bílskýli. Íbúðin var inn-
réttuð 2006 á skemmtilegan máta. Fjögur 
svefnherbergi og 2-3 stofur. Verð 46,9 millj

Haukanes - 210 Gbæ
Einstaklega vel skipulagt 369,6 fm. einbýlishús á frábærum stað í enda lokaðrar götu á stórri 
sjávarlóð á Arnarnesinu. Án efa ein besta einbýlishúsalóðin á landinu með óhindruðu sjávarútsýni 
yfir á Bessastaði og Snæfellsjökul. Stórar stofur,rúmgott eldhús, hjónasvíta og svefnherbergis-
álma. Stór og gróin lóð. Bátaskýli.

Lindarbraut - 170 Seltjn.
Stórglæsilegt og veglegt nýlega byggt 452 fm. einbýlishús á eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi. 
Gott skipulag og sérlega vandaðar innréttingar og gólfefni. Vönduð 2ja herb. aukaíbúð. Vel hönnuð 
lóð. Einstök staðsetning í grónu umhverfi. Verð 165 millj

Stuðlasel  - 109 Rvk
Fallegt 246,1 fm vel staðsett einbýlishús á rólegum 
og veðursælum stað í lokaðri botnlangagötu. Gott 
skipulag, 6 svefnherb. og rúmgott eldhús. Fallegar 
stofur með uppteknum loftum. Verönd með heitum 
potti. Verð 64 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. 

Kleppsvegur - 104 Rvk
Falleg og mikið endurnýjuð 87,4 fm íbúð við 
Kleppsveg. Búið að setja hljóðeinangrandi gler á 
norðurhlið hússins.  Verð 24 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 bílageymslu. 
Góð aðkoma. Verð 35,9 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.

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.

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

Stallasel - 109 Rvk
Stallasel 7, 109 R. Vel skipulagt og fallegt mikið 
endurnýjað 191,8 fm. einbýlishús á einni hæð á frið-
sælum stað innst í lokaðri götu. 3-4 svefnherbergi, 
stórt endurnýjað eldhús,  góður bílskúr.  
Verð 54 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. 

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.

Svarthamrar - 112 Rvk.
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.

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

Vatnsstígur - 101 Rvk
Glæsileg fullbúin 173 fm íbúð á 5 hæð. Gluggar til 
suðurs, vesturs og norðurs. Einstakt útsýni. Parket 
og flísar á gólfum, innréttingar úr hnotu. Stæði í bíla-
geymslu. Laus fljótlega. Verð 86,5 millj.

ATVINNUFASTEIGNIR 

Erum með kaup-
endur að öllum 

stærðum og gerðum 
atvinnuhúsnæðis.

Einnig höfum við 
kaupendur að  

atvinnuhúsnæði
með góðum  

leigusamningum

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

Fyrir þá sem vilja gera upp!

94,6 fm hús á þremur hæðum

Lítið og kósí einbýlishús á hornlóð

Fordæmi fyrir góðri stækkun á húsi

Rauðagerði
108 Reykjavík

Verð  25,9 millj., j

Einbýli á einni hæð

Sérsmíðar innréttingar

Vönduð eldhústæki

Rúmbóður bílskúr

Stimpluð steypt stétt

Þrastarhöfði
270  Mosfellsbær

Verð   79,5 millj., j

Mjög góð 3ja herbergja íbúð

Kósý og notaleg íbúð

Góð nýting á rými

Fallegur garður

Frábær staðsetning

Stórholt
104 Reykjavík

Verð  21,0 millj., j

Vel skipulögð íbúð á 5. hæð

3ja herb. íbúð + stæði í bílageymslu

Nýjar innréttingar og gólfefni

Nýstandsett baðherbergi

Eignin er ný máluð og laus strax

Krummahólar
111 Reykjavík

Verð  21,5 millj., j

Fjögurra herbergja

Stæði í bílageymslu

Frábær staðsetning

100 %yfirtaka, lán frá Ils

Lækjasmári
201 Kópavogur

Verð  30,9 millj., j

2ja herb íbúð í lyftuhúsi

Gott skipulag, einstakt útsýni

Eftirsóttur staðsetning

Eignin er laus strax

Austurbrún
104 Reykjavík

Verð  14,9 millj., j

Góð 2ja-3ja herb. 56,5 fm risíbúð

Frábær staðsetning

Húsið nýlega tekið í gegn að utan

Nýlegt járn og gluggar

Lokastígur
101 Reykjavík

Verð  20,9 millj., j

267 fm einbýli með möguleika á aukaíbúð

Einstök staðsetning

Stórbrotið útsýni

Eign með mikla möguleika

Sæunnargata
310 Borgarnes

Verð  32,5 millj., j

Falleg efri sérhæð miðsvæðis í Kópavogi.

Mjög rúmgóð og vel skipulögð

Ákaflega vel staðsett íbúð með stórbrotnu útsýni 

yfir Reykjanesið

Vel hirtur og gróðursæll garður

Digranesvegur
200 Kópavogur

Verð  31,9 millj., j

Tveggja hæða 310,6 fm

Innanhúss hönnun Rut Káradóttir

Möguleiki á auka íbúð á neðri hæð 

Bílskúr

Frábær staðsetning

Meðalbraut
200 Kópavogur

Verð  83,0 millj., j

221 Hafnarfjörður

Verð  53,9 millj., j

Stór verönd með heitum potti, innbyggður bílskúr

Fullbúið hús og eigendur skoða skipti á minni eign

Fífuvellir
Vandað og glæsilegt 230 fm einbýlishús á einni hæð

Stórar stofur, 4 svefnherbergi, baðherbergi og snyrting

200 Kópavogur

Verð  43,9 millj., j

Húsið hefur verið endurnýjað að hluta

Stór bílskúr og heitur pottur í garði

Álfhólsvegur
Fallegt einbýlishús á einni hæð

Góð stofa,  stór garðskáli og 4 herbergi

203 Kópavogur

Tilboð 
Tvöfaldur bílskúr

Laus við Kaupsamning

Hörðukór
Glæsileg 200 fm penthouse íbúð

þakgarður með potti

Penthouse íbúð
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113 Reykjavík

200 Kópavogur

Falleg 4ra herbergja endaíbúð á annarri hæð

Stæði í lokaðri bílageymslu

Rúmgóðar suðursvalir

Verð  28,8 millj.

Þórðarsveigur 21
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 18. júní 17:00 - 17:30

, j

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð
Glæsilegt útsýni
Mikið endurnýjuð
Stutt í skóla og þjónustu

Verð  25,7 millj.

Furugrund 81 - íbúð 301 
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 18. júní 18:00 - 18:30

, j

800 Selfess

Verð  43,9 millj., j

Sérsmíðaðar innréttingar

Góð stofurými með fallegum arni

Fjögur góð svefnherbergi

Sigtún
Einbýlishús í algjörum sérflokki

Mikið endurnýjað og endurinnréttað

Raðhús tveggja hæða

Vandaðar innréttingar

Góð staðsetning

Fallegt útsýni

Freyjubrunnur
113 Reykjavík

Verð   48,9 millj., j

Glæsileg 3ja herbergja

Suðursvalir

Útsýni

Lyftuhús

Hörðukór
203 Kópavogi

Verð   28,8 millj., j

Stórglæsileg 4ra herb

119 fm íbúð á 3ju hæð auk bílgeymslu

Stórglæsilegt sjávarútsýni

Arkitektahönnuð, lyftuhús

Opið náttúru fjörunnar

Strandvegur
210 Garðabær

Verð   43,9 millj., j

Stór sérhæð á jarðhæð

4 svefnherbergi

Gott eldhús

Afgirtur garður

Frábær staðsetning

Rauðagerði 
108 Reykjavík

Verð  34,5 millj., j

Þriggja herbergja

Vandaðar innréttingar

Stór pallur og glerskáli

+50

Sóleyjarimi
112 Reykjavík

Verð  25,9 millj., j

Fallegt 173 fm neðri sérhæð

Mikið endurnýjuð 

Húsið er í mjög góðu standi

Nýtt dren, nýmálað og nýtt þak

4 svefnherbergi

Safamýri
108 Reykjavík

Verð  48,8 millj., j

Góð 103 fm neðri sérhæð

4 góð svefnherbergi

Útgengi í garð

Frábær staðsetning

Melabraut
170 Seltjarnarnes

Verð  36,8 millj., j

Góð 3ja herbergja íbúð 302

Sérinngangur

Viðhald að utan gott

Sjávarútsýni

Stæði í bílageymslu

Seilugrandi
107 Reykjavík

Verð  24,9 millj., j

Góð 98 fm  4ra herb íbúð

Frábær staðsetning 

Bílskýlí í kjallara

Boðagrandi
207 Mosfellsbær

Verð  29,5 millj., j

Sjarmerandi 88.3 fm íbúð á efstu hæð, ris

4-5 herbergja íbúð

Falleg gólfefni, stór herbergi

Góð nýting, frábært útsýni

Vesturgata
101 Reykjavík

Verð  32,0 millj., j

Glæsilegt tveggja hæða hús

4 svefnherbergi

Sofur samliggjandi

Mikið útsýni

Frábær staðsetning

Gnitakór einbýli
200 Reykjavík

Verð  93,0 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

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

Frábær 2ja herbergja íbúð

Sjöunda hæð í lyftuhúsi

Stæði í bílageymslu

Glæsilegt útsýni

Ásholt
105 Reykjavík

Verð  19,9 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

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

101 Reykjavík

Vorum að fá til sölumeðferðar eitt af þessum stóru 
og virðulegu húsum við miðborgina. Húsið er um 
560 ferm. að stærð með glæsilegum stofum á 
miðhæðinni og óvenju glæsilegu stigaholi.

Verð  165 millj.

Túngata
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 18. júní 18:00 - 19:00

j

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634
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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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Stofnuð 1983

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

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  
barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymsluloft 
og bílskúr.Fallegar innréttingar og gólfefni.  
Glæsilegur garður. Verð 44,5 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 skip tist ma. í 4 
svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, 
geymslu og bílskúr. Glæsileg eign. 
Verð 58,9 millj

Háaberg - Einbýli - Hf.
Einbýli á tveimur hæðum um 230 fm með bílskúr 
á frábærum útsýnisstað í Setbergslandi. Skiptist í 
forstofu, gestasnyrtingu, hol, sólstofu, borðstofu, eld-
hús og stofu, bílskúr og herbergi inn af. Neðri hæð, 
anddyri, gangur, tvö (þrjú) herbergi, hjónaherbergi 
með fataherbergi inn af, baðherbergi, geymsla og 
þvottahús. Skipti möguleg. Verð 56,9 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.

Blikanes - Einbýli - Gbæ.
Skemmtilegt 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  
barnaherbergi, baðherbergi, fataherbergi, hjónaher-
bergi, þvottahús og bílskúr. Verð 67. 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

Jófríðarstaðavegur - Hf. - Einbýli/
Tvíbýli. Nýkomið mjög fallegt tvílyft einbýli  með 
innb. bílskúr samtals ca. 260 fm. 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 og góð staðsetning. 
Hornlóð. Útsýni yfir fjörðinn, Snæfellsjökul ofl.  
Verð 53,9 millj.

Stekkjahvammur - Raðhús m/ 
Bílskúr - 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 her-
bergi, hjónaherb. með fataherb. inn af, baðherb. og 
sjónvarpshol. Á rislofti er gott alrými með geymslum 
inn af. Góður sérstæður bílskúr fylgir eigninni. 
Frábær staðsetning. Verð 45. 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.  
Verð 34,5 millj.

Einivellir - Hf. - 4ra herbergja
Mjög falleg 109,8 fm 4ra herbergja endaíbúð á 
frábærum stað á völlunum í Hafnarfirði. Sér inn- 
gangur á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Eignin 
skiptist í forstofu, gang, stofu, borðstofu, eldhús, 
tvö barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, 
þvottahús/ geymslu, geymslu í kjallara og stæði í 
bílageymslu. Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Verð 29,2 millj 

Blómvangur - Hf. - Einbýli
Nýkomið skemmtilegt, vel staðsett 210 fm einbýli 
með innbyggðum bílskúr. Eignin þarfnast standsetn- 
ingar. Fjögur góð svefnherbergi. Hraunlóð. Laus strax, 
ekkert áhvílandi. Verð tilboð. 

Sumarhús - Skorradal
Glæsilegt heilsárshús í Vatnsendahlíð í Skorradal. 
Eignin er á 4.823 fm leigulandi með glæsilegri kjarri 
vaxinni lóð og frábæru útsýni yfir Skorradalsvatn, að 
Skessuhorni og víðar. Fullbúið sumarhús, skráð 83,7 
fm auk kjallara (geymsla, ekki með fullri lofthæð).
Eignin skiptist í forstofu, gang, þrjú herb., baðherb., 
stofu, borðstofu, eldhús og geymslu. Glæsilegir 
sólpallar, frábær staðsetning. Verð 29 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.

Reykjavíkurvegur - Hf. - sérhæð
Nýkomin í einkasölu falleg 70 fm neðri sérhæð í 
2-býli. Sérinng, mjög fallegur garður, þó nokkuð 
endurnýjuð eign. Laus strax. Verð 16,9 millj.

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

Eskivellir 21 - Hf -  
Nýjar 2ja til 3ja herbergja íbúðir.
• Íbúðirnar fullbúnar með gólfefnum til afhendingar 

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.

Lindarberg - Hf. - sérhæð
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega neðri 
sérhæð í 4-býli. Íbúðin er 120 fermetrar en aðeins 
skráð 80 fm hjá fasteignamati. Sérinngangur, frábært 
útsýni góð afgirt verönd. Staðsetningin er sérlega 
góð innarlega í botnlanga. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, stofu, eldhús, borðstofu, gang, þrjú herbergi, 
baðherbergi, alrými, þvottahús og geymslurými. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Verð 29,9 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.

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.

Kríuás 45 - m/ bílskúr. - Hf. Laus 
strax. Glæsileg 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 skiptist m.a.í stofu, Þvottahús/geymslu, 
borðstofu, hjónaherbergi, geymslu og bílskúr. Fallegar 
innréttingar og gólfefni, eignin er nýmáluð að innan. 
Tvennar svalir. 
Verð 29,9 millj. 

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning

Einstök húseign og stað-
setning.
Höfum fengið í einkasölu 
glæsilegt og virðulega húseign 
á þremum hæðum með inn- 
byggðum bílskúr samtals 
330 fm. 
Tvímælalaust eitt allra 
fallegasta steinhús bæjarins. 
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.

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 stað-
setning.  Verð 38,9 millj.

Heiðarlundur - Einbýli - Gbæ.

Hraunhamar kynnir 191 fm. 
einbýli á einni hæð með  
innbyggðum 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.

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

Allar frekari upplýsingar. gefa sölumenn Hraunhamars.

Sléttahraun - Sérhæð m/ bílskúr - Hf.

Nýkomin mjög góð efri sérhæð 
í góðu tvíbýli með rúmgóðum 
bílskúr, samtals 175 fm. Fjögur 
svefnherbergi, góðar stofur 
og rúmgott eldhús. Hús í góðu 
standi. Frábær staðsetning. 
Verð 35,9 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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EIGNIR VIKUNNARSUMARHÚSAHELGI FOLDAR

Mávahlíð 44, ris - OPIÐ HÚS 

Fjallkonuvegur- Vandað hús til flutnings

Rúmgóð rishæð: 4ra herbergja íbúð í risi á góðum stað í Hlíðunum. Þrjú svefnherbergi, baðher-
bergi, eldhús með endurnýjaðri fallegri innréttingu. Gengt frá stofu á suðursvalir. Verð 24,9 millj. 
0pið hús þriðjud. 18.6 frá kl 17:30-18. Einar Ágúst sýnir, s.694-7895, verið velkomin.

OPIN HÚS

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer til 
styrktar ABC hjálparstarfi.

Ca. 81 fm vandað, klætt timburhús. Húsið hentar sérlega vel sem þjónustuhúsnæði, t.d. í ferðagei-
ranum, Eins væri hægt að innréta það sem sumarhús o.fl. Húsið er við Fjallkonuveg og selst til 
flutnings af lóð,  Brunabótamat 25.250.000.- Verð 13 millj.

Möðruvellir 14, Kjós
OPIÐ HÚS LAUGARD. 22.6 FRÁ KL. 12-16
Möðruvellir 14, sveitasetur á stóru eignarlandi í 
Kjósinni. Rúmgott hús, sem skiptist í 3 svefnher-
bergi, svefnloft,  baðherbergi, stóra stofu og opið 
eldhús á fallegum stað með útsýni yfir Laxá , nálægt 
Meðalfellsvatni í Kjós. Húsið stendur á ca. 3,4 ha. 
eignarlandi sem býður upp á mikla möguleika. 
Vandað, vel viðhaldið hús á góðum stað, nálægt 
borginni. Verð 24,9 millj. 
ERLA LÓÐSAR YKKUR HEIM Í HLAÐ S.824-2396

Eyrarskógur 64-
OPIÐ HÚS LAUGARD. 22.6 FRÁ KL 12-16
Eyrarskógur 64, Hvalfjarðarsveit: ,Sumarhús á 
fallegum stað nálægt Reykjavík á viðráðanlegu 
verði. Stofa, eldhús, bað og 2 svefnh. Auk þess 
geymsluskúr. Skipti möguleg á  allt að 2ja milljóna 
bíl. Verð 6,9 millj. EKIÐ AÐ SÍMAHLIÐI, MATTEA 
SÝNIR, S. 866 1817. 

Dagverðarnes 48
OPIÐ HÚS LAUGARD 22.6 FRÁ KL 12-16
Dagverðarnes 48, Skorradal: Samtals ca. 100 fm. 
vandað og reisulegt sumarhús á eignarlóð við Skor-
radalsvatn.  Á aðalhæð eru 3 svefnherbergi, stofa, 
eldhús og baðherbergi á efri hæð er 1 herbergi og 
opið rými.  Á lóð er geymsluskúr, dúkkuhús o.fl. 
Góður pallur með heitum potti er við húsið. Húsið 
er arkitektateiknað og vandað.VERÐ 31,5 MILLJ. 
Ekið inn Skorradalinn upp í Dagverðarnes, (ath. 
að skoða kort á staðnum m. númeramerkingu) 
að símahliði, þar er hringt í Elías, s. 695-7600, 
hann opnar og lóðsar ykkur síðasta spölinn.

Birkilundur 6-Veiðilundi í landi Miðfells
OPIÐ HÚS LAUGARD 22.6 KL. 12-16
Mikið endurnýjaður góður bústaður við Birkilund 6  
á eignarlóð í landi Miðfells á Þingvöllum. 
EKIÐ AÐ VEIÐILUNDI, ÞAR ER SÍMAHLIÐ HR. Í 
S.659-2179 EÐA 663-2179 TIL AÐ SKOÐA.  
Verð, aðeins 7,9 millj.

Hlíð 3, Eilífsdal, Kjós
OPIÐ HÚS LAUGARD. 22.6 FRÁ 12-16 
Fallegt  sumarhús á mikið gróinni lóð á mjög 
góðum stað í Eilífsdal í Kjós. Leiðarlýsing: Ekið fram 
hjá Kiðafelli  og beygt inn fyrri afleggjara í Miðdal 
út að sumarbústaðahverfi sem heitir Valshamar. Þar 
er símahlið, hringja í Reyni s. 821-4645. Ekið inn og 
upp  þar til vegur kvíslast og keyrt veginn til vinstri 
og þá er bústaðurinn á hægri hönd hulinn gróðri 
næstinnst í götunni. Um er að ræða vel umgengin 
bústað á lóð sem nostrað hefur verið við.  
Verð 9,9 millj.

Eyrarskógur 97, Hvalfjarðarsveit
OPIÐ HÚS LAUGARD. 22.6 FRÁ KL. 12-16
Ca. 70 fm. nýlegur bústaður á mjög góðum stað í 
Eyrarskógi við Hvalfjörð. Eignarlóð , mikið útsýni. 
gott umhverfi. Heitur pottur, vandað hús.  Verð 17,3 
millj. EKIÐ AÐ SÍMAHLIÐI OG HRINGT Í HÖRÐ 
S. 896-0679, HANN LÓÐSAR YKKUR SÍÐASTA 
SPÖLINN.

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 • www.fold.is • fold@fold.is

Sumarhús og lóðir

Eignarlóð á góðum stað v.- Laugarvatn
5.000- fm . eignarlóð mjög vel staðsett efst í hlíðinni 
skömmu áður er komið er að Laugavatni. 
Nánari upplýsingar veitir Sváfnir í s.696-0179

Þóroddstaðir, Grímsnesi
Lítið hús með palli og hjólhýsi á 5.040 fm lóð á ágæ-
tum stað í Grímsnes og Grafningshreppi. Möguleg 
skipti upp í stærri bústað. Verð 6,4 millj.

Eignarlóðir við Apavatn-GOTT VERÐ
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi Vatnsholts suð-
austan við Apavatn eru til sölu. Þær eru í skipulögðu 
frístundahverfi. Virk samtök lóðareigenda. Lóðirnar 
eru í grónum móum og er útsýni yfir Apavatnið 
og til fjalla mjög fallegt. Vegur og vatn eru við 
lóðarmörk. Stærð hvorrar lóðar er 5.700 fm.  
Verð er 1.800.000.- á lóð. AFSLÁTTUR EF BÁÐAR 
ERU KEYPTAR SAMAN!

4ra herbergja

Hestavað, 4ra herb. íb. í nýju húsi
Ca. 125 fm íbúð á annari hæð með stæði í bíla- 
geymslu og rúmgóðri geymslu. Lyfta er í húsinu.  
Verð aðeins 28,9 millj.

Einbýli

Hátún-einbýli m. aukaíbúð
Ca. 240 fm. húseign m. bílskúr á frábærum stað í 
austurborginni. Á hæðinn eru stofur, eldhús, þvot-
tahús o.fl., á efri hæðinni 4 svefnherbegi, baðher-
bergi o.fl. Í kjallara er rúmgóð 2ja herbergja íbúð 
sem hentar vel til útleigu eða fyrir stórfjölskylduna. 
Bílskúr og fallega ræktuð lóð. Verð 54,5 millj.

Eikjuvogur einbýli
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús við Eikjuvog. 
Arinn hlaðinn úr Drápuhlíðargrjóti í stofu. 4-5 
svefnherbergi á hæðinni. Möguleiki að innrétta íbúð 
með sérinngangi í kjallara. Húsið er samtals um 290 
fm. Tvöfaldur bílskúr. Verð 68,9 millj.

TÓMASARHAGI 45
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD.18.6 FRÁ 18:30-19

Tómasarhagi 45 ,miðhæð: Falleg rúmlega 120 fm. mikið endurnýjuð hæð ásamt rúmlega 30 fm. bílskúr 
á góðum stað við Tómasarhaga. 4 svefnherbegi, Eldhús m. nýlegri innréttingu. Stórbrotið útsýni til sjávar. 
Skjólgóður pallur á lóð með skemmtilegu útsýni yfir Ægisíðuna. Verð 44,9 millj. 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 18.6 FRÁ KL 18:30-19, Einar Ágúst sýnir, s. 694-7895. Verið velkomin!

LANGAMÝRI 28, SÉRHÆÐ M. BÍLSKÚR
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD.19.2  FRÁ KL.17:30-18

Langamýri 28, Garðabæ, 2.H. VINSTRI ENDI: Björt og falleg ca. 86 fm. björt og falleg íbúð  á annari hæð á 
frábærum stað í Garðabæ auk bílskúrs.  Sérinngangur, þvottaherb. innan íbúðar og risloft yfir hluta íbúðar. 
Einstaklega góð staðsetning við opið svæði.  Verð 27,5 millj. OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 19.6 .FRÁ KL 17:30-18
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Einbýlis og raðhúsum í
Kópavogi og Garðabæ, 
Grafarvogi, Grafarholti, Árbæ, 
Breiðholti, Vesturborginni og á 
Seltjarnarnesi
Verðbil 40-120 millj. 

Sérhæðum í Hlíða og 
Laugarneshverfi, Vesturborginni 
og á Seltjarnarnesi
Verðbil 30-50 millj. 

Einbýlishúsum, 
raðhúsum og hæðum í 
miðborginni, Fossvogi, Túnum og 
Teigum og í Norðurmýri. 
Verðbil 30-90 millj. 

2ja, 3ja og 4ja 
herbergja víðs vegar á 
höfuðborgarsvæðinu. 
Verðbil 16-30 millj.

Óskum eftir:



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. 34,9m.

Hólabraut  - 4ra herb.
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð 
á jarðhæð í litlu fjölbylishúsi í Hafnarfirði.  
Stutt í barna- og leikskóla ásamt verslun 
og þjónustu.  V. 18,0 m   Áhv 14,5 m. 

Dragháls lager- og skrifstofuhúsnæði. LAUST
Til sölu eða leigu, 721 fm atvinnuhúsnæði. Skiptist 
í 520 fm. lager og iðnaðarhúsnæði með tvennum 
innkeyrsludyrum. Lofthæð um 4 - 5 m. Um 200 
fm. skrifstofurými á 2. hæð. Rúmgott athafnasvæði 
framan við húsnæðið, gott gámapláss. 

Opið hús í dag  
frá kl. 17:00-18:00. 
Mikið endurnýjuð eign við Laugateig, 
alls 235 fm sem er hæð og kjallari. Í 
eigninni eru 5 góð herbergi og stúdíó-
íbuð á hæðinni. Í kjallara er stofa og 
eldhús ásamt þvottahúsi og geymslum. 
Nýjir gluggar og gler, lagnir endurnýjaðar 
og allar innréttingar nýjar á hæðinni. 
Frábær staðsetning við Laugardalinn. 
Eign sem hefur mikla möguleika.  
Frekari upplýsingar á skrifstofu.  
Verð 46 millj.

Fensalir - 2ja herb.
Vönduð 77 fm íbúð á jarðhæð með stórum 
afgirtum sólpalli. Góðar innréttingar og gólfefni og 
flísalagt þvottahús innan  íbúðar. Laus við kaup-
samning.  Áhv 19,4 m.  V. 24,5 m. 

Árkvörn - 4ra herb. 
Góð  vel skipulögð  100 fm íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi.   Góð róleg staðsetning . Tveir leik-
skólar, Kvarnaborg og Regnbogi innan seilingar 
ásamt Ártúnsskóla. Frábær eign sem vert er að 
skoða.  V. 27.9m.   Mynd 9433.

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. 19,9m

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. 

Ránargata - 3ja ásamt aukarými.
Á þessum frábæra stað í miðbænum, 3ja herbergja 
íbúð ásamt rými í kjallara sem er til útleigu. Eign 
sem hefur verið töluvert mikið endurnýjuð, m.a. 
gólfefni og innréttingar. V. 27,9 m.

Súlunes - Rúmgóð sérhæð
Rúmlega 200 fm efri sérhæð með bílskúr á 
Arnarnesinu í Garðabæ. Fjögur rúmgóð herbergi 
og 2-3 stofur. Parket á gólfum. Tvö fullbúin bað-
herbergi. Glæsilegur aflokaður garður með stórum 
sólpöllum og heitum potti.  Góð kaup!

Eyrarskógur, sumarhús
Fallegur og velviðhaldinn 47 fm sumarbústaður 
ásamt geymsluhúsi í kjarrivöxnu umhverfi með 
útsýni yfir Eyrarvatn og Vatnaskóg. Sólpallur 
umlykur húsið á þrjá vegu. Tvö svefnherbergi ásamt 
svefnlofti. Laus strax. V. 11,9 m.

Stangarbraut Öndverðarnesi
Nýlegt fullbúið sumarhús í Öndverðarnesi. Húsið er 
skráð 137 fm að stærð og skráð byggingarár 2008.    
Húsið er vel staðsett  bjálkahús með góðri lofthæð.  
Steypt plata, hiti í gólfum, heitur pottur og 4 stór 
herbergi. Gott hús fyrir stórfjölskylduna. 

Vantar eignir - Góð sala!
Óskum eftir fasteignum fyrir ákveðna kaupendur:
**2ja - 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í  

Smárahverfi Kópavogs
**Sérbýli í vesturbænum.

Nánari upplýsingar hja sölumönnum 

Lágmúli - heil skrifstofuhæð.
Nýlega innréttuð um 370 fm skrifstofuhæð við 
Lágmúla. Léttar einingar veita marga möguleika í 
innra skipulagi. Góð staðsetning og frábært úsýni. 
Hús nýklætt að utan og gott ástand. V. 69 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

Laugateigur 24, 105 Rvk - 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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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.

Hraunbær - Parhús - Hveragerði
Fallegt 164 fm parhús á einni hæð með inn-
byggðum 27 fm bílskúr. Mjög fallegar innrétt-
ingar. Flísar og parket. Sérlega falleg ræktaður 
garður með stórri timburverönd og yfirbyggðum 
heitum potti. Þetta er topp eign fyrir vandláta. 
Verð 34,9 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.

Gaukshólar – Penthouse - Bílskúr
Mjög falleg „Penthouse-íbúð“ á 7. hæð 150 fm 
ásamt 25,5 fm bílskúr. Fallegar innréttingar. 
Parket. Stórbrotið útsýni yfir borgina og til  
fjalla. Stórar þaksvalir út frá stofu og einnig 
svalir í norður. Skipti koma til greina á minni 
eign. Verð 33,9 millj.

Valshólar – 3 ja herbergja
Mjög falleg 89 fm 3ja herbergja endaíbúð á 2. 
hæð í litlu fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket. 
Suður svalir. Sér þvottahús í íbúðinni. Áhv. Lán 
frá Íbúðalánasjóði og Íslandsbanka ca kr. 
20,5 millj. 
Verð 22,9 millj.

Nóatún – 4ra herbergja 
Falleg 4ra herbergja 82 fm íbúð á 2, hæð á 
frábærum stað á móti Háteigskirkju. Íbúðin er 2 
stofur og 2 svefnherbergi. Getur líka verið stofa 
og 3 svefnherbergi. 
Verð 24,6 millj.

Grettisgata – Einbýli
Glæsilegt og mikið endurnýjað 156 fm 
einbýlishús sem er hæð, ris og kjallari. Húsið 
er allt gegnumtekið og uppgert á smekklegan 
hátt.Í kjallara er lítið íbúð sem hægt er að leigja 
út. Suðursvalir. Bakhús á rólegum stað í hjarta 
borgarinnar. 
Verð 52,9 millj.

Hrísateigur – Einbýli
Fallegt 286 fm einbýlishús á þremur hæðum á 
góðum stað við Hrísateig. Eignin gefur mikla 
möguleika. Auðvelt er að breyta húsinu í 3 
íbúðir. Hægt er að byggja við húsið og stækka 
það verulega. 800 fm lóð. Fallegur ræktaður 
garður. 
Verð 51,8 millj.

Lækjartún – Mosfellsbæ
Glæsilegt 198 fm einbýlishús á einni hæð á frá-
bærum stað í jaðri fyrir vestan Lágafellskirkju.  
Fallegar innréttingar. Parket og flísar. 3 til 
4 svefnherbergi. 38 fm innbyggður bílskúr. 
Timburverönd í suð-vestur með skjólgirðingum. 
Glæsileg eign á sérlega fallegum stað. 
Verð 51,4 millj.

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N Aðeins 4 íbúðir eftir

NÝ EIG
N

FR
U

M



Úlfarsárdalur og Reynisvatnsás            –  lóðir til sölu
• 3 lóðir fyrir fjölbýlishús með samtals 72 íbúðum
• 12 lóðir fyrir raðhús með samtals 69 íbúðum
• 18 lóðir fyrir parhús með 36 íbúðum
• 94 lóðir fyrir einbýlishús

  Sólríkar suðurhlíðar

www.reykjavik.is/lodir

Menningarstarf verður mikilvægur hluti af starfsemi 
hinna nýju þjónustumannvirkja.

Ný sundlaug og íþróttaaðstaða verður byggð í hverfinu. 

Náttúra í borg
Úlfarsárdalur, íbúðasvæði í sólríkum suðurhlíðum Úlfarsfells og Reynisvatnsás eru ný hverfi með 

sterka tengingu við náttúruna. Fellið, áin og dalurinn mynda einstakan ramma um svæðið. 

Reykjavíkurborg byggir upp í Úlfarsárdal

Byggja á nýjan skóla og nýja sundlaug fyrir almenning og skólasund. Sundlaug með útisvæði og 

heitum pottum verður opin almenningi en jafnframt verður lítil innilaug sem hentar til æfinga, 

kennslu og ungbarnasunds. Auk uppbyggingar á íþróttasvæði verður byggt nýtt íþróttahús til 

æfinga og keppni með áhorfendaaðstöðu. Í hönnunarsamkeppni um þessi mannvirki er einnig gert 

ráð fyrir rými fyrir menningarstarfsemi sem hluta af heildarþjónustunni með góðar tengingar við 

aðra starfsemi. 

Nýir lóðaskilmálar

Tilboðum skal skila fyrir kl. 16:00 mánudaginn 1. júlí. Tilboðsblöð og allar upplýsingar um nýja og 

breytta lóðaskilmála eru aðgengilegar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/lodir.

Komdu í dalinn – sjón er sögu ríkari 

Við verðum með opna kynningu fimmtudaginn 20. júní kl. 15 – 19 í Dalskóla. 

Komdu og kynntu þér  aðstæður í dalnum af eigin raun og fáðu upplýsingar hjá okkar fólki 

sem verður þar til þjónustu reiðubúið. 
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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

VATNSSTÍGUR - 101 RVÍK - GLÆNÝ / LAUS TIL AFHENDINGAR
Um er að ræða stórglæsilega 
útsýnisíbúð á 10.hæð í Skugga- 
hverfinu sem er innréttuð á mjög 
smekklegan hátt. 

Íbúð er 178.4 fm auk stæðis í 
lokaðri bílgeymslu. 

Aðeins eru tvær íbúðir á hæðinni.

V. 108.- millj. 

Sveinn s: 6900.820

SUÐURGATA 21 - 220 HFJ
OPIÐ HÚS Í DAG 18/6 
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     

BARÐAVOGUR 32 – 104 RVK.

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

LINDARBRAUT - 170 SELTJ.NES - EIGN FYRIR VANDLÁTA
 Um er að ræða stórglæsilegt og vel 

skipulagt ca. 450 fm einbýlishús á  
3 hæðum með innb.bílskúr.

T.d er auka 2ja herb. íbúð í húsinu, 
hjónasvíta á efri hæð, stór og rúm-
góð barna og tómstundarherbergi.

Glæsilegir pallar úr harðvið í 
kringum hús og má segja að lóð sé 
viðhaldslaus.
V. 165.- millj. 

Sveinn s: 6900.820

MARBAKKABRAUT 6 - 200 KÓP

OPIÐ HÚS - MIÐVIKUDAGINN 19. JÚNÍ  
FRÁ KL 17:30 - 18:00 
Einbýlishús með möguleika á aukaíbúð,  
ambyggður bílskúr. Fjögur svefnherbergi.  
Eignin er samtals 202m2. V. 59.9millj.

Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is 

GUÐRÚNARGATA 8 - 105 RVÍK

OPIÐ HÚS - MIÐVIKUDAGINN 19. JÚNÍ  
FRÁ KL 16:30 - 17:00 

Vel skipulögð 3ja - 4ra herb.  104,1 fm efri sérhæð 
í þríbýli á þessuma geysivinsæla stað. Íbúð hefur 
verið endurnýjuð á mjög skemmtilegan hátt. 
Stækkunarmöguleiki á íbúð. V. 43.9.- millj. 

Sveinn s: 6900.820

LAUTASMÁRI 10 - 201 KÓP

OPIÐ HÚS - MIÐVIKUDAGINN 19. JÚNÍ  
FRÁ KL 17:30 - 18:00 
Rúmgóð og vel skipulögð, nýmáluð, 75.7 fm 2ja 
herb. íbúð á 1.hæð í litlu fjölbýli í Smárahverfinu 
í Kópavogi. Íbúð er 73 fm og 2.7 fm sérgeymsla í 
kjallara.V. 21.9.- millj. 

Sveinn s: 6900.820

HLÍÐARVEGUR 200 - KÓP

Landmark kynnir 2 samliggjandi byggingarlóðir á 
besta stað í suðurhlíðum Kópavogs.

Lóðirnar eru samtals 1551 fm. að sögn seljanda er 
líklegt að það fáist að byggja ca. 900 fm. á  
lóðunum ( parhús eða sérhæðir ).

Kristberg S. 892-1931 

LAUS TIL 

AFHENDINGAR

EIGN FYRIR

VANDLÁTA

LAUS TIL 

AFHENDINGAR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

LÓÐ LÓLÓÐÓÐ 
TIL SÖLUTITIL SÖLUSÖSÖLUÖLULU

Er fasteignin þín gleymd? Okkur vantar allar tegundir eigna á skrá.

Sími: 537-9988 • Bíldshöfða 14 •110 Reykjavík •  www.vtfasteignir.is
 Viðskiptatengsl eru okkar fag Kristinn Tómasson 

Lögg. fasteignasali
820-6797

Ólafur B. Benónýsson 
Sölufulltrúi

899-7711

Heiða Einarsdóttir  
Sölufulltrúi

893-0408

Inga Einarsdóttir 
Sölufulltrúi

661-5002
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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  
- HÆÐ
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG  
FRÁ KL. 18:00 -20:00. 
Falleg 127 fm neðri hæð, í fallegu þríbýli 
á góðum stað á Seltjarnarnesinu. Stór og 
björt stofa og borðstofa. Eldhús með góðum 
innréttingum. Þvottahús innan eignar. 
Tvennar svalir.  Þrjú rúmgóð svefnherbergi. 
Einstaklega falleg og góð sameign. Gólfefni 
íbúðar eru parket og flísar. 
Verð: 43,5 millj.

LYNGHOLT 8 
- RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG  
FRÁ KL. 18:00 -19:00.
Glæsilegt 175 fm raðhús, ásamt 31 fm 
bílskúr á góðum stað á Álftanesi. Eldhús 
með fallegum innréttingum. Björt og 
góð stofa og borðstofa með  verönd. 
Sjónvarpshol. Þrjú rúmgóð svefnher-
bergi. Glæsilegt baðherbergi. Fullbúinn 
flísalagður bílskúr. Parket og flísar á 
gólfum. Svalir á efri hæð. 
Verð 43 milljónir.

MARTEINSLAUG 1 - 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 18:00 -18:30.  
Falleg 129 fm 4ra herbergja íbúð með góðu útsýni og stæði í bíla-
geymslu. Stór og björt stofa með útgengt á timburverönd til suðurs. 
Eldhús með borðkrók. Þrjú svefnherbergi með skápum. Þvottahús 
innan íbúðar. Flísalagt baðherbergi. Fallegar innréttingar innrétt-
ingar. LAUS STRAX. Verð 34 millj.

LJÓSABERG - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
Glæsilegt 200fm einbýlishús á einni hæð auk 60 fm bílskúrs á 
fallegum stað í Hafnarfirði. Fimm rúmgóð svefnherb. Sjónvarpshol, 
stofa/borðstofa og arinstofa. Sérsmíðaðar innréttingar. Parket og 
flísar. Stór og fallegur garður m/verönd og heitum potti. Bílskúr 
fullbúinn með mikilli lofthæð. Laus til afhendingar. Verð 65 millj. 

SUMARBÚSTAÐUR - BORGARFIRÐI
Mjög góður og vel byggður sumarbústaður á fallegum stað í Borgar-
firði. Þrjú svefnherbergi og eru kojur í tveimur. Ágæt stofa og eldhús 
með útgengi á verönd með heitum potti. Baðherbergi með sturtu. 
Komnir eru sökklar fyrir 12-14 fm gestahúsi. Verð 12,8 millj.

SUMARHÚS - SILUNGSVEIÐI
Vorum að fá í einkasölu góðan sumarbústað við Eystri Gíslartungu-
vatn í Rangárþingi ytra. Húsið er 56 fm með stórri verönd og fallegu 
útsýni yfir vatnið. Tvö svefnherbergi og björt stofa. Heitur pottur á 
verönd. Eignarlóð. Hitaveita. Silungsveiði er í vatninu.  
Verð 13,9 millj. 

FJALLALIND 91 - PARHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 18:00 -18:30.  
Fallegt 189 fm tveggja hæða parhús með innbyggðum 27 fm bílskúr 
á þessum eftirsótta stað í Kópavogi. Fjögur svefnherbergi.  Stór og 
björt stofa og borðstofa. Flísalagt baðherbergi. Góðar innréttingar. 
Parket, flísar og teppi á gólfum. Fallegur fullbúinn garður.  
Verð 53,5 millj. 

SKÓGARÁS 13 - 6 HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:00 -17:30. 
Fallega 6 herb 188 fm íbúð á tveimur hæðum, auk 25 fm bílskúr  
Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Björt og góð 
stofa með góðum vestursvölum. Eldhús með fallegum innrétt-
ingum. Þvottahús innan íbúðar. Sjónvarpshol. Fullbúinn bílskúr. 
LAUS STRAX. Verð 37,3 millj.

FELLSMÚLI 22 -  FALLEG ÍBÚÐ
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:00 -17:30.
Vorum að fá í sölu glæsilega 122 fm 4ra - 5 herbergja íbúð á 1. hæð 
í fallegu fjölbýli við Fellsmúla.  
Eldhús með fallegri innréttingu og borðkrók. Stór og glæsileg stofa, 
borðstofa og sjónvarpshol með suðursvölum. Baðherbergi með 
sturtu. Parket og flísar á gólfum. Verð 27,9 millj.

KRISTNIBRAUT 35 - 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:00 -17:45. 
Vorum að fá í sölu fallega 122 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli ásamt 
tveimur stæðum í bílageymslu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og eru 
suðvestursvalir út frá einu. Björt stofa með austursvölum. Fallegar 
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Góð sameign.  
Laus strax. Verð 31,8 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ingólfur Ingvarsson 
Sölumaður 
S. 893 7806

Byggingaraðili:
ÁF-Hús ehf
S. 534 1600
www.afhus.is

Söluaðili:

Sigfús Aðalsteinsson 
Sölustjóri 
S. 898 9979

Kristbjörn Sigurðsson
löggiltur fasteignasali
S. 692 3000

Kópavogi

Fullbúnar glæsilegar útsýnisíbúðir, 3ja-4 herbergja íbúðir. 

Hús á frábærum stað í Kópavogi í göngufæri við einn glæsilegasta golfvöll 
landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús.

Áætlaður afhendingartími í desember 2013.  
Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Þorrasalir 5-7



LÓÐIR
TIL SÖLU

Leirvogstunga í Mosfellsbæ er eitt glæsilegasta byggingar-

land höfuðborgarsvæðisins. Hér rísa samtals 400 sérbýli

á frábærum útsýnisstað. Fjölskylduvænt og heillandi

umhverfi og stutt í útivistarperlur.  

Frábærar lóðir á góðum verðum. 

Lóðirnar eru byggingarhæfar strax.

Nánari upplýsingar á www.leirvogstunga.is og hjá söluaðilum: 

Sími 527 3060 • fastengi@fastengi.is

Sími 586 8080
www.fastmos.is

Sími 569 7000
www.miklaborg.is

LEIRVOGSTUNGA.IS

203 KÓP   

Glæsilegt 264 parhús í byggingu

Rafmagn búið. Lóð tilbúin að hluta
Glæsileg teikning eftir Sigurð Hallgr.

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

225 Álf

Einbýlishús á einn hæð alls 165fm

Góður sólpallur, snyrtileg lóð

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

110 Rvk

Góð útsýnisíbúð í Selásnum

Skráðu eignina hjá okkur og það skilar árangri. www.hofudborg.is

Opið hús

Hlíðasmára 2, 6. hæð 201 Kópavogur S:414-4488 

39,9 17,9

Opið hús
Opið hús

Opið hús

Opið hús

59,5 

   Fasteignasala

Fasteignasali

414-4488

Sölvi
Sölufulltrúi

618-0064 414-4488
Sölufulltrúi

Helga
SölufulltrúiSölufulltrúi

Ingimar 
Sölufulltrúii

612-2277

Höfuðborg

112 Rvk    

Íbúðin er 103 fm

203 Kóp

Nýtt fullbúið 275 fm raðhús

5 svefnh. stór bílskúr, lán 30m

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

203 Kóp

Glæsilegt 127,7 fm 4 herb. íbúð

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

200 Kóp

Áhv. 11,3 m. lán frá ÍLS geta fylgt

23,9 

33,9 69,9 21,9

Albert
Fasteignasali

821-0626

Heimir 
Sölufulltrúii

Opið hús

Opið hús

Opið hús

Opið hús

Opið hús
112 Rvk

Laus við kaupsamning

20,9
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Nýr Dodge Durango Crew Metan / 
Bensín, V6, 290hö, eyðsla 11 l/100km 
í blönduðum akstri, Stór glæsilegur, 
mjög vel búinn og flottur jeppi á 
ótrúlegu verði, Verð 8.290þ.kr, Bíllinn 
er í salnum, komdu og skoðaðu 
úrvalið, rnr 130118,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16
http://www.isband.is

Eigum gúmmíbáta í stærðum frá 
2,9m - 4,2m á lager til afgreiðslu strax. 
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og 
mikla burðargetu.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

HUMMER H2 Luxury 37”. Árgerð 
2006, ek 82 Þ.KM, bensín, sjálfsk, 2x 
37” dekkjagangar, DVD, Driflæsing, 
Loftdæla, Flottur og vel búinn, Ásett 
verð 4.990þ.kr, Rnr.114300. 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

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf 
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með 
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum 
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu 
framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla 
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000.

Virkilega fallegur og vel með farinn 
húsbíll að gerðinni Daybreak, hann 
með Ford V10 vél, árg. ‚07, ek. 5.000 
km. Allar uppl. í s: 892 2310

 250-499 þús.

FOCUS 02 TILBOÐ 490 ÞÚS
FORD FOCUS 2002 ek.151 þús, 5 dyra, 
beinskiptur, ný kúpling, ný skoðaður 
14, hvítur lítur mjög vel út! verð 620 
þús TILBOÐ 490 ÞÚS möguleiki á 
100%visa raðgreiðslum s.841 8955

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 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

 Kerrur

ÍSLENSK SMÍÐ.
Kerrur br.1,25m. L. 2,00-3,0m. B.geta 
750kg., 13” dekk. Verð frá kr.196.000 
www.brimco.is Brimco ehf. Flugumýri 
8, Mos s. 894-5111 Opið kl.13-16.30.

 Húsbílar

Til sölu lítið notaður Camper m. öllu 
t.d rafgeymi, gasmiðstöð, eldavél, 
ísskáp, vatnstank m rafdælu 12 volt og 
220, WC. Svefnpláss f. 3. Borð, bekkir 
og skápar. Lágur og léttur á keyrslu. V. 
600Þ. S. 898 8577.

 Fellihýsi

 Hjólbarðar

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

 Viðgerðir

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

 Varahlutir

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

VW - SKODA - VARAHLUTIR 

Eigum varahluti í VW, Skoda og 
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla 
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið, 
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.

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

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.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Garðyrkja

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

 Bókhald

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

 Málarar

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

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

 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

TRÖPPUVIÐGERÐIR
Múrviðgerðir, málun og 
tröppuviðgerðir (hitastrengur). Hinrik, 
s. 892 9499.

 Nudd

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

 Spádómar

 Rafvirkjun

AH-RAF
 LÖGGILDIR 

RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s: 
845-7711 Arnar s: 897-9845.

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
hugmyndum. Sérsmíði ehf s. 587 
0777.

 Önnur þjónusta

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

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

Save the Children á Íslandi

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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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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 Óskast keypt

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

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.

 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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Flug

Við kennum þér að fljúga Flugkennsla 
síðan 1964 Simi 5510880 / 8959028 
Flugskóli Helga Jónssonar

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

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

56 fermetra, 2 herbergja íbúð til 
leigu á Snorrabraut (105 rvk). Eitt 
svefnherbergi, baðherbergi með 
sturtu, stofa og eldhús. Þvottahús 
í kjallara. Áhugasamir sendi póst á 
geirmundur11@ru.is

 Atvinnuhúsnæði

VERSLUNARHÚSNÆÐI 
MIÐSVÆÐIS Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlagegi 6 og 8 (gamla 
Toyotahúsinu) Til leigu 

150 - 2000 fm verslunar eða 
þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleira, greið 
aðkoma að húsnæðinu, frábært 

auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.

Allar nánari uppl. veitir 
Sverrir í s. 661-7000

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

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjallsímann 
með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er hægt að nálgast 
Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum morgni. Sláðu inn 
Fréttablaðið á Google Play eða í App store og náðu í appið. 

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

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is
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STÆRSTA TÖLVUVERSLUN LANDSINS

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66

Sími 414 1750

SPJALDTÖLVUR Í SUMARFRÍIÐ

10-18
OPIÐ

ALLA VIRKA DAGA

10” spjaldtölva með 
Android 4.0 og Google 
Play.  5 punkta 1024x600  
snertiskjár.  4GB minni 
sem hægt er að 
stækka um 32GB 
með micro SD.   19.990

19.990

Sérstaklega nett og 
meðfærileg spjaldtölva 
með Android 4.0 og 
allt að 6 klukkutíma 
rafhlöðuendingu. 
Frábært verð. 

ÖRÞUNN 8” 
NEXTBOOK

TTUUM LITUMBARNAATÖLVUR Í FLOTTUM

8GB NEXTBOOK

NEX-M1005NT

10“ MEMOO PAD

gFullkominn feerðafélagi
fyrir alla fjölskylduna. 

diadia Fjögurra kjarna Nvidia
vi, 16vi, 116GBTegra 3 örgjörvi, 16

m hæm hægt er að minni sem hæ
ækkaækkka um 32GB.  Kristaltær og sskýrstækka

IIPS snnertiskjár meeð 10 punkta nææmni.  I
Androoid 4.1 Jelly BBean.34.990

22.990

59.990

7“ Lencoo CoolTab
spjaldtöölvur sem

ri ri koma með bleikri koma m ð
konkon hlíf og b blálárrii ísílilikkon

nkankka líkur átil að minnka
ki hki hjáá börnumhnjaski h

g geg gefur beetra og ge
griip.  Androoid 4.0 ogg 
Google Plaay.

10“ SPJALDTÖLVA 
Á 19.990 !  

STÖÐ 2 OG RÚV HVAR 
SEM ER MEÐ OZ APPINU !

Nú getur þú horft á Stöð 2 og RÚV í iPad hvar og hvenær sem 
er með nýja OZ appinu. Með einum smelli er hægt að spóla 
allt að eina klukkustund aftur í tímann. Auk þess er hægt að 
taka upp dagskrárliði og safna þínum uppáhaldsþáttum til að 
horfa á þegar þér hentar.  Prófaðu ókeypis á oz.com.

Eigum 18 gerðir af iPad og iPad mini á lager á lægra verði. 

NEX-M8000NCLENCO COOLTATAB-70 BL

Ö ug 9,7“ spjaldtölva með 1GB 
vinnsluminni, myndavél að 
framan og aftan, HDMI tengi 
og Bluetooth.  8GB Flash minni 
en microSD minnisrauf fyrir 
allt að 32GB. 

UNITED TAB1012 BK
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

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

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.

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

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

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

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

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

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

Skellur

Ahhh

Úff

Smokkfiskabar Valda
Opinn allan sólarhringinn. Síðasta 
tækifæri fyrir smokkfisk. Næsti 

smokkfiskur 178 km.

Einn, tveir 
og sippa 
svo meir.

Þrír, fjórir 
og allir eru 

stórir.

Fimm, sex (bróðir minn 
er ljótur og leiðinlegur 
með stór eyru) og allir 

borða kex.

Hey!

Sagði ég þér ekki að 
hætta þessu leyni-

sippurími?

Hvernig 
tókstu eftir 

því?

LÁRÉTT
2. létu 6. rún 8. krá 9. meðal 11. tveir 
eins 12. vansæmd 14. vinna 16. í röð 
17. ferð 18. hætta 20. eyðileggja 21. 
mannsnafn.

LÓÐRÉTT
1. slagæð á úlnlið 3. í röð 4. vöru-
rými 5. dýrahljóð 7. heimilistæki 10. 
klæði 13. fæðu 15. skjótur 16. stal 19. 
númer. LAUSN

LÁRÉTT: 2. gáfu, 6. úr, 8. bar, 9. lyf, 
11. rr, 12. skömm, 14. starf, 16. tu, 17. 
túr, 18. ógn, 20. má, 21. karl. 

LÓÐRÉTT: 1. púls, 3. áb, 4. farmrúm, 
5. urr, 7. ryksuga, 10. föt, 13. mat, 15. 
frár, 16. tók, 19. nr.

„Þú velur ekki fjölskylduna þína. Hún er guðsgjöf 
til þín, eins og þú ert guðsgjöf til hennar.“ 

Desmond Tutu 

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

7:00-20:00 
BARNAEFNI ALLA DAGA

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

22:00
PAUL

Geggjuð gamanmynd með Simon Pegg og Nick Frost 
í aðalhlutverkum.

20:45
TWO AND A HALF MEN

Vinsælasta gamanþáttaröð síðari ára með Ashton Kutcher 
í aðalhlutverki.

20:00
THE BIG BANG THEORY

Stórskemmtilegur gamanþáttur um ofurnördana Leonard 
og Sheldon í einum vinsælasta gamanþætti Bandaríkjanna.

20:25  
MIKE & MOLLY

Gamanþáttaröðin um turtildúfurnar Mike Biggs 
og Molly Flynn heldur áfram.

Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

Sterkir skákmenn geta líka leikið af 
sér. Carlsen lék af sér peði í 17. leik 
á móti Caruana í 3. umferð Minn-
ingarmótsins um Tal.
Hvítur á leik

17. Rc5? Rxc5 18. dxc5 Hxc5 19. b4 
Hb5. Carlsen hafði yfirsést þessi 
einfaldi leikur. Peðið dugði Caruana 
til sigurs í 62 leikjum og náði hann 
jafnframt þriðja sæti heimslistans á 
eftir Carlsen og Aronian.
www.skak.is Minningarmót um Tal  
– 5. umferð fer fram í dag. Carlsen og 
Anand mætast.
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Leikkonan Kristen Stewart 
er svekkt út í vinkonu sína 
Katy Perry eftir að sú síðar-
nefnda byrjaði að hanga með 
fyrrverandi kærasta Stew-
art, Robert Pattinson. Stutt 
er síðan leiðir Stewart og 
Pattinsons skildu endanlega 
en þau hafa verið par í nokk-
ur ár. Heimildir MailOn-
line herma að Stewart eigi 
erfitt með að komast yfir 
skilnaðinn og var því mjög 
 brugðið þegar hún frétti af 
Perry vinkonu sinni á tón-
leikum Bjarkar Guðmunds-
dóttir ásamt Pattinson í Los 
 Angeles um síðustu helgi. 

Svekkt út í Perry

SVEKKT  Kristen Stewart er pirruð út í 
vinkonu sína Katy Perry eftir að hún byrjaði 
að hanga með Robert Pattinson.
  NORDICPHOTOS/GETTY

Leikstjórarnir Steven Spielberg 
og George Lucas hafa varað við 
því að kvikmyndaiðnaðurinn eigi 
á hættu að „bræða úr sér“. Þeir 
segja æ erfiðara að koma smærri 
myndum að í kvikmyndahúsum. 
Ástæðan er sú að Hollywood 
setur allt í dýrar myndir þar sem 
mikil aðsókn skiptir höfuðmáli.

Að sögn Spielbergs munaði litlu 
að mynd hans Lincoln yrði ein-
göngu gerð fyrir sjónvarpsstöð-
ina HBO vegna þess hversu erfitt 
var að koma henni að í kvik-
myndahúsum. „Leiðin inn í bíóin 
er að verða þrengri og þrengri,“ 
sagði hann í fyrirlestri sem hann 
hélt.

Bíóiðnaður 
bræðir úr sér

STEVEN SPIELBERG  Leikstjórinn óttast 
um framtíð kvikmyndaiðnaðarins.

Vöðvabúntið Arnold Schwarz-
enegger hefur verið orðað við 
endurkomu í þriðju Expendables-
myndina.

Stutt er síðan tilkynnt var að 
Schwarzenegger myndi snúa 
aftur í Terminator 5 og tökur 
á þeirri mynd hefjast í janúar 
næstkomandi. Núna virðist sem 
kappinn ætli einnig að leika í The 
Expendables 3 sem er í undir-
búningi. Tökur á hasarmyndinni 
eiga að hefjast í Los Angeles í 
ágúst. Áður hefur verið tilkynnt 
um þátttöku Sylvesters Stallone, 
Jackies Chan, Wesley Snipes, 
Nicolas Cage og Millu Jovovich í 
myndinni.

Orðaður við 
Expendables

ARNOLD SCHWARZENEGGER  Vöðva-
búntið hefur verið orðað við hlutverk í 
The Expendables 3.

Hraðkerfi 15

7 kg

Tekur  mest

anti-vibration
Design

Orkuflokkur

Stjörnuparið Kim Kardashian og 
Kanye West eignuðust stúlku á 
laugardaginn, um mánuði fyrir 
settan fæðingardag. Þrátt fyrir 
það heilsast móður og barni vel, ef 
marka má Twitter-færslu Khloé 
Kardashian, eldri systur Kim. „Ég 
get varla lýst kraftaverkinu sem nú 
er hluti fjölskyldunnar. Móðir og 
barn eru heilbrigð og hvílast. Við 
erum svo þakklát.“ Kim og Kanye 
hafa verið mikið í kastljósi fjöl-
miðla undanfarna daga en í  síðustu 
viku sakaði kanadíska fyrir sætan 
Leyla Ghobadi rapparann um 

framhjáhald. Hún sagðist hafa 
sængað margoft hjá kappanum frá 
því í júlí í fyrra en í ljós kom að 
ásakanirnar voru ekkert nema upp-
spuni frá rótum. Hinir  nýbökuðu 
foreldrar hafa ekki enn nefnt stúlk-
una en slúðurmiðlarnir ytra telja 
það nánast öruggt að stúlkan hljóti 
nafn sem byrjar á  bókstafnum 
„K“, eins og allir  meðlimir 
Kardashian-fjölskyldunnar. 
Við tökur á raunveruleikaþætti 
fjölskyldunnar, Keeping up with 
the Kardashians, sagðist Kim vilja 
borða fylgjuna í kjölfar fæðingar-

innar. Ekki er enn vitað hvort Kim 
lét verða af því eða ekki.

Kim og Kanye orðnir foreldrar
Kim Kardashian eignaðist stúlku á laugardaginn með rapparanum Kanye West.

FLOTTIR FORELDRAR  Þau Kanye West 
og Kim Kardashian eignuðust stúlku á 
laugardaginn.
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Fæst án lyfseðils

Verkjastillandi    
      bólgueyðandi
Veldur síður 
lyfjaáhrifum um 
allan líkamann eins 
og þegar töflur eru 
teknar inn

„Þetta er mikill heiður og er 
gríðar lega skemmtilegt,“ segir 
 r ithöfundurinn  Þ orgrímur 
Þráinsson, borgarlistamaður 
 Reykjavíkur árið 2013. Í gær 
útnefndi Jón Gnarr borgar-
stjóri Þorgrím borgar listamann 
Reykjavíkur, en athöfnin fór fram 
í Höfða. Það var Einar Örn Bene-
diktsson,  formaður menningar- 
og ferðamálaráðs, sem greindi 
frá valinu. Útnefning borgarlista-
manns er heiðursviðurkenning 
sem gefin er reykvískum lista-
manni sem með listsköpun sinni 

hefur skarað fram úr á sviði menn-
ingar og lista. Þorgrímur Þráins-
son er einn af afkastamestu og 
vinsælustu barna- og unglinga-
bókahöfundum landsins og hefur 
átta sinnum hlotið verðlaun fyrir 
bækur sínar. Þorgrímur hefur 
unnið að því að efla bókmennta-
áhuga ungs fólks á Íslandi og hefur 
síðustu tvo vetur haldið fyrirlestra 
í grunnskólum landsins undir 
 heitinu Láttu drauminn rætast.  

 „Mér finnst í raun menningar-
nefnd Reykjavíkurborgar sýna 
ákveðið hugrekki í að velja barna- 

og unglingabókahöfund sem 
borgar listamann Reykvíkinga. Við 
vitum hvernig þetta er þegar það 
kemur að menningu og listum, þeir 
sem sinna börnum og unglingum 
eru ekki endilega alltaf fremstir í 
flokki. En ég er bara mjög glaður 
og þakklátur,“ segir Þorgrímur. 

Verðlaunin tileinkaði  Þorgrímur 
tveimur mönnum sem að hans 
sögn höfðu töluverð áhrif á hann, 
þeim Hemma Gunn heitnum og 
fyrrverandi aðalritstjóra Fróða 
og Frjáls framtaks, Steinari J. 
 Lúðvíkssyni.  kristjana@frettabladid.is

Glaður og þakklátur  
með verðlaunin
Rithöfundurinn Þorgrímur Þráinsson er borgarlistamaður Reykjavíkurborgar

BORGARLISTA-
MAÐURINN 2013 
  Rithöfundurinn 
Þorgrímur Þráins-
son var útnefndur 
borgar listamaður 
 Reykjavíkur í 
gær. Einar Örn 
 Benediktsson, 
 formaður menningar- 
og ferðamálaráðs, 
greindi frá valinu og 
það var Jón Gnarr 
 borgarstjóri sem 
afhenti Þorgrími 
heiðursskjal og viður-
kenningarfé.   
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MENNING 18. júní 2013  ÞRIÐJUDAGUR
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GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is

tjaldaðu
ekki til einnar nætur

Frábært úrval af tjöldum íFrábært úrval afvv 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.

Kanadísku 
 tónlistarmennirnir 
Eamon McGrath og 
Lake Forest spila 
á Bar 11 í kvöld. 
 Hljómsveitin Oyama 
hitar upp. 

Tónleikarnir eru 
lokahnykkur á tón-
leikaferðalagi 
McGraths og Lakes 
Forest sem hafa á 
undanförnum vikum 
spilað á um þrjátíu 
stöðum víða um Evr-
ópu. Íslendingar gætu 
kannast við McGrath 
en lagið Instrument 
of My Release af hans 
þriðju plötu, Young 
Canadians,  hefur 
fengið talsverða spil-
un á öldum ljósvakans. 
Tónleikarnir hefjast 
klukkan 22 og kostar 
1.000 krónur inn.

Kanadískir tónleikar
Eamon McGrath og Lake Forest spila á Bar 11 í kvöld

TIL ÍSLANDS  Eamon 
McGrath spilar á Bar 11 

ásamt Lake Forest.

BÆKUR  ★★★ ★★

Áður en ég sofna
S.J. Watson
ÞÝÐING: JÓN ST. KRISTJÁNSSON

JPV-ÚTGÁFA

Að vakna á hverjum morgni 
án nokkurra minninga um 
 gærdaginn eða dagana þar á 
undan  hlýtur að vera martröð 
líkast. Það er veruleiki Christine 
Lucas, söguhetjunnar í Áður en 
ég sofna eftir S. J. Watson. Hún 
man það sem gerst hefur þann 
daginn á meðan hún vakir en 
svefninn þurrkar allt út og nýr 
morgun þýðir nýtt upphaf á líf-
inu. Hún hefur ekki hugmynd 
um hver maðurinn við  hliðina 
á henni í rúminu er,  þekkir 
ekki konuna í speglinum og það 
sem verst er, hún hefur enga 
 hugmynd um hvað olli því að 
hún missti  minnið. Sagan fylgir 
henni frá því hún hefur að skrifa 
 dagbók og safnar með því saman 
 minningum sem leiða að lokum í 
ljós þann glæp sem minnis tapinu 
olli.

Áður en ég sofna er afar 

óvenjuleg spennusaga. Hér er 
ekki verið að eltast við glæpa-
mann sem framið hefur  einhvern 
tiltekinn glæp, hér er engin 
lögga,  enginn blaðamaður, 
 enginn lögfræðingur með ein-
stæða hæfileika til að leysa 
flókna gátu. Hér er bara ofur 
venjuleg kona sem reynir að raða 
saman púsluspilinu um eigið líf 
og kemst smátt og smátt að raun 
um að veruleiki hennar er allur 
annar og óhugnanlegri en hana 
gæti nokkru sinni hafa grunað. 
 Enginn alvitur sögumaður miðl-
ar lesandanum upplýsingum, allt 
er séð í gegnum augu Christine 
og hvorki hún né lesandinn hefur 
 nokkrar forsendur til að sigta 
lygi frá sannleika í því sem fólkið 
í kringum hana segir henni um 
fyrra líf. Hún – og lesandinn um 
leið – þykist oft vera komin með 
heillega mynd af sannleikanum í 
hendur, til þess eins að sjá hana 
molna aftur og þurfa að byrja að 
raða púslinu upp á nýtt. 

Watson er frábær sögumaður 
og þessi óvanalega frásagnar-
aðferð snarvirkar. Lesandinn er 
með öndina í hálsinum megnið af 
tímanum, grunar hinn og þennan 
af aðstandendum Christine um 

græsku, trúir sömu lygum og 
hún og á ekki séns á því að finna 
lausn gátunnar fyrr en um leið 
og hún. Virkilega frumleg og vel 
gerð spennusaga.

Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Frumleg og vel byggð 
spennusaga sem fer með lesandann í 
óvissuferð með óvæntum endi.

Martröð minningaleysisins
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BAKÞANKAR 
Álfrúnar 
Pálsdóttur

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

EMPIRE

NEW YORK POST

T.V. - BÍÓVEFURINN

NEW YORK DAILY NEWS

THE INTERNSHIP 5.30 - 8 - 10.30
AFTER EARTH 8
EPIC 2D 5
EPIC 3D 5
HANGOVER lll 8 - 10.10

FAST & FURIOUS 10.10

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð
þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

New York Daily News

H.K. - Monitor

5%

DAGSKRÁIN ER Á WWW.BIOPARADIS.IS OG MIDI.IS

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN 

GILDA EKKI Í BORGARBÍÓ

FORSÝND KL. 11.30 Í KVÖLD

THE INTERNSHIP               KL. 5.25 - 8 - 10.45 7
THE INTERNSHIP LÚXUS  KL. 5.25 - 8 - 10.35 7
AFTER EARTH  KL. 5.45 - 8 - 10.15  12
EPIC 2D ÍSL.TAL                   KL. 3.30 - 5.45 L
EPIC 3D ÍÍSL.TAL                   KL. 3.30 - 5.45 L
FAST & FF FURIOUS 6             KL. 8 - 10.45  12
STAR TREK 3D  KL. 8  12
THE CROODS 2D                 KL. 3.30

THE INTERNSHIP KL. 5.25 - 8 - 10.35 7
AFTER EARTH                    KL. 5.45 - 8 - 10.15 E  12
EPIC 3D ÍÍSL.TAL                KL. 6 L
FAST & FF FURIOUS 6          KL. 9   12
THE GREAT GATSBY           KL. 6 - 9  12

THE INTERNSHIP             KL. 5.40 - 8 - 10.20 7
FAST & FF FURIOUS 6          KL. 5.40  12  
AFTER EARTH                 KL. 8 - 10.20    12

Hin óþekkjanlega spegilmynd

Nú fer þessari annarri meðgöngu 
minni senn að ljúka. Hún hefur verið 

óvenju fljót að líða enda ekki mikill tími 
til að velta sér of mikið upp úr væntan-
legri fjölgun. Maður er reynslunni rík-

ari og veit hvað er í vændum. Nýtur 
þess að sofa heila nótt fram á síðasta 
dag. 

SKREFIN eru hins vegar að  þyngjast 
núna, fataskápurinn að minnka, 

brjóstsviðatöflurnar hakkaðar og 
þráðurinn að styttast. Bara sú 
athöfn að standa upp úr  sófanum 
er þrautin þyngri og fyrir mér 
hefur verið einstaklega heitt 
í lofti í sumar.  Spegilmyndin 
verður óþekkjanlegri með 
hverjum deginum og hæla-
skórnir komnir aftast í fata-
skápinn. 

ÞRÁTT fyrir að þetta sé með-
ganga númer tvö hjá undir-
ritaðri er þetta í fyrsta sinn 
sem gengið er í gegnum óléttu 
á heimavelli. Það sem hefur 
komið mér í opna skjöldu er 

áhuginn, já eða athyglin sem líkami 
óléttrar konu fær. Sérstaklega svona á 
lokasprettinum. Það er eins og að það sé 
skotleyfi á útlit óléttra kvenna. Fáir hika 
við að segja sína skoðun á stækkandi 
ummáli þeirra. Sjaldan eða aldrei hef ég 
verið jafn meðvituð um útlit mitt. Með-
vituð um kúluna sem því miður gengur 
lítið að reyna að klæða af sér núna. 

ÉG get hins vegar ekki gert upp við mig 
hvort mér finnist þessi athygli þægileg 
eða ekki. Auðvitað er gaman að heyra 
úr öllum áttum að maður líti vel út eða 
að maður sé nettur, beri þetta vel og svo 
framvegis. Það er alltaf gaman að fá hrós 
og ekki síst núna þegar sjálf spegilmynd-
in kemur manni spánskt fyrir sjónir. 
Svo eru það bannorðin „myndarleg“, 
„blómstra“ og „stór“ sem fá mann til að 
glotta vandræðalega og gott ef ekki rúlla 
augunum smá í leiðinni.  

ÞAÐ er þunn lína milli þess að hrósa og 
hreinlega móðga, sérstaklega þegar um 
ræðir einstakling sem er með hormóna-
sveiflur sem gjarna er líkt við jarð-
sprengjusvæði. 

Kveðjuhóf hjá 
Hemma og Valda
Nýlenduvöruverzlun Hemma og Valda var lokað fyrir fullt og allt um nýliðna 
helgi. Á föstudaginn buðu aðstandendur Hemma og Valda vinum og velunnurum 
staðarins í lokapartí þar sem boðið var upp á fj ölbreytta dagskrá fram eft ir degi.

HUGGULEGAR VINKONUR  Þær Maria og Ellen mættu í 
sumarskapi í kveðjuhófið

FLOTTIR FÉLAGAR  Haukur og Sigurður létu sig ekki vanta

GÖTUFJÖR  Þau Teagan, Ragnar Fjalar, Rafael og Pierce færðu fjörið út á götu.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LITRÍK Í LOKAHÓFI  Heimir Héðinsson og Harpa María 
 Guðmundsdóttir skemmtu sér vel

NUTU VEÐURBLÍÐUNNAR  Þeir Ísar 
Logi og Vilhjálmur fengu sér öl í góða 
veðrinu

KOMU OG KVÖDDU  Kristín Hall og Arnar Helgi eiga eflaust 
eftir að sakna Hemma og Valda
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Þeir hafa stefnt 
að þessu hér í þrettán 

ár og nú er markmiðinu 
loksins náð.

Patrekur Jóhannesson, 
landsliðsþjálfari Austurríkis.
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HANDBOLTI „Það er ólýsanleg til-
finning sem fylgir þessu – gríðar-
lega mikil gleði,“ sagði Patrekur 
Jóhannesson, þjálfari austurríska 
landsliðsins, þegar Fréttablaðið sló 
á þráðinn til hans í gær. Hann var 
þá staddur á flugvellinum í Frank-
furt og á leið heim til Íslands eftir 
frækinn sigur Austurríkis á Rúss-
landi, 30-25, fyrir fullri höll í Inns-
bruck. Þar með var sæti Austur-
ríkis á EM í Danmörku tryggt.

Var engu nær en að Patrekur 
hefði fulla getu til að fljúga heim 
yfir hafið á sigurgleðinni einni. 
„Ég er nokkuð hátt uppi, eins og 
þú heyrir. Enda sagði ég strákun-
um að njóta þess í viku eða tvær 
en þá tekur alvaran við á ný. Þá fá 
þeir tölvupóst frá mér,“ sagði hann 
í léttum dúr.

Íslenskir þjálfarar hafa átt 
ríkan þátt í uppgangi handboltans 
í Austurríki undanfarin ár. Dagur 
Sigurðsson stýrði liðinu með frá-
bærum árangri á EM 2010 en liðið 
náði þá níunda sæti á heimavelli.

Dagur kom svo Austurríkis-
mönnum á HM 2011 í Svíþjóð en 
hætti áður en mótið hófst. Liðið 
missti svo af EM í Serbíu og HM á 
Spáni en er nú aftur komið í keppni 
bestu landsliða Evrópu.

Gott starf og mikill áhugi
„Það hefur verið mjög gott starf 
unnið í austurríska sambandinu 
síðustu ár og öll umgjörð mjög 
góð. Það er mikill áhugi hjá þeim 
sem stýra þessu og það hefur mikil 
áhrif á mig. Þannig líður mér 
best og mér hefur liðið mjög vel í 
Austur ríki,“ segir Patrekur sem 
mun nú í sumar taka við þjálfun 
Hauka í N1-deild karla.

„Þeir hafa stefnt að þessu hér 
í þrettán ár og nú er markmiðinu 
loksins náð,“ segir Patrekur enn 
fremur.

Austurríki var í einum besta 
riðli undankeppni EM 2014, með 
Serbíu, Rússlandi og Bosníu. Læri-
sveinar Patreks töpuðu aðeins 
einum leik alla undankeppnina 
– gegn Rússum á útivelli en liðið 
náði frábæru jafntefli í Serbíu og 
vann svo Rússana í lokaumferðinni 
á sunnudag.

Serbar unnu riðilinn með níu 
stigum en Austurríki fékk átta. 
Það var reyndar vitað um  miðjan 
fyrri hálfleikinn gegn Rússum 
að bæði lið væru örugg áfram á 
EM í Danmörku. Þá fréttist af 
sigri Hvít-Rússa gegn Slóveníu í 
riðli Íslands en þar með var ljóst 
að þriðja sætið í riðli Austurríkis 
myndi duga til að komast á EM. 
Enda verða Rússar á meðal þátt-
tökuþjóða í Danmörku.

„Einhverjir hefðu þá nýtt tæki-
færið og tekið því rólega. En ekki 
mínir menn. Þeir gáfu í og unnu 
Rússa, sem voru með sitt sterkasta 
lið, með fimm mörkum. Það sýndi 
mikinn karakter og einbeitingu,“ 
segir Patrekur.

Kynslóðaskiptin bíða í 1-2 ár
Austurríki er enn með sama 
kjarna í liðinu og var á EM 2010 en 
Patrekur hefur þó tekið inn nokkra 
unga leikmenn í kringum tvítugt 
sem eru lykilmenn í dag. „Ég hef 
gefið mörgum ungum leikmönn-
um séns og það er mjög gaman að 
sjá hversu vel þeir hafa staðið sig. 
Fyrir eldri leikmennina var þetta 
síðasti séns því hefðum við ekki 
komist á EM hefðu þurft að keyra 
ákveðin kynslóðaskipti í gegn. En 
nú næ ég að halda kjarnanum í 1-2 
ár til viðbótar áður en breyting-
arnar koma.“

Patrekur hlakkar mjög til að 
taka þátt á EM í Danmörku sem 
hefst í janúar næstkomandi. Þess 
má geta að Austurríki og Ísland 
voru saman í riðli á EM 2010 en 
dregið verður í riðla fyrir næsta 
mót á föstudaginn.

„Ég hef oft farið til Danmerkur 
og hef engan áhuga á því að fara 
þangað sem ferðamaður á þetta 
mót. Ég er með frábært lið og við 
ætlum okkur að ná árangri.“

 eirikur@frettabladid.is

Verð ekki túristi í Danmörku
Austurríska landsliðið í handbolta komst áfram úr undankeppni EM í handbolta í fyrsta sinn í sögunni. 
 Patrekur Jóhannesson náði mögnuðum árangri með liðinu í sterkum riðli. Liðið vann Rússa á sunnudaginn.

FAGNAÐ  Patrekur Jóhannesson er kampakátur með árangur sinna manna í austur-
ríska landsliðinu. MYND/ÖHB/LUKAS WAGNER

„Ég kíkti á netið og sá klippurnar. Óli er einstakur–  ég held að Guðjón 
Valur hafi orðað það vel þegar hann sagði að það hefðu verið forréttindi 
að fá að spila með honum í svona mörg ár,“ sagði Patrekur Jóhannesson 
um kveðjuleik Ólafs Stefánssonar á sunnudagskvöld. Patrekur var sjálfur 
upptekinn með austurríska landsliðinu og missti því af leiknum.

„Það er svo margt sem hann sagði í gegnum árin sem maður fattaði 
viku, mánuðum eða jafnvel árum síðar. Við Óli og Dagur 
Sigurðsson vorum stundum kallaðir Ripp, Rapp og 
Rupp og manni þykir vænt um að hafa verið í sama 
teymi og hann.“

Patrekur og Ólafur munu mætast sem þjálfarar 
í N1-deild karla á næstu leiktíð. Patrekur 
verður með Hauka og Ólafur með Val en 
stutt er síðan Patrekur var rekinn frá Val.

„Ég er alveg búinn að afgreiða það mál 
og ég viss um að Óli sé rétti maðurinn 
fyrir liðið. Það hefur reyndar komið mér 
á óvart hversu marga leikmenn Valur 
hefur keypt því ég trúði að hann ætlaði 
að leyfa ungu mönnunum að spreyta 
sig. En ég er viss um að hann á eftir að 
ná frábærum árangri. Það verður ekkert 
skrítið að takast á við hann sem þjálfari, 
heldur bara gaman. Ég mun gera allt til 
að vinna hann, þó svo að hann sé einn af 
mínum betri vinum,“ segir Patrekur.

Þakklátur fyrir Ripp, Rapp og Rupp

HANDBOLTI Ísland verður í öðrum 
styrkleikaflokki af fjórum þegar 
dregið verður í riðla fyrir EM í 
Danmörku á föstudaginn. Ísland 
er í flokki með Tékklandi, Frakk-
landi og Svíþjóð og verður því 
ekki með þessum þjóðum í riðli á 
mótinu sem hefst í janúar á næsta 
ári.

Evrópumeistarar Danmerkur 
og heimsmeistarar Spánar eru 
í efsta styrkleikaflokki, ásamt 
Króatíu og Serbíu sem kepptu til 
undanúrslita á EM 2012. 

Liðin sjö sem unnu sína riðla 
í undankeppninni röðuðu sér í 
efstu tvo styrkleikaflokkana en 
alls taka sextán lið þátt í EM í 
Danmörku og skiptast þau í fjóra 
riðla. - esá

Ísland í öðrum 
styrkleikafl okki

ÞJÁLFARINN  Aron Kristjánsson ætlar 
sér stóra hluti á EM. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Dregið verður í riðla fyrir EM 2014 á 
föstudaginn í Herning.
1. styrkleikaflokkur: Danmörk, Serbía, 
Króatía, Spánn.
2. styrkleikaflokkur: Tékkland, Ísland, 
Frakkland, Svíþjóð.
3. styrkleikaflokkur: Makedónía, Hvíta-
Rússland, Ungverjaland, Pólland.
4. styrkleikaflokkur: Noregur, Austurríki, 
Svartfjallaland, Rússland.

Niðurröðunin

HANDBOLTI Fannar Þór Friðgeirsson hefur fundið sér nýtt 
félag eftir að hafa verið leikinn grátt af forráðamönnum 
þýska úrvalsdeildarfélagins Wetzlar. Þýskir fjölmiðlar 
greindu frá því í gær að Fannar sé á leið til Grosswallstadt 
sem féll úr deild þeirra bestu í Þýskalandi í vor.

Til stóð að Fannar myndi gera nýjan samning við 
Wetzlar og var samkomulag um það í mars. En yfirmenn 
Wetzlar hættu svo við allt saman og Fannar 
stóð eftir samningslaus þegar flest lið 
voru búin að ganga frá sínum málum 
fyrir næstu leiktíð.

Sverre Andreas Jakobsson er fyrir-
liði Grosswallstadt og mun spila með 
liðinu í B-deildinni á næstu leiktíð. Rúnar 
Kárason er hins vegar farinn frá liðinu eftir 
að hafa samið við Rhein-Neckar Löwen.  - esá

Fannar fer til Grosswallstadt

NBA
Úrslitin geta ráðist í kvöld
San Antonio leiðir, 3-2, í einvíginu gegn 
Miami í lokaúrslitum NBA-deildarinnar 
í körfubolta. Sjötti leikur rimmunnar 
fer fram í Miami eftir miðnætti í 
kvöld og þá getur San Antonio tryggt 
sér titilinn. Sigri Miami þarf oddaleik 
aðfaranótt föstudags til að skera úr um 
hvort liðið verður meistari í ár.

HANDBOLTI Einn besti hornamaður 
landsins, Bjarki Már Elísson, er búinn 
að skrifa undir tveggja ára samning 
við FH. Hann kemur til félagsins frá 
HK.

Bjarki Már sagði upp samningi 
sínum við HK á dögunum en hann 
hefur verið að horfa út fyrir land-
steinana með takmörkuðum árangri 
hingað til.

Hornamaðurinn sagði við hand-
bolti.org að hann hefði glugga til 
1. ágúst til þess að komast út. Hann 
hefur meðal annars verið orðaður 
við rússneska félagið Chekhovski 
Medvedi. Félagið er þó í fjárhags-

kröggum þessa dagana.
Bjarki Már er 23 ára gamall og 

hefur verið einn albesti leikmaður 
N1-deildarinnar undanfarin ár og 
fengið tækifæri með íslenska lands-
liðinu.

„FH er klúbbur með mikla hand-
boltahefð. Félagið vill berjast um 
alla titla og er umgjörðin eins og 
best verður á kosið á Íslandi. Ég tel 
mig geta hjálpað liðinu að berjast 
um titla og í leiðinni bætt mig sem 
leikmaður. Liðið verður öflugt næsta 
vetur og ég hef mikla trú á þjálfara 
liðsins. Á sama tíma og ég kveð HK 
með söknuði er ég spenntur fyrir 

næsta vetri með liðinu. Ég stefni á 
að komast í atvinnumennsku og held 
ég að FH geti hjálpað mér að ná því 
markmiði,“ sagði Bjarki í viðtali við 
heimasíðu FH.   - hbg

Bjarki gerði tveggja ára samning við FH

BJARKI MÁR  Vonast eftir því að 
komast í atvinnumennsku.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Ótrúlega vel búið 46“ SmartTV LED sjónvarp 
með ótal tengimöguleikum, háskerpu 
upplausn og þrívídd. Eitt með öllu.

Myndgæði
Tækið er með háskerpu upplausn 
1920x1080, 200Hz clear motion 
index, Mega Contrast og öflugum Pure 
Image Ultra Intelligent örgjörva sem 
gefur framúrskarandi myndgæði og liti. 

Þrívídd
Tækið er með innbyggðri þrívídd og notar 
active tækni sem er öflugasta tæknin sem í 
boði er í dag. Tækið getur breytt venjulegri 
mynd í þrívídd (2D to 3D conversion). 
2 Active þrívíddargleraugu fylgja.

SmartTV og Margmiðlun
Tækið er með hefðbundinn DVB-T móttakara og DVB-S 
móttakara fyrir þá sem nota gervihnattadisk. Ennfremur 
er tækið með innbyggðum margmiðlunarspilara, hægt 
að taka upp á flakkara af tækinu og innbyggður þráðlaus 
móttakari (dongle). Tækið er með Smart TV viðmóti og 
hægt að tengjast fjölda forrita, fara á netið og fleira.

Tengimöguleikar
Tækið er vel tengjum búið 
með 4 HDMi, CI kortarauf, 
2 USB, nettengi, VGA, Scart, 
Optical og heyrnartólstengi.

T

FRÁBÆR KAUP FRÁ THOMSON
SUMARGLAÐNINGUR

169.990
Thomson 46FU7765
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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

Stöð 2 kl. 20.00
The Big Bang Theory
Það verður mikið fj ör hjá 
gáfnaljósunum í The Big 
Bang Theory á Stöð 2 í kvöld. 
Leonard fær tækifæri til að 
kynnast Amy betur þegar 
hann fylgir henni í brúðkaup 
á meðan Sheldon er heima og 
leikur sér að nýju lestinni sinni.

Bylgjan kl. 9
Ívar 
Guðmundsson
Þáttur Ívars er 
skemmtilegur tón-
listarþáttur á 
persónulegu 
nótunum. Ívar 
fylgir hlustendum 
Bylgjunnar frá kl. 
9-13. Það eru allir 
í traustum hönd-
um hjá Ívari.

20.00 Hrafnaþing
21.00 Með
21.30 Móti

19.00 Friends (14:24) 
19.25 Two and a Half Men (11:24) 
19.45 Simpson-fjölskyldan
20.10 Crusoe (10:13) 
21.15 Hellcats (21:22) 
22.00 The Vampire Diaries (7:22) 
22.40 The Vampire Diaries (8:22) 
23.25 Crusoe (10:13) 
00.35 Hellcats (21:22) 
01.20 The Vampire Diaries (7:22) 
02.00 The Vampire Diaries (8:22) 
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví 

06.15 Fréttir
07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm In the Middle (4:22) 
08.30 Ellen (167:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (105:175) 
10.15 Wonder Years (9:23) 
10.40 Gilmore Girls (14:22) 
11.25 Up All Night (20:24) 
11.50 Jamie Oliver‘s Food Revolu-
tion (2:6) 
12.35 Nágrannar
14.25 American Idol (17:37) 
15.30 Sjáðu
16.00 Victorious
16.25 Ellen (168:170) 
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan (17:21) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður 
19.15 The Big Bang Theory (23:23) 
19.35 Modern Family
20.00 The Big Bang Theory (3:24) 
Stórskemmtilegur gamanþáttur um 
 Leonard og Sheldon sem eru afburða-
snjallir eðlisfræðingar.
20.25 Mike & Molly (13:23) Gaman-
þáttaröð um turtildúfurnar Mike Biggs 
og Molly Flynn. 
20.45 Two and a Half Men (21:23) 
Í þessari tíundu þáttaröð hinna geysi-
vinsælu gamanþátta Two and a Half 
Men fylgjumst við áfram með þeim 
Alan, Jack og Walden. 
21.10 White Collar (13:16) Þriðja þátta-
röðin um sjarmörinn og svikahrappinn 
Neil Caffrey. 
21.55 Weeds (10:13) Sjötta þáttaröðin 
um hina úrræðagóðu Nancy Boewden. 
22.25 The Daily Show. Global Editon 
(20:41) Spjallþáttur með Jon Stewart þar 
sem engum er hlíft og allir eru tilbúnir 
að mæta í þáttinn. 
22.50 Go On (20:22) Bráðskemmtileg 
gamanþáttaröð með vininum Matthew 
Perry í hlutverki Ryan King, íþróttafrétta-
manns, sem missir konuna sína.
23.15 Dallas
00.00 Lærkevej (4:10)
00.45 Philanthropist (8:8) 
01.30 Silent Witness (5:12) 
02.20 Silent Witness (6:12) 
03.15 Numbers (14:16) 
04.00 One Shot
05.15 Fréttir og Ísland í dag

12.25 17 Again
14.05 Red Riding Hood
15.25 Limitless
17.10 17 Again
18.50 Red Riding Hood
20.15 Limitless
22.00 Paul
23.40 Somers Town
00.50 Fair Game
02.35 Paul 

20.00 Hamingjan sanna (7:8) 
20.40 Cold Feet (7:7) 
21.35 Footballers Wives (6:9) 
22.25 Breaking Bad
23.15 Breaking Bad
00.05 Hamingjan sanna (7:8) 
00.45 Cold Feet (7:7)
01.40 Footballers Wives (6:9) 
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

07.00 Lalli 07.10 Litlu Tommi og Jenni  
07.35 Refurinn Pablo  07.40 Svampur 
Sveinsson 08.05 Dóra könnuður  08.50 
Áfram Diego, áfram!  09.15 Strumparnir 
09.35 Lína langsokkur 10.00 Waybuloo  
10.20 Brunabílarnir 10.40 Doddi litli og 
Eyrnastór 10.50 Histeria!  11.10 Ofuröndin 
11.30 Sorry I‘ve Got No Head 12.00 iCarly 
12.25 Njósnaskólinn  12.50 Victourious 
13.15 Big Time Rush 13.35 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 14.00 Lalli 14.15 Litlu Tommi 
og Jenni  14.35 Refurinn Pablo 14.40 
Svampur Sveinsson 15.00 Dóra könnuður 
15.25 Mörgæsirnar frá Madagaskar  15.45 
Áfram Diego, áfram!  16.05 Strumparnir 
16.25 Lína langsokkur 16.50 Waybuloo 
17.10 Brunabílarnir 17.35 Histeria!  17.55 
Ofuröndin 18.20 iCarly  18.40 Njósnaskólinn  
19.10 Victourious 19.35 Big Time Rush

17.40 Pepsí-deild kvenna 2013
19.20 Kraftasport 2013 
20.00 Meistaradeild Evrópu: Real 
Madrid - Man. City
21.45 Pepsi mörkin 2013 
23.05 San Antonio - Miami
01.00 Miami - San Antonio BEINT frá 
leik Miami og San Antonio í NBA körfu-
boltanum.

17.30 Chelsea - Reading
19.15 Manstu Skemmtilegur 
spurninga leikur um enska boltann í 
 umsjón Guðmundar Benediktssonar. 
20.00 Premiere League: Bestu leikirnir
20.30 Chelsea - Aston Villa
22.10 Premiere League. Bestu leikirnir 
22.40 Leikmaður. Eiður Smári Guð-
johnsen 
23.20 Reading - Chelsea

16.30 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.20 Teitur (1:26) (Timmy Time)
17.30 Sæfarar (43:52) (Octonauts)
17.41 Leonardo (12:13) (Leonardo II)
18.09 Teiknum dýrin (16:52)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Magnus og Petski (6:12) (Magn-
us och Petski på TV)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Fjársjóður framtíðar II (3:6) 
(Sprautunálar, óværa og lyf )  Fylgst er 
með rannsóknum vísindamanna við 
 Háskóla Íslands á vettvangi þar sem 
 aðstæður eru býsna fjölbreyttar.
20.05 Gengið um göturnar - Siglu-
fjörður (1:2) (Siglufjörður)  Egill Helgason 
skoðar sig um á Siglufirði og ræðir við 
Örlyg Kristfinnsson um sögu bæjarins. (e)
20.40 Golfið (3:12)  Golfþættir fyrir 
alla fjölskylduna, þá sem spila golf sér 
til ánægju og yndisauka og líka þá sem 
æfa íþróttina af kappi. Í þáttunum er 
fjallað um almennings- og keppnisgolf 
og  leitast er við að fræða áhorfandann 
um golf almennt. 
21.15 Castle (11:24) (Castle)  Banda-
rísk þáttaröð. Höfundur sakamálasagna 
er fenginn til að hjálpa lögreglunni 
þegar morðingi hermir eftir atburðum í 
bókum hans. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Fjötrar fortíðar (3:3) (Blackout) 
 Breskur sakamálamyndaflokkur. Borgar-
fulltrúi í Manchester vinnur hetjudáð 
og þykir sigurstranglegur í borgarstjóra-
kosningum en sumt í fortíð hans þolir 
ekki dagsljósið. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi barna.
23.15 Neyðarvaktin (22:24) (Chicago 
Fire)  Bandarísk þáttaröð um slökkviliðs-
menn og bráðaliða í Chicago.   Atriði 
í þáttunum eru ekki við hæfi ungra 
barna. (e)
00.00 Fréttir
00.10 Dagskrárlok

06.00 ESPN America
07.10 US Open 2013 (1:4)
12.10 Golfing World
13.00 US Open 2013 (2:4)
18.00 Golfing World
18.50 The Players Championship (4:4)
22.00 Golfing World
22.50 The Open Championship 
 Official Film 1989
23.50 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.05 America‘s Funniest Home Videos
07.30 Everybody Loves Raymond (18:25)
07.55 Cheers (1:22)
08.20 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.40 The Ricky Gervais Show (8:13)
17.05 Family Guy (8:22)
17.30 Dr. Phil
18.15 Parenthood (11:18)
19.05 America‘s Funniest Home Videos
19.30 Everybody Loves Raymond (19:25)
19.55 Cheers (2:22)  Endursýningar frá 
upphafi á þessum vinsælu þáttum. 
20.20 Britain‘s Next Top Model 
(2:13)  Breska útgáfa þáttanna sem farið 
hafa sigurför um heiminn.  
21.10 The Mob Doctor (6:13)  Hörku-
spennandi þáttur sem fjallar um 
skurðlækninn Grace sem skuldar 
 mafíu foringja greiða.  
22.00 Elementary (24:24)  Vinsælir 
bandarískir þættir sem fjalla um besta 
einkaspæjara veraldar, sjálfan Sherlock 
Holmes. 
22.50 Hawaii Five-O (17:24)  Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna 
á Hawaii.
23.40 NYC 22 (2:13)
00.30 Beauty and the Beast (18:22)
01.15 Excused
01.40 The Mob Doctor (6:13)
02.30 Elementary (24:24)
03.20 Pepsi MAX tónlist

Mike & Molly
STÖÐ 2 KL. 20.25  Lífi ð er ekki alltaf 
dans á rósum hjá þeim Mike og Molly í 
þessari stórskemmtilegu gamanþátta-
röð. Melissa McCarthy fer með hlutverk 
Molly en hún þykir ein af fyndnustu 
leikkonum Hollywood.

Elementary 
SKJÁR 1 KL. 22 Vinsælir þættir sem 
fj alla um einkaspæjarann Sherlock 
 Holmes og aðstoðarmann hans,  
Dr.  Watson, sem að þessu sinni er kona. 

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjall-
símann með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er hægt að 
nálgast Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum morgni. 
Sláðu inn Fréttablaðið á Google Play eða í App 
store og náðu í appið. 

DAGSKRÁ
18. júní 2013  ÞRIÐJUDAGUR

Í KVÖLD

8,6 6,6TV.COM 7,68,4TV.COM 8,29,0TV.COM

Castle
RÚV KL. 21.15 Í bandarísku þátta-
röðinni Castle er höfundur sakamála-
sagna fenginn til að hjálpa lögreglunni 
þegar morðingi hermir eft ir atburðum 
úr bókum höfundarins.



Við Fellsmúla - ReykjavíkÚTILÝSING

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

5W - garðsett 3 stk. m/spenni

1W - garðsett 3 stk. m/spenni

12V

12V

12V
LED

LED

ÚTILJÓS

Litir: svart, hvítt, gráttLitir: svart, hvítt, grátt

Litir: króm og hvítt

Litir: svart, hvítt, gráttLitir: svart, hvítt, grátt , , gg

3.9953.995

3.9953.995 3.9953.995

1.9951.995

1.9951.995 1.9951.995

1.9951.995

V6.9956.995
D 5.9955.995

V2.9952.995

2.9952.995

V3.5903.590D7.7957.795
7.9957.995

7.9957.995

með sparperu 28Wparperu 28Wmeð sparp
4.4954.495 með sparperu 16W16Wmeð sparperumeð sparperu 16Wmeð sparperu

3.7953.795

með sparperu 16Wmeð sparperu 16Wð 6W
3.3953.395

3.2953.295

ðsett 3 stk. m/spen garð m/spenðsett 3 stk- garððsett 3 stkð

9.9959.995

arðsett 3 stk. m/spennga

8.9958.995

8.9958.995

3.2953.295
með sparperu 28Wmeð sparperu 28Wð
4.2954.295

3.9953.995 3.9953.995

3.5953.5953.5953.595 3.5953.5953.5953.595

3.9953.995

4.7954.795 4.9954.995 4.9954.995 5.9955.995

5.9955.995

5.9955.995

5.9955.995

5.9955.995

995995
995995 995995

995995

INNFELLD LED LJÓS Í PALLA, VEGGI OG LOFT 

ÚTILJÓS, LÝSA UPP OG NIÐUR

ÚTILJÓS, LÝSA UPP OG NIÐUR

ÚTI OG INNILJÓS ÚTILJÓS

G9 25W

LÝSA UPP OG NIÐUR

NIÐURGRAFIN LJÓS, LED OG 12V ÚTIKASTARAR, LED OG 12V INNFELLD LED LJÓS Í VEGGI OG PALLA

INNFELLD LJÓS Í VEGGI OG LOFT

ÚTILJÓSÚTILJÓS

ÚTILJÓSÚTILJÓSÚTILJÓSÚTILJÓS

OPIÐ:
Mán. til fös. kl. 9-18
Laugard. kl. 10-16



18. júní 2013  ÞRIÐJUDAGUR| MENNING | 26

„Þetta verður óvenjulegt, reykvískt „speed 
 dating,“ segir Kristín Helga Ríkharðsdóttir, 
barþjónn á Harlem Bar við Tryggvagötu. Í 
kvöld bjóða barþjónar Harlem gestum staðar-
ins upp á hraðstefnumót eða „speed dating“ 
eins og það kallast á enskunni. „Hugmyndin 
blossaði upp inni á starfsmannasíðunni okkar 
á Facebook. Þar vorum við að velta því fyrir 
okkur hvað við gætum gert á Harlem og það 
var einhver sem stakk upp á þessu,“ segir 
Kristín. Hún segir hugmyndina þó örlítið frá-
brugðna hinum hefðbundnu hraðstefnumótum. 
„Þetta verður eiginlega keppni. Til að byrja 
með verður þetta hefðbundið og hópurinn 
fær að kynnast innbyrðis. Svo breytist þetta 

í keppni þar sem tveir munu standa uppi sem 
sigurvegarar og hljóta almennilegt stefnumót 
í verðlaun,“ segir Kristín. Sigurparinu verður 
boðið í sund og út að borða á veitingastað í mið-
borginni, auk þess sem þau eiga inni tvo drykki 
á Harlem. 

Eins og áður sagði fer viðburðurinn fram á 
Harlem í kvöld og verða leikreglur útskýrðar 
kl. 21.  - ka

Halda hraðstefnumót á Harlem
Barþjónar á Harlem bjóða gestum í öðruvísi „speed dating“. Sigurparið hlýtur vegleg verðlaun.

➜ Speed dating varir yfirleitt í um 3-8 
mínútur. Fyrsta hraðstefnumótið fór fram 

á Peet‘s Café í Beverly Hills árið 1998.

HRAÐSTEFNUMÓT Á HARLEM  Kristín Helga 
Ríkharðsdóttir, barþjónn á Harlem, er ein þeirra sem 
stendur fyrir Hraðstefnumótakvöldi staðarins sem 
frem fer í kvöld.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þetta er græja sem gefur fólki 
tækifæri til að upplifa sig nán-
ast sem loftfimleikamenn,“ 
segir Örn Þór Halldórsson, sem 
ætlar að kynna teygjuhopp fyrir 
Íslendingum í sumar.

„Ég var með guttanum í 
Lego landi í fyrra. Við fórum í 
Lalandia sem er við hliðina og 
þar sáum við svona græju. Hann 
fór að hoppa og gjörsamlega 
trylltist. Ég hef aldrei séð hann 
svona kátan,“ segir hann, spurð-
ur hvaðan hugmyndin að teygju-
hoppinu komi.

Í teygjuhoppinu hoppar fólk 
á trampólíndýnu en er fast við 
teygju. Þannig getur það farið 
hæst sex metra upp í loftið en 

venjulega er hæðin um fjórir 
metrar. Græjan er öllum leyfileg 
en þyngdartakmörk eru 85 kíló.

Aðspurður segir Örn Þór 
teygjuhoppið vera algjörlega 
öruggt. „Þetta eru strangar 
öryggisreglur sem við þurfum 
að fara eftir og það er búið að fá 
leyfi frá Vinnueftirlitinu.“

Örn Þór prófaði græjuna fyrir 
utan Norræna húsið á dögunum 
og hún mæltist vel fyrir. „Full-
orðna fólkið var hrætt og sumir 
krakkar voru hræddir til að 

byrja með. En svo var æðislegt 
að sjá svipina á þeim. Þeir gjör-
samlega umturnuðust.“  - fb

Upplifa sig sem loft fi mleikamenn
Teygjuhopp gæti orðið vinsælt í sumar. Hægt er að fara sex metra upp í loft ið.

FEÐGAR  Örn Þór Halldórsson ásamt 
syni sínum Erni Arnarsyni, sem er 
sérlegur aðstoðarmaður hans.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

➜ Teygjuhoppið verður fyrir 
utan Hörpu í júní. Í júlí verður 
það fyrir utan Norræna húsið.F
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Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar
afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. Vefurinn er léttur og
skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það
efni sem leitað er að.“
 

BESTI FRÉTTA- OG
AFÞREYINGARVEFURINN 

Minna að fletta
meira að frétta
Frábært úrval afþreyingar, ferskar fréttir, 
fjölbreytt efnisval, myndrænt viðmót og 
færri flettingar. 

Þess vegna var visir.is kosinn besti frétta- 
og afþreyingarvefur ársins á Íslensku 
vefverðlaununum 2012.

„Okkur langaði að bæta bloggi 
á borð við þetta inn í flóruna 
þar sem venjuleg heimili eru í 
aðalhlutverki,“ segir Gyða Lóa 
Ólafsdóttir mannfræðingur, sem 
heldur úti blogginu Bonaparte.is 
ásamt vinkonu sinni, myndlist-
arkonunni Dóru Hrund Gísla-
dóttur. 

Vinkonurnar stofnuðu bloggið 
í lok apríl og hafa fengið góðar 
viðtökur. Báðar eru þær mikl-
ir fagurkerar og hafa áhuga á 
innanhússhönnun. Þeim fannst 
þó vanta blogg sem einbeitti sér 
að því hvernig ungt fólk hefur 
komið sem fyrir með sniðugum 
og ódýrum lausnum. 

„Þetta er ákveðið mótvægi 
við öll innanhússbloggin sem til 
eru þar sem heimilin eru hlaðin 
dýrum hönnunarmunum og hús-
næðið stórt. Þó að það sé alltaf 
gaman að skoða þannig fannst 
okkur þetta vanta,“ segir Gyða en 
stöllurnar taka bæði myndir af 
heimilum fólks og vinnustofum. 

„Það er gaman og fróðlegt að 
sjá hvernig ungir einstakling-
ar hafa komið sér fyrir og gert 
heimilislegt í litlum rýmum 
og með munum sem ekki kosta 
mikið.“

Gyða og Dóra taka allar mynd-
irnar sjálfar. Þær reyna að leita 
uppi sniðug heimili, hér heima og 
líka hjá íslenskum námsmönnum 
erlendis. „Nú síðast fengum við 
tvær stúlkur í skiptinámi í París 
til að mynda heimili sitt fyrir 
okkur því þó við hefðum viljað 
komumst við ekki í helgarferð til 
Frakklands í þetta sinn.“

Gyða segir allar ábendingar 
um skemmtileg heimili vel þegn-
ar og hvetur fólk til að senda 
þeim póst á bonaparte@bonap-
arte.is.   alfrun@frettabladid.is

Blogga um áhugaverð
heimili unga fólksins
Vinkonurnar Gyða Lóa Ólafsdóttir og Dóra Hrund Gísladóttir opnuðu bloggið 
Bonaparte.is fyrr í vor en á síðunni er fj allað um innlit inn í áhugaverð heimili 
og vinnustofur ungs fólks.

hafa heimsótt bloggið síðan það var 
opnað þann 26. apríl.5000

„Ég er að fara til Spánar með 
góðum vinum. Verð í Sitges sem er 
bær rétt fyrir utan Barcelona í íbúð 
að njóta sólar og lífsins í ró.“
Stefán Svan Aðalheiðarson, fatahönnuður og 
starfsmaður í Sævari Karli.

SUMARFRÍIÐ

FAGURKERAR  Gyða Lóa Ólafsdóttir og Dóra Hrund Gísladóttir blogga um heimili unga fólksins sem gerir heimilislegt með 
ódýrum lausnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Minnist látins föður
2 Umfj öllun og viðtöl: Ísland - Rúmenía 

37-27 | Ólafur kvaddur með sigri
3 Fátt um svör varðandi lögheimilis-

fl utning Dorritar
4 Nóg um að vera í dag - dagskráin
5 Ísland í öðrum styrkleikafl okki
6 Skortur á D-vítamíni getur valdið 

háum blóðþrýstingi

Danslaust á landsbyggðinni?
Sjónvarpsstjarnan og danskennarinn 
Margrét Erla Maack hyggst kenna 
konum á landsbyggðinni Bollywood- og 
Beyoncé-dansa í sumar, endurgjalds-
laust. Margrét hyggst reiða sig á styrki 
almennings til þess að eiga fyrir bens-
íni á milli staða. Hún lagði upp með að 
safna 1500 evrum í gegnum vefsíðuna 
Karolinafund. Margréti reiknast til að 
sú upphæð nægi fyrir kennslu á fimm 
stöðum á landinu. Safni hún meira fé 

komi til greina að fjölga 
stöðunum. Nú fer 
söfnuninni að 
ljúka og ekki er 
víst að Margrét 
nái takmarkinu. 
Hún hvetur því 
fólk á Facebook-
síðu verkefnis-
ins að leggja 
verklefninu lið 
á endasprett-
inum svo 
lands-
byggðarfólk 
fái notið 
kennslunnar.

Spila tónlist sína á nýjan máta
Á skemmtistaðnum Dolly í Hafnar-
stræti hefur á miðvikudagskvöldið, 
göngu sína ný tónleikaröð.  Þar verður 
listamönnunum sem taka þátt gert að 
fara úr „norminu“ og spila tónlistina 
sína með öðrum hætti 
en þeir hafa áður gert. 
Fyrstu listamenn-
irnir sem stíga á stokk 
eru Emmsjé Gauti 
og Úlfur Úlfur.  Á 
miðvikudaginn er 
jafnframt 19. 
júní, kvenrétt-
indadagurinn. 
Nokkur pressa 
ku því vera á 
drengjunum 
að finna hið 
kvenlæga í 
sjálfum sér og 
flytja tónlist-
ina sína á sem 
kvenlægastan 
máta.  - mlþ

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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Nú er 
opio allan 

sólarhringinn 
í Engihjalla

ÆSANDI ÍSLENSK 
SKÁLDSAGA 

EFTIR  
KARL FRANSSON
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