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F yrirtækið Heyrn hefur um  nokkurn tíma boðið viðskiptavinum upp á þráðlausan aukabúnað með heyrnar tækjum frá ReSound sem nefnast 
Síma klemma+ og smáhljóðnemi. Klemm-
an virkar þannig að ef notandinn smellir 
á hana þegar hann talar í síma færist hljóðið úr símanum í heyrnartækið.  Ellisif Katrín Björnsdóttir, heyrnarfræð-

ingur og framkvæmdastjóri Heyrnar, seg-
ir tækin mikla framför fyrir heyrnarskert 
fólk. „Ef viðkomandi aðili svarar í síma 
í miklum hávaða getur hann til dæmis 
lækkað eða slökkt á heyrnartækinu sjálfu 
og um leið heyrt vel í símanum. Þannig 
flytur Símaklemman+ hljóðið kristaltært 
beint í heyrnartækið og hægt er að njóta 
símtalsins betur. Símaklemman+ er í raun viðbót við heyrnartækið sem er þá 
alltaf tengt við símann. Ef viðkomandi á 
snjallsíma getur hann hlaðið niður smá-
forriti (appi) og stjórnað heyrnartækinu 
með því.“ Auk þess er hægt að streyma 
tónlist beint í heyrnartækið með smá-hljóðnemanum, til dæmis úr síma eða 
öðrum hljóðtækjum. Símaklemman+ er 
einföld í notkun að sögn Ellisifjar. „Lögð 
er áhersla á að allar aðgerðir virki meðeinum smelli N t

MARKMIÐIÐ AÐ ALLIR HEYRI VELHEYRN KYNNIR  Símaklemma+ og smáhljóðnemi frá ReSound er mikil fram-

för fyrir heyrnarskert fólk og auðveldar lífið við alls konar dagleg störf.

LEIKFÖNG FRÁ LIÐINNI ÖLDÍ Friðbjarnarhúsi á Akureyri er fallegt leikfangasafn sem 
Guðbjörg Ringsted rekur. Fyrir þá sem eru á ferðinni á 
Norðurlandi er upplagt að kíkja inn í þetta fallega hús og 
skoða leikföng frá liðinni öld. Opið er frá kl. 13-17. Hægt 
er að skoða nánar á Facebook-síðu safnsins. 
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Fasteignamarkaðurinn ehf.: 
Fallegt og vel skipulagt 203,9 
fermetra endaraðhús á þremur 
hæðum, auk 28,0 fermetra 
bílskúrs á frábærum stað í 
suðurhlíðum Kópavogs.

A ðalhæðin er 72,3 fm. 
Gengið er inn í flísalagða 
forstofu með fataskápum.

Gestasalerni með glugga, flísa-
lagt í gólf og veggi. Forstofu-
herbergi, parketlagt og með fata-
skápum Holið er flísalagt o ð

Fallegt raðhús í Kópavogi

3ja - 4ra herb. íbúð með stæði  
í bílakjallara 104 3 fm verð 32 5 m

Auður Kristinsdóttir
lögg. fasteignasali

Hörgshlíð 2, sérinngangur vesturendaOpið hús þriðjudaginn 25. júní kl. 12:30 - 13:00

OPIÐ HÚS
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Á bretti kringum landið
Tveir ævintýramenn frá Ítalíu freista 
þess nú að fara hringinn í kringum 
landið á hjólabrettum. Þeir eru í 
kapphlaupi við tímann því þeir hafa 
bara mánuð til verksins.  2
Fá áheyrn  Jón Ásgeir Jóhannesson 
og Tryggvi Jónsson fá áheyrn hjá 
Mannréttindadómstól Evrópu vegna 
skattamála þeirra. Íslenska ríkið 
þarf að svara kæru þeirra fyrir 26. 
 september.  4
Óskar eftir hæli   Bandaríski upp-
ljóstrarinn Edward Snowden hefur 
óskað eftir hæli í Ekvador. 6
Flýtibíll í stað einkabíls  Starfs-
menn Landsbankans geta fengið 
lánaðan „flýtibíl“ til að skjótast frá. 8

SKOÐUN Útgerðarmenn þurfa að 
átta sig á því að þeir eru ekki Ísraels-
menn, skrifar Guðmundur Andri. 13

MENNING Stella Eiríksdóttir  ræktar 
ýmislegt og sáði blómum fyrir 
 ferminguna sína. 26

SPORT Golfklúbbur Reykjavíkur vann 
báða titlana á Íslandsmótinu í holu-
keppni. 22

Ómissandi

SPJALDTÖLVUR Í SUMARFRÍIÐ

59.990

FULLKOMINN 
FERÐAFÉLAGI

Bolungarvík 11°  SSV 5
Akureyri 15°  SV 2
Egilsstaðir 6°  SA 3
Kirkjubæjarkl. 2°  SSV 5
Reykjavík 13°  SA 6

Hlýjast austanlands    Búast má við 
suðlægum áttum í dag, það verður 
léttskýjað SA- og A- til en fremur skýjað 
vestanlands og væta á stöku stað. 4

HEILBRIGÐISMÁL Daglega sóttu þrír 
nemendur Verkmenntaskólans á 
Akureyri þjónustu eina starfandi 
skólasálfræðingsins í framhalds-
skóla á landinu.  Enginn annar 
framhaldsskóli býður upp á sál-
fræðiþjónustu fyrir nemendur sína. 

Brynhildur Pétursdóttir, þing-
kona Bjartrar framtíðar, segir 
nauðsynlegt að skoða hvar þörf 
fyrir skólasálfræðinga sé mikil 
og finna fé til að koma sálfræð-
ingum í fleiri skóla. 

„Það á að finna peningana í 
þetta þar sem þetta sparar til 
lengri tíma. Svona forvarnir geta 
komið í veg fyrir að krakkar 
hætti í skóla eða verði alvarlega 
veikir. Öllum peningum sem eru 
notaðir til að  grípa inn í á fyrri 
stigum er vel varið.“

Kristján Þór Júlíusson heil-
brigðisráðherra bendir á að heil-
brigðisþjónustan fjármagni ekki 
framhaldsskóla og því verði að 
taka ákvörðun innan hvers skóla 
fyrir sig hvort rekstrarféð skuli 
nýtt í sálfræðiþjónustu. 

Hann undirstrikar að það þurfi 
að gera mat eða rannsókn til að 
sjá hvernig þjónustan gafst í 
VMA. „Það er nauðsynlegt að 
greina þetta betur til að sjá hver 
árangurinn var,“ segir hann. Ef 
framhaldsskólar landsins leiti í 
framhaldinu eftir fé til að koma 
þjónustunni í fleiri skóla verði það 
skoðað þegar þar að kemur. 

Hjalti Jónsson, sálfræðingur-
inn í VMA, segir þörf fyrir slíka 
þjónustu mikla, en hann var ráð-
inn í hálfa stöðu sem skilaði sér í 

þremur viðtölum á dag alla önn-
ina auk hópmeðferðartíma. Rúm-
lega tíu prósent nemenda VMA 
nýttu sér þjónustuna, en hlutfallið 
var hærra meðal þeirra sem eiga 
lögheimili utan Akureyrar, eða 14 
prósent. Níu prósent akureyrskra 
nemenda komu í viðtal til Hjalta. 

„Þetta er sérstaklega nauðsyn-
legt fyrir framhaldsskóla sem 
sinna nemendum sem eru fjarri 
heimabyggð,“ segir hann.  „Þetta 
færir þjónustuna skrefi nær 
krökkunum, gerir hana að minna 
tabúi og verður sýnilegri. Þetta 
leysir vandamálin í upphafi í stað 
þess að þau vindi upp á sig.“

Hjalti Jón Sveinsson, skóla-
meistari VMA, segir þjónustuna 
komna til að vera þar sem svo 
augljós þörf sé fyrir hana meðal 
nemenda skólans. 

Samkvæmt tölum frá nokkrum 
framhaldsskólum sem Fréttablað-
ið sagði frá í vor eru kvíði, þung-
lyndi og andleg veikindi nefnd 
sem ástæða brottfalls úr skóla í 
um níu prósentum tilfella.  - sv

Þrír nemar 
til sálfræð-
ings á dag
Verkmenntaskólinn á Akureyri er eini framhalds-
skólinn sem býður upp á sálfræðiþjónustu. Mikil eftir-
spurn nemenda. Heilbrigðisráðherra segir brýnt að 
skoða hvernig verkefnið gafst áður en lengra er haldið. 

ALÞINGI Skýrsla rannsóknar-
nefndar Alþingis um Íbúðalána-
sjóð er svo gott sem tilbúin. Ein-
ungis lokafrágangur er eftir og 
Sigurður Hallur Stefánsson, for-
maður nefndarinnar, segir að boð 
á kynningarfund um skýrsluna 
verði að öllum líkindum sent út á 
næstu dögum.

Nefndin var skipuð í september-
byrjun 2011 og var henni fengið 
það hlutverk að rannsaka starf-
semi Íbúðalánasjóðs frá aðdrag-
anda breytinganna á  fjármögnun 
og lánareglum hans árið 2004 og 
til ársloka 2012. Enn fremur að 
meta áhrifin af  breytingunum, 
stefnu sjóðsins og einstökum 
ákvörðunum á fjárhag sjóðsins 
og fasteignamarkaðinn og áhrif 

starfsemi hans á stjórn efnahags-
mála. Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins er stefnt að því að 
umræða geti farið fram um niður-
stöður skýrslunnar á Alþingi áður 
en sumarþingi lýkur í byrjun júlí. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er lengd skýrslunnar talin 
í hundruðum blaðsíðna.

Nefndinni voru upphaflega 
 ætlaðir sex mánuðir til starfans en 
hún hefur ítrekað fengið frest og 
hefur nú starfað í tæpa 22 mánuði.

Það sama er að segja um rann-
sóknarnefnd Alþingis um spari-
sjóðina, sem var skipuð á sama 
tíma. Skýrslu hennar verður  skilað 
seinna, en á fundi með forsætis-
nefnd þingsins í febrúar greindi 
nefndarformaðurinn frá því að 

nefndin þyrfti fjóra mánuði enn til 
að ljúka verkinu, eða til loka júní.

Skýrsla sparisjóðanefndarinnar 
verður nánast jafnlöng og sú um 
stóru bankana þrjá sem skilað var 
í apríl 2010. Prentuð útgáfa hennar 
var um tvö þúsund blaðsíður.  - sh

Rannsóknarnefnd Alþingis um Íbúðalánasjóð hefur nánast lokið störfum:

Skýrslan kynnt á næstu dögum
2000
Búist er við að skýrsla 
sparisjóðanefndarinnar 
verði svipuð að vöxtum og 
skýrsla rannsóknarnefndar 
um bankana, eða um tvö 
þúsund síður.

Svona 
forvarnir 

geta komið í 
veg fyrir að 

krakkar hætti 
í skóla eða 

verði alvar-
lega veikir. 

Brynhildur Pétursdóttir
þingkona Bjartrar framtíðar

HALDIÐ UPP Á AFMÆLIÐ  Skrúð- og skemmtigarðurinn Hellisgerði í Hafnarfi rði 
er níutíu ára um þessar mundir og var haldið upp á þann áfanga í blíðskaparveðri í 
gær. Fjöldi fólks mætti á staðinn og fylgdist með fj ölbreyttum skemmtiatriðum, en 
hefð er fyrir því að halda Jónsmessuskemmtun í garðinum.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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BARNAVERND Steinunn Bergmann, 
félagsráðgjafi hjá Barnaverndar-
stofu, segir að  falskar ábending-
ar um kynferðisofbeldi í forræðis-
deilum komi reglulega upp hjá 
barnaverndaryfirvöldum. Frétta-
blaðið greindi frá einu slíku máli 
á laugardag.

„Því miður þá kemur það alltaf 
upp af og til,“ segir Steinunn. Hún 
bendir á að ekki ásaki móðir  alltaf 
föður, heldur séu einnig dæmi um 
að feður ásaki mæður eða nýja 
stjúpfeður á heimili.

„Þetta gengur í báðar áttir,“ 
segir Steinunn. Hún segir miður 
að í erfiðum forsjárdeilumál-
um beri foreldrar ekki alltaf hag 
barna sinna fyrir brjósti. Hún 
segir jafnframt að sumar for-
sjárdeilur séu svo hatrammar að 
barnaverndin hafi þurft að grípa 
til þess að vista börn utan heimilis, 
þar sem þeim er ekki vært hjá for-
eldrum vegna deilna. 

„Þessi mál skemma fyrir þeim 
málum sem eru raunveruleg,“ 
segir Steinunn. 

Spurð hvaða áhrif slíkt geti 
haft á börn segir hún það marg-
þætt. „Svona deilur reyna alveg 
afskaplega mikið á börnin. Það er 
svo  erfitt fyrir barnið að fá það 
stöðugt yfir sig að foreldrar séu 
að ásaka hvort annað. Jafnvel eru 
börnin yfirheyrð þegar þau koma 
heim frá hinu foreldrinu. Börn-
um þykir vænt um báða foreldra 
sína og vilja að sjálfsögðu vera hjá 
þeim báðum. Það er mjög meið-
andi fyrir þau að þurfa að hlusta á 
 ásakanir um foreldri sitt.“   - hv/mlþ

Félagsráðgjafi segist þekkja nokkur dæmi um upplogið kynferðisofbeldi í forsjárdeilum:

Dæmi um upplognar sakir víða
MENNTUN Tæplega nítján 
 hundruð manns brautskráðust frá 
Háskóla Íslands á laugardag. 

1.257 manns fengu afhent próf-
skírteini að loknu grunnnámi 
og 602 að loknu framhaldsnámi. 
Langflestir luku námi frá félags-
vísindasviði, eða 631 kandídat. 
Fæstir luku námi frá hugvísinda-
sviði, 209. 

Í febrúar síðastliðnum voru 466 
kandídatar brautskráðir frá skól-
anum og eru útskrifaðir kandí-
datar á árinu því orðnir 2307.  - þeb

Fjölmenn útskriftarathöfn:

HÍ brautskráði 
1.900 kandídata

SPURNING DAGSINS

LÖGREGLUMÁL Karlmaður sem 
lenti í gassprengingu á  heimili 
sínu í Holtahverfi aðfaranótt 
sunnudags er kominn úr lífs-
hættu. Maðurinn hafði sjálfur 
átt við gaskút með fyrrgreindum 
afleiðingum og var hann fluttur 
mikið særður á slysadeild.

Sprengingin olli miklu tjóni 
en þó urðu ekki fleiri slys á 
fólki. Kallað var eftir slökkviliði 
vegna elds sem kviknaði og gekk 
slökkvistarfið vel fyrir sig. 

Lögregla rannsakar nú tildrög 
slyssins.   - mlþ

Gassprenging í Holtahverfi:

Ungi maðurinn 
úr lífshættu

FERÐAMENNSKA Ítölsku ævintýra-
mennirnir Ottavio Calabrese og 
Matteo Cappa ætla að fara hring-
inn í kringum Ísland á hjólabrett-
um. Blaðamaður náði tali af Cala-
brese á Suðurlandi, skammt frá 
Seljalandsfossi, þar sem hann var 
á fleygiferð á brettinu sínu.

„Mér var sagt frá þessum vegi 
sem liggur í kringum eyjuna. Mig 
hafði alltaf langað til að skoða 
Ísland þannig að ég hugsaði með 
mér: Hvers vegna ekki?“ sagði 
Calabrese glaðbeittur.

Hann reiknaði út á Google Earth 
að það tæki  26 daga að fara hring-
inn en þegar hingað var komið átt-
aði hann sig á að það gæti tekið 
lengri tíma. „Kannski eru 26 dagar 
ekki nóg en við höfum mánuð. Eftir 
það eru peningarnir frá styrktar-
aðilunum búnir.“

Hinn 28 ára Calabrese fór fyrst í 
langferð á hjólabretti fyrir tveimur 
árum, frá heimabæ sínum Casale 
Monferrato í gegnum Frakkland 
og til San  Sebastian á Spáni, um 
þúsund kílómetra leið.  Hringleiðin 
um Ísland er um 1380 kílómetrar.

Ísland er fyrsta landið utan meg-
inlands Evrópu sem hann heim-
sækir. „Hver veit hvað framtíðin 
ber í skauti sér? Kannski fer ég 
til Marokkó eða Suður-Ameríku,“ 
sagði hann um framhaldið.

Uppátæki Calabrese og Cappa er 
ekki hættulaust enda er umferð-
in oft mikil. „Jú, þetta er dálítið 
hættulegt því þjóðvegurinn hér er 
þröngur. Í Frakklandi er neyðar-
akrein þar sem ég gat verið en ef 
umferðin er mikil tek ég brettið 
bara upp og held á því,“ sagði hann 
og rauk af stað á brettinu, enda 
í miklu kapphlaupi við tímann.  
 freyr@frettabladid.is

Hringinn í kringum 
Ísland á hjólabrettum
Tveir ævintýramenn frá bænum Casale Monferrato á Ítalíu ferðast þessa dagana 
hringinn í kringum Ísland á hjólabrettum. Þeir hafa einn mánuð til að ljúka 
ætlunarverkinu. Eftir þann tíma verður farareyririnn upp urinn.

Á HJÓLABRETTINU   Ottavio Calabrese glaðbeittur á hjólabrettinu sínu á Suður-
landi.  MYND/SIGURBJÖRG ÓSK H. SIGURÐARDÓTTIR

➜ Jú, þetta er dálítið 
hættulegt því þjóðvegur-

inn hér er þröngur.

INDLAND, AP Að minnsta kosti 6.500 manns 
hafa farist af völdum flóða og aurskriða í 
ríkinu Uttarakhand í norðurhluta Indlands. 
Vegna slæms veðurs gekk erfiðlega að 
flytja íbúa í burtu frá hættusvæðinu í gær. 

Þyrlur hersins voru notaðar til að flytja 
fólk í burtu þegar veður var hagstætt og 
náðist að flytja meira en tvö þúsund manns 
í öruggt skjól. Enn eru þúsundir manna 
strandaglópar uppi í fjöllum í bænum 
Badrinath og björgunarstarfsmenn unnu í 
því að koma þeim í burtu. 

Að sögn Nancy J. Powell,  sendiherra 
Bandaríkjanna í Indlandi,  hefur 
Bandaríkja stjórn ákveðið að veita 150 
 þúsund dali í hjálparstarfið.

Hundruð þúsunda hindúa fara í píla-
grímsferðir til Uttarakhand á hverju sumri 
til að heimsækja fjóra af helgustu stöðum 
hindúatrúar. Venjulega ferðast þeir þangað 
áður en monsúnrigningin gengur yfir í júlí 
en á þessu ári var rigningin fyrr á ferðinni. 
   - fb

Slæmt veður tafði hjálparstarf í ríkinu Uttarakhand á Indlandi:

Um 6.500 manns hafa farist

YFIR STRAUMÞUNGRI Á  Indverskur maður hangir í reipi yfir straum-
þungri ánni í bænum Govindghat.  NORDICPHOTOS/GETTY

BRASILÍA, AP Mótmælin í Brasilíu héldu áfram í gær en voru nokkuð 
rólegri en undanfarna daga. Samkvæmt brasilískri könnun á lands-
vísu höfðu mótmæli af einhverju tagi verið haldin í 438 sýslum í 
Brasilíu síðan þau hófust í Sao Paulo. Hámarkið náðist á fimmtudag-
inn þegar ein milljón mótmælenda flykktist út á götur landsins. Lítil 
sem engin átök voru í kringum mótmælin um helgina. 

Í nýlegri skoðanakönnun kom fram að 75 prósent Brasilíumanna 
styðja mótmælin. Könnunin var framkvæmd af tímaritinu Epoca og 
voru 1.008 manneskjur í úrtakinu.  - fb

Brasilíumenn héldu áfram að mótmæla um helgina:

Þrír fjórðu styðja mótmælin

BÖRN MÓTMÆLA  Þessi börn tóku þátt í mótmælunum í Rio de Janeiro í Brasilíu.  
 FRÉTTABLAÐIÐAFP

SAMGÖNGUR Ráðist verður í Dýra-
fjarðargöng eftir þrjú ár að sögn 
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur 
innan ríkisráðherra. 

„Þau eru á áætlun 2016, við 
hljótum að miða við það,“ segir 
Hanna Birna. 

Hanna Birna segir að uppbygg-
ing vegakerfisins á Vestfjörðum 
verði áfram forgangsmál, en hún 
hefur ferðast þar um síðustu daga 
og kynnt sér framkvæmdir. Hún 
talaði meðal annars á málþingi 
á Tálknafirði fyrir helgi, sem á 
annað hundrað manns mættu á.- þeb

Ráðherra á Vestfjörðum:

Dýrafjarðar-
göng á áætlun

Kristín, var fullt Tunglkvöld í 
gærkvöldi?
„Já, það var troðfullt.“
Fyrsta Tunglkvöld bókaforlagins Tunglsins 
var haldið í Hljómskálanum í gær. Kristín 
Ómarsdóttir er höfundur annarrar af tveimur 
bókum forlagsins.
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ÖNDUNARVÖÐLUR
Mikið úrval!

VATNSHELDIR 
VEIÐIJAKKAR

RON THOMPSON
NEOPRENVÖÐLUR

DAM TASLAN VÖÐLUR

VEIÐISTANGASETT
Mikið úrval.  20% afsláttur.

RON THOMPSON
BARNAVÖÐLUR

VEIÐIVESTI  

KASTSTANGIR
Mikið úrval!

FLUGUSTANGIR Á HÁLFVIRÐI
Mikið úrval!

SPÚNAR
Frábært úrval. 

FLUGUHJÓL
Gott úrval.

KASTHJÓL 
- í miklu úrvali.

VEIÐIKASSAR
 Bleikir, bláir og grænir.

LETINGJAR

VEIÐITÖSKUR
- á góðu verði

SÖKKENDAR Á HÁLFVIRÐI

FLUGULÍNUR FRÁ AÐEINS FLUGULÍNUR F

2.995,-

VÖÐLUSKÓR
Ýmsar gerðir.

ZPEY FLUGUSTANGIR OG PAKKAR

VERÐ FRÁ 
8.995,-

AÐEINS FRÁ  
14.995,-

AÐEINS FRÁ  
9.995,-

AÐEINS  
16.995,-AÐEINS  

12.995,-

AÐEINS  
9.995,-

FRÁ  
1.995,-

 
20% AFSLÁTTUR

ZPEY FLUGUSTANGIR OG PAKKAR 
30 TIL 50% AFSLÁTTUR

VERÐ FRÁ  
4.995,-

VERÐ FRÁ   
2.995,-

VERÐ FRÁ 
299,-

AÐEINS  
3.895,-

FRÁBÆRT VERÐ  
 895,-

VERÐ FRÁ 
1.995,-

MARKAÐUR MEÐ ÓDÝRAR OG ELDRI VEIÐIVÖRUR Í ALLT SUMAR

AÐAAÐAÐ

14 9954 9951144 999995514.99514.9951144..99995

ÖNDUNARÖ RVÖÐLURVÖÐLU

EINSEINSS FRÁRÁS FRÁRÁFRRÁÁ

9.99.999..99

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

LÆKKAÐ VERÐ

FRÁ  
4.995,-

LÆKKAÐ VERÐ

TINGJAR

895,-89895,--
ÓDÝRT!

BEITAN Í VEIÐIFERÐINA
ORMAR OG MAKRÍLL

ÓDÝRT!

ANGASETT

VESTI Á MYND KR. 4.995,-

SJÁÐU TILBOÐIN Á
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FÉLAGSMÁL Grétar Pétur  Geirsson, 
formaður Sjálfsbjargar, segir 
mikilvægt að  þjónustuaðilar sem 
sinni akstri fatlaðra hafi eftirlits-
myndavélar í bílum sínum. Þetta 
kom fram á vef RÚV í gærkvöld. 

Reykjavíkurborg hyggst bjóða 
út ferðaþjónustu fatlaðra á næstu 
mánuðum. Þá munu eingöngu 
einkaaðilar sinna akstrinum. 

Grétar Pétur segir að dæmi 
bílstjórans hjá Smartbílum sem 
grunaður er um að hafa nauðgað 
fatlaðri konu og áreitt annan far-
þega, sýna fram á mikilvægi eftir-
lits. Hann segir að slíkt eftirlits-
kerfi geti líka verndað bílstjórana. 
 - mlþ

Reykjavík býður út akstur fatlaðra:

Vill myndavéla-
eftirlit í bílana

FÓLK Evrópusamtök tannréttinga-
sérfræðinga halda ráðstefnu í 
Hörpu í vikunni. 

Ráðstefnan er jafnframt árs-
þing samtakanna, og er stærsta 
ráðstefnan sem haldin hefur 
verið í Hörpu frá opnun hennar. 
Tæplega 2.300 þátttakendur frá 
yfir 70 löndum eru skráðir á ráð-
stefnuna. Samhliða ráðstefnunni 
verður sýning haldin á vegg-
spjöldum. Undirbúningur ráð-
stefnunnar hefur staðið yfir í 
fimm ár.  - þeb

Stærsta ráðstefnan:

Tannlæknar fjöl-
menna í Hörpu

NÁTTÚRUVERND Stjórn félags 
Ungra umhverfissinna  hvetur 
Sigurð Inga Jóhannsson 
umhverfisráðherra til að falla 
ekki frá stækkun friðlands í 
Þjórsárverum. Stjórnin fellst 
á þau rök Landsvirkjunar að 
Norðlingaölduveita sé mjög hag-
kvæmur virkjunarkostur en 
svæðið sé hins vegar svo verð-
mætt að það eigi að vernda.

Á föstudag stóð til að Sigurður 
Ingi Jóhannsson umhverfisráð-
herra myndi undirrita samning 
um mikla stækkun friðlandsins 
við hátíðlega athöfn. Á síðustu 
stundu frestaði hann undir-
skriftinni vegna athugasemda 
Landsvirkjunar  - kk/mlþ

Ungir umhverfisverndarsinnar:

Hvetja ráðherra 
til að stækka

ÚTIVIST Kanadískur  ferðamaður 
gerði sér lítið fyrir og synti í 
Jökuls árlóninu í nokkrar mínútur 
í gær. Nokkuð kalt var á  svæð-
inu og mátti sjá mikla undrun á 
meðal kappklæddra vegfarenda 
við lónið vegna uppátækisins. 
Sjónarvottur segir að konan hafi 
ekki einu sinni skolfið við kom-
una upp úr, sagðist þaulvön og 
elska kuldann. Á meðan á sundinu 
stóð mátti sjá miklar sviptingar í 
ísjökum lónsins en konan virtist 
ekki láta það á sig fá.  - mlþ

Kann vel að meta kuldann:

Kona synti í 
Jökulsárlóni

 Á SUNDI Uppátækið vakti undrun 
vegfarenda

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

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
Strekkingur vestan til, annars hægari.

BEST A- OG NA-LANDS  Næstu daga ríkja suðlægar áttir að mestu, tíðindalítið í 
dag og á morgun en á miðvikudaginn kemur lægð upp að landinu og búast má við 
töluverðri rigningu um tíma sunnan- og vestanlands. 
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MADRID,AP  26 ára kona hefur verið 
handtekin í borginni Alicante á 
Spáni grunuð um að hafa reynt að 
myrða nýfætt barn sitt. Því hafði 
verið bjargað úr skólprörum bygg-
ingarinnar.

Um var að ræða tveggja daga 
gamlan dreng og var naflastrengur-
inn enn fastur við hann. Hann hafði 
verið vafinn í plastpoka og talið er 
að hann hafi verið fastur í skólprör-
unum í um 40 klukkustundir. 

Það var nágranni sem lét slökkvi-
liðsmenn vita aðfaranótt sunnu-

dags. Hann hélt fyrst að mjálmandi 
köttur væri fastur í skólprörunum. 
Drengurinn, sem vó 2,1 kíló, er 
sagður vera í slæmu ásigkomulagi 
en ekki í lífshættu. 

Móðir drengsins sagði þegar hún 
var flutt á sjúkrahús að hún hefði 
ætlað að fara í fóstureyðingu en 
hafi ekki haft ekki efni á því. 

Í síðasta mánuði drógu björgun-
arstarfsmenn í austurhluta Kína 
nýfætt barn út úr skólpröri eftir 
að móðir þess hafði fætt barnið án 
þess að láta nokkurn mann vita.  - fb

26 ára kona hefur verið handtekin í spænsku borginni Alicante:

Barn fannst í skólpröri á Spáni

ALICANTE  Konan var handtekin í 
 borginni Alicante á Spáni.

JÓHANNESARBORG, AP Heilsu 
 Nelsons Mandela, fyrrverandi for-
seta Suður-Afríku, hefur hrakað. 
Í gærkvöldi gaf 
forsetaembætti 
landsins út yfir-
lýsingu þar sem 
ástand hans var 
sagt alvarlegt.
Forseti Suður-
Afríku, Jakob 
Zuma, heimsótti 
Mandela í gær 
og hafði heilsu 
hans þá hrakað 
síðustu 24 klukkustundirnar. Að 
sögn Zuma gerði læknaliðið allt 
sem það mögulega gat til að bæta 
líðan hans.

Á föstudaginn stóðu vonir um 
að hinn 94 ára Mandela fengi að 
fara heim eftir að hafa verið tvær 
vikur á sjúkrahúsi. Mandela, sem 
verður 95 ára 18. júlí, var fluttur 
á sjúkrahús 8. júní vegna lungna-
sýkingar.  - fb

Nelson Mandela er veikur:

Heilsu Mandela 
hrakaði í gær

NELSON 
MANDELA

DÓMSMÁL Mannréttindadómstóll 
Evrópu (MDE) hefur ákveðið 
að taka til meðferðar skattamál 
ákæruvaldsins gegn Jóni Ásgeiri 
Jóhannessyni, Kristínu Jóhannes-
dóttur og Tryggva Jónssyni, sem 
Hæstiréttur dæmdi öll í skilorðs-
bundið fangelsi í febrúar fyrir 
skattalagabrot í rekstri Baugs og 
fjárfestingafélagsins Gaums.

Þetta kemur fram í fréttatil-
kynningu sem 
Gestur Jóns-
son, lögmaður 
Jóns Ásgeirs, 
sendi fjölmiðl-
um í gærkvöldi.

Jón Ásgeir 
og Tryggvi , 
auk fjárfest-
ingafélagsins 
Gaums, sendu 
M D E  k ær u 

vegna dómsins þar sem þeir töldu 
að með honum hefði verið  brotið 
á meginreglunni um bann við 
endurtekinni málsmeðferð, enda 
hefðu skattayfirvöld mörgum 
árum fyrr beitt þá sektum vegna 
sömu skattalagabrota og þeir voru 
dæmdir til refsingar fyrir.

MDE hefur nú sent ríkisstjórn 
Íslands bréf þar sem íslenskum 
stjórnvöldum er gefinn kostur á 
að setja fram athugasemdir við 
efni kærunnar og taka afstöðu til 
þess hvort þau telji málsmeðferð-
ina hafa samrýmst reglunni um 
bann við tvöfaldri refsimeðferð. 
Stjórnvöld hafa til 26. september 
til að svara bréfinu.

Í tilkynningu sinni segir  Gestur 
að ef MDE fallist á kröfur kær-

endanna hefði það 
„augljóslega víð -
tækar afleiðingar 
hér á landi“, enda 
séu fyrir dómstól-
um tugir skattamála 
þar sem hinum 
ákærðu hafi 
þegar verið 
refsað af 
stjórnvöld-
um.

„Vart 
er  sk y n-
samlegt að 
halda þessum málum áfram þegar 
fyrir liggur að Mannréttinda-
dómstóllinn hefur tekið til með-
ferðar mál sem varðar íslenska 
refsikerfið í skattamálum,“ segir 
Gestur. Verði niðurstaðan sú að 

það kerfi sé andstætt mannrétt-
indasáttmála Evrópu megi ríkið 
búast við kröfum um endurupp-
töku fjölda mála, endurgreiðslur 
og skaðabætur.

 stigur@frettabladid.is

MDE tekur skattamál 
Baugs til meðferðar
Jón Ásgeir Jóhannesson og Tryggvi Jónsson fá áheyrn Mannréttindadómstóls 
Evrópu vegna skattamáls þeirra. Íslenska ríkið þarf að svara kæru þeirra fyrir 26. 
september. Niðurstaðan gæti haft víðtæk áhrif, segir verjandi Jóns Ásgeirs.

Hæstiréttur dæmdi Jón Ásgeir í tólf mánaða skilorðsbundið fangelsi, 
Tryggva á átján mánaða skilorð og Kristínu á þriggja mánaða skilorð. Þá 
var Jón Ásgeir auk þess sektaður um 62 milljónir og Tryggvi um 32.

Jón Ásgeir var sakfelldur fyrir að telja ekki fram eigin alls kyns tekjur 
sem hann hafði meðal annars af kaupréttarsamningum og sölu hlutabréfa, 
samtals að upphæð 172 milljónir, og að telja ekki fram 19,4 milljónir af 
launatekjum starfsmanna Baugs. Tryggvi taldi ekki fram tæpar 29 milljónir 
af eigin tekjum og átta milljónir af launum starfsmanna Baugs. Kristín 
vantaldi 916 milljónir af tekjum Gaums. Alls höfðu þau með þessu tæpar 
50 milljónir af ríkinu.

Í dómnum segir að 
refsing þeirra sé 
bundin skilorði 
vegna þess hversu 
mikill dráttur 
varð á máls-
meðferðinni.

Tugmilljóna sektir og skilorð vegna tafa

 GESTUR 
JÓNSSON

JÓN ÁSGEIR 
JÓHANNESSON

TRYGGVI 
JÓNSSON

heitir pottar

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

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

57 fréttablöð og önnur blöð 
voru gefin út hér á landi 

             árið 2009. 
Árið 2008 voru þau hins vegar 130 
og 157 árið 2007. 
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EKVADOR Bandaríski uppljóstrar-
inn Edward Snowden hefur óskað 
eftir pólitísku hæli í Ekvador og 
því ljóst að hann er ekki á leið til 
Íslands. Hann flúði frá Hong Kong 
til Moskvu í gær, þaðan sem hann 
heldur til Ekvador.

Snowden lenti í Moskvu í Rúss-
landi um klukkan eitt í gær að 
íslenskum tíma en hann flaug 
 þangað frá Hong Kong með far-
þegaflugvél. Starfsmenn sendi-
ráðs Ekvadors í Moskvu biðu hans 
á flugvellinum. Síðdegis var svo 
greint frá því að hann hefði óskað 
eftir að fá pólitískt hæli í Ekvador 
en uppljóstrarasamtökin WikiLeaks 
hafa verið honum innan handar. 

„Það er búið að tryggja það 
að umsókn hans um pólitískt 
hæli verður móttekin og  ferluð 
af góðum vilja og hug,“ segir 
 Kristinn Hrafnsson talsmaður 
Wikileaks. 

Erlendir fréttamiðlar greina frá 
því að Snowden eigi bókað flug í 
dag til Havana á Kúbu og fari svo 
þaðan til Ekvador. 

„Wikileaks hefur náttúrulega 
sérstök tengsl við Ekvador af 
augljósum ástæðum þar sem að 
 Julians Assange er í sendiráði 
Ekvadors í London. Ég var að 
koma sjálfur frá Ekvador,“ segir 
Kristinn.

Snowden flúði frá Hong Kong 

eftir að bandarísk stjórnvöld gáfu 
út ákæru á hendur honum fyrir 
njósnir og þjófnað á eigum ríkis-
ins. Þau óskuðu eftir því að stjórn-
völd í Hong Kong myndu hand-
taka hann. Snowden hafði farið þar 
huldu höfði síðan að hann ljóstraði 
upp um stórfellt eftirlit banda-
rískra stjórnvalda með síma- og 
netnotkun fjölda fólks. Stjórnvöld 
í Hong Kong leyfðu hins vegar 
Snowden að fara til Moskvu þar 
sem þau töldu sig ekki geta haldið 
honum föngum á grundvelli eigin 
laga. Þá hafa bandarísk stjórnvöld 
ógilt vegabréf hans. Kristinn á von 
á að hann komist á áfangastað án 
vandræða. 

„Ég reikna ekki með að það 
verði nein vandamál fyrir hann í 
Moskvu enda hafa stjórnvöld þar 
gefið það svo sem í skyn að þau 
myndu taka af velvilja jafnvel í 
hans óskum um hæli þar í landi,“ 
segir Kristinn Hrafnsson. 

 lvp@365.is

Snowden vill til Ekvador
Bandaríski uppljóstrarinn Edward Snowden hefur óskað eftir hæli í Ekvador. Hann flaug til Moskvu í gær og 
fer þaðan til Ekvador í gegnum Kúbu, að sögn fjölmiðla. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa ógilt vegabréf hans. 

BEIÐ Á FLUGVELLIN-
UM  Sendiherra Ekva-
dors í Rússlandi var 
fyrir utan  flugvöllinn 
í Moskvu í gærdag. 
 NORDICPHOTOS/AFP

TÓNLIST  Húni II siglir í kringum landið 
í júlí og Áhöfnin ætlar að rokka í hverri 
höfn. Áhöfnin er hljómsveit skipuð tón-
listarmönnunum Jónasi Sigurðssyni, Láru 
Rúnarsdóttur, Mugison, Ómari Guðjóns-
syni, Guðna Finnssyni og Arnari Gíslasyni. 

Hugmyndin um að sigla hringinn í sumar 
og halda tónleika í hverri höfn kviknaði í 
vetur í samtölum tónlistarmannanna og 
Jóns Þórs Þorleifssonar. Strax var  ákveðið 
að ferðin yrði ekki farin í gróðaskyni 
 heldur var Slysavarnarfélaginu Landsbjörg 
boðið að selja inn á tónleikana og safna 
peningum í starfsemi sína. Þannig heldur 

hver og ein björgunarsveit sína tónleika og 
rennur aðgangseyririnn beint í þeirra sjóði.

Síðar var RÚV boðin aðkoma að verk-
efninu og hefur verið ákveðið að fylgja 
túrnum eftir með sjónvarps- og útvarps-
þáttagerð í allt sumar. Það eru Margrét 
Blöndal og Felix Bergsson sem leiða það 
verkefni.

Húni II er fimmtíu ára gamall eikar-
bátur, smíðaður í skipasmíðastöð KEA 
á Akureyri. Margir þekkja þennan bát 
sem gjarnan liggur við Torfunesbryggju í 
miðbæ Akureyrar. Hann hefur aldrei áður 
gegnt hlutverki rokkbáts.  -fb

Jónas Sigurðsson, Lára Rúnarsdóttir og Mugison sigla í kringum landið á bátnum Húna II:

Áhöfnin á Húna með sextán tónleika

ÁHÖFNIN Á HÚNA  Áhöfnin á Húna 
ætlar að sigla í kringum landið í 
sumar og skemmta í hverri höfn.

Næstu tónleikar 
Áhafnarinnar
3. júlí Húsavík
4. júlí Borgarfjörður eystri
5. júlí Reyðarfjörður
6. júlí Höfn í Hornafirði
7. júlí Vestmannaeyjar
9. júlí Þorlákshöfn
10. júlí Keflavík
11. júlí Reykjavík
12. júlí Stykkishólmur
13. júlí Flatey
14. júlí Patreksfjörður
15. júlí Ísafjörður
17. júlí Hólmavík
18. júlí Sauðárkrókur

1. Frá hvaða landi er Tonny Mawejje 
sem spilar með ÍBV? 
2. Hvað heitir nýtt bókaforlag sem 
hélt viðburð í Hljómskálanum í gær-
kvöldi? 
3. Hvers konar alþjóðlegar sýningar 
dæmir Marteinn Tausen, fram-
kvæmdastjóri Hverfi sgallerís?

SVÖR: 

1. Úganda 2. Tunglið 3. Kattaræktarsýn-
ingar

BJÖRGUN Vél bilaði í skútu við 
Faxasker nærri Vestmanna-
eyjum um eittleytið í fyrrinótt. 
Björgunar báturinn Þór dró 
 skútuna að landi. Engan sakaði og 
björgunaraðgerðirnar gengu vel, 
enda var veður mjög gott. 

Þá hefur nokkuð borið á því 
undanfarna sólarhringa að 
erlendir ferðamenn hafi þurft 
hjálp björgunarsveita, eftir að 
hafa fest bíla sína á vegaslóðum. 
Að minnsta kosti þrjár björgunar-
sveitir hafa sinnt útköllum vegna 
þessa um helgina.   - þeb

Björgunarsveitir í ströngu: 

Sóttu vélarvana 
skútu í Eyjum 

VEISTU SVARIÐ?

Maryland kókoskex 
- meiriháttar í ferðanestið

PAKISTAN Íslamskir vígamenn 
klæddir lögreglubúningum skutu 
níu erlenda ferðamenn og einn 
Pakistana til bana aðfaranótt 
sunnudags. Morðin áttu sér stað í 
grunnbúðum Nanga Parbat, sem 
er níunda hæsta fjall heimsins. 
Fimm af látnu erlendu ferða-
mönnunum voru Úkraínumenn, 
þrír Kínverjar og einn Rússi. 
Einn kínverskur ferðamaður 
særðist í árásinni.

Talíbanar hafa lýst árásinni á 
hendur sér og segja hana hefnd 
fyrir Waliur Rehman, háttsett-
an talíbana í Pakistan, sem féll í 
árás Bandaríkjamanna í maí.  - fb

Talíbanar skæðir í Pakistan:

Drápu níu 
ferðamenn

NAGA PARBAT  Níu erlendir ferðamenn 
voru drepnir í grunnbúðum fjallsins. 
 MYND/AP

Það er búið að tryggja 
það að umsókn hans um 

pólitískt hæli verður mót-
tekin og ferluð af góðum 

vilja og hug 
Kristinn Hrafnsson

talsmaður WIkileaks
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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. vaxtatöflu 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.

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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398kr.
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Verð áður 485 kr. pk.
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699kr.
kg

Verð áður 949 kr. kg
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MENNING Einn af  sérfræðingum 
Artspace, sem er rafrænn mark-
aður með nútímalist, telur  Ragnar 
Kjartansson, með þrjátíu bestu 
listamönnum sem eru með verk á 
listakaupstefnunni í Basel í Sviss, 
stærstu kaupstefnu með nútíma-
list í heiminum. 

Á listanum með Ragnari eru 
Andy Warhol, Mark Rothko, 
Alexander Calder, Dan Flavin, 
 Richard Prince, Roy Lichtenstein 
að ógleymdum sjálfum Pablo 
Picasso. Verk eftir alla þessa 

listamenn selj-
ast á milljónir 
dollara, sum á 
tugi milljóna 
dollara. Nú er 
spurningin: 
mun Ragnar ná 
að fylla þennan 
flokk?  Ragnar 
Kjartansson 
hefur þegar náð 
góðum árangri 
á alþjóðavísu, en  Fréttablaðið 
greindi frá því á dögunum að 

ítalskur safnari hefði keypt eftir 
hann verk á tæpar 30 milljónir. 
Ragnar Kjartansson er á mála 
hjá íslenska galleríinu i8. Hann 
er fjölhæfur listamaður og  leggur 
meðal annars stund á  svokallaða 
gjörningalist samhliða gerð 
vídeó verka, teikninga, og  annarra 
verka. 

Um þessar mundir er verk 
eftir Ragnar Kjartansson, S.S. 
Hang over, til sýnis á Feneyja-
tvíæringnum.

  - ósk

Myndlistarmaðurinn Ragnar Kjartanson gerir það gott í listaheiminum:

Ragnar á lista með þeim bestu

RAGNAR 
KJARTANSSON 

SAMGÖNGUR Starfsmönnum Lands-
bankans gefast frá og með  deginum 
í dag kostur á að fá lánaðan bíl til 
styttri eða lengri tíma og draga 
þannig úr notkun einkabílsins. 

Verkefnið gengur undir nafn-
inu Flýtibílar og er hluti af sam-
göngusamningi Landsbankans sem 
360 starfsmenn hafa samþykkt. 
 Finnur Sveinsson, sérfræðingur hjá 
Landsbankanum, segir samgöngu-
samninginn fela í sér hvatningu til 
starfsmanna um að nota vistvæn-
ar samgöngur, það er að nota allan 
annan ferðamáta en einkabílinn. 

„Það kemur oft upp í umræðunni 
að fólk komi á bíl í vinnuna vegna 
þess að það gæti þurft að skreppa 
eða hreinlega bara af því að það 
eigi hvort sem er bíl. Við bjóðum 
okkar starfsmönnum að nota  frekar 
almenningssamgöngur þegar þeir 
geta og bílinn bara þegar þeir 
verða,“ segir Finnur. 

Hann segir samgöngusamning-
inn einnig hugsaðan sem kjarabót 
þar sem þetta geti orðið til þess 
að fólk getur losað sig við annan 
heimilis bílinn. 

Þá kveðst Finnur vona að fleiri 
fyrirtæki taki þetta upp, þrátt fyrir 
að Landsbankinn hafi átt frum-
kvæði að verkefninu, og jafnvel að 
bílaleigufyrirtæki taki upp á því að 
bjóða upp á þjónustuna á almennum 
markaði.   

Verkefnið Flýtibílar er unnið í 
samstarfi við bílaleiguna Höldur. 
Pálmi Viðar Snorrason hjá Höldi 
segist spenntur fyrir verkefninu. 

„Það eru þrjár leiðir fyrir fólk til 
þess að bóka bíl. Í fyrsta lagi á net-
inu á sérstakri flýtibílasíðu, í öðru 
lagi í gegnum síma og síðan getur 
fólk sent tölvupóst.“ segir Pálmi 
Viðar. 

Þegar starfsmenn hafa pantað 
bílinn fá þeir hann afhentan á til-
settum tíma hvar sem þeir kjósa. Ef 

fólk þarf skyndilega á bíl að halda 
getur hann verið kominn til þeirra 
innan 20 mínútna. Að  nýtingartíma 
loknum er flýtibíllinn skilinn eftir 
þar sem leigutaka hentar þar sem 
hann er síðan  sóttur af starfsmanni 
Hölds. Upphæð gjaldsins fer eftir 
lengd leigunnar og kílómetrafjölda. 

Pálmi segir það koma vel til 
greina að færa verkefnið yfir á 
almennan markað. „Okkur langar 
að sjá hvernig þetta þróast áður en 
við tökum þetta yfir á næsta level. 
Vonandi verður þetta framtíðin í 
bænum.“  

 nannae@365.is

Hjóla í vinnuna og 
fá flýtibíl í snattið
Starfsmenn Landsbankans geta í dag valið milli þess að koma á einkabíl í vinnuna 
eða fá lánaðan svokallaðan flýtibíl. Verkefnið hefur verið lengi í bígerð og vonast 
aðstandendur til þess fleiri fyrirtæki taki upp á að bjóða starfsfólki slíka þjónustu. 

„Smábíll kostar 3 milljónir í innkaupum. Kostnaður 
við að reka hann er 1,2-1,3 milljónir á ári. Af þeim 
kostnaði eru um það bil 800 þúsund krónur fastur 
kostnaður. Þar sem breytilegur kostnaður er svo lítill 
fer fólk að nota bílinn svo mikið af því að það er búið 
að kaupa hann. En með tilkomu flýtibíla ferðu að velta 
því fyrir þér hvað hver ferð kostar og þá ferðu að sjá 
valmöguleika. Þú ferð að hugsa um hvað það er sem 
þú vilt raunverulega gera við peninginn þinn. Þú hefur 
val vegna þess að peningurinn er ekki fastur í bílnum.“

Finnur Sveinsson, sérfræðingur hjá Landsbankanum

Valmöguleikum fjölgar

SPENNANDI VERKEFNI  Pálmi Viðar Snorrason, starfsmaður bílaleigunnar Höldur 
Akureyri, segir koma til greina að færa verkefnið yfir á almennan markað.  
 FRETTABLADID/PJETUR 

SKIPULAGSMÁL Óvanalegar framkvæmdir standa 
nú yfir fyrir neðan Aðalbyggingu Háskóla Íslands. 
Þar er verið að koma fyrir jarðvatnslögn sem mun 
leiða hreint frárennslisvatn frá Húsi íslenskra fræða 
vestan við Suðurgötu niður í Húsatjörn í friðland-
inu norðan við Norræna húsið, segir á heimasíðu 
Háskóla Íslands.

Grunnvatnsstaðan undir Húsi íslenskra fræða er 
há og því var ákveðið að leiða rigningarvatnið niður 
í Húsatjörn. Þannig yrði vatnsbúskapurinn í Húsa-
tjörn bættur í stað þess að leiða vatn frá bygging-
unni í holræsakerfi og þaðan út í sjó.

Hús íslenskra fræða er fyrsta byggingin á 
háskólalóðinni sem flokkast undir vistvænar bygg-
ingar. Það felur í sér að hönnun og rekstur hússins 
eru til þess fallin að draga úr neikvæðum áhrifum 
á  umhverfið og stuðla frekar að umhverfisvænum 
lausnum.  Áætlað er að framkvæmdum ljúki í þess-
um mánuði.

Eitt af markmiðum í sjálfbærni- og umhverfis-
stefnu Háskóla Íslands, sem samþykkt var í háskóla-
ráði snemma á síðasta ári, er að nýbyggingar á lóð-
inni verði hannaðar á vistvænan hátt.  - ósk

Leiða rigningarvatn frá aðalbyggingu Háskóla Íslands niður í Vatnsmýri:

Nýstárlegar framkvæmdir við HÍ

UNNIÐ AÐ VERKINU  Framkvæmdir standa yfir neðan við 
Aðalbyggingu HÍ.    AÐSEND MYND/HÁSKÓLI ÍSLANDS
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Kryddmarineraðar

Kryddmarineraðar
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Kryddmarineraðar

LÖNGUSTEIKUR

STEINBÍTSSTEIKUR

KEILUSTEIKUR

ÞORSKSTEIKUR
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Vinur við veginn

11 kg
2 kg

5 kg
10 kg

Smellugas fyrir 
grillið, útileguna 
og heimilið
Einfalt, öruggt og þægilegt!

Smellugas

IÐNAÐUR Ísland stendur mjög vel 
í samanburði við  Norðurlöndin 
þegar kemur að alvarlegum 
 rafmagnsslysum. Þetta er meðal 
þess sem lesa má úr mastersverk-
efni finnskrar konu að nafni Minna 
Kinnunen. Niðurstöður  rannsóknar 
hennar voru birtar samtímis hjá 
öllum norrænu stofnununum sem 
annast rafmagnsöryggi. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Mannvirkjastofnun hefur ekki orðið 
hér banaslys af völdum rafmagns 
síðan fyrir 2003. Í skýrslu Kinnunen 
kemur fram að árið 2011 hafi sjö 
látist í rafmagnsslysum á Norður-
löndum. Björn Karlsson, forstjóri 
Mannvirkjastofnunar, segir stöðu 
mála hafa verið rædda á norrænum 
rafmagnsöryggisfundi í Stokkhólmi 
fyrir hálfum mánuði. „Við á Íslandi 
eru með færri banaslys og færri slys 
yfirleitt heldur en hin löndin,“ segir 
hann. Ein af niðurstöðunum sem 
Minna Kinnunen kemst að í verk-
efni sínu er þó að í löndunum öllum 
þurfi að standa betur að skráningu á 
rafmagnsslysum. En hún rannsakaði 
hvers konar slys verða á Norðurlönd-
um og hvernig hægt væri að koma í 

veg fyrir að þau ættu sér stað. Að 
auki greindi hún sérstök vanda-
mál á sviði rafmagnsöryggis, nýjar 
áhættur, góða starfshætti í greininni 
og leitaðist við að finna nýjar  leiðir 
sem stuðla að eflingu rafmagns-
öryggis á Norðurlöndunum.

„Upplýsingar sem safnað er um 
rafmagnsslys mætti nýta betur í 
slysavörnum í norrænu löndunum. 
Yfirvöld rafmagnsöryggismála 
gætu til dæmis tekið höndum saman 
um að skipuleggja kynningarher-
ferðir til þess að koma í veg fyrir 
slík slys,“ segir hún.

Jóhann Ólafsson, yfirmaður á 
rafmagnsöryggisdeild Mannvirkja-
stofnunar, tekur jafnframt undir að 
standa þurfi betur að söfnun upp-
lýsinga um slys af völdum rafmagns 
og eins þegar liggur við slysi. Mikil-
vægt sé að reyna að læra af slíkum 
atvikum. 

„Rafverktakar hafa ekki verið 
duglegir að upplýsa um smærri 
slys,“ segir hann. Upplýsingar um 
alvarlegri slys berist stofnuninni 
hins vegar frá heilbrigðisyfirvöld-
um, lögreglu og eftir fleiri leiðum. 
„Hér urðu til dæmis bara tvö slík 

slys í fyrra,“ segir hann, en slys 
eru talin alvarleg ef sá sem í þeim 
lendir þarf á læknishjálp að halda í 
meira en einn dag. Hér á landi segir 

Jóhann að slys hafi orðið flest árið 
2008, en þá voru skráð þrettán slík. 
„2009 eru fjórir, 2010 er einn og 
tveir árið 2011.“   olikr@frettabladid.is

Betri skráning rafmagns-
slysa eflir forvarnarstarf
Sjö létu lífið í rafmagnsslysum á Norðurlöndum árið 2001. Hér voru ekki banaslys árin 2003 til 2012. Alvarleg raf-
magnsslys eru líka færri hér. Í nýrri skýrslu þar sem norræn lönd eru borin saman er kallað eftir betri skráningu.

Ár       Svíþjóð  Danmörk  Finnland  Noregur
2011  3 1  1  2
2010  6  1  3  0
2009  5 1 3  0
2008  6  1  0  1
2007  8  1  1  1
 Heimild: Mastersverkefni Minna Kinnunen, „Electrical Accident Hazards in the Nordic Countries.“

Banvæn rafmagnsslys á Norðurlöndum

Í HESTAFERÐ  Norrænu stofnanirnar sem sjá um rafmagnsöryggi eru Elsäker-
hetsverket (Svíþjóð), Sikkerhedsstyrelsen (Danmörk), Tukes (Finnland), DSB 
(Noregur), Grønlands Elmyndighed (Grænland), Elnevndin (Færeyjar), Ålands 
 Landskapsregering (Álandseyjar) og Mannvirkjastofnun hér. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FJARSKIPTI Póst- og fjarskipta-
stofnun (PFS) hefur lokið kostnað-
argreiningu vegna flutnings síma-
númera. Ný verðskrá tekur gildi 1. 
september næstkomandi.

Niðurstaða PFS er að án virðis-
aukaskatts skuli umsýslugjald 
verða 440 krónur á hverja beiðni 
fyrir stök númer og 8.750 krónur 
fyrir innvalsseríur. (Með VSK eru 
það rúmar 550 og 10.980 krón-
ur). Gjaldið miðar við 5.470 króna 
tímagjald og að tæpar fimm mín-
útur taki að flytja eitt númer og 96 
mínútur að flytja innvalsseríu.  - óká

Númeraflutningur fær verð:

Fimm mínútur 
að flytja númer

VÍSINDI,AP  Læknar segjast hafa 
stigið stórt skref í átt að þróun 
gerviskjaldkirtils með tæki sem 
fylgist stöðugt með blóðsykrinum í 
fólki með sykursýki. 

Tækið dælir einnig insúlíni 
sjálfvirkt í líkamann þegar þörf 
er á því. Insúlínpumpan er for-
rituð þannig að hún slekkur á sér 
ef blóðsykurinn verður of lágur 
þegar fólk er sofandi. Þessi pumpa 
virkaði alveg eins og vonast hafði 
verið til í þriggja mánaða rann-
sókn á 247 sjúklingum. Enn á eftir 
að rannsaka betur hvort tækið geti 
hermt eftir alvöru skjaldkirtli.  - fb

Nýtt tæki virkar vel:

Skref í átt að 
gerviskjaldkirtli

Óslóarbúar á móti 
Ólympíuleikum 

1NOREGUR Nærri helmingur íbúa 
í Ósló er mótfallinn áformum 

borgaryfirvalda um að sækjast eftir 
því að halda vetrarólympíuleikana 
árið 2022. 

Norska blaðið Klassekampen 
greindi frá þessu, en blaðið lét gera 
skoðanakönnun um málið í síðustu 
viku. Borgaryfirvöld segjast ætla 
að leyfa borgarbúum að kjósa um 
hvort sótt verður um eða ekki, en 
 kosningin verður ekki bindandi. 

Hótar að beita hervaldi 

2 EGYPTALAND Varnarmála-
ráðherra Egyptalands hefur 

hótað því að beita hervaldi landsins 
á mótmælendur 
síðar í mán-
uðinum ef óeirðir 
brjótast út.  

Skipulagðir hafa 
verið mótmæla-
fundir gegn forset-
anum Mohamed 
Morsi en nú er ár 
síðan hann tók við 
völdum í landinu. 
Abdel Fattah  al-Sisi, varnarmálaráð-
herra, segist ætla að koma í veg fyrir 
innbyrðis deilur í landinu með því að 
beita hervaldi á mótmælendur. 

Þrettán látnir eftir að rúta 
hrapaði í gljúfur 

3SVARTFJALLALAND Talið er að 
minnst þrettán séu látnir eftir 

að rútu var ekið út af brú og hún 
hrapaði niður í gljúfur í Svartfjalla-
landi í gær. 

Talið er að fjölmargir til viðbótar 
hafi slasast í slysinu, sem varð um 
þrjátíu kílómetra norður af höfuð-
borg landsins. 

Enn var óljóst í gærkvöldi hvort 
rútan var frá Rúmeníu eða Úkraínu, 
og ekki hafði verið gefið upp hvaðan 
hinir látnu voru. 

UMFERÐARMIÐSTÖÐIN  Ákveðið var að halda áfram að vinna að þróun samgöngu-
miðstöðvar á BSÍ-reitnum.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKIPULAGSMÁL Borgarráð sam-
þykkti fyrir helgi að halda áfram 
vinnu við að þróa samgöngu-
miðstöð á Umferðarmiðstöðvar-
reitnum, þar sem BSÍ er til húsa. 

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæð-
isflokksins sátu hjá við afgreiðslu 
þessarar tillögu, en þeir vilja að 
ráðist verði í ítarlega þarfagrein-
ingu og athugun á því hver er 
ákjósanlegasti staðurinn fyrir 
miðstöð almenningssamgangna á 
höfuðborgarsvæðinu. Þeir lögðu 
fram tillögu þess efnis á fundi 
borgarráðs, en hún var felld. 
Sjálfstæðismenn vildu að bornir 
yrðu saman ólíkir staðir, svo sem 

Kringlan, Mjóddin og BSÍ, áður 
en ákvörðun væri tekin um upp-
byggingu miðstöðvar. 

Engin úttekt af þessu tagi 
hefur farið fram í ferlinu, að 
sögn Kjartans Magnússonar 
borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks-
ins. „Það er því ljóst að meiri-
hluti borgarráðs tekur umrædda 
ákvörðun um framtíðarstaðsetn-
ingu aðalskiptistöðvar almenn-
ingssamgangna á höfuðborgar-
svæðinu á veikum forsendum og 
án þess að faglegt mat liggi fyrir 
um kosti og galla ólíkra leiða,“ 
segir í bókun sjálfstæðismanna. 
 - þeb

Sjálfstæðismenn vildu kanna fleiri kosti en BSÍ: 

Engin úttekt gerð á 
öðrum möguleikum 

MOHAMMED 
MORSI
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Hraðkerfi 15

7 kg

Tekur  mest

anti-vibration
Design

Orkuflokkur

PEKING, AP   Risapandabjörn í 
suðvesturhluta Kína eignaðist 
tvíbura á laugardaginn. Að sögn 
starfsmanna dýramiðstöðvar 
í Sichuan-héraðinu eru þetta 
fyrstu afkvæmi pandabjarna 
sem fæðast á þessu ári. 

Pandan, sem heitir Haizi, 
eignaðist tvo húna með tíu 
mínútna millibili. Risapanda-
birnir eiga erfitt með að  eignast 
afkvæmi og eru birnurnar 
aðeins frjóar í tvo til þrjá daga 
á ári.

Pandabirnir eru í  mikilli 
útrýmingarhættu. Þeir eru 
um 1.600 talsins úti í villtri 
 náttúrunni. Rúmlega þrjú 
hundruð eru í vernduðu 
umhverfi, þar á meðal dýra-
görðum, aðallega í Kína.  -fb

Fyrsta fæðingin á þessu ári:

Pandabjörn ól 
tvíbura í Kína

FERÐAÞJÓNUSTA Fyrirhugað er að 
koma upp eins manns sleðarenni-
braut í Kömbunum á Hellisheiði 
og byggja upp ferðaþjónustu í 
 kringum skemmtitækið. 

Það er hópur sem kallar sig 
Zalibuna sem stendur að verk-
efninu. Zalibuna er eitt tíu teyma 
sem taka þátt í frumkvöðlaverk-
efninu Startup Reykjavík 2013 sem 
hófst í vikunni sem leið. 

Fyrirmyndin að sleðarennibraut-
inni er sótt til Evrópu. „Planið er 
að setja upp eins konar rússíbana. 

Það er búið að setja upp 35  brautir 
í ellefu löndum. Þetta er mikið í 
Austurríki á skíðabrautum og þá 
notað á sumrin,“ segir Sindri Rafn 
Sindrason, hjá Zalibunu. 

Sindri segir hugmyndina hafa 
kviknað í verkfræðiáfanga við 
Háskóla Íslands. Ásamt honum 
vinna samnemendur hans að verk-
efninu, Davíð Örn Símonarson, 
Skúli Sigurðsson og Dóra Björk 
Þrándardóttir. 

„Í Austurríki fer fólk upp í 
 kláfum eða skíðalyftum en við 

verðum með transit-bíla þegar 
fólkið kemur niður sem ferjar það 
upp aftur.“ 

En hvenær verður fyrsta ferð-
in farin? „Bjartsýnismarkmið er 
næsta vor, og það gerist einungis ef 
allt gengur upp hvað varðar leyfis-
veitingu og fjármagn. Raunhæft 
markmið er hins vegar að fyrsta 
ferðin verði farin vorið 2015.“ 

 - ne

Fjórir frumkvöðlar vinna að nýstárlegri hugmynd í ferðaþjónustu á Hellisheiðinni:

Ferð fyrir einn í rússíbana niður Kambana

RÚSSÍBANI  Hugmyndin á sér fyrirmynd 
í Austurríki þar sem sleðarennibrautir 

eru algengar.

PANDABJÖRN  Pandabirnir eru í mikilli 
útrýmingarhættu.

CANADA, AP   Að minnsta kosti 
þrír fórust í  miklum flóðum sem 
gengu yfir kana dísku borgina 
Calgary.  Þúsundir þurftu að 
yfirgefa heimili sín í héraðinu 
Alberta en sumir sneru aftur 
í gær þar sem vatnshæðin var 
tekin að minnka.

Um 75 þúsund manns þurftu 
að yfirgefa heimili sín úr yfir 24 
hverfum í Calgary. Mörg heimili 
fóru illa í flóðunum. „Það eru 
engin fordæmi fyrir þessu,“ 
sagði tveggja barna faðir um 
ástand mála. „Það er erfitt að 
geta ekki boðið börnunum sínum 
upp á heimili. Við lifum þetta 
af en þetta kallar á mikinn 
óstöðug leika fyrir börnin.“  -fb

Mikil flóð í borginni Calgary:

Þrír fórust í flóð-
um í Kanada

HÆTTUSVÆÐI  Mikil flóð hafa gengið 
yfir héraðinu Alberta í Kanada.  MYND/AP        

FRAKKLAND Al-Kaída í N-Afríku 
segir átta evrópska gísla í þeirra 
haldi vera enn á lífi. Yfirlýsingin 
kemur í kjölfar þess að í fyrra-
dag voru liðnir þúsund dagar frá 
því að fyrstu gíslunum var rænt 
í Nígeríu.

Alls eru gíslarnir átta og fimm 
þeirra eru sagðir frá Frakklandi. 
Ekki er vitað um þjóðerni hinna.
Francois Hollande, forseti Frakk-
lands, sagði í apríl síðastliðnum 
að lausnargjald yrði ekki greitt 
fyrir gíslana.  - hva

Þúsund dagar frá gíslatöku:

Átta evrópskir 
gíslar enn á lífi
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Tvær áleitnar spurningar vakna þegar 
utanríkisstefna nýrrar ríkisstjórnar er 
metin. Hver er forgangsröðunin? Hver 
mótar stefnuna?

Mest áhersla er lögð á þátttöku í mál-
efnum norðurslóða í stefnuyfirlýsingu 
stjórnarinnar ef undan er skilið það hlé 
sem gert er á aðildarviðræðunum við 
ESB. Þar fyrir utan er lögð áhersla á 
að kanna möguleika á auknum útflutn-
ingi til fjarlægra heimshluta, styrkja 
tengsl við þessi svæði og gera fleiri 
fríverslunar samninga. 

Það er orðum aukið að Ísland geti orðið 
leiðandi afl á norðurslóðum og ekki er 
fyrirsjáanlegt að útflutningur færist frá 
mörkuðum Evrópu til Asíu á næstu ára-
tugum, hvað þá á þessu kjörtímabili. Í 
dag fara yfir 80 prósent vöruútflutnings 
til ríkja á innri markaði ESB. Það vekur 
því sérstaka athygli að ekki er minnst 
einu orði á mikilvægi þess markaðar og 
þeirra tækifæra sem þar er að finna. En 
þekkt er að hagkvæmast er fyrir fyrir-
tæki í litlum ríkjum að sérhæfa sig í 
útflutningi til þekktra markaðssvæða 
þar sem þau hafa þegar starfsemi. 

Þess er einnig saknað í stefnuyfir-
lýsingunni að ekki er kveðið einu orði á 
um það hvernig auka megi áhrif okkar 
innan EES og Schengen. Við munum því 

að óbreyttu halda áfram að taka gagn-
rýnislaust upp reglur ESB. 

Seinni spurningin lýtur að því hvort 
ríkisstjórnin sé þegar orðin stefnulaust 
rekald í höndunum á forseta Íslands. 
Þá ályktun er ekki hægt að draga. 
Það er hins vegar augljós samhljómur 
með utanríkisstefnu stjórnarinnar og 
þeirri utanríkisstefnu sem forsetinn 
hefur rekið um nokkurt skeið. Það er 
líklega kostur, að minnsta kosti fyrir 
erlenda aðila, að nú tala ríkisstjórnin og 
 forsetinn einum rómi. 

Stefnuyfirlýsingin í utanríkismálum 
er nokkuð almennt orðuð. Það má gagn-
rýna en á sama tíma gefur það nýjum 
utanríkis ráðherra tækifæri til eigin for-
gangsröðunar. Forgangsröðun er einkar 
mikilvæg fyrir lítil ríki sem hafa úr 
minna að moða en stór ríki. Það verður 
fróðlegt að sjá hvaða braut utanríkisráð-
herrann mun feta. 

Forgangsröðun í utanríkismálum
UTANRÍKISMÁL

Baldur
Þórhallsson
prófessor í stjórn-
málafræði við 
Háskóla Íslands

➜ Í dag fer yfi r 80 prósent vöruút-
fl utnings til ríkja á innri markaði 
ESB. Það vekur því sérstaka athygli 
að ekki er minnst einu orði á 
mikilvægi þess markaðar og þeirra 
tækifæra sem þar er að fi nna.

Góð spurning
Steingrímur J. Sigfússon hefur lagt 
fram fyrirspurn á þingi um kostnað-
inn við það að fjölga ráðherrum 
um tvo. Hann vill upplýsingar um 
launakostnað ráðherranna tveggja, 
aðstoðarmanna þeirra, ritara, 
bílstjóra, ráðgjafa og viðbótar-
starfsmanna, viðbótarferða-
kostnað, húsnæðiskostnað og 
ýmislegt fleira. Þetta er góð og 
gild fyrirspurn hjá Steingrími. 
Ríkisstjórn hans hafði jú 
lagt mikið á sig til að 
hagræða í ríkis-
rekstrinum með 
sameiningu ráðu-
neyta, sem nú 
hefur verið hrist 
mjög upp í.

Fyrir fjórum árum
En reyndar bregður svo við að 
ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu 
Sigurðardóttir var tímabundið með 
tíu ráðherra í upphafi, þegar hann 
fór sjálfur með ráðuneyti fjármála, 
sjávarútvegs og landbúnaðar og 

Össur Skarphéðinsson bæði 
með iðnaðar- og utanríkisráðu-
neytið. Þeim var svo fjölgað í 
tólf eftir kosningarnar 2009. 
Steingrímur hlýtur þess vegna 

að eiga þessa útreikninga 
einhvers staðar í 

glósubókunum 
– svona sirka að 
minnsta kosti.

Stefnuleysi?
Páll Valur Björnsson, nýr þingmaður 
Bjartrar framtíðar, kemur með ferska 
vinda inn á Alþingi. Fyrir helgi lagði 
hann fram hressandi fyrirspurn til 

menntamálaráðherra. Hún 
hljómar svona: „Hver er 
stefna ráðherra í málefnum 
Fisktækniskóla Íslands?“ Er 
nema von að menn spyrji. 
Illugi Gunnarsson hefur 
verið ráðherra málaflokksins 

í heilan mánuð og halda 
mætti að hann hefði 
enga stefnu mótað sér 
í málinu. Það getur þó 
varla staðist.  
 stigur@frettabladid.isÍ 

síðustu viku var sagt frá tveimur málum, þar sem rannsókn 
lögreglu í kynferðisbrotamálum var ábótavant.

Annars vegar gagnrýndi Hæstiréttur rannsókn lög-
reglu í máli þar sem tveir menn voru sýknaðir af að hafa 
 nauðgað ungri stúlku, en Héraðsdómur hafði áður sakfellt þá. 

Sýknudómurinn var fyrst og fremst byggður á mati á framburði 
þolandans, en meirihluti Hæstaréttar átaldi jafnframt að lög-
reglunni hefði láðst að kalla til vitni, ekki kallað eftir upptökum úr 
öryggismyndavélum í tæka tíð áður en myndefninu var fargað og 
ekki kallað eftir gögnum um símanotkun vitnis í málinu.

Jón H.B. Snorrason aðstoðar-
lögreglustjóri brást við Hæsta-
réttardómnum í viðtali við 
Pressuna og viðurkenndi að lög-
reglumenn hefðu lagt rangt mat 
á ýmis atriði í málinu, þótt það 
hefði ekki skipt sköpum um að 
sýknudómur var kveðinn upp.

Þá sagði Fréttablaðið frá því 
á föstudag að karlmaður, sem vann á einu af frístundaheimilum 
Reykjavíkurborgar fyrir grunnskólabörn, hefði verið ákærður 
fyrir að hafa fjölda mynda af barnaníði í fórum sínum.

Maðurinn varð fyrir árás í júlí í fyrrasumar og  árásarmennirnir 
voru dæmir í fangelsi í fyrrahaust. Þeir báru því meðal annars við 
að maðurinn væri barnaníðingur. Lögreglan lagði þá hald á tölvu 
hans til að rannsaka hana, en maðurinn var ekki handtekinn fyrr 
en í desember, eftir að myndirnar fundust. Þá var hann nýlega 
snúinn aftur til starfa á frístundaheimilinu að loknu veikindaleyfi 
sem hann fékk eftir árásina.

Björgvin Björgvinsson, yfirmaður kynferðisbrotadeildar lög-
reglunnar, sagði í Fréttablaðinu að vegna álags í tölvurannsóknar-
deild lögreglunnar hefði tölvan ekki verið skoðuð fyrr en svo löngu 
síðar; þetta hefði ekki verið forgangsverkefni.

Reiðibylgjan sem reis í upphafi árs, eftir að uppvíst varð um 
umfangsmikil brot Karls Vignis Þorsteinssonar gegn mörgum 
börnum á löngum tíma, er enn ekki hnigin. Í kjölfar hennar kom 
mikil vitundarvakning um kynferðisbrot og þolendur, sem lengi 
höfðu borið harm sinn í hljóði, gáfu sig loksins fram og sögðu frá 
brotunum.

Það er afskaplega mikilvægt að almenningur hafi traust á 
réttargæzlukerfinu, nú þegar alvarleiki kynferðisbrota hefur loks 
verið viðurkenndur. Eðli málsins samkvæmt er sönnunarbyrðin í 
þessum málum oft erfið, þar sem ekki eru aðrir til frásagnar um 
brotin en þolandi og gerandi.

Annars vegar þarf lögreglan að vanda til rannsókna þessara 
mála eins og frekast er unnt og velta við hverjum steini. Í áður-
nefndu nauðgunarmáli fórst það augljóslega fyrir.

Hins vegar þarf að tryggja lögreglunni fjármuni og mannskap 
til að sinna þeim mikla fjölda kynferðisbrotamála, sem hún glímir 
nú við og tryggja að þau fái vandaða rannsókn. Það gengur að 
sjálfsögðu ekki að tölva manns, sem er grunaður um kynferðis-
brot, sé rannsökuð hálfu ári eftir að lögreglan gerði hana upptæka.

Það hlýtur að vera forgangsmál hjá nýrri ríkisstjórn og nýjum 
innanríkisráðherra að búa lögreglunni þau starfsskilyrði að hún 
geti rannsakað þessi andstyggilegu brot eins fljótt og rækilega og 
hægt er. Það er ein forsenda þess að almenningur treysti kerfinu í 
þessum málum.

Annnmarkar á rannsókn kynferðisbrota:

Vönduð rannsókn 
forsenda trausts

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Fyrir einstaklinga 
sem og metnaðarfulla 
stjórnendur!

MARKÞJÁLFUN  
VILJI, VIT OG VISSA

lla 

OG VISSA
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Fyrir tveimur árum var hér á 
ferð einn af þessum forvitnu, 
góðviljuðu og skynugu erlendu 
blaðamönnum sem hafa verið 
tíðir gestir á Íslandi eftir Hrun. 
Sam Knight  heitir hann og 
skrifar fyrir enska tímaritið 
Prospect. Hann hafði áhuga á 
kvótakerfinu, var nokkuð hrifinn 
af því, en vildi kynna sér allar 
hliðar málsins eins og tíðkast 
meðal raunverulegra blaða-
manna á raunverulegum fjöl-
miðlum. Meðal annars fór hann  
á fund Friðriks J. Arngríms-
sonar sem blaðamanninum þótti 
hafa margt til síns máls þegar 
kom að rökum fyrir hagkvæmni 
íslenska kvótakerfisins. En svo 
barst talið að samfélagslegri 
ábyrgð útvegsmanna. Knight 
skrifar í grein sinni, sem birtist 
árið 2011:

„Angistin virðist tilheyra 
öllum á Íslandi um þessar mund-
ir, ekki aðeins þeim sem finnst 
þeir hafa orðið undir í lífinu 
eða lent á vonarvöl að ósekju 
vegna hrunsins. Undir lok sam-
talsins spurði ég Friðrik hvort 
hann héldi að sjávarútvegsfyrir-
tækin hefðu skyldum að gegna 
við að hjálpa til við endurreisn 
þjóðarinnar. „Það höfum við svo 
sannarlega,“ sagði hann. En svo 
þagnaði hann og sagði trúnaðar-
fullur: „Ég veit ekki hversu 
mikið þú hefur heyrt af þessu, 
umræðunni. Í augum sumra 
stjórnmálamanna erum við eins 
og …“ Friðrik leitaði að rétta 
orðinu. „Okkur er kennt um allt.“ 

„Mafían?“ stakk ég upp á. „Það 
má kannski nota það orð,“ svar-
aði hann. „Þetta er samt frek-
ar eins og Gyðingarnir í landi 
sem við þekkjum fyrir 60 árum 
síðan. Þetta er ótrúlegt.“

Ótrúlegt? Að sumir íslenskir 
stjórnmálamenn hafi sömu við-
horf til íslenskra útgerðarmanna 
og nasistar höfðu til Gyðinga 
í Þýskalandi?  Vilji myrða þá? 
Útrýma þeim? Að til hafi stað-
ið að koma upp þrælkunar- og 
útrýmingarbúðum og senda alla 
útgerðarmenn landsins þangað 
eftir að eigur þeirra hafi verið 
gerðar upptækar? Að umræður 
um að útgerðarmenn greiði til 
samfélagsins svolitla rentu af 
þeirri auðlind sem lög segja vera 
í þjóðareigu, séu sambærilegar 
við þá orðræðu sem nasistar við-
höfðu um Gyðinga? 

Ótrúlegt? Það má kannski nota 
það orð.

„Okkur er kennt um allt“ 
Ummæli Friðriks J. Arngríms-
sonar í þessu viðtali fyrir tveim-
ur árum eru vissulega til vitnis 
um þann þjóðarlöst að líta á það 
sem einhvers konar vígstöðu í 
lífsbaráttunni að vera  ofsóttur, 
og hyllast menn þá til að útmála 
ofsóknirnar á hendur sér sem 
átakanlegast. Það þekkjum við. 
Þetta er viss tegund af íslensk-
um frekjukúltúr. En þessi 
ummæli eru eiginlega handan 
við hefðbundna íslenska kvein-
stafi. Þau sýna mann sem hefur 
ekki tilfinningu fyrir því hvað er 
við hæfi að segja við þokkalega 
upplýsta Evrópubúa og hvað ekki 
– heimaríkan heimalning, sem 
virðist ekki þekkja vel til sögu 
Evrópu. En fyrst og fremst sýna 
þessi ummæli stórundarlega 
sjálfsmynd íslenskra útgerðar-
manna.

Það er sérlega eftirtektar-
vert hvernig Friðrik hraðar sér í 

hlutskipti fórnarlambsins þegar 
hann er spurður um ábyrgð. 
Það er eins og hann kunni ekki 
aðra orðræðu. Hann tekur undir 
að íslenskir útgerðarmenn hafi 
samfélagslegum skyldum að 
gegna við þjóðfélagið, en í stað 
þess að útlista í hverju þær 
kunni að vera fólgnar leiða hug-
renningartengslin hann óðara 
út í að að líkja kvótagreifum 
Íslands við örlög Gyðinga í 
Þýskalandi nasismans. Hann 
notar ekki tækifærið hér til að 
segja eitthvað jákvætt, upp-
byggilegt, sameinandi, ábyrgðar-
fullt. Hann er fullur tortryggni 
– nei: hann er fullur ofsóknaróra. 
Hann gefur til kynna að ef þeir 
láti svo mikið sem tommu eftir 
þá sé þeim búin glötun og gas-
klefar.

Það sorglega við þetta allt 
saman er að Íslendingar eru upp 
til hópa stoltir af sjávarútvegi 
sínum; þeir líta upp til íslensku 
sjómannanna sem er hugsanlega 
sú stétt hér á landi sem  mestrar 
almennrar virðingar nýtur. 
Íslendingar vilja upp til hópa að 
útgerðin gangi vel, sjómenn hafi 
miklar tekjur, gróði sé í grein-
inni, sjávarþorpin dafni og vel 
sé gengið um auðlindina. Flestir 
Íslendingar tengjast sjónum á 
einn eða annan hátt, hafa verið 
sjálfir til sjós eða eiga  nána ætt-
ingja sem hann hafa stundað. 

Brjótum þennan múr!
Útgerðarmenn þurfa að fara að 
gera sér grein fyrir því að þeir 
eru ekki Ísraelsmenn, lítill og 
harðsnúinn hópur sem býr við 
stöðugt umsátursástand þeirra 
sem vilja þá feiga. Slíkt viðhorf 
er einungis vitnisburður um ein-
hvers konar allsherjar  hópsefjun 
meðal þeirra sem komin er 
handan velsæmismarka. Þeir 
verða að fara að koma til byggða 
í hugmyndum sínum. Þeir eru 

partur af okkur hinum og við 
erum partur af þeim.  Því fyrr 
sem þeir gera sér grein fyrir 
þessu því betra fyrir okkur öll – 
líka þá. 

Þeir verða þá að byrja á því 
að rífa þann grátmúr sem þeir 
hafa hlaðið kringum sig, allt frá 
því að fyrirrennari Friðriks J. 
Arngrímssonar hóf að ganga við 
sinn grátstaf í fjölmiðlum, eins 
og við munum öll sem komin 
erum á miðjan aldur. Þeir eiga 
að vera jákvæðir. Menn sem eiga 
svona mikið af skipum og fisk-
veiðiheimildum og Range-Rover-
um og húsum eiga að bera sig 
vel, vera glaðir og kátir, öðrum 
og sér til ununar. Þeir eiga að 
hætta þessu þvaðri um mjólkur-
kaffidrykkju og miðbæinn í 
Reykjavík. Þeir eiga að skila 
okkur aftur Morgunblaðinu og 
hætta að fjármagna þetta furðu-
lega röfl sem Reykjavíkurbréfin 
eru að verða. Þeir eiga að tala 
við okkur og hætta að grenja. 
Og þeir eiga sóma síns vegna 
að hætta að líkja sér við ofsótt-
asta fólk veraldar fyrir það 
eitt að vera beðnir um að borga 
sanngjarnan hluta gróðans í 
sameigin lega sjóði.

Gróði er góður. En græðgi er 
vond.

Við grátmúrinn
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Það sorglega við 
þetta allt saman er 

að Íslendingar eru upp til 
hópa stoltir af sjávarútvegi 
sínum; þeir líta upp til ís-
lensku sjómannanna sem 
er hugsanlega sú stétt 
hér á landi sem mestrar 
 almennrar virðingar nýtur.  

AF NETINU
Stenst ekki 

Stundum er ekki allt í lagi í 
Bandaríkjunum.

Nú á að ákæra mann fyrir 
njósnir–  en hann kom upp 
um eitthverjar umfangsmestu 
njósnir allra tíma.

Í augum umheimsins er 
Edward Snowden hetja og 
Bandaríkin munu aðeins skaða 
álit sitt með því að ofsækja 
hann.

Hann er maðurinn sem 
ljóstrar upp um samfélag sem er 
gegnsýrt af eftirliti, þar sem er 
fylgst með hverri athöfn manns, 
orðum–  og kannski einhvern 
tíma hugsun.

Það skal ekki fangelsa þá sem 
hlera síma og internet–  heldur 
þann sem segir frá hlerununum. 
Það stenst náttúrlega enga 
skoðun.

eyjan.pressan.is/silfuregils 
Egill Helgason 

Forsendubrestur allra
Margir urðu fyrir miklu tjóni 

í hruninu. Sumir misstu allt 
sitt, sumir vinnu og aðrir eignir. 
 Aldraðir og öryrkjar töpuðu 
miklu. Sömuleiðis námsmenn 
og skuldarar hárra húsnæðis-
lána. Allt má kalla þetta for-
sendubrest, ef menn vilja. Engir 
300 milljarðar af almannafé 
finnast til að leiðrétta tjón 
bara eins hópsins. Samt trúðu 
skuldarar íbúðalána, að það 
væri hægt. Framsókn lofaði 
meira gullregni en sem nemur 
öllum samanlögðum loforðum 
pólitíkusa frá upphafi fullveldis. 
Hafa má kosningarnar til marks 
um pólitíska heimsku fjölmargra 
og ósvífni vinsælasta bófans í 
pólitíkinni um þessar mundir.

http://www.jonas.is
Jónas Kristjánsson

Vinsælasti bíll heims á enn betra verði
FORD FOCUS TREND EDITION

Ford Focus, söluhæsti bíll í heimi árið 2012, er nú fáanlegur í nýrri útfærslu. 
16“ álfelgur eru undir bílnum og sérstakt Trend Edition áklæði á sætum. 
Loftkæling, öflug aksturstölva, regnskynjari í framrúðu og blátannarbúnaður 
eru einnig til staðar. Til viðbótar hefur verið hugað að fjölmörgum 
praktískum atriðum, svo sem sjálfvirkri dimmingu á baksýnisspegli 
og sniðugri hurðavörn. Komdu og reynsluaktu vinsælasta bíl heims.

Ford Focus Trend Edition 5 dyra, 1,0 EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,0 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 114 g/km., fær frítt í stæði í Reykjavík 
í 90 mín. í senn. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu. 

ford.is

Vinsælasti bíll heims
FORD FOCUS TREN

Ford Focus, söluhæsti 
16“ álfelgur eru undir 
Loftkæling, öflug akstu
eru einnig til staðar
praktískum atriðum, 
og sniðugri hurðavör

5 DYRA FRÁ

STATION FRÁ

FORD FOCUS

3.390.000 KR.

3.540.000 KR.

TREND EDITION
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MERKISATBURÐIR
79 Títus tekur við sem Rómarkeisari eftir lát Vespasíanusar.
1000 Kristni er lögtekin á Alþingi.
1618 Morðbréfamálið: Jón Ólafsson lögréttumaður kærir Guð-
brand Þorláksson biskup fyrir eftirlitsmönnum konungs.

Ég byrjaði að læra á blokkflautu hjá 
Oddgeiri Kristjánssyni árið 1962, 
þegar ég var tíu ára,“ segir Gísli 
Helgason um upphaf flautuleiks-
ins. „Ég held það hafi svo verið á sjó-
mannadaginn 1963 sem ég kom fyrst 
fram sem blokkflautuleikari og þá með 
tvíburabróður mínum, Arnþóri, á sjó-
mannadagsskemmtun í Eyjum.“

Gísli var við nám í Blindraskólanum 
í Reykjavík á veturna og sótti söngtíma 
í Miðbæjarskólanum þar sem Jón G. 
Þórarinsson kenndi. „Hann var mjög 
öflugur og fékk okkur krakkana til að 
gera hitt og þetta eins og að koma fram 
á skólaskemmtunum. Honum þótti ekki 
mjög mikið til blokkflautunnar koma 
og ákvað að það væri líklega best fyrir 
mig að læra á klarinett. Það var safnað 
fyrir klarinetti handa mér og ég spilaði 
á það í nokkur ár, en einhvern veginn 
náði ég ekki alveg sambandi við það. 
Ég spilaði á það til fimmtán eða  sextán 
ára aldurs en var alltaf með blokk-
flautuna meðfram og ákvað síðan að 
halda mig bara við hana.“

Gísli segist ekki geta útskýrt hvers 
vegna hann kaus blokkflautuna fram 
yfir önnur hljóðfæri en þykir líkleg-
asta skýringin vera sú að hann hafi 
átt auðveldara með að tjá tilfinningar 
sínar á hana. „Ég hafði heyrt að menn 
spiluðu ekki beint á blokkflautu heldur 
syngju miklu fremur og ég gat túlkað 
mjög mikið á hana.“ Hann fann þó enn 
fyrir því að blokkflautan þætti ekki 
nógu merkilegt hljóðfæri og ákvað að 

skipta um. „Þegar ég fór í menntaskóla 
fannst mér að ég þyrfti að ná eitthvað 
lengra í flautuleik. Foreldrar mínir 
höfðu gefið mér þverflautu sem ég var 
mjög ánægður með og ég hafði sam-
band við Sigursvein D. Kristinsson, 
skólastjóra og stofnanda Tónskólans, 
og spurðist fyrir um skólavist. Ég gat 
ekki lesið nótur vegna sjóndepru og 
Sigursveinn svaraði því til að ég ætti 
þá enga framtíð fyrir mér sem flautu-
leikari og gaf mig upp á bátinn. Þetta 
tók ég mjög nærri mér og það fældi 
mig frá því að spila í nokkur ár.“

Fælingin varð þó ekki til frambúðar, 
sem betur fer, og strax á menntaskóla-
árunum var Gísli farinn að spila í tríói 
með Arnþóri bróður sínum og öðrum 
manni til. „Upp úr tvítugu sneri ég mér 
svo aftur alfarið að blokkflautunni og 
hef haldið mig við hana síðan.“

Tónlistarferill Gísla hefur verið 
nánast óslitinn síðan og hljómsveit-
irnar sem hann hefur leikið með eru 
orðnar margar. Má þar nefna Hálft í 
hvoru, Islandica, Visionaries og fleiri. 
Engin þeirra hljómsveita mun þó leika 
með honum á tónleikunum sem hann 
hyggst halda til að fagna hálfrar aldar 
tónlistar ferli. „Ég hef af og til verið að 
vinna með Tómasi Tómassyni bassa-
leikara og Ásgeir Óskarsson trommu-
leikari hefur leikið á flestum mínum 
plötum þannig að það varð ofan á að 
hljómsveitin Bítladrengirnir blíðu 
í stríðu, sem þeir Tómas og Ásgeir 
skipa ásamt Magnúsi R. Einarssyni og 

Eðvarði Lárussyni, myndi verða með 
mér á afmælistónleikunum. Þetta verða 
þrennir tónleikar og kannski fleiri. Þeir 
fyrstu verða á Café Rosenberg 27. júní, 
aðrir á Græna hattinum á Akureyri 29. 
júní og svo förum við til Eyja og höldum 
tónleika í Alþýðuhúsinu 7. júlí. Við fáum 
ungan hljómborðsleikara sem heitir 
Hlynur Þór Agnarsson í lið með okkur 
og söngvarinn verður enginn annar 
en Ólafur Þórarinsson, betur þekktur 
sem Labbi í Mánum. Á tónleikunum í 
Eyjum eru svo allar líkur á að Bjartmar 
 Guðlaugsson, jafnaldri minn úr Eyjum, 
sláist í hópinn.“

Hvað stendur upp úr eftir fimm-
tíu ára feril? „Ég held að starfið með 
 Islandicu og Hálft í hvoru standi upp 
úr. Auðvitað eru líka margar minning-
ar bundnar við það þegar við bræður 
vorum að spila saman og eins gerði ég 
dálítið af því að spila á  sjúkrahúsum 
landsins, sem er eftirminnilegt. Við 
Herdís kona mín höfum líka  spilað 
mikið saman. Reyndar finnst mér 
flestallt skemmtilegt sem ég hef gert í 
tónlist og ég hef alltaf unnið með góðu 
fólki, sem skiptir auðvitað mestu máli.“  

 fridrikab@frettabladid.is

Auðvelt að tjá tilfi nn-
ingar á blokkfl autuna
Gísli Helgason blokkfl autuleikari fagnar fi mmtíu ára samfelldum tónlistarferli með 
þrennum tónleikum á næstu vikum. Hann segir blokkfl autuna ekki hafa þótt merkilegt 
hljóðfæri þegar hann var að byrja, en hann hafi  alltaf kunnað best við hana.

Þennan dag árið 1956 bauð 
Hræðslubandalagið svokallaða 

fram til alþingiskosninga en það var 
kosningabandalag sem Alþýðuflokk-

ur og Framsóknarflokkur gerðu 
með sér. Flokkarnir freistuðu þess 
að nýta kjördæmaskipanina 

til að ná meirihluta 
þingmanna án þess 
að hafa meirihluta 
kjósenda á bak við sig. 

Það mistókst þó því bandalagið fékk 
33,9% atkvæða og 25 þingmenn af 
52. Í kosningunum árið 1953 fengu 
 flokkarnir samanlagt 37,5% atkvæða 
og 22 þingmenn. 

Samvinna flokkanna fólst í því 
að þeir buðu ekki fram hvor gegn 
öðrum. Framsóknarflokkurinn bauð 
því ekki fram í þeim kjördæmum þar 
sem Alþýðuflokkurinn var sterkur og 
öfugt. Flokksmenn voru hvattir til að 

kjósa samstarfsflokkinn í þeim kjör-
dæmum þar sem þeirra eigin flokkur 
bauð ekki fram. 

Þótt flokkarnir vildu kalla sam-
starfið bandalag umbóta var augljóst 
að þeir náðu saman af hræðslunni 
einni enda vildu þeir báðir koma 
Sjálfstæðis flokknum frá völdum. 
Flokkarnir mynduðu meirihluta með 
Alþýðubandalaginu undir forystu 
Hannibals Valdimarssonar.

ÞETTA GERÐIST 24. JÚNÍ 1956

Hræðslubandalagið býður fram

SPILAÐ OPINBERLEGA 
Í 50 ÁR  Gísli fagnar 
 tímamótunum með að 
minnsta kosti þrennum tón-
leikum á næstu vikum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

  Það var safnað fyrir 
klarinetti handa mér og ég 

spilaði á það í nokkur ár, en 
einhvern veginn náði ég ekki 

alveg sambandi við það.

HANNIBAL 
VALDIMARSSON

Miðaldasönghópurinn Voces 
Thules kemur fram á þriðju 
tónleikum tónlistarhátíðar-
innar „Þriðjudagskvöld 
í Þingvallakirkju“ annað 
kvöld klukkan 20. Á dag-
skránni verða meðal  annars 
söngvar úr  Þorlákstíðum, 
Draumkvæði úr  Sturlungu, 
Vikivakar og heiðnir 
 söngvar. 

Ókeypis aðgangur er að 

tónleikunum í Þingvalla-
kirkju en frjáls framlög við 
kirkjudyr. Tónleikagestir eru 
beðnir um að leggja bílum 
sínum við Flosagjá og ganga 
til kirkju.

Daginn eftir halda þeir 
félagar til Haarlem í Hollandi 
og koma fram á alþjóðlegu 
tónlistarhátíðinni Koorbiënn-
ale og flytja þar efni úr tón-
listararfi Íslendinga.

Draumkvæði, 
vikivakar og 
Þorlákstíðir
Tónlistarhátíðin Þriðjudagskvöld í Þing-
vallakirkju heldur áfram annað kvöld. 

MIÐALDA-
STEMNING 
 Voces Thules 
flytja miðalda-
tónlist í 
Þingvallakirkju 
annað kvöld.

Bragi Valdimar Skúlason textasmiður fóstrar handritið 
Kvæðabók úr Vigur, pappírshandrit frá 17. öld, og opnar 
sýningu í Vigur í Ísafjarðardjúpi á morgun klukkan 15. Við 
það tækifæri afhendir hann, ásamt fræðara sínum Margréti 
Eggertsdóttur, heimamönnum nákvæma eftirgerð Hersteins 
Brynjólfssonar af handritinu við hátíðlega athöfn þar sem 
handritið verður kynnt. 
Sýningin er haldin í samvinnu við heimamenn í Vigur með 
stuðningi Byggðasafns Vestfjarða, Menningarráðs Vest-
fjarða og embættis Jóns Sigurðssonar. Hönnuðir sýningar-
innar eru Finnur Arnar Arnarson myndlistarmaður og 
 Sigrún Sigvaldadóttir, grafískur hönnuður. 
Í ár eru 350 ár liðin frá fæðingu Árna Magnússonar og mun 
þess verða minnst með margvíslegum hætti allt árið. Hand-
ritin alla leið heim er eitt af verkefnum Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum á 

afmælis árinu. Eftirgerðir Hersteins 
Brynjólfs sonar af sex handritum 
verða sýndar á sex stöðum vítt og 
breitt um Ísland, sem næst þeim 
stöðum sem Árni fékk þau.  Nokkrir 
þjóðþekktir einstaklingar tóku að 

sér að fóstra handrit; þeir heimsóttu 
Árnastofnun og handritafræðingar 
kynntu þeim handritin, útlit þeirra og 
sögu og efnið sem þau hafa að geyma. 

Fóstran fer svo heim í hérað með eftir-
líkinguna og afhendir heimamönn-
um við hátíðlega athöfn þar sem boðið 

 verður upp á dagskrá með kynn-
ingu á handritinu og sögu þess.

Kvæðabókin 
heim í Vigur
Verkefnið Handritin alla leið heim gengur vel.

Á HEIMASLÓÐUM  Bragi Valdimar 
er ættaður úr Hnífsdal og verður 
því á heimaslóðum með Kvæða-
bók úr Vigur á morgun.
 FRÉTTABLAÐIÐ/

Elskuleg mamma okkar, 
Guðrún Þórðardóttir Skowronski 

lést á heimili sínu að Hrafnistu í Reykjavík 
föstudaginn 21. júní.

Henry Val Skowronski
Karol Ann Skowronski
Agnes Sigurveig Skowronski
Tekla Guðrún Skowronski
Jane Skowronski



Fyrirtækið Heyrn hefur um  nokkurn 
tíma boðið viðskiptavinum upp 
á þráðlausan aukabúnað með 

heyrnar tækjum frá ReSound sem nefnast 
Síma klemma+ og smáhljóðnemi. Klemm-
an virkar þannig að ef notandinn smellir 
á hana þegar hann talar í síma færist 
hljóðið úr símanum í heyrnartækið. 
 Ellisif Katrín Björnsdóttir, heyrnarfræð-
ingur og framkvæmdastjóri Heyrnar, seg-
ir tækin mikla framför fyrir heyrnarskert 
fólk. „Ef viðkomandi aðili svarar í síma 
í miklum hávaða getur hann til dæmis 
lækkað eða slökkt á heyrnartækinu sjálfu 
og um leið heyrt vel í símanum. Þannig 
flytur Símaklemman+ hljóðið kristaltært 
beint í heyrnartækið og hægt er að njóta 
símtalsins betur. Símaklemman+ er í 
raun viðbót við heyrnartækið sem er þá 
alltaf tengt við símann. Ef viðkomandi á 
snjallsíma getur hann hlaðið niður smá-
forriti (appi) og stjórnað heyrnartækinu 
með því.“ Auk þess er hægt að streyma 
tónlist beint í heyrnartækið með smá-
hljóðnemanum, til dæmis úr síma eða 
öðrum hljóðtækjum. Símaklemman+ er 
einföld í notkun að sögn Ellisifjar. „Lögð 
er áhersla á að allar aðgerðir virki með 
einum smelli. Notandinn festir bara 
símaklemmuna á sig og hefur símann í 
vasanum eða handtöskunni.“

Einnig má nota símaklemmuna eins 
og handfrjálsan síma. Þannig er einfalt 
að tala í símann í bílnum eða á ferð-
inni. Síminn getur þá verið í vasanum 
eða handtöskunni. „Þegar ekki er verið 
að tala í símann má síðan nota símak-
lemmuna sem einfalda fjarstýringu 
fyrir heyrnartækin. Nemendur hafa 
einnig nýtt smáhljóðnema frá ReSound 
í kennslustundum og fyrirlestrum. Þá er 
hljóðneminn settur á kennarann og allt 
sem hann segir heyrist skýrt beint inn í 
heyrnartækið. Erilsamur bekkur er því 
ekki að trufla hljóðið.“

Í júní býður Heyrn upp á fría heyrnar-

greiningu og ráðgjöf, 
auk þess sem hægt er 
að fá símaklemmuna og 
smáhljóðnemann lánað til 
prufu. Þannig fæst líka besta 
upplifunin að sögn Ellisifjar.  
Nánari upplýsingar má finna á 
www.heyrn.is.

MARKMIÐIÐ AÐ 
ALLIR HEYRI VEL
HEYRN KYNNIR  Símaklemma+ og smáhljóðnemi frá ReSound er mikil fram-
för fyrir heyrnarskert fólk og auðveldar lífið við alls konar dagleg störf.

EINFALT Í NOTKUN
Símaklemma+ og 
heyrnar tæki frá 
 ReSound.
MYND/ÚR EINKASAFNI

ráðgjöf, 
m hægt er 
emmuna og 
mann lánað til
g fæst líka besta

EINFALT Í NOTKUN
Símaklemma+ og 
heyrnar tæki frá 
ReSound.

LEIKFÖNG FRÁ LIÐINNI ÖLD
Í Friðbjarnarhúsi á Akureyri er fallegt leikfangasafn sem 
Guðbjörg Ringsted rekur. Fyrir þá sem eru á ferðinni á 

Norðurlandi er upplagt að kíkja inn í þetta fallega hús og 
skoða leikföng frá liðinni öld. Opið er frá kl. 13-17. Hægt 
er að skoða nánar á Facebook-síðu safnsins. 

MIKIL FRAMFÖR
Símaklemma+ er mikil 
framför fyrir heyrnar-
skert fólk að sögn 
 Ellisifjar Katrínar Björns-
dóttur, framkvæmda-
stjóra Heyrnar.
MYND/STEFÁN
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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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Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473  
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Elín Rós Elíasdóttir lauk nýverið 
B.A.-námi í innanhúshönnun við 
Middlesex University í London. 

Hún segir námið síðastliðin þrjú ár hafa 
verið áhugavert og skemmtilegt. „Ég 
hef fengið að taka þátt í samkeppnum 
og sýningum og unnið í samstarfi við 
hönnuði.“ Skólaverkefnin hafa verið af 
ýmsu tagi, allt frá hefðbundnu íbúða-
húsnæði til framtíðarsýnar á ónýttum 
bensínstöðvum. „Svoleiðis verkefni 
kann ég vel að meta, þau sem lúta að 
framtíðinni og sjálfbærni í hönnun og 
 arkitektúr. Það er mikilvægt að vera inni 
í þeim málum, ekki bara sem hönnuður 
heldur sem manneskja á jörðinni,“ segir 
Elín. 

Útskriftarverkefni Elínar var safn af 
nokkuð frumlegum toga. „Það fjallar um 
lykt og áhrifa hennar á heilann og þá 
aðallega lykt eins og líkamsferómón,“ 
útskýrir Elín. „Ég hannaði rými sem 
er safn af mismunandi lykt og fólki er 
boðið að koma og upplifa. Tilgangur 
safnsins er að reyna finna út hvort nota 
megi áhrifin til lækninga, til dæmis á 
þunglyndi og öðrum andlega tengdum 
sjúkdómum.“ 

Undirbúningur verkefnisins var 
langt ferli, eða rúmir fimm mánuði. 
 Hugmyndin kviknaði í samræðum við 
kærastann hennar og frænda hans. „Við 
ræddum um óvenjulegustu söfn sem við 
höfðum komið á og þá kom þessi hug-
mynd um að gera safn af lykt. Í kjölfarið 
fylgdi svo gríðarleg rannsóknarvinna og 
úr varð sem varð,“ segir Elín.

Í sumar ætlar hún að slaka á og njóta 
veðurblíðunnar í London með kærasta 
sínum, Braga Árnasyni leikara. „Við 
 ætlum að ferðast, grilla og keyra um í 
enskri sveit. Daginn eftir að ég útskrif-
ast fer ég í ferðalag til Írans og þaðan 
held ég áfram til Indlands þar sem við 
Bragi hittumst og heimsækjum styrktar-
barnið okkar. Svo endum við ferðalagið 
í Taílandi með móðurfjölskyldunni 
minni sem þar býr.“ 

Sumarið er því þétt skipað hjá Elínu 
en haustið er hins vegar alveg óráðið. 
„Mér finnst það dálítið spennandi, að 
vita ekki alltaf hvað maður er að fara 
gera næst! Ég er með nokkur járn í 
 eldinum svo það kemur bara allt í ljós,“ 
segir Elín brosandi. 
 ■ halla@365.is

SAFN AF LYKTUM
INNANHÚSHÖNNUN  Elín Rós Elíasdóttir, nýútskrifaður innanhúshönnuður, 
hannaði rými fyllt lykt sem útskriftarverkefni sitt. 

FERÐAST Í SUMAR
Í sumar ætlar Elín 
Rós að ferðast með 
 kærastanum sínum, 
Braga, um sveitir Eng-
lands, til Írans, Indlands 
og Taílands, þar sem 
móðurfjölskylda hennar 
býr.

SINDRASTÓLLINN AFTUR 
KOMINN Í FRAMLEIÐSLU
Sólóhúsgögn leita nú að tveggja sæta sófa úr Sindralínunni eftir Ásgeir 
Einarsson til mælinga en framleiðsla er hafin á ný á húsgögnunum.

Sólóhúsgögn hafa í samvinnu við GÁ húsgögn hafið framleiðslu 
á Sindrastólnum eftir Ásgeir Einarsson á nýjan leik. Sindra-
stólinn hannaði Ásgeir, ásamt sófa, skemli og borðstofustól, og 
setti á markað árið 1962. 

Framleiðslu á línunni var síðar hætt en árið 2012, í tilefni 
þess að fimmtíu ár voru liðin frá því Sindralínan var hönnuð, 
voru framleidd fimmtíu sérnúmeruð eintök af hægindastólnum 
hjá Sólóhúsgögnum og GÁ húsgögnum.

Almenn framleiðsla er nú þegar hafin á hægindastólnum og 
skemli úr línunni en Sólóhúsgögn hafa óskað eftir tveggja sæta 
Sindrasófum til láns, til uppmælingar svo hægt verði að fram-
leiða sófa einnig. Fáir sófar voru framleiddir á sínum tíma og 
ekki hefur enn tekist að hafa uppi á einum slíkum.

Sindralínan var klædd íslenskri ullargæru og verður áfram í 
nýrri framleiðslu. Viðskiptavinir geta valið gæru á sinn stól.

 ■ heida@365.is

SINDRASTÓLLINN 
Almenn framleiðsla 
er hafin á ný á Sindra-
stólnum sem hann-
aður var árið 1962 af 
Ásgeiri Einarssyni. 
MYND/SÓLÓHÚSGÖGN

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is
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NASHVILLE 
Splunkunýr þáttur um tvær söngkonur – önnur stefnir 
hraðbyri á stjörnuhimininn en hin man fífil sinn fegurri. 
Frábærir þættir sem hlotið hafa einróma lof gagnrýnenda. 
Hayden Panettierre og Connie Britton þykja frábærar í 
aðalhlutverkunum.

Save the Children á Íslandi



FASTEIGNIR.IS
24. JÚNÍ 201325. TBL.

Fasteignamarkaðurinn ehf.: 
Fallegt og vel skipulagt 203,9 
fermetra endaraðhús á þremur 
hæðum, auk 28,0 fermetra 
bílskúrs á frábærum stað í 
suðurhlíðum Kópavogs.

A ðalhæðin er 72,3 fm. 
Gengið er inn í flísalagða 
forstofu með fataskápum.

Gestasalerni með glugga, flísa-
lagt í gólf og veggi. Forstofu-
herbergi, parketlagt og með fata-
skápum. Holið er flísalagt og með 
fataskápum.

Parketlagt eldhús með fallegum 
upprunalegum innréttingum, flís-
ar á milli skápa. Borðaðstaða er í 
eldhúsi. Samliggjandi stofur eru 
parketlagðar, bjartar og  rúmgóðar 
með fallegu útsýni.

Efri hæðin er 65,8 fm. Gengið 
er upp teppalagðan steyptan stiga.

Þrjú parketlögð barnaherbergi, 
öll með fataskápum. Flísalagt, 
rúmgott hjónaherbergi með fata-
skápum. Útgengi á svalir til  suðurs 
úr hjónaherbergi og mjög fallegt 
útsýni að Reykjanesi, Bláfjöllum 
og út á sjóinn.

Baðherbergi, flísalagt í gólf og 
veggi.

Kjallari, 65,8 fm. Gengið niður 
parketlagðan steyptan stiga en 
geymsla er þar undir. Rúmgott 
þvottaherbergi með innréttingu, 
flísalagt í gólf og hluta veggja. 
Gufubað í góðu ástandi og tvær 
geymslur. Þá er rúmgóð sjón-
varpsstofa, flísalögð og með út-
gengi á hellulagða afgirta verönd 
til  suðurs.

Gróðurhús í garði.
Aðkoma að bílskúr er neðan við 

húsið um malbikaða innkeyrslu 
með bílastæðum. 

Bílskúrinn er með rafmagni, 
rafmótor á bílskúrshurð og hita. 
Gólf nýlakkað.

Húsið er í góðu ástandi. 

Nánari upplýsingar 
hjá Fasteignamarkaðnum, 
sími 570 4500.

Fallegt raðhús í Kópavogi

Fallegt endaraðhús í suðurhlíðum Kópavogs er til sölu hjá Fasteignamarkaðnum. 

3ja - 4ra herb. íbúð með stæði  
í bílakjallara, 104,3 fm, verð 32,5 m

Björt og falleg íbúð með sérgarði.

Sjón er sögu ríkari.

Auður Kristinsdóttir
lögg. fasteignasali

audur@fasteignasalan.is

Hörgshlíð 2, sérinngangur vesturenda
Opið hús þriðjudaginn 25. júní kl. 12:30 - 13:00

OPIÐ HÚS

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

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. 

Melbær -  Makaskipti. 
Fallegt 280 fm endaraðhús á þremur hæðum. Kjall-
ari og tvær hæðir ásamt frístandandi bílskúr. Mikið 
endurbætt að innan og möguleiki á aukaíbúð í 
kjallara.  Fallegur garður með sólpalli.  -  Skipti á 
minni eign möguleg.  

Vandað 34 íbúða fjölbýlishús 
á 5 hæðum fyrir 55ára og 
eldri. Flestar íbúðir með 
stæði í bílskýli. Húsið er á reit 
sem Húsvirki hf. og Hrafnista 
DAS fengu úthlutað til 
skipulagningar fyrir almennar 
íbúðir, þjónustuíbúðir, hjúkr-
unarheimili og þjónustumið-
stöð aldraða. 
Opið hús á morgun  
frá kl. 17:30 - 18:00.  

Reynimelur 88 - glæsileg 4ra.
Glæsileg um 95 fm 4ra herbergja endaíbúð á efstu 
hæð. Búið er að endurnýja íbúðina mikið og er hún 
björt og falleg. Frábært útsýni af stórum horns-
völum. Verð 31,5 milljónir. Opið hús þriðjud. 
25/6 frá kl. 17:30 - 18:00. 

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 afgirtum ca 100 
fm  sólpalli. V. 62,9 m

Fensalir  - 2ja herb.
Vönduð 77 fm íbúð á jarðhæð með stórum  35 fm 
afgirtum sólpalli.   Góðar innréttingar og gólfefni 
og flísalagt þvottahús innan íbúðar.   Laus til 
afhendingar.  Áhv 19,4 m   

Klapparhlíð 9 - 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. 
Opið hús 24. júní kl. 19:00 - 19:30
V. 19,9m

Skráðu í sölu – Góð sala  
Hjá okkur starfar metnaðarfullt starfsfólk sem skilar 
góðum árangri. Traust örugg þjónusta í áratug á 
sanngjörnu verði. Hringdu núna og skráðu í sölu 
hjá okkur.

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 
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

ÆGISGRUND- GARÐABÆ.
- 224,0 fm. einbýli á þremur pöllum að meðt. 54,4 fm. bílskúr.
- Í dag nýtt sem tvær íbúðir, en auðvelt að breyta aftur í eina.
- Stór og skjólgóð viðarverönd til suðurs með heitum potti.
- Frábær staðs. Stutt í skóla og þjónustu.

SUNDLAUGAVEGUR - MEÐ BÍLSKÚR.
- Glæsileg 101,7 fermetra íbúð á efri hæð með suðursvölum.
- Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum
- Samliggjandi stofur með útgengi á suðursvalir. 2 herbergi.
- 21,6 fm. bílskúr. Sér bílastæði er á lóð

HÁTEIGSVEGUR, RVK. NEÐRI SÉRH.
- 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.

ÞJÓRSÁRGATA- REYKJAVÍK. 
- 112,4 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.
- Mikið endurnýjuð húseign.
- 439,5 fm. eignarlóð.
- Mögulegt að byggja bílskúr á lóðinni.

GRJÓTAGATA- REYKJAVÍK.
- Stórglæsilegt einbýlishús í Grjótaþorpinu.
- Leyfi fyrir gistiheimilisrekstri. Allt innbú til rekstarins fylgir.
- Húsið var allt endurbyggt í upprunalegum stíl árið 1999.

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

BOGAHLÍÐ – RVK. 4-5 HERBERGJA. 
- 126,2 fm. íbúð á jarðhæð, geymsla, bílastæði í bílgeymslu.
- Vandaðar innréttingar og gólfefni.
- Opið eldhús, rúmgóð setustofa, 2 svefnherbergi.
- Sér hellulögð verönd í suðvestur.

EFSTASUND- RVK. 4RA HERBERGJA.
- Mikið endurnýjuð 85,1 fm. íbúð á jarðhæð.
- Sérinngangur. 35,0 fm. bílskúr.
- Endurnýjuð gólfefni, baðherbergi, raflagnir o.fl.
- Skjólsæl lóð. Verönd til suðurs á baklóð

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.

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

SKÚLAGATA- 55 ÁRA OG ELDRI. LAUS
- 101,1 fm. 3ja–4ra herb. íbúð á 3. hæð. Stæði í bílageymslu.
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpshol. 2 svefnherb.
- Flísalagðar yfirbyggðar svalir.
- Hús nýviðgert að utan og málað.

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

BRÆÐRABORGARSTÍGUR- RVK.
- 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.

JÖRFABAKKI- REYKJAVÍK.
- 69,0 fm. íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli í neðra Breiðholti.
- Stofa og borðstofa með útgengi á svalir.
- Þvottaherbergi inn af eldhúsi.
- Ytra byrði húss er gott og í góðu viðhaldi.

NJÁLSGATA.
- Falleg 37,2 fm. ósamþykkt íbúð í kjallara.
- Sérinngangur. Laus til afhendingar nú þegar. 
- Á baklóð er sér 2,6 fermetra geymsla.
- Hús að utan í góðu ástandi og sameign líka.

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

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

45,0 millj.

44,9 millj. 52,9 millj.

69,9 millj.48,5 millj.

29,7 millj. 77,0 millj.

27,9 millj.

37,9 millj.

33,5 millj.

29,9 millj.

15,7 millj. 

13,5 millj.

23,9 millj.           

25,4 millj.

BRÆÐRATUNGA

Bræðratunga- Kópavogi.
Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,9 fm endaraðhús á þremur hæðum auk 28,0 fm. bílskúrs á frábærum stað í suðurhlíðum 
Kópavogs.  Samliggjandi rúmgóðar stofur. Sjónvarpsstofa með útgengi á hellulagða afgirta verönd til suðurs. 5 herbergi.
Útgengi á svalir til suðurs úr hjónaherbergi og mjög fallegt útsýni að Reykjanesi, Bláfjöllum og út á sjóinn. Gufubað. Gróðurhús á
baklóð. Verð 45,0 millj.VV

Langalína 7  – Sjálandi Garðabæ. 3ja herbergja.
Vönduð 115,5 fm.  íbúð á 3. hæð í vel staðsettu fjölbýlishúsi í Sjálandinu. Sér stæði í bílageymslu og sér þvottaherbergi innan
íbúðar. Íbúðinni var mikið breytt frá upphaflegri teikningu byggingaraðila og er mun meira í hana lagt, t.d. er næturlýsing í 
gólfum og veggjum, loft tekin niður að hluta og með innfelldri lýsingu, eldhús var stækkað og bætt við innréttingum og tækjum,
sérhannaðar ýmsar innréttingar o.fl. Verð 38,9 millj.VV Íbúðin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, merkt 0301-bjalla 08.

LANGALÍNA 7 

35,9 millj.

OPIÐ HÚS



HVANNALUNDUR – GARÐABÆ.
- Glæsilegt 206 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum bílskúr. 
- Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum.
- Samliggjandi stofur með útgengi í sólskála. 4-5 herbergi.
- Falleg ræktuð lóð með veröndum og skjólveggjum.

SIGURHÆÐ- GARÐABÆ.
- Fallegt og vandað 292,0 fm einbýli að meðt. 44,0 fm. bílskúr.
- 840 fm. skjólgóð lóð með afgirtri verönd og heitum potti.
- Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Arinn í stofum. 5 herbergi.
- Frábær staðsetning í góðu göngufæri við skóla.

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.
Eignin verður til sýnis á þriðjudag frá kl. 17.30-18.00. Verið velkomin.VV

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

STANGARHOLT - REYKJAVÍK. 5 HERBERGJA ÍBÚÐ
- 5 herbergja 123,6 fm. íbúð á 2. hæð miðsvæðis í Reykjavík.
- Íbúðinni fylgir 20,4 fm. bílskúr og sér geymsla í kjallara.
- Íbúðin er vel innréttuð. Allar innréttingar eru úr beyki.
- Flísalagðar svalir út af stofum til suðvesturs.

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.

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

MÖRKIN – REYKJAVÍK. VERSL.- OG IÐNAÐARHÚSN.
Mikið endurnýjað 1167,8 fermetra verslunar- og iðnaðarhúsnæði í á frábærum stað
með miklu auglýsingargildi, góðri aðkomu og fjölda bílastæða. Nýj gólfefni og ný-
máluð. Verslunarhæðin er 314,0 fm. og kjallari er 854,0 fm. lager með tvennum inn-
keyrsludyrum og rúmlega 4 metra lofthæð. Húsið að utan er í góðu ásigkomulagi.
Fjöldi bílastæða. Mögulegt er að fá keyptan lager á kostnaðarverði, sem og rekstur
sem í eigninni er í dag.

SOGAVEGUR-REYKJAVÍK. EFRI SÉRHÆÐ
- 122,9 fm 3ja – 4ra herbergja efri sérhæð auk bílskúrs.
- Afar vel innréttuð eign. Sérsmíðaðar innréttingar.
- Samliggjandi stofur. 2 herbergi. 2 baðherbergi.
- Extra háar innihurðir. Halogenlýsing. Eikarparket og flísar. 

SKÚLAGATA, REYKJAVÍK.  4RA HERB. Á EFSTU HÆÐ.
- Glæsileg 139,9 fermetra íbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð.
- Sér bílastæðis í upphitaðri bílageymslu.
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. 2 herbergi.
- Austursvalir. Húsið er allt nýendurnýjað að utan.

LÓNSBRAUT – HAFNARFIRÐI.
- 175,0 fm iðnaðarhúsnæði.
- Stór salur með góðri lýsingu og innkeyrsludyrum.
- Afhending getur verið fljótlega.
- Vel staðsett á hafnarsvæðinu í Hafnarfirði.

24,0 millj.

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI

SUMARBÚSTAÐIR

ATVINNUHÚSNÆÐI

39,9 millj.

37,9 millj. 

46,9 millj. 

49,9 millj. 

56,9 millj.

84,9 millj. 30,0 millj.

50,0 millj

39,9 millj.

Langalína 33-35 – Sjálandi Garðabæ.  
NÝJAR 3JA OG 4RA 

g
HERBERGJA ÍBÚÐIR.

Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í nýju og glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 109 fm.
upp í 151 fm. og afhendast fullbúnar án gólfefna, en baðherbergi og þvottaherbergi skilast flísalögð. Eikarinnréttingar í eldhúsi
og vönduð tæki. Sér stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Lyfta er í húsinu, sem gengur niður í bílageymslu.
Frábær staðsetning í fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Fallegar gönguleiðir eru í hverfinu.  Upplýsingar veittar á skrifstofu.

Kambasel 7 - Reykjavík.
Mjög gott 5 herbergja 188,9 fm. raðhús á tveimur hæðum í Breiðholti. Þar af er 20,8 fm. sambyggður bílskúr. Eldhús hefur verið
endurnýjað og stækkað auk þess sem baðherbergi á neðri hæð er nýlega endurnýjað. Stofa með aukinni lofthæð. Arinstofa með
útgengi á svalir til austurs. 4 herbergi. Húsið er í góðu ásigkomulagi að innan og utan og hefur alla tíð fengið gott viðhald. Steypt
innkeyrsla og stéttar fyrir framan húsið með snjóbræðslu. Lóð hússins er að öðru leyti falleg og ræktuð. Verð 40,9 millj.VV
Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl. 17.30-18.00. Verið velkomin.VV

LANGALÍNA 33-35KAMBASEL 7

OPIÐ HÚS

Eikjuvogur – byggingarlóð.

722,0 fm. byggingarlóð við Eikjuvog.

Teikningar eru til af 375,1 fm. einbýlishúsi á lóðinni 
að meðtaldri 55,2 fm. bílgeymslu. Teikningar sam-
þykktar af Reykjavíkurborg. Gjöld eru ógreidd.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

DALHÚS 
- EINSTÖK STAÐSETNING

Glæsilegt og frábærlega staðsett 231,4 fm einbýlishús á tveimur hæðum sem 
hefur verið endurnýjað á fallegan máta. Garður er glæsil. m. veröndum og 
heitum potti. Eignin er staðsett innst í botnlangagötu við grænt svæði þar sem 
finna má göngustíga, skíðalyftu o.fl. Þá er einnig mjög stutt í skóla, sundlaug 
og Íþróttasvæði Fjölnis. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.júní milli kl. 17:30 
og kl. 18:00. V. 69.5 m. 2898

REYNIMELUR 82 
- FRÁBÆR STAÐSETNING

Björt og falleg 3ja herbergja ca 74 fm íbúð á 1. hæð í nýlega viðgerðu fjöl-
býlishúsi í Vesturbæ Reykjavíkur. Rúmgóð stofa með góðum svölum til suðurs. 
Nýlegir gluggar og gler að mestu, þak endurnýjað, nýlegt baðherbergi og 
parket á gólfum. Frábær staðsetning. Eignin verður sýnd mánudaginn 24.júní 
milli kl. 17:30 og kl. 18:00.  V. 26,5 m.2907

 BARMAHLÍÐ 15 
- SÉINNGANGUR

Um er að ræða þriggja herbergja 100,5 fm íbúð í kjallara með sér inngangi. 
Íbúðin skiptist í forstofu, tvær geymslur, tvö rúmgóð herbergi, eldhús, stofu og 
baðherbergi. Björt eign. Eignin verður sýnd mánudaginn 24.júní milli kl. 17:30 
og kl. 18:00. V. 24,9 m. 2896

JÓRUSEL 5 
- AUKAÍBÚÐ

Fallegt og sjarmerandi 338 fm einbýlishús í Seljahverfi Reykjavíkur. Eigninni 
fylgir bílskúr og 2ja herbergja aukaíbúð í kjallara með sér inngangi. Fallegar 
stofur, nýlegt eldhús, fimm stór herbergi og suðurverönd með skjólveggjum. 
Fallegur garður í rækt. Eignin verður sýnd mánudaginn 24.júní milli kl. 17:30 
og kl. 18:00. V. 65,9 m. 2914

BLÖNDUHLÍÐ 17

Mjög góð og ný standsett 107 fm 4ra herbergja íbúð með sér inngang í sér-
staklega fallegu húsi við Blönduhlíð. Íbúðin skiptist í forstofu, stórt hol, eldhús, 
stofu, stórt hjónaherbergi, tvö minni herbergi og tvær geymslur. Sameiginlegt 
þvottahús er á hæðinni. Glæsileg íbúð sem er laus strax. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 25.júní milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 27,5 m.

GRANDAVEGUR 7 
- GLÆSILEG ÍBÚÐ

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð sem skiptist í hol, stofu með suður-
svölum og útsýni, opið eldhús, baðherbergi og herbergi. Í risi er hol (vinnu-
aðstaða) og herbergi. Mikil lofthæð er í stofu og eldhúsi. Á 1.hæð er geymsla 
íbúðarinnar sem er ekki meðtalin í fermetrum íbúðarinnar. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 25.júní milli kl. 17:30 og kl. 18:00.  V. 29,9 m. 2845

KÓRSALIR 1
- 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. Eignin verður sýnd mánudaginn 24.júní milli kl. 17:30 og kl. 
18:00. V. 30,9 m.2838

HÓLMAÞING 5A 
- GLÆSILEGT ÚTSÝNI. 

Fokhelt einbýli á einstökum stað í skógarjaðri með útsýni yfir Elliðarvatnið. 
Húsið er á þremur pöllum og er keyrt að því frá Elliðarvatnsvegi. Eignin verður 
sýnd miðvikudaginn 26.júní milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 68,0 m.2119

RITUHÓLAR
-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.  V. 72,9 m. 2902

ÁSVALLAGATA 20 
- HÆÐ OG BÍLSKÚR

Falleg og vel staðsett 165 fm neðri sérhæð ásamt 25,5 fm bílskúr samtals 
190,5 fm í glæsilegu húsi teiknað af Þórir Baldvinssyni. Tvennar svalir og sér 
bílastæð fyrir 2-3 bíla fyrir framan bílskúr. V. 57 m. 2881

 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 baðherb. Mjög góður ræktaður garður m. stórri timburverönd o.fl. 
Hellulagt upphitað bílaplan. V. 44,9 m. 2840

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
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EINBÝLI

Grandavegur 40 - einbýli
Mjög gott og mikið endurnýjað enbýli í vesturbænum. 
Húsið er skráð 77,4 fm. Húsið hefur verið mikið  
endurnýjað m.a. bárujárn utanhúss, gluggar, gólfefni ofl.  
V. 25,2 m. 2887

Sogavegur - endurnýjað
Mjög gott og mikið endurnýjað hús á góðum stað við 
Sogaveginn. Húsið að utan er allt ný málað og múrað, 
nýlegir gluggar og gler og góðir sólpallar í lóð. Húsið 
skiptist í forstofu, eldhús, þvottahús, tvær stofur, gesta 
salerni, þrjú herbergi og  baðherbergi. V. 46,9 m.2899

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

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. V. 45 m. 6366

PARHÚS/RAÐHÚS 

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 fjölskylduvænu umhverfi.  
V. 38,9 m.2756

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. V. 54,9 m. 2900

HÆÐIR 

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 

Háholt - Hafnarfjörður
Falleg og rúmgóð 4ra herbergja 126,4 fm íbúð á 2. hæð í 
góðu fjölbýli við Háholt í Hafnarfirði. Íbúðin er parketlögð, 
með samstæðum innréttingum, þvottahúsi innan íbúðar, 
rúmgóðri stofu og svölum.  V. 26,9 m. 2894

Engjavellir - Sér inngangur
Mjög falleg, björt og rúmgóð 137 fm 4-5 herbergja íbúð 
á jarðhæð með sér afgirtum garði með verönd. Eikar 
innréttingar, parket á gólfum og þvottahús innan íbúðar. 
Íbúðin er laus til afhendingar, lyklar á skrifstofu. V. 26,9 
m. 2895

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

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

Langahlíð  - 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. . V. 39,5 m. 1999

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 

Þorláksgeisli - vönduð
3ja herbergja vönduð íbúð á 2. hæð með sér inngangi af 
svalagangi. Íbúðinni fylgir 25,9 fm bílskúr. Íbúðin nær í 
gegnum húsið frá norðri til suðurs. Útsýni er gott. Stutt er 
í skóla, leikskóla o.fl. Mjög skemmtilegt leiksvæði er sun-
nan við húsið og opið skógræktarsvæði.  V. 27,5 m. 2892

Ægisgata 5 - efsta hæð
Glæsileg 3ja herbergja 84,8 fm íbúð á 5. hæð(efstu) í 
nýlegu lyftuhúsi. Sér inngangur er af svölum. Glæsilegt 
útsýni. Bílskýli fylgir. V. 38 m. 2883

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. V. 26,5 m.2888

Nesvegur 53 - 3ja með sérinngang
Góð 69 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang 
og útgengi úr stofu í fallegan suður garð. Gengið er niður 
nokkrar tröppur að framanverðu en suðurhliðin er ekki 
niðurgrafin. Íbúðin er laus strax við kaupsamning. V. 22 
m.2886

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  
Reykjavík. Rúmgóðar flísalagðar svalir til vesturs og 
falleg sjávar- og fjallasýn. V. 23,9 m.2858

Mánatún 4 - glæsileg íbúð á jarðhæð
Glæsileg 106,4 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í einstak-
lega 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

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 inn- 
réttingar, 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

Grænlandsleið - Neðri sérhæð
Sérstaklega góð og vönduð 83 fm neðri hæð með 
sérinngang í tvíbýlishúsi við Grænlandsleið í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, stórt 
svefnherbergi og tvær geymslur innan íbúðar þar sem 
önnur er í dag nýtt sem skrifstofa. Gott plan fyrir framan 
íbúðina.  V. 24,9 m. 2889

Ránargata - frábær staðsetning. 
Mjög góð einstaklings/stúdíó íbúð í kjallara í fallegu 
einstaklega  vel staðsettu húsi við Ránargötuna. Húsið er 
að sjá í góðu standi og íbúðin sem er 29 fm er mikið en-
durnýju. Eldhús, baðherb. og stofa/svefnherb. Geymslur á 
hæðinni og aðgangur að sameiginlegu þvottahúsi.   
V. 11,9 m. 2897

SUMARHÚS

Bjarnastaðir - Borgarfirði
Bjarnastaðir .sv.1 ,7 er 53 fm sumarbústaður í landi 
Bjarnastaða í Borgarfirði ásamt 35 fm “bílskúr” eða 
geymsluskúr , staðsetning er ca 15 km fyrir ofan 
Reykholt. Rafmagnskynding og hitatúpa. Kjarrri 
vaxin leigulóð 1/2 hektari. Miklir möguleikar. Þarfnast 
lagfæringa.  V. 8,9 m.2904

Heilsárshús við Langavatn - fyrir ofan Reynis-
vatn
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
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LANGALÍNA 33-35  
Verð:  27,5- 39,5m

Herbergi: 3-4  

Stærðir:  109,2-151,4 fm

Lyfta

Bílageymsla

Sjáland er við Arnanesvog í 
Garðabæ, fjölskylduvænu og 
fallegu umhverfi við sjávar-
síðuna. Ökuleiðir til og frá 
hverfinu eru greiðfarnar, stutt í 
Smáralind og miðbæ Garða-
bæjar. Vestast við voginn er 
náttúrlega fjara og í framhaldi 
af henni er sjóbaðsströnd sem 
snýr í sólarátt. Skóli og 
leiksskóli eru í hverfinu.  
Strandlengjan verður öll opin 
almenningi og gangstígur 
tengir hana og hverfið við 
miðbæ Garðabæjar.

Fjölskylduvænt hverfi 
í fallegu umhverfi.

-SJÁVARÚTSÝNI-

Sigríður
Sölufulltrúi

699 4610
siggarut@fasttorg.is

Langal ína 33-35 stendur alveg  v ið  s jó inn vestanmeg in í  Sjálandinu og  er þar g læsi leg t 
s jávarútsýni.  Um er að  ræða vandaðar 3-4ra herberg ja íbúð ir í  þrigg ja hæða ly f tuhúsi 
v ið  s jávars íðuna, í  húsinu eru  samtals 12  íbúð ir.  Vandaðar eikar innrétt ingum f rá Brúnás 
og  AEG eldhústækjum verða í  íbúðunum. Stæð i í  lokaðri  b í lageymslu fy lg ir ö l lum  
íbúðunum. Íbúð irnar verða upphitaðar með gó lfhi ta en sameign með o fnakerf i .  Íbúð irnar 
verða afhentar án gó lfefna, þó  verða f l ísar á baðherbergum og þvottahúsum. Só lpal lar 
f y lg ja íbúðum á jarðhæðum og góðar sval i r íbúðum á 2 . og  3 . hæð. 

Byggingaraðilar Byggingarfé lag Gylfa  og Gunnars hf.   www.bygg.is

Hafið samband í gsm. 699-4610 Sigga Rut

NÝJAR
ÍBÚÐIR

SJÁLANDI Garðabæ



Óskar
Sölufulltrúi

893 2499
oskar@fasttorg.is

Bjartar,  vandaðar og  vel skipulagðar 3-4  herberg ja íbúð ir á f rábærum stað  í  Kópavog i.  Húsið  sten-
dur á fal legum stað  fy ri r o fan go lf vö l l inn v ið  Ví f i lsstað i.   Glæsi leg t útsýni.   Vandaðar innrétt ingar f rá 
INNX, parket á gó lfum, innihurð ir eru spónlagðar úr eik og  y f i rfel ldar.  Forsto fa,  baðherberg i og  
þvottahús f l ísalögð. Góðar sval i r,  ly f ta og  b í lgeymsla.   Stutt er í  vers lanir,  skó la,  sund, f imleikahús 
og tvo  go lf vel l i .  Íbúð irnar afhendast ful lbúnar í  des 2013. 

Þorrasalir 5-7 
201 KÓPAVOGUR
Hringið og leitið upplýsinga í síma 893 2499

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Verð:  27,5- 39,5m

Fjölbýlishús 

Stærðir  95 - 119 fm

Lyfta

Bílageymsla

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

Um 262 fm raðhús með sérstæðum bílskúr

Góðar stofur, eldhús, 2 baðherbergi og sauna

5 góð svefnherbergi, hægt að hafa fleiri

Möguleiki á sér íbúð í kjallara 

Góð staðsetning og stutt í skóla

Birkigrund
200 Kópavogur

Verð  45,9 millj., j

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð

Glæsilegt útsýni

Mikið endurnýjuð

Stutt í skóla og þjónustu

Furugrund
200 Kópavogur

Verð  25,7 millj., j

Tveggja hæða raðhús

Vandaðar innréttingar

Góð staðsetning

Fallegt útsýni

Freyjubrunnur
113 Reykjavík

Verð   48,9 millj., j

Góð 5 herbergja íbúð

Þrjú svefnherbergi innan íbúðar

Möguleiki á fjórða svefnherberginu 

Stórar og bjartar stofur

Auka herbergi á jarðhæð í útleigu

Hraunbær
110 Reykjavík

Verð  27,9 millj., j

Góð 3ja herbergja íbúð

Sérinngangur

Viðhald að utan gott

Sjávarútsýni

Stæði í bílageymslu

Seilugrandi
107 Reykjavík

Verð  24,9 millj., j

Fallegt og vel skipulagt 187 fm parhús

Fjögur góð svefnherbergi 

Stórbrotið útsýni og skjólsamur suðurgarður

Húsi vel viðhaldið

Lokastígur
112 Reykjavík

Verð  46,8 millj., j

Til leigu ný standsett atvinnuhúsnæði

Eignin skiptist í 200 fm á jarðhæð

95 fm á 2. hæð, hluti er milliloft 

200 fm skrifstofurými á 3. hæð

Smiðshöfði
110 Reykjavík

Til leigug

Tveggja hæða 311 fm einbýli

Innanhúss hönnun Rut Káradóttur

Möguleiki á auka íbúð á neðri hæð 

Bílskúr

Frábær staðsetning

Meðalbraut
200 Kópavogur

Verð  83,0 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

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

270 Mosfellsbær

Sérsmíðaðar innréttingar

Vönduð eldhústæki

Rúmgóður bílskúr

Stimpluð steypt stétt
Verð  79,5 millj.

Þrastarhöfði 28
OPIÐ HÚS

Fimmtudag 27. júní 17:30 - 18:00

, j

203 Kópavogur

Verð  117 millj.j

Löng heimreið og næg bílastæði

Á tveimur hæðum með tvennum pöllum

Allar innréttingar sérsmíðaðar

Við Elliðavatn
Stórglæsilegt 300 fm einbýlishús

5 hektara lóð með aðgengi að vatninu

Falleg og björt íbúð í miðbænum

Stór stofa og rúmgóð herbergi með parketi

Frábær staðsetning við rólega götu

Steinsnar frá skarkala miðbæjarins

Bergþórugata
101 Reykjavík

Verð  23,9 millj., j

4 svefnherbergi

Bjartar stofur

Rúmgott eldhús

Bílskúr

Frábær staðsetning

Laxakvísl
110 Reykjavík

Verð  41,9 millj., j

201 Kópavogur

Verð  81,9 millj., j

Gott skipulag

200 fm pallur með heitum potti

Eign sem vert er að skoða

Jórsalir
Vandað 263 fm einbýli, innst í botnlanga

Vandað hús með fallegum innréttingum
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Fallegt einbýlishús á einni hæð

Góð stofa,  stór garðskáli og 4 herbergi

Húsið hefur verið endurnýjað að hluta

Stór bílskúr og heitur pottur í garði

Álfhólsvegur
200 Kópavogur

Verð  43,9 millj., j

Glæsileg 200 fm penthouse íbúð

Þakgarður með potti

Tvöfaldur bílskúr

Laus við kaupsamning

Hörðukór
203 Kópavogur

Tilboð 

Stór sérhæð á jarðhæð

4 svefnherbergi

Gott eldhús

Afgirtur garður

Frábær staðsetning

Rauðagerði 
108 Reykjavík

Verð  34,5 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

Glæsilegt tveggja hæða hús

4 svefnherbergi

Tvær samliggjandi stofur

Mikið útsýni

Frábær staðsetning

Gnitakór
203 Kópavogur

Verð  93,0 millj., j

Frábær 2ja herbergja íbúð

Sjöunda hæð í lyftuhúsi

Stæði í bílageymslu

Glæsilegt útsýni

Ásholt
105 Reykjavík

Verð  19,9 millj., j

112 Reykjavík

105 Reykjavík

Falleg 94,8 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð

Mjög stórar stofur og tvö svefnherbergi

Möguleiki á að bæta við herbergi

Góðar suðursvalir
Verð  22,9 millj.

Veghús 27
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 25. júní 17:00 - 17:30

, j

126 fm hæð og ris í tvíbýlishúsi
Stofa og eldhúsrými á efri hæð
3 - 4 svefnherbergi
Laus strax

Verð  33,0 millj.

Samtún 34
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 25. júní 16:00 - 16:30

, j

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

113 Reykjavík

Stórglæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð
Innbyggður bílskúr – heildarstærð 154 fm
Glæsilegar innréttingar
Frábært útsýni og tvennar svalir

Verð  38,9 millj.

Kristnibraut 89 (efsta hæð)
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 25. júní 18:00 - 18:30

, j

Nánari upplýsingar veitir

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

Stórglæsileg 4ra herbergja

119 fm íbúð á 3ju hæð auk bílgeymslu

Stórglæsilegt sjávarútsýni

Arkitektahönnuð

Lyftuhús

Strandvegur
210 Garðabær

Verð   43,9 millj., j

Penthouse íbúð

Falleg 3ja – 4ra herbergja efri sérhæð

Bílskúr og frágengin lóð

Árið 2012 var hús og þak málað

Eigendur skoða skipti á minni eign í Hafnarfirði

Suðurhvammur
220 Hafnarfjörður

Verð  32,9 millj., j

61 fm 2ja – 3ja herbergja íbúð

Snyrtileg eign

Endurnýjuð eldhúsinnrétting

Suðursvalir

Stelkshólar
111 Reykjavík

Verð  15,9 millj., j

112 Reykjavík

Þriggja herbergja íbúð

Vandaðar innréttingar

Stór pallur og glerskáli

Verð  25,9 millj.

Sóleyjarimi 21, íbúð 105
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 25. júní 17:30 - 18:30

, j

Nánari upplýsingar veitir

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

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð

Frábært sjávarútsýni til suðvesturs

Tvö stæði í bílageymslu

Afhending á vormánuðum

Norðurbakki
220 Hafnarfjörður

Verð  40,5 millj., j

Mjög góð 3ja herbergja eign
Kósý og notaleg íbúð
Góð nýting á rými
Fallegur garður
Frábær staðsetning

Verð  21,0 millj.

Stórholt 47
OPIÐ HÚS

Mánudag 24. júní 17:30 - 18:00

, j

104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

helga@miklaborg.is sími: 899 2907

+ 50



Stærri eignir

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

Kjalarland-Fossvogi, 260,5 fm 
raðhús með séríbúð og bílskúr.
Í einkasölu glæsilegt 260,5 fm raðhús með séríbúð 
og bílskúr við Kjalarland í Fossvogi.  Húsið hefur verið 
töluvert endurnýjað síðustu ár m.a er nýlegt stórt eld-
hús, endurnýjuð baðherbergi, nýtt þakjárn og pappi, 
endurnýjaðar fráveitulagnir og fl.  Í húsinu eru fjögur 
svefnherbergi og 3ja herb. séríbúð með sérinngangi.  
Verð 66,9 millj.  Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða 
á heidar@valholl.is

Endaraðhús með bílskúr við Kríuás 
í Ásahverfi
Í einkasölu 168 fm endaraðhús með bílskúr á góðum 
stað í Ásahverfi Hafnarfjarðar. Á neðri hæð er 
rúmgóður bílskúr með geymslu innaf(sem búið er 
að breyta í herbergi) eldhús, þvottarhús og stofa, á 
efri hæð eru þrjú góð herbergi, opið sjónvarpsrými 
og baðherbergi.  Gólfefni eru flísar og parket.  Eign 
ekki alveg fullbúin, möguleiki á yfirtöku á láni 80% 
af kaupverði. Verð 41,9 millj Uppl.gefur Heidar í 
s:693-3356  

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

Endaraðhús við Viðarás í Selás
Höfum tekið í sölu 170 fm endaraðhús á einni hæð 
við Viðarás.  Fjögur svefnherbergi, rúmgott eldhús 
með ágætri innréttingu, endurnýjað baðherbergi, 
bílskúr og þvottarhús.  Rúmgóðar stofur með arni. 
Um er að ræða skemmtilega skipulagt hús.  Laust við 
kaupsamning. Verð 43,5 millj. uppl. veitia sölumenn 
Valhallar í s:588-4477

Fannafold - Parhús
Fallegt 151 fm parhús á einni hæð með bílskúr.  Stór 
stofa með fallegu eikarparketi.  Eldhús með góðri 
innréttingu.  Rúmgóð borðstofa við eldhús, útgengt í 
flísalagða sólstofu. Þrjú svefnherbergi   Bílskúr með 
millilofti og hurðaopnara.  V. 41,5 millj.  Uppl. Jón 
Rafn S: 695-5520

Vesturás - Einstök staðsetning
Fallegt 168 fm endaraðhús ásamt bílskúr innst í 
lokaðri götu. Húsið stendur við jaðar Elliðaárdalsins 
á frábærum stað. Fjögur svefnherbergi eru í húsinu 
og eru þau öll parketlögð.  Stór stofa og borðstofa. 
Eldhúsið m. fallegri ljósri innréttingu.  Sjónvarpshol 
sem hægt væri að breyta í 5. svefnherbergið. V. 44,9 
millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Fífurimi - Grafarvogur
135 fm tveggja hæða eign í góðu raðhúsi innarlega 
í botnlangagötu í Grafarvogi.  Eldhús með nýlegri in-
nréttingu.  Björt stofa og sólskáli þaðan sem útgengt 
er á suður pall með potti.  Efri hæð m. þremur 
svefnherbergjum.  Flísalagt baðherbergi með baðkari 
og sturtu.  V. 33,8 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Eldri borgarar

Falleg útsýnisíbúð við Skúlagötu 
fyrir 60+ með stæði í bílageymslu
Í einkasölu fallega útsýnisíbúð sem er 101,1 fm með 
29,8 fm stæði í bílageymslu eða samtals birt stærð 
130,9 fm við Skúlagötu 40, í húsi fyrir 60 ára og 
eldri.  Íbúðin skiptist í stórar og bjartar stofur, eldhús, 
baðherbergi, þvottarhús og geymsla innan íbúðar.  
Tvö herbergi annað með útgengi út á svalir. Parket á 
öllum gólfum. Bílastæði og sérgeymsla í bílageymslu.  
Verð32,9 milj. Íbúðin er laus, allar upplýsingar veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Hæðir

Silfurteigur sérhæð með 36,4 fm 
bílskúr
Í einkasölu frábærlega staðsetta 147,7 fm neðri 
sérhæð við Silfurteig í Reykjavík. Tvö herbergi og 
tvær stofur, innangengt í rúmgóðann 36,4 fm bílskúr.  
Vel með farin hæð í gamla upprunalega stílnum.  Hús 
í góðu ástandi, búið að laga þak, skólplagnir, rafmagn 
og fl. Verð 41,5 millj, uppl. veitir Heiðar í s:693-
3356.  Hæðin er laus við kaupsamning.

Víðimelur.  
Mögul.að taka íbúð upp í.
Góð 185 fm. miðhæð með sér inngangi á tveimur 
hæðum, tvennar svalir, fimm svefnherbergi, góðar 
stofur, parket á flestum gólfum. Góður suðurgarður. 
Frábær staðsettning. Bílskúrsréttur. Nánari upplýsin-
gar veitir Ellert 893-4477 

4ra herbergja

Hörðukór - áhvílandi 26,5 millj. Íls.
Í einkasölu falleg 117 fm útsýnisíbúð á 6 hæð í 
góðu lyftuhúsi. Áhvílandi 26,5 millj. Íbúðalánasjóð. 
Afborgun kr. 130.000 á mánuði. 3 góð svefnherb. 
með skápum. Parket. Góð stofa með útgengi á stórar 
suðursvalir. Góðar innréttingar. Sérþvottahús. Verð 
28.9 millj. Uppl. veitir Bárður sölustjóri í 896-5221.

3ja herbergja

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

2ja herbergja.

Engjasel - ódýr ósamþ.íb. lítil 
útborgun
Ágæt 61 fm ósamþ. íb. á 1.hæð í góðu fjölbýli. 
Ósamþykkt vegna vöntunar á geymslu. Ásett verð 
12,8 m. Áhvílandi Arion banki ca 10,2 m. (gr.byrði 47 
þús., pr.mán).  Uppl.veitir Ingólfur 896-5222

Hátún - útsýnisíbúð á 7.hæð. Laus
Nýkomin í einkasölu 54 fm 2ja herb. íbúð á 7.hæð í 
velstaðsettu lyftuhúsi.  Suðaustur svalir, fallegt út-
sýni, laus strax. Verð 15,9 m. Uppl. veitir Ingólfur 
896-5222

Sumarhús

Skorradalur - Heilbjálkahús á góðu 
verði
Tæplega 70 fm eign í Vatnsendahlíð.  Þrjú svefnher-
bergi.  Stofa og eldhús í opnu rými. Stór útsýnis- og 
sólpallur er fyrir framan meðfram húsi, þar er heitur 
pottur. V. 17,6 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Eignarland - Gott verð
47 fm hús á 1 hektara eignarlandi.  Tvö svefnher-
bergi, baðherbergi, stofa og eldhús í opnu rými með 
gegnheillri furu á gólfi.  Kalt vatn og rafmagn tengt 
við hús.  Heitt vatn er komið á svæðið. V. 9,9 millj. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús - Öndverðarnes  
við Þrastarskóg
Endurbyggður 63 fm bústaður á tæplega 4000 fm 
eignarlandi umvafinn fallegu kjarri. Heitt og kalt vatn. 
Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti, baðherbergi með 
sturtu. Eldhús m. fallegri innréttingu og stór og opin 
stofa.  Útgengt frá stofu á yfir 100 fm pall umhverfis 
bústað.  9 fm útigeymsla V. 15,5 millj.  Uppl. Jón 
Rafn S: 695-5520

Fallegt 84,8 fm sumarhús rétt við 
Álftavatn
Höfum tekið í sölu fallegt 84,8 fm sumarhús við 
Selmýrarveg rétt við Álftavatn í Grímsnes og 
Grafningshreppi.  Húsið sem er með þremur svefn-
herbergjum er mikið endurnýjað.  Byggt var við það 
2004 og á sama tíma var það endurnýjað að innan 
og utan.  Endurnýjað eldhús og baðherbergi, 100 fm 
verönd með heitum potti.  Hitaveita,eignarland og 
fallegt umhverfi.  Húsið selst með öllum sem í því er.  
Verð 27,9 milj.  Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Eyrarskógur, mikið endurn. 
sumarhús.
Höfum tekið í sölu mikið endurnýjað 61,7 fm 
sumarhús með þremur herbergjum við Eyrarskóg í 
Hvalfjarðarsveit.  Pallur með heitum potti, fallegt 
umhverfi.  Húsið selst með innbúi.  Laus strax, verð 
9,9 milj.  Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.

www.Valholl.is
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð
Opið virka daga frá kl. 9-17

Ingólfur 
Gissurarson 
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Bárður 
Tryggvason 
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sölustjóri

Heiðar  
Friðjónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert 
Róbertsson 
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Davíðsson Löggil-
tur fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir  
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

Sigþór 
Bragason 
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn 
Valdimarsson 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Drangakór - glæsilegt parhús m.aukaíbúð
Nýkomið í einkasölu stórglæsilegt 270 fm 
parhús á góðum stað m. innb. bílskúr og au-
kaíb. á neðri hæð m. sérinngangi. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar, arin í stofu, 
baðherbergi með Spa innaf m. heitum potti 
stórum. Instabus lýsing, gólfhiti í húsinu, 
sérhönnuð loftræsting, verönd í garði og 
bílaplan stimplað (bomanit) og fleira. Eign í 
algerum sérflokki.  Skipti skoðuð á ódýrari.  
Verð 72 m. Nánari uppl. veitir Ingólfur 
896-5222 eða  ingolfur@valholl.is

Engimýri - Garðabæ. Fallegt einbýli á frábærum stað.
Nýkomið í einkasölu fallegt og vel við 
haldið einbýlishús með tvöföldum bílskúr í 
grónu og barnvænu hverfi í Garðabæ. Húsið 
er 186.5 fm og bílskúrinn er 43.1 fm, alls 
um 230 fm.  4 svefnherbergi, góðar innr., 
sólskáli, fallegur veðursæll garður. Örstutt 
í skóla, íþróttir, sund, verslanir og þjónustu. 
Verð 57,9 m.  

Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Hálsaþing, parhús, fullbúið að utan fokhelt að innan.  
Fallegt 256fm parhús að meðtöldum 26 fm 
bílskúr.  Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, 3 
stofur,  2 baðherbergi, eldhús og þvottahús.  
Eignin er rúmlega fokheld að innan en full-
búin að utan með hellulögðu bílaplani og lóð 
tyrfð með sólpalli og skjólvegg.  V. 49,5m. 
Uppl. gefur Ólafur í s:820-0303

Vesturhús - Grafarvogi.  Glæsilegt einbýli með aukaíbúð. 
Nýkomið í einkasölu ca 320 fm einbýli með 
auka 3ja herb. íbúð (samþykkt). Glæsilegt 
úsýni m.a. Snæfellsnes, Bláfjöll og fl. Stutt 
í skóla, sund, íþróttir. Innréttingar hannaðar 
af Finni Fróðasyni. Tvennar svalir, Arin í 
stofu, glæsilegt eldhús, 4 stór svefnherbergi 
+ aukaíbúðin (innangengt + sérinngangur). 
Lítill skógarlundur framanvið húsið. Ásett 
verð 88 millj. Allar nánari uppl. og 
sýningu annast Ingólfur Gissurarson 
Lg.fs.  í 896-5222,  ingolfur@valholl.is

Gvendargeisli með stæði í bílageymslu.
Opið hús í dag mánudag 24-júní að 
Gvendargeisla 24, frá kl. 17:30 til 18:30 
(efsta hæð, ein íbúð á hæð)

Glæsileg 127 fm íbúð ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu.  þrjú rúmgóð herbergi, fataher-
bergi innaf hjónaherbergi. Þvottarhús innan 
íbúðar. Glæsil. útsýni af svölum, stutt í skóla 
og leiksskóla.  Verð 32,9 milj. Þetta er eign 
sem vert er að skoða.  Upplýsingar veitir 
Heiðar í s:693-3356

OPIÐ HÚS

Fannafold 217 
Opið hús 24-06 á milli 18 og 18-30.

Vorum að fá mjög gott ca 132 fm parhús á 
mjög góðum stað í lokaðri götu, fallegur gar-
skáli, mikið útsýni,parket og flísar á gólfum. 
Innbyggður bílskúr. Hiti í plani. 
V. 38,9 m.  
Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða  
ellert@valholl.is

OPIÐ HÚS
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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

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. 

Sléttahraun - Sérhæð m/ bílskúr 
- Hf.
Nýkomin mjög góð efri sérhæð í góðu tvíbýli með
rúmgóðum bílskúr, samtals 175 fm. Fjögur svefnher-
bergi, góðar stofur og rúmgott eldhús. Hús í góðu
standi. Frábær staðsetning. Verð 35,9 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, glæsi-
legur garður með skjólgóðum palli, pottur ofl. Eign í 
mjög góðu ástandi. Verð 52,9 millj.

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

Háaberg - Einbýli - Hf.
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm með
bílskúr á útsýnisstað í Setbergslandi í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, sól-
stofu, borðstofu, eldhús og stofu, bílskúr og herbergi
inn af. Á neðri hæð er anddyri, gangur, tvö (þrjú) her
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bergi, hjónaherbergi með fataherbergi inn af, baðher-
bergi, geymsla og þvottahús. Glæsilegar innréttingar
og gólfefni. Skipti möguleg. Verð 56,9 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.

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

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

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.

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

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 herbergi, hjónaherb. með
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fataherb. inn af, baðherb. og sjónvarpshol. Á rislofti
þ j g g j

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

Lindarberg - Hf. - sérhæð
Glæsileg neðri sérhæð í 4-býli. Íbúðin er 120

g

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.

Blómvangur - Hf. - Glæsileg sérhæð
Nýkomin  sérl. falleg nýstandsett efri sérhæð m.
innbyggðum bílskúr samtals 162 fm. Allar innrétt-
ingar og gólfefni hafa verið endurnýjað á vandaðan
máta.  Risloft yfir íbúð sem möguleiki er að innrétta.
Hús góðu standi. Verð 39,2 millj.

Suðurvangur - Hf. - 4ra. 
Nýkomin sérlega falleg mikið endurnýjuð 95 fm
3-4ra herb. íbúð á 3ju hæð í mjög góðu vel staðsettu
fjölbýli í Norðurbænum. 3 svefnherb. Nýstandsett
baðherb. Falleg og góð eign. Verð 22 millj.

Breiðvangur - 5. herb. - Hf. - m/ 
bílskúr
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 126 fm.  5. herb.
íbúð á 1. hæð mjög góðu nýviðgerðu fjölbýli auk bíl-
skúrs samtals 30 fm. samtals 155 fm. Íbúðin er mjög
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vel innréttuð og vel skipulögð. Góð eign, vel staðsett.
Sutt í skóla og alla helstu þjónustu.
Verð 29,8 millj. Hagstæð lán.

Einivellir - Hf. - 4ra herbergja
Mjög falleg 109,8 fm 4ra herbergja endaíbúð á
frábærum stað á völlunum í Hafnarfirði. Sér inngan-
gur 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 

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

gj

til afhendingar strax.
• Íbúðirnar eru 77,5 fm - 98,6 fm.

g

• 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.

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
þvottaherbergi. Hagstæð lán. Verð 26,9 millj.

Norðurbraut - Hfj - efri hæð m/ risi
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 143
fermetra efri hæð og ris ásamt bílskúr á frábærum
stað við Norðurbraut 33 í vesturbæ Hafnarfjarðar.
Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu,
borðstofu, baðherbergi, tvö herbergi, alrými í risi,
bílskúr, garðskála og sameiginlegt geymslurými /
tæknirými. Glæsilegur garður, frábær staðsetning.
Verð 31,9 millj.

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning

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 og skóla.
Myndir á netinu.
Verðtilboð.

Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri  gsm. 893 2233.

Norðurbakki 21 - Hf. - Nokkrar íbúðir eftir

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 uppl. gefa sölumenn Hraunhamars.

Heiðarlundur - Einbýli - Gbæ.

Hraunhamar kynnir 191 fm.
einbýli á einni hæð með inn-
byggðum tvöföldum bílskúr
auk 30 fm. sólskála samtals
um 221 fm. vel staðsett við
Heiðarlund 20 í Lundum
í Garðabæ. Húsið hefur
verið töluvert endurnýjað  á
síðustu árum til að mynda
klætt að utan og skipt um

pappa og járn á þaki. Eignin skiptist ma. í, þrjú herbergi, baðherbergi, eldhús, stofu,
borðstofu, sjónvarpshol, þvottahús, millibyggingu og bílskúr. Laust við kaupsamning.
Verð 49,8 millj.

Skipalón 10 - 14 - Hafnarfirði. 

• Fallegar 2ja til 4ra herbergja
• Sér stæði í bílageymslu.
• Lyfta.
• Innréttingar og skápar frá Parka.
• Fallegt útsýni.
• Tvennar svalir í stærri íbúðunum.
• 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.

Hraunprýði - Parhús - Gbæ. - Nýtt

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

Línakur - Gbæ - endaraðhús

Hraunhamar fasteignasala kynnir
glæsilegt nýlegt endaraðhús með
innbyggðum bílskúr samtals 300
fermetrar vel staðsett í Akrahverfi í 
Garðabæ. Mögulegt er að nýta 3ja
herb. Íbúð á jarðhæð sér þannig
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að nýtingarmöguleikar hússins
eru fjölbreyttir.Eignin er afar sme-
kklega innréttuð með glæsilegum
sérsmíðuðum innréttingum og gólfe-
fnum þar sem allt er fyrsta flokks.
Tvennar svalir og fallegur garður
með afgirtum sólpalli,hellulögðu
bílaplani og fleirra. Eign í sérflokki.
Verð 106,5 millj. 
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Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Jónas  
Hólmgeirsson

sölustjóri

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

Aron Freyr  
Eiríksson

sölufulltrúi

Laufey Lind Sig-
urðardóttir

lögg. fasteignasali

Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir 

skjalagerð

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

BLÓMVANGUR - HFJ 
173 fm einbýli á einni hæð ásamt 37 fm bílskúr, 
samtals 210 fm a góðum stað í Norðurbænum. 
3 svefnherb. Eignin þarfnast viðhalds. Laust 
strax. Lyklar á skrifstofu.  
Verð 42,0 millj.

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

SKÚLASKEIÐ - HFJ
Sérlega falleg og mikið endurnýjuð 63 fm 2ja 
herb. íbúð á efri hæð í fjórbýli ásamt 20 fm 
herbergi og salerni í kjallara, samtals 83 fm á 
góðum stað.  1 svefnherb. í íbúð, möguleiki á 
öðru. Flott útsýni. Verð 20,9 millj.

BARMAHLÍÐ - RVÍK
Góð 100,5 fm 3ja herbergja kjallaraíbúð með 
SÉRINNGANGI á góðum stað í Hlíðunum. 3 
svefnherb. Falleg ræktuð lóð. Tvær geymslur. 
LAUS STRAX. Lyklar á skrifstofu.  
Verð 24,9 millj.

LAUS FLJÓTLEGA

LAUS STRAX

NÝTT
NÝTT

HÁHOLT - HFJ
Falleg og rúmgóð 126,4 fm 4ra herbergja 
íbúð á 2. hæð á góðum stað á Holtinu. 3 
svefnherb. SUÐURSVALIR. Frábært útsýni. 
Stutt í þjónustu, skóla, sund og íþróttas-
væði. LAUS STRAX. Lyklar á skrifstofu.  

ENGJAVELLIR - HFJ
Glæsileg og rúmgóð 136,7 fm 4ra herb. íbúð á 1. 
hæð í nýlegu litlu fjölbýli með SÉRINNGANGI. 3 
svefnherb. Sér afgirt lóð. Stutt í helstu þjónustu, 
leikskóla, grunnskóla, sund og íþróttasvæði. 
LAUS STRAX. Lyklar á skrifstofu. Verð 26,9 millj.

DOFRABERG - HFJ
Falleg 3ja-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í klæddu 
fjölbýli á góðum stað í Setberginu. 2 svefnherb. 
möguleiki á þriðja. Stutt í skóla, leikskóla og 
ýmsa þjónustu. Snyrtileg sameign.  
Verð 22,9 millj.

BERJAVELLIR - HFJ
Falleg 78,1 fm 2ja-3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Tvö rúmgóð 
herbergi (annað geymsla skv. teikningu). 
SUÐURSVALIR. Stutt í helstu þjónustu, leikskóla, 
grunnskóla, sund og íþróttasvæði. LAUS STRAX. 
Lyklar á skrifstofu. Verð 19,5 millj.

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

NÝTT

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

 

PANTIÐ SKOÐUN

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

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

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

PANTIÐ SKOÐUN

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

50 ÁRA OG ELDRI

DREKAVELLIR 44- HFJ
Fallegar 3ja og 4ra herb. íbúðir í 
nýju 8 íbúða húsi, sérinngangur. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
með gólfefnum. Góður staður á 
Völlunum í göngufæri við leikskóla, 
skóla, íþróttasvæði, sundlaug og 
helstu þjónustu.  
Verð: 

 4ra herb. 27,9 millj. 
3ja herb. 24,3 millj.

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

PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás. 

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

NÝTT

LJÓSABERG - HFJ 
Fallegt 199 fm EINBÝLI Á EINNI 
HÆÐ ásamt 61 fm tvöföldum bíl-
skúr, samtals 260 fm á rólegum og 
góðum stað INNST Í BOTNLANGA 
í Setberginu. 5 svefnherbergi. 
Falleg ræktuð lóð, verönd m/
heitum potti. Laust strax. 

TILBOÐ ÓSKAST. 

HRINGBRAUT 2B - HFJ 
OPIÐ HÚS Í DAG  
frá kl. 18.00 - 19.00 

Glæsileg 94,8 fm 3ja herbergja 
íbúð á 1.hæð í góðu lyftuhúsi 
á góðum stað í göngufæri við 
miðbæinn. 2 svefnherbergi. Parket 
og flísar á gólfum. Flísalagðar 
suðursvalir. Verð 24,9 millj.

AUSTURKÓR - KÓP.
Vorum að fá í sölu 8 2ja-4ra herb. 
íbúðir í tveggja hæða litlu fjölbýli. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án 
gólfefna, nema baðherb. og þvot-
tahús verða flísalögð. Innréttingar 
og tæki í góðum gæðaflokki. Góð 
staðsetning, stutt í skóla leikskóla 
og íþróttamiðstöð. Suð/vestur 
svalir/verandir. Sérinngangur í 
allar íbúðir. Verð 19,6 - 27,6 millj. 
Nánari upplýsingar hjá Aroni Frey 
sölufulltrúa Ás í s.772-7376 og/eða 
aron@as.is

HALLVEIGARTRÖÐ - REYKHOLT
Sérlega vandað og fallegt 141 fm einbýli 
á einni hæð ásamt 47 fm bílskúr, samtals 
188 fm í Reykholti, Borgarbyggð. Húsið 
er í enda götu við hlið græns svæðis. 3 
svefnherb. Möguleiki á aukaíbúð í bílskúr. 
Glæsileg ræktuð lóð með timburpalli og 16 
manna heitum potti. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni. Sannkölluð náttúruparadís í 
litlu notalegu þorpi, stutt á hálendið og nýr 
golfvöllur í næsta nágrenni. Helsta þjónusta í 

næsta nágrenni. 1/2 klst akstur í Borgarnes og Háskólann á Bifröst.  Glæsileg eign og frábærum 
stað. Verð 37,9 millj.

VESTURHOLT – HFJ – ÚTSÝNI
Meiriháttar staðsetning á 266,2 
fm 2ja íbúða EINBÝLI með GLÆ-
SILEGU ÚTSÝNI í náttúruparadís. 
Íbúð á efri hæð er 160,6 fm og 
bílskúr 28 fm. Íbúð á neðri hæð er 
77,6 fm 3ja herb. m/sérinngangi. 
Verðlaunahönnun á húsi sem 
gefur mikla möguleika. Frábært 
fjölskylduhús í göngufæri við skóla 
og leikskóla. Örstutt á golfvöll 
Keilis. Verð 59,9 millj.

NÝTT

TVÆR EFTIR

OPIÐ HÚS

TILBOÐ ÓSKAST

NÝTT

NÝTT

NÝTT

AUKAÍBÚÐ



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

Grundartangi - 270 Mos
Glæsilegt og mikið endurnýjað 353,6 fm. einbýli með 
yfirbyggðri 11 metra sundlaug. Aukaíbúð með sér- 
inngangi. Rekstrarleyfi fyrir ferðaþjónustu. Tvöfaldur 
57 fm. 3ja bíla bílskúr. Gróið og fallegt umhverfi. 
Stutt í alla þjónustu. Skipti möguleg. Verð 85 millj.

Engjasel - 109 Reykjavík.
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.

Mánatún - 104 Reykjavík.
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.

Viðarás - 110 Rvk
168,1 fm endaraðhús.  Eignin skiptist í 140,5 fm 
íbúðarhluta með 4 svefnherbergjum og 27,6 fm bíl-
skúr. laus strax. Verð 43,5 millj.

Frakkastígur - 101 Reykjavík.  
Opið hús í dag mánudag 24.júní kl. 16:00-17:30. Fallegt og vel skipulagt, 149 fm. 
einbýlishús á þremur hæðum við Frakkastíg. Sérinngangur á hverja hæð, en einnig er innangengt  
á milli hæða. Góður bakgarður á móti suðri. Sannkölluð perla í hjarta borgarinnar. Verð 39 millj.

Túngata - 101 Reykjavík
Reisulegt og fallegt 560 fm. glæsihús á horni Túngötu og Garðastrætis. Húsið er þrjár hæðir og ris 
og býður upp á ýmsa möguleika, t.d. að gera þetta að virðulegu einbýlishúsi, breyta í lítið hótel, 
eða litlar íbúðir til útleigu. Kjörið fyrir félagasamtök eða ýmsa atvinnustarfsemi. Verð 165 millj.

Þórðarsveigur - 113 Rvk
Falleg 4ra herbergja endaíbúð á fjórðu hæð í 
lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Eignin 
er skráð 106,8 fm auk stæðis í bílageymslu. Sérinn-
gangur af svölum. Flísar og parket á gólfum. Svefn-
herb. með skápum. Geymsla og þvottahús innan 
íbúðar. Laus við kaupsamn. Verð 26,9 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.

Vatnsstígur - 101 Rvk
Glæsileg fullbúin samtals 178,4 fm. 4ra herbergja.  
útsýnisíbúð á 10. hæð á frábærum stað í Skugga-
hverfinu í Reykjavík. Gólfhiti. Sér stæði í bílageymslu. 
Verð 108 millj.

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

Holtás - 210 Gbæ
Vandað og vel skipulagt 216,9 fm. einbýlishús á 
einni hæð á frábærum útsýnisstað í Ásahverfinu í 
Garðabæ. Fallegar stofur, stórt eldhús, 3-4 svefn-
herbergi, stór verönd með heitum potti. Innbyggður 
bílskúr. Einstakt sjónarhorn yfir á Bessastaði með 
Snæfellsjökul í baksýn. Lækkað Verð 73,9 millj.

Bakkastaðir - 112 Rvk
224,7 fm 5 herb. einbýli á einni hæð með bílskúr. 
Húsið stendur á lóð með fallegu útsýni yfir sjóinn. 
Laust strax. Verð 55 millj.

Langalína - 210 Gbæ.
Glæsilega 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi 
með glæsilegu útsýni. Stæði í bílageymslu fylgir 
íbúðinni. Verð 29,8 millj.

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

Haukanes - 210 Gbæ
Einstaklega vel skipulagt 369,6 fm. einbýlishús í enda 
lokaðrar götu á stórri sjávarlóð á Arnarnesi. Óhindrað 
sjávarútsýni yfir á Bessastaði og Snæfellsjökul. 
Stórar stofur,rúmgott eldhús, hjónasvíta og svefnher-
bergisálma. Stór og gróin lóð. Bátaskýli. 

Lindarbraut - 170 Seltjarnarnes.
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

Naustabryggja - 110 Rvk
Glæsileg þakíbúð á tveimur hæðum með 
tveimur stæðum í bílskýli. Íbúðin var innréttuð 2006 
á skemmtilegan máta. Fjögur svefnherbergi og 2-3 
stofur. Verð 46,9 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.

Svarthamrar - 112 Rvk.
Notaleg 91,6 fm. 3-5 herb. endaíbúð á 3ju og efstu 
hæð í Grafarvogi. Sérinngangur af svölum. Mikið 
útsýni. Gróið og fallegt umhverfi. Verð 26,9 millj.

Þingholtsstræti - 101 Rvk
Glæsilegt 269,8 fm einbýlishús. Eignin skiptist í kjall-
ara, hæð og ris og stendur á fallegri lóð. mikið endur-
nýjuð og hátt til lofts á miðhæð. Verð: 85 millj. 

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

OPIÐ HÚS

ATVINNUEIGNIR

Kvistavellir - 221 Hafn
4 íbúða raðhúsalengja sem selst í heilu lagi. Hentugt fyrir verktaka og athafnamenn. 
Um er að ræða staðsteypt tveggja hæða raðhús samtals 217,6 fm. Íbúð er 188,3 fm 
og bílskúrinn 29,3 fm. Loftplata er frágengin með einangrun og dúk.
Verð 88 millj.

Suðurlandsbraut - 108 Rvk
859,1 m2 atvinnuhúsnæði við Suðurlandsbraut í Reykjavík. Eignin er laus til 
afhendingar strax. Jarðhæðin skiptist í stóran sal, 4 lokaðar skrifstofur og eitt 
fundarherbergi, kaffistofu, starfsmannaaðstöðu og eldhús með matsal. Innbyggður 
peningaskápur í rýminu. Í kjallara eru eru tveir stórir peningaskápar. Korkur er á 
gólfum, kerfisloft og lagnastokkar. Verð 185 millj.



NÝJAR LÚXUSÍBÚÐIR 
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
Lindargata 37 er í skuggahverfinu í Reykjavík. Í göngufæri við veitingahús, verslanir, kaffihús, listasöfn, 
tónlistarhús, höfnina … en samt í rólegu umhverfi.

 Fjölbreyttar íbúðir í ýmsum stærðar-  og verðflokkum.

 Ný bygging frá traustum aðilum sem byggja hús til framtíðar.
  
 Tryggðu þér íbúðina sem hentar þér.

Framkvæmdaaðili:

Söluaðilar:

Sími: 588 9090       I       www.eignamidlun.is Sími: 569 7000       I       www.miklaborg.is Sími: 862 2001      I       www.remax.is 

Frekari upplýsingar má nálgast á: 
www.lindargata.is



Sigríður Rut
Sölufulltrúi
699 4610
siggarut@fasttorg.is

Sigurður
Löggiltur
fasteignasli

Sjá einnig á www.silfurhus.is
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F y l g i s t  m e ð  f r a m k v æ m d u m  á  v e f m y n d a v é l !   w w w . s i l f u r h u s . i s

Verð: frá kr. 31,9 - 49,5 m

Herbergi: 3 - 4

Stærðir: 108 - 148 fm 

Stæði í bílageymslu

Íbúð  Stærð    Bílast.      Herb.

101  148,1    Já        4

102  109,1    Já        3

103  131,4    Já        4

201  148,1    Já        4

202  109,9   SELD  

203  109,4    Já        4

204  114,7    Já        4

205  110,8    Já        4

206  108    Já        4

207  110,8    Já        4

301  148,4    Já        4

302  109,4   SELD  

303  108,7    Já        4

304  114,7    Já        4

305  110,8    Já        4

306  108    Já        4

307  111,5    Já        4

401  148,4    SELD        4

402  108,7    Já        3

403  108,7    Já        4

404  114,7    SELD        4

405  110,8    Já        4

406  108,7    Já        4

407  112    Já        4

501  148,1   SELD  

502  109,1    Já        3

503  109,1    Já        4

504  115,1  SELD  

505  112    Já        4

506  108,7    Já        4

507  110,8    Já        4

601  147,7  SELD  

602  108,7   Já        3

603  108,7   Já        4

604  115,4  SELD  

Hringið og bókið skoðun  í  gsm: 699-4610

Vandaðar íbúðir  með stórum glerjanlegum svölum og útsýni í 5-6 
hæða fjölbýlishús. Íbúðirnar eru al lar með afar stórum svölum  
nema á 1 hæð eru íbúðirnar með góðri viðarverönd. Íbúðirnar verða 
afhentar án gólfefna, þó verða fl ísar á  forstofu,baðherbergjum og 
þvottahúsum. Vandaðar eikar innréttingum frá Axis og AEG eld-
hústækjum verða í íbúðunum. Stæði í bí lageymslu fylgir öl lum 
íbúðunum. Fallegt útsýni er yfir golfvöll í  Kópavogs og Garðabæjar 
og örstutt í útivistarparadís ásamt góðum göngu og hjólaleiðum. 
Örstutt í ýmsa þjónustu skóla og leikskóla.  

ÞORRASALIR 9-11
SALAHVERFI KÓPAVOGUR

NÝBYGGING afhendist í febrúar 2014

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Dan V.S. Wiium hdl., og löggiltur fasteignasali  •  Ólafur Guðmundsson sölustjóri, sími: 896 4090

ELDRI BORGARAR.

HÆÐARGARÐUR 33 m/bílskýli.

Sérlega björt og vel skipulögð 3ja 
herbergja íbúð á efstu hæð í lyfuhúsi. 
Stæði í bílgeymslu.  Gluggar á þrjá 
vegu. Frábært útsýni. Íbúðin er ætluð 
eldri borgurum og er mikil þjónust a 
í húsinu m.a. matsalur og húsvörður. 
Laus strax. Verð: 40.0 millj.   Opið 
hús frá kl: 17.00 til kl: 17.30 í dag. 

2ja herb.

AUSTURSTRÖND 6,  
170- Seltjarnarnesi.

Mjög góð 2ja herb. íbúð á 4.hæð í 
fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. 
Svalir og fallegt sjávarútsýni, Laus 
strax. Verð 18,9 millj.  Opið hús frá 
kl: 17.30 til kl: 18.00 í dag. 

3ja herb.

LANGAHLÍÐ 19, 105-Rvík.

Mjörg góð 2ja til 3ja herbergja íbúð á 
1.hæð með aukaherbergi í risi. Stærð 
88,8 fm. Falleg íbúð á eftirsóttum stað. 
Vestur svalir. Verð 25,8 millj.   Opið 
hús frá kl: 18.00 til kl: 18.30 í dag. 

STANGARHOLT,  105-Rvík.

Hugguleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 
í litlu fjölbýli.  Hús byggt árið 1986.  
Stórar suðursvalir. Frábær staðsetning. 
Þvottaaðstaða innaf baðherbergi. Laus 
fljótlega. Verð: 27,8 millj.

4ra til 6 herb.

BÓLSTAÐARHLÍÐ

Góð 4ra herb. íbúð á 1.hæð með 
bílskúr. Frábær staðsetning. Stærð 92,4 
fm. Stutt í skóla og alla þjónustu. Góð 
sameign. Verð: 26,9 millj.

ASPARÁS 5, 210-Garðabæ

Falleg og huggulega innréttuð íbúð á 
2. hæð efstu, með sérinngangi. Lýsing. 
Forstofa, hol, stofa, eldhús, þvottahús, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi, svalir 
og geymsla á jarðhæðinni. Suður svalir 
og gott útsýni. Laus strax.  
Verð 32,9 millj. 
Opið hús í dag frá kl: 17.00 til 17:30.

KÓPAVOGSTÚN m/bískýli KÓP.

Stórglæsileg og rúmgóð endaíbúð á 2. 
hæð í lyftuhúsi með tveimur stæðum 
í bílastæðahúsi.  Stærð íbúðar 163,0 
fm.  Lýsing. Forstofa, forstofuher-
bergi, eldhús, stofur, barnaherbergi, 
hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús, 
tvennar svalir, geymsla í kjallara og 
tvö samliggjandi stæði í bílastæðahúsi. 
Verð: 57,9 Millj.

KAMBASEL, 109-Rvk.

Rúmgóð 4ra til 5 herbergja endaíbúð 
á 1.hæð í litlu fjölbýli. Gluggar á þrjá 
vegu. Sér þvottahús í íbúð. Stofa, 
borðstofa og þrjú herbergi. Suðursvalir.  
Verð: 25,5 millj.

HÁTÚN / Lyftuhús.

Góð 4ra herb. íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi. 
Suður svalir og  fallegt útsýni.  Stærð 
alls 90,0 fm. Í kjallara er sér geymsla 
og sameiginlegt þvottahús með vélum.  
Verð: 26,5 millj. 

RAÐHÚS/PARHÚS.

LINDARBYGGÐ MOSFELLSB. 

Parhús á einni hæð með opnu bílskýli 
við lokaðan botnlanga. Stærð alls 213.1 
fm. Góð suður lóð. Turnherbergi með 
gluggum og góðu útsýni. Rúmgóðar 
stofur og 4 herbergi. Verð: 44,o millj

EINBÝLISHÚS.

EYKTARHÆÐ Garðabæ

Glæsilegt vel staðsett einbýlishús með 
útsýni. Innbyggður bílskúr. Góð lofthæð 
og arinn í stofu. Stærð 263 fm. Falleg 
lóð með sólpöllum.
Verð: 76,9 millj. 

ATVINNUHÚSNÆÐI.

HYRJARHÖFÐI - Iðnaðarhúsnæði.

Iðnaðarhúsnæði/lagerhúsnæði í 
kjallara. Stærð alls 911,9 fm. þ.e. þrjár 
einingar með innkeyrsluhurðum og 
gönguhurðum. Loftræsikerfi er í hús-
næðinu. Eignin er vel einangruð og með 
ofnakyndingu. Eign í góðu viðhaldi. 
Verð: 61,0 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

 
Þverbrekka, 200 Kópav. 
2ja herbergja útsýnisíbúð á 8. hæð í 
lyftuhúsi við Þverbrekku í Kópa-
vogi. Verð 14,8 millj. Opið hús í dag 
mánudag 24.06 milli kl 17:30 og 18:00 
íbúð 0802
Nánari uppl. gefur Guðmundur  
S: 865 3022

 
Reykjavíkurvegur-einbýli. Hf.
154,7 fermetra einbýli með skjólsælum 
suðurgarði. Hús í góðu ásigkomulagi 
og mikið endurnýjað. Garður er með 
heitum potti og sólpöllum. V. 33,9 millj. 
Uppl. Guðmundur s. 865 3022

 
Laufásvegur - Einbýli
Fallegt einbýlishús í hjarta Reykjavíkur, 
byggt 1901 en hefur verið endurbyggt 
og innréttað á glæsilegan hátt á síðari 
árum. Húsið er á þremur hæðum.  
V 57,9m Uppl. Ísak 8225588

 
Teigasel - Studíoíbúð
Í einkasölu falleg 40,5 fm. stúdíóíbúð 
á 3ju hæð í góðu fjölbýli við Teigasel  
Reykjavík. Íbúðin er töluvert en-
durnýjuð. Húsið er í góðu viðhaldi.  
V 13,3 m Uppl. gefur Ísak S 822-5588

 
STRANDVEGUR - 

BÍLAGEYMSLA
Í einkasölu falleg 77,2 fm 3ja herbergja 
íbúð ásamt stæði í bílageymslu við 
Strandveg í Garðabæ. Verönd í suður. 
Verð 25,9 m Uppl. gefur Ísak s 822-5588

 
Hörðukór -  PENTHOSE
Í sölu glæsileg PENTHOSE 126 fm. 
4 herb. íbúð á 10. hæð með stæði í 
bílageymslu. Stórbrotnið útsýni að 
Hörðukór 5 í Kópavogi. V. 34,9m 
Upp. Ísak S 822-5588

 
Hringbraut - fyrir laghenta
125,1 fm. efri hæð og ris ásamt 46 
fm. bílskúr eða samtals 171,1 fm. við 
Hringbraut 83, Rvk. Standsetning 
eignarinnar er hafin og búið að endur-
nýja hitalagnir með gólfhitalögnum. 
Verð kr. 33.9 millj. Nánari uppl. veitir 
Viðar s: 898-4477

 
Ránargata 6 Grindavík
Fallegt 207 fm einbýlishús þar af 
bílskúr 55.4 fm á góðum stað. Mikið 
endurnýjað, mjög gott ástand á öllu. 
Stór bílskúr og lóð með verönd og 
palli. Verð 27.5 millj. 

 
Sefgarðar 170 Seltjar.
Glæsilegt einbýlishús við þessa 
fallegu götu. Húsið er 193 fm með 
tvöföldum bílskúr. Einstaklega vel við 
haldið hús á frábærum stað.  
V 64.9 millj. Allar upplýsingar Sigurður 
s 616 8880

 
Ásakór 13 Kópavogi
Rúmgóð 3ja herb 106 fm íbúð. Flottar 
innréttingar og gólfefni. Stórar svalir. 
Áhvílandi óverðtryggt lán 18.6 millj.   
V. 25.9 millj. Uppl Sigurður s: 6168880 

 
Ásabraut í Grímsnesi -  

Í landi Ásgarðs
Í einkasölu fullbúið heilsárshús á 
8.500 fm eignarlóð í Grímsnes og 
Grafningshreppi. Glæsilegt hús 
(steypt) þar sem vandað hefur verið 
til allra þátta.V. 34,8 millj. Uppl. gefur 
Guðmundur s. 865 3022

 
Klausturhólar B-gata 9
Fallegur 54,5 fm bústaður með svefn-
lofti. Stór verönd með skjólveggjum. 
Rafkynntur pottur. Verkfæraskúr með 
sér inngang. 

Uppl. gefur Ísak 822-5588

 
Bæjarlind 12 - Til leigu
Til leigu 150 fm. skrifstofu/versluna-
rhúsnæði á jarðhæð við Bæjarlind 12, 
Kópavogi. Stórir gluggar að bílastæði. 
Laust til afhendingar, 
leiguverð kr. 200.000.  
Uppl. veitir Stefán s: 660-7761

 
Bæjarlind - Verslunarhús-

næði
Til leigu mjög gott  233,7 fm versluna-
rhúsnæði. Húsið stendur á áberandi 
stað og er með góðri aðkomu og 
bílastæðum. Uppl. Ísak S: 822-5588

 
Garðprýði Garðabæ.
 1.440 fm byggingarlóð undir einbýlis-
hús rétt við bæjarmörk Garðabæjar og 
Hafnarfjarðar. Lóðin liggur í sérlega 
fallegur umhverfi þar sem hraunið 
liggur allt í kring og gott útsýni er til 
sjávar. Tilboð Nánari upplýs. gefur 
Guðmundur s. 865 3022

 
Steinavellir í Skagafirði. 

Jörð
Steinavellir í Skagafirði. Jörðin er um 
335 ha að stærð. Undirlendi er um 
90 hektarar. V. 25 millj. Upplýs. gefur 
Guðmundur s. 865 3022

Fasteignasalan Þingholt og samstarfs-

félagar óskar þeim Viðari Marinóssyni 

og Guðmundi Valtýssyni til hamingju 

með útskriftina úr löggildingarnáminu til 

fasteigna, fyrirtækja og skipasölu. 

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 - Laus
Falleg og sérlega rúmgóð 126 fm endaíbúð á 3ju 
hæð með aukaherb. í kjallara og góðri geymslu, 
samt. 146 fm. Bílskúr 21 fm. Hús á sérlega góð-
um stað. Stórar stofur. Tvennar svalir í vestur og 
suður. Góð eign á frábærum stað. Laus strax. 
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.

Aðeins 4 íbúðir eftir
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Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur • Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is

Hæðargarður 35 - 5. hæð
• Stærð 64 fm • Bílskýli 24 fm
• Verð 27,5 millj. • 2ja herbergja
• Suður svalir  • Geymsla í íbúð 
• Þvottaaðstaða í íbúð • Íbúð fyrir 63 ára og eldri
• Húsvörður • Laus v. kaupsamning

Nánari uppl. veitir Lóa, sölufulltrúi 
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Skjaldbreið - 820 Eyrarbakka
Risíbúð í húsinu Skjaldbreið á Eyrarbakka sem er rúm-
lega 100 ára gamalt steinsteypt tveggja íbúða hús stað-
sett við aðalgötu bæjarins. Glæsilegt útsýni. Mikið endur-
nýjað og aðlagað að þægindum nútímans. Þörf er á 
viðhaldi utanhúss. Hlýleg og notaleg íbúð í gömlu húsi.
Verð 12.2 millj.
Nánari upplýsingar veitir Hafsteinn Þorvaldsson  
sími 891 8891 eða hafsteinn@fasteignasalan.is

Vesturberg 144 - 3ja hæð
Opið hús mánudaginn 24. júní kl 17:30 – 18:00
*LÆKKAÐ VERÐ* 111 fm, 4 herbergja vel skipulögð 
íbúð, yfirbyggðar svalir, frábært útsýni yfir Reykjavík og 
Snæfellsjökul. Öll helsta þjónusta í göngufæri.
Verð 21,9 millj.
Nánari upplýsingar veita Svala, sími 860 0341 
eða svala@fasteignasalan.is 
og Anna, sími 697 9231 eða anna@fasteignasalan.is 

Gulaþing 16 – Efri hæð
Opið hús þriðjudaginn 25. júní kl 17:30 - 18:00
Útsýnisíbúð 118,6 fm, 4 herbergja vel skipulögð og 
falleg íbúð, tvennar svalir, frábært útsýni. Þrjú rúmgóð 
svefnherbergi, öll með skápum. Þvottahús og geymsla 
inn af íbúð. Góð staðsetning, örstutt í náttúruperlur og 
fallegar gönguleiðir. Verð 33,9 millj.
Nánari uppl. veitir Anna Jónsdóttir sölufulltrúi 
sími 697 9231 eða anna@fasteignasalan.is 

Smyrilshólar 4 - 111 Reykjavík
Góð fjölskyldueign , 5 herbergja íbúð ásamt bílskúr í 
barnvænu umhverfi. Eignin er vel staðsett með útsýni 
yfir Elliðarárdalinn.
Verð 24,9 millj.

Nánari uppl. veitir  
Guðbergur Guðbergsson löggiltur fasteignasali 
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Þorláksgeisla 27 - 113 Reykjavík
Glæsilega fjögra herbergja íbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Fæst á yfirtöku lána+ sölulaun 
afborgunlána ca 210þ pr mánuð.  Glæsilegt hús með 
stórum garði og stórum svölum, opið út í náttúrina. Eign 
sem vert er að skoða. Verð 33.5 millj.
Nánari uppl. veitir  
Guðbergur Guðbergsson löggiltur fasteignasali,  
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Páll Guðjónsson Björn Þorfinnsson Hafsteinn Þorvaldsson Aldís Einarsdóttir Guðbergur Guðbergsson Eggert Ólafsson Svala Ástríðardóttir Auður Kristinsdóttir Lóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson

Rúnar S. Gíslason hdl Svana IngvadóttirElín ViðarsdóttirKristín B. Garðarsdóttir Óskar TraustassonSighvatur Lárusson Ágúst ValssonHannes HaraldssonJósep Grímsson Anna Jónsdóttir Sigrún B. Ólafsdóttir

Opið
hús

Opið
hús

Hagaland - 800 Selfoss
Glæsilegt 165,6 fm einbýlishús með 37,5 fm áföstum bílskúr byggt árið 2008 í Hagalandi á 
Selfossi. Húsið er timburhús klætt með ljósu Novabrik og bárujárn er á þaki. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi eru í húsinu, borðstofa, stofa og hol eru í opnu rými við eldhús og útgengt er úr 
stofu út á 140 fm timbursólpall. „Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu skoðuð“.
Verð 36,9 millj.
Nánari uppl. veitir Hafsteinn Þorvaldsson sími 891 8891 eða hafsteinn@fasteignasalan.is



MIKIL SALA – MIKIL SALA
 fasteign.is – fasteign fyrir þig

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Kíktu á nýja og glæsilega 
heimasíðu fasteign.is

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

BOLLAGARÐAR 47, SELTJARNARNESI
FJÖLSKYLDUVÆNT ENDARAÐHÚS. 

SEILUGRANDI 6, REYKJAVÍK ÍBÚÐ MEÐ 
SÉRINNGANGI OG SUÐURSVÖLUM.

PARHÚS - ÞORLÁKSGEISLI 80, REYKJAVÍK 
FALLEGT HÚS MEÐ MIKLU ÚTSÝNI.

BARÐASTRÖND 49, SELTJARNARNESI 
STÓRGLÆSILEGT ÚTSÝNI.

Bjart og gott, vel við 
haldið endaraðhús, 
alls 237 fm á tveimur 
hæðum með inn-
byggðum 23 fm 
bílskúr. Fjögur rúm-
góð herbergi. Stór 
suðursólpallur með 
góðum skjól-
girðingum. Falleg 
fjallasýn til norðurs. 
Nýverið er búið að skipta um járn á þaki og yfirfara húsið og mála að utan.
Verð: Tilboð
Ólafur B. Blöndal, lgf., gsm 6 900 811, sýnir húsið frá kl: 17:30 – 18:00

2ja herbergja 67 fm 
íbúð á fyrstu hæð 
með sérinngang á 
frábærum stað í 
vesturbæ Reykja-
víkur. Íbúðinni fylgir 
stæði í bílageymslu 
og sér geymsla í 
kjallara. Gróinn, 
fallegur, afgirtur  garður. Íbúðin getur verið laus fljótlega. 
Verð: 21,5 milljónir
Gísli Rafn, sölufulltrúi, gsm 893-8323 sýnir íbúðina frá kl. 18:00 – 18:30

Glæsilegt og fallega 
innréttað, 185,3 fm. 
parhús á tveimur 
hæðum, ásamt bíl-
skúr, á einstaklega 
fallegum, góðum út-
sýnisstað rétt fofan 
við golfvöll GKR.
Þetta er smekklega 
innréttað hús með vönduðum tækjum, eikarparketi og ljósum flísum á 
gólfum, eikarinnréttingum, innbyggðri lýsingu og fallegu útsýni.  
Verð: 52,9 milljónir
Davíð Davíðsson, sölufulltrúi, gsm. 897-1820, sýnir frá kl. 17:00 – 17:30

Reisulegt tvílyft 
342 fm einbýlishús 
ofarlega á Barðas-
tröndinni með óvið-
jafnanlegu útsýni 
yfir Faxaflóa, Es-
juna og austur yfir 
Reykjavík.  Íbúðar-
rými með geymslum 

er 314 fm ásamt 28 fm innbyggðum bílskúr.  Aukaíbúð á jarðhæð.
Verð: Tilboð
Ólafur B. Blöndal, lgf., gsm 6 900 811, sýnir húsið frá kl: 18:15 – 18:45

OPIN HÚS Í DAG
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Bæjarhrauni 10
Hafnarfirði
Sími 520 7500
www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson
löggiltur
fasteignasali.

Furuhlíð 9 - Hf - Raðhús. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17 - 18

Nýkomin í einksölu stórglæsilegt pal-
labyggt raðhús með innbyggðum bílskúr 
samtals 176 fm.
Glæsilegt eldhús, 2 rúmgóð svefnher-
bergi, rúmgóðar stofur. Svalir. Glæsilegur 
garður.  2 sólpallar.
Hiti í plani og götu. Vandaðar innréttin-
gar og gólfefni. Fullbúin eign í algjörum 
sérflokki.
Teikning Vífill Magnússon.  
Góð staðsetning. Myndir á netinu.  
Verð 49,8 millj.

OPIÐ HÚS

  

JÓFRÍÐARSTAÐARVEGUR 19 - Hf. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17 - 18

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

OPIÐ HÚS

Bæjarhrauni 10
Hafnarfirði
Sími 520 7500
www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson
löggiltur
fasteignasali.

Nýkomnar nokkrar eignir í eigu  
Íbúðalánasjóðs í Vogum Vantsleysuströnd. 

Miðdalur: 
Nýlegt 155,2 fm raðhús á einni hæð. Verð kr 23 millj. 

Miðdalur: 
Fokhelt 227 fm fullbúið að utan, einbýlishús á einni hæð. Verð kr 21 millj.

Heiðargerði: 
Nýleg 99,7 fm 4ra herb. endaíbúð á jarðhæð. Verð kr 19 millj.

Höfum til sölu fleiri eignir Íbúðalánasjóðs, íbúðir, hæðir og einbýlishús við  
Hafnargötu, Vogagerði, Heiðargerði og Tjarnagötu. 

Nánari upplýsingar hjá Hraunhamri.

Bæjarhrauni 10
Hafnarfirði
Sími 520 7500
www.hraunhamar.is

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

220,3 m2 parhús á tveimur hæðum 
með risi við Sporðagrunn 6 í  
Reykjavík. Húsið er mikið til  
upprunanlegt en vel viðhaldið, þó er 
komið að endurbótum og viðgerðum. 
Þetta er reisulegt hús á fallegum 
stað.  
V. 48,5 m.

 Hraunteigur 19 - 105 Reykjavík 

Sporðagrunn 6 - 104 Reykjavík 

133,9 m2 íbúð á tveimur hæðum í 
þríbýlishúsi við Undraland í Mos-
fellsbæ. Eignin telur 4 svefnherbergi, 
2 baðherbergi, eldhús, 2 stofur og litla 
geymslu. V. 26,9 m.

Undraland - 270 Mosfellsbær 

Mjög falleg 94,9 m2, 3ja herbergja 
endaíbúð með sér inngangi af svölum 
á 2. hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi 
í miðbæ Mosfellsbæjar. Björt og vel 
skipulögð íbúð. Stórar og fallegar  
innréttingar. V. 26,9 m.

Háholt 4A - 270 Mosfellsbær 

Glæsileg 97 m2, 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð í nýlegu fjölbýli við  
Þrastarhöfða í Mosfellsbæ ásamt 
bílastæði í bílakjallara. Eignin er sérlega 
falleg og vel umgengin. Fallegar  
innréttingar og gólfefni. Stór timbur-
verönd. V. 27,5 m.

Mjög falleg 125,8 m2 4ra herbergja íbúð 
á efstu hæð í 3ja hæða lyftuhúsi ásamt 
31,5 m2 bílskúr og geymslu á jarðhæð 
við Litlakrika 2 í Mosfellsbæ. Íbúðin 
skiptist í stóra stofu, eldhús, þrjú góð 
svefnherbergi, baðherberg og  
þvottahús. Stórar suðursvalir.  
Verð 35,5 m.

 Þrastarhöfði 2 - 270 Mosfellsbær

Litlikriki 2 – 270 Mosfellsbæ  

Glæsilegt 109,9 m2 4ra herbergja 
íbúð efstu hæð í 6. hæða í lyftuhúsið 
við Breiðuvík 18 í Grafarvogi. Falleg 
gólfefni og innréttingar, suðursvalir 
og mikið útsýni. V. 33,5 m.

Breiðavík 18 - 112 Reykjavík 

 
Barmahlíð 15 - 105 Reykjavík 
100,5 m2, 3ja herbergja íbúð í kjallara með 
sérinngangi í fallegu húsi við Barmahlíð 15 í 
Reykjavík. V. 24,9 m.

 
Háholt 5 - 220 Hafnarfjörður 
Rúmgóð og falleg 4ra herbergja 126,4 m2 
íbúð á 2. hæð í 4ra hæða fjölbýlishúsi við 
Háholt 5 í Hafnarfirði. Góð staðsetning, rétt 
við Hvaleyrarskóla. V. 26,9 m.

 
Engjavellir 3 - 221 Hafnarfjörður 
Falleg og rúmgóð 136,7 m2, 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð með sér inngangi og garði 
við Engjavelli 3 í Hafnarfirði. V. 26,9 m.

 
Hesthús Í Úlfarsfellslandi 
Hesthús með plássi fyrir 6-7 hesta á 1.375 
m2 eignarlóð í Úlfarsfellslandi. Hesthúsið er 
með hlöðu og kaffi-/setustofu. Kalt vatn og 
rafmagn eru í húsinu. V. 10,0 m.

Laus strax

Laus straxLaus strax

Laus strax

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá
Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skráNýtt á skrá

4 Skrifstofur + móttaka, skrifstofur  
88 m2, tölvulagnir.  Ris / fundar- og 
kaffiaðstaða  64 m2. Símstöð m. 8 
tækjum.  Sameign og wc  28 m2.
Samtals  180 m2

Upplýsingar  Sverrir 824 7550, sigfusson@isl.is

Til leigu skrifstofuhúsnæði
Bláu húsunum Faxafeni,  3. hæð + ris

Frábær staðsetning - Laust strax

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Sími
568 2444

Vel staðsett um 500 fm. verslunar- og þjónustuhúsnæði á efri 
jarðhæð. Lofthæð frá um 3,5 m. Húsnæðið er allt mjög bjart og 
stórir gluggar og innkeyrsludyr. Mjög góð aðkoma og góð bílastæði. 
Húsnæðið er miðsvæðis í grónu  verslunar- og þjónustuhverfi rétt 
vð BYKO og Bónus. Hlöllabátar voru áður hluta húsnæðisins. 

SMIÐJUVEGUR 4E TIL LEIGU

Ingileifur Einarsson 
Löggiltur fasteignasali.

TIL LEIGU – LAUFÁSVEGUR 
Um er að ræða góða 3-4 herb. íbúð við Laufásveg
Í Reykjavík. Íbúðin er í fallegu húsi og með 
sérinngangi. Mánaðarleiga kr. 240.000,- 

Upplýsingar í síma 896-2822.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

www.saft.is

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ 
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ 
GAGNRÝNUM HÆTTI

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

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

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

OPEL Antara dísel. Árgerð 2008, ekinn 
113 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.190.000. Rnr.160679.

MMC Pajero intense. Árgerð 2009, 
ekinn 56 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Ásettverð 6.190.000. staðgreiðsluverð 
5.790.000. Rnr.990294.

BMW 325i Árgerð 2008, ekinn 37 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.Einn eigandi 
. Verð 4.490.000. Rnr.140545.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Nýr Ford F350 King Ranch, Dísel, 
400hö, Hlaðinn aukabúnaði, t.d. 
driflæsing, bakkmyndavél omfl, 
Innifalið í verði er hús á palli, Flottur 
og öflugur pallbíll á frábæru verði, 
Verð 10.990þús.kr m/VSK, Er í salnum, 
komdu og skoðaðu úrvalið, rnr 
130095,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

BMW 320i Coupe E46. 08/2001, ekinn 
134 Þ.KM, sjálfskiptur, sportsæti, 
sóllúga ofl. Mjög flott eintak! Verð 
1.490.000. Rnr.251116 Er á staðnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu 
til okkar, sendu okkur mail á 
100bilar@100bilar.is eða hringdu 
í síma 5179999, Skráðu bílinn og 
ferðavagninn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bílar.is

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

Til sölu Hyundai Santa Fe II 2,2 
diesel, árg.‘06. ek. 174.900 km. 7 
manna, leðuráklæði, topplúga, álfelgur, 
dráttarkrókur, þjónustubók. Uppl. í 
s:892 829

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.

Toyota Landcruiser 80VX, 4,2 dísel, 38” 
dekk, leður. Árg. ‚94 Ek. 424.000km. 
Auka tankur. Læstur að framan og 
aftan. 4:88 hlutföll. Loftdæla, loftkútur 
o.fl. Verð 2.190.000 kr Uppl. s: 697 
4540.

 Bílar óskast

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Uppl. í S. 691 9374.

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

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

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL !!!
Fyrir allt að 200þús. staðgreitt, 

árgerð ‚98 - ‚03. Má alveg 
þarfnast smá lagfæringa.

Nánari upplýsingar í s. 777 3077.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólbarðar

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

 Vespur

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby 540 UL prestige tvö 
rúm árg 2011 mjög lítið notað sem 
nýtt TILBOÐ 3.100.000. S.663 2333.

 Fellihýsi

 Lyftarar

LYFTARI TIL SÖLU
Still R60-25 rafmagnslyftari 
gámagengur árg. 2005 í mjög góðu 
standi til sölu. Lyftigeta 2,5tonn, 
lyftihæð 4,48mtr, þrískipt mastur 
og hliðarfærsla. Verð kr. 2,1 milljón 
Nánari upplýsingar í síma 660-6470

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

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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

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

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

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315

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

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

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

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

 Bókhald

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

 Málarar

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

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

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

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

MÚRVIÐHALD SÍMI 770 
4520 HÚSAVIÐHALD - 

NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - steining 

- múrar - 
áratuga reynsla. 

Smiðir - málarar - háþrýstiþvottur 
- píparar.

Netfang: murvinna@gmail.com

SÓLPALLA/PARKET-SLÍPUN
Tökum að okkur parket og 
sólpallaslípun, parketlagnir og 
viðgerðir. Vönduð vinna og frábær 
verðtilboð. Láttu okkur gera þér tilboð 
og gera parketið/pallinn eins og nýjan. 
Uppl. í s. 773 4949. parketlausnir.is

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

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

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

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Góður og bjartur 3xTrimo gámar til 
sölu, glæsilega viðarklæddur með 
eldhúsinnréttingu og salerni. Getur 
nýst sem td. sumarhús, veiðihús eða 
vinnuaðstaða. Upplýsingar 660-6111

Trampólin og öryggisnet á frábæru 
verði. Allar frekari upplýsingar á 
trampolin.is

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

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

 Óskast keypt

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.

KAUPUM GULL
 og aðra eðalmálma gegn 

framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

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

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

 Verslun

WE-VIBE II OG III
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg 
ár í röð!! Tökum millifærslu og 
greiðslukort. NÝTT kortatímabil. Við 
sendum um allt land www.hush.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

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

 Flug

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

 Ökukennsla

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

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

 Húsnæði óskast

CCP
óskar eftir að leigja sem 
fyrst 100 fm eða stærra 

lagerhúsnæði á svæði 101, 
helst á Grandasvæðinu. Um 
langtímaleigu er að ræða.
Allar nánari upplýsingar 

gefur Sigfríður Sigurðardóttir, 
sigfridur@ccpgames.com eða í 

síma 697-3691.

Par á fimmtugsaldri óskum 
eftir rúmgóðu herbergi á 
reykjavíkursvæðinu erum reglusöm, 
greiðslugeta 30-50 þúsund á mánuði 
skilvirkum greiðslum heitið. 7787680

Óska eftir 4 herb. Íbúð helst í 
Grafarvogi til leigu frá 1 september 
ath leita eftir langtímaleigu Meðmæli 
ef óskað er Uppl. í síma 772-6658.

 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

TIL LEIGU.
65 og 45 fm geymsluhúsnæði. Hentar 
iðnaðarmönnum ofl. og 20 fm 
verslunarhúsnæði á jarðhæð við sund. 
Símar 553 9820 og 894 1022

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

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

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.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

KJÖTSKURÐARMAÐUR
Kjötskurðamann vantar í 
afleysingar í 30-45 daga. 

Mikil vinna í boði.
Nánari upplýsingar í síma 690 
3408 eða á hrefna@hrefna.is

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

Apartment hotel in 101 RVK, seeks 
applicants for housekeeping. Both 
part and fulltime positions available. 
Please send applications to job@
apartmentk.is / Íbúðarhótel í miðborg 
RVK óskar eftir starfsfólki í þrif. 
Hlutastörf + full störf. Umsóknir 
sendast á job@apartmentk.is

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

S. 776-7080 Proventus.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

ERT ÞÚ NUDDKONA?
Íslenskar nuddkonur auglýsa frítt á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 535-9922.

Múrara og múrarnemar óskast
Múrara óskast, mikill vinna. Mælingarvinna í boði.  
Einnig vantar múraranema.
Upplýsingar veita Gylfi síma 693-7300 eða Hörður í 
síma 693-7320, einnig á gylfi@bygg.is

atvinna

Save the Children á Íslandi
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PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

SUDOKU

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. vera til, 6. í röð, 8. meðal, 9. hljóma, 
11. tveir eins, 12. aðferð, 14. vöru-
byrgðir, 16. fæddi, 17. kk nafn, 18. 
kvabb, 20. klaki, 21. ögn.

LÓÐRÉTT
1. botnfall, 3. gangþófi, 4. ölvun, 5. 
styrkur, 7. hvellur, 10. skel, 13. temja, 
15. jötna, 16. rjúka, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lifa, 6. rs, 8. lyf, 9. óma, 
11. ll, 12. meðal, 14. lager, 16. ól, 17. 
ari, 18. suð, 20. ís, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. gróm, 3. il, 4. fyllerí, 5. 
afl, 7. smellur, 10. aða, 13. aga, 15. 
risa, 16. ósa, 19. ðð.

„Hugsaðu um alla fegurðina sem er enn til staðar í kringum 
þig og þú mun öðlast hamingju.“

Anna Frank 

Ég held 
að þær vilji 
fá að vera 

í friði.

Nei, 
nei, 
nei.

Ég held að við 
ættum að kenna 
Pollý að borða 

gulrætur.

Einu sinni beiðstu 
alltaf með þetta 

þangað til við vorum 
komin inn í Kringluna.

Þá hafði ég líka ekkert 
tímaskyn.

Erum við 
búin?

Megum við 
fara?

Megum við 
fara?

Erum við 
búin?

Megum við 
fara?

Megum við 
fara?

Erum við 

búin?

Erum við 
búin?

Carlsen vann Nakamura í  áttundu 
og næstsíðustu umferð minningar-
mótsins um Tal. Carlsen hafði 
yfirspilað andstæðinginn en lék 
ónákvæmt og gat Nakamura 
bjargað sér í 30. leik.
Svartur á leik

30...Hxe5! hefði bjargað svörtu 
stöðunni. Eftir 31. Hxe5 Dxd6 32. Hf5 
Dxf4 33. Hxf4 c4! hefur hann farið 
langt með að jafna taflið. Nakamura 
yfirsást þetta hins vegar og lék 30...
Bg6 og Carlsen vann öruggan sigur.
www.skak.is Hraðkvöld hjá Helli í 
kvöld.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

20:15
BIG MIRACLE

Hugljúf og rómantísk mynd með Drew Barrymore  
og John Krasinski í aðalhlutverkum.

FJÖLBREYTT 
MÁNUDAGSKVÖLD 
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

22:20   
BOSS

Dramaþáttaröð með Kelsey Grammer í hlutverki  
borgarstjóra Chicago sem svífst einskis til að halda völdum.

20:50 
NASHVILLE  

Fyrsti þáttur í dramatískri þáttaröð þar sem tónlistin  
spilar stórt hlutverk.

20:00 
KINGDOM OF PLANTS

Attenborough þekkir náttúrulíf heimsins betur en flestir  
og að þessu sinni eru það plönturnar sem fá athygli hans.

FYRSTI
 ÞÁTTUR

7:00-20:00 
BARNAEFNI ALLA DAGA

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



Til leigu

Nánari upplýsingar:
Dalsnes ehf.
Arnar Sölvason
Sími: 896-3601
Netfang: arnar.solva@gmail.com

Myndir og teikningar má 
nálgast á www.dalsnes.is

Þessi skrifstofubygging er af mörgum talin vera eitt af glæsilegustu fúnkíshúsum borgarinnar.
Húsið er 679,7 fm skrifstofuhúsnæði og stendur á 977,5 fm lóð, eignin er öll hin glæsilegasta
og skiptist í  eftirfarandi einingar:

Gólfefni, lýsing og innréttingar er allt afar vandað.

Mjög öflugar tölvutengingar eru í húsinu, ljósleiðari og öflugt rafmagn.

Eldhús er vel tækjum búið með sætaplássi fyrir 20+.

Stór suðurgarður með stórum sólpalli sem býður uppá ýmsa möguleika.

Einstakt útsýni yfir miðborgina og tjörnina.

Húsnæðið er laust til afnota 1. september eða fyrr.
Leiguverð tilboð.

Jarðhæð 245,4 fm þar sem er opið út í stóran suðurgarð

 1. Hæð 205,9 fm.

2. Hæð 205,9 fm.

3. Hæð 22,5 fm. Turnherbergi
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

Á yfirvinnukaupi bíður pirraður próf-
arkalesari eftir því að ég skili af mér 

þessum stutta pistli, en formlegur skila-
frestur er löngu liðinn. Blaðið á að vera 
farið í prentun og ég er rétt að byrja, þótt 
ég hafi fengið nægan tíma til verksins.

ÉG vildi geta sagst hafa verið 
 drekkhlaðinn verkefnum eða átt ann-
ríkt í einkalífinu en orsök seinagangsins 
er önnur. Hún heitir Candy Crush og er á 
góðri leið með að eyðileggja líf mitt.

ÞESSI litríki og munnvatnsframleiðslu-
aukandi tölvuleikur er sá vinsælasti í heimi 
um þessar mundir. Hann gengur í stuttu 
máli út á það að leysa margs konar þrautir 
með því að raða girnilegum sælgætis-
molum í beina línu.

TIL að byrja með var þetta græskulaust 
gaman en 218 borðum síðar kemst ég ekki 

hjá því að viðurkenna að ég eigi við 
vandamál að stríða. Spilamennsk-

an hefur komið niður á nætur-
svefni mínum, vinnunni og 
 samböndum mínum við fjöl-
skyldu, vini og hitt kynið.

ÞEGAR lífin mín klárast 
í leiknum fyllist ég kvíða 
og ég verð önugur. Ég upp-
lifi óöryggi sem lagast ekki 

fyrr en meðspilarar senda mér líf og djúp 
karlmannsröddin hrósar mér á ný fyrir 
að búa til sérlega stigaháar samstæður úr 
 sælgæti. „Sweet,“ segir hún og ég anda 
léttar. Þetta er dæmigerð hegðun fíkils 
sem hefur misst alla stjórn.

ÞAÐ hjálpar ekki til að sjá fyrirmynd 
eins og handboltakappann Vigni Svavars-
son hreykja sér í fjölmiðlum af árangri 
sínum í Candy Crush. Hann sleit krossband 
í  byrjun árs og náði að klára öll borð sem í 
boði voru á meðan hann jafnaði sig.

ÞAÐ er grafalvarlegt mál þegar lands-
þekktur íþróttamaður upphefur fíknivald-
andi óværu fyrir allra augum og eyrum. 
Áhrifagjörn ungmenni sem mörg líta upp 
til hans eru berskjölduð fyrir áróðrinum.

MEÐ þessu er ég ekki að segja að fólki 
beri að skammast sín fyrir fíknina. Candy 
Crush-fíkla má finna í öllum kimum sam-
félagsins. Ég veit um alþingismenn, virta 
rithöfunda og nafntogaða femínista sem 
spila leikinn nánast öllum stundum. Þetta 
veit ég vegna þess að ég hef ítrekað sent 
þeim líf. Og þeir mér. Þetta er gott fólk en 
veikt.

FYRSTA skrefið í átt til bata er að viður-
kenna vandann og það hef ég nú gert. Ég 
bið um líf því ég á ekkert.

Áttu líf handa mér?

Sólin skein loks á íbúa Reykjavíkur á föstudag-
inn var. Fréttablaðið tók púlsinn á götum borgar-
innar og myndaði vegfarendur í sumarskapi. 

Sumarleg 
í sólskins-
skapi
Borgarbúar tóku fyrstu almennilegu 
sólardögunum í Reykjavík fagnandi.

MEÐ 
HUNDINN 
Í BANDI 
 Sigurbjörg 
Herdís var 
sumarleg í 
sandölum 
og grænum 
kjól.

SMEKKLEG  Cindy Rún Li klæddist bláum bleiser í sumarsólinni.LITRÍKUR  Þessi ungi herramaður var litríkur til fara. 

➜ Fyrstu tuttugu dagana í júní fengu 
borgar búar aðeins 56,3 sólskinsstundir.
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DAGSKRÁIN ER Á WWW.BIOPARADIS.IS OG MIDI.IS

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

BYGGT Á 
SANNSÖ GULEGUM 

ATBURÐUM

„GLÆSILEG OFURHETJUMYND“  “SPECTACULAR”

MAN OF STEEL                    KL. 4 - 7 - 10 12
MAN OF STEEL 3D              KL. 5 - 6 - 8 - 9 -11 12
MAN OF STEEL 3D LÚXUS   KL. 5 - 8 - 11 12
THE INTERNSHIP  KL. 5.30 - 8 - 10.35 7
EPIC 2D Í ÍSL.TAL                   KL. 3.20 L
EPIC 3D ÍSL.TAL                   KL. 3.20 L

THE ICEMAN                     KL. 5.40 - 8 - 10.20 16 
THE INTERNSHIP              KL. 5.25 - 8 - 10.35 7
AFTER EARTH                    KL. 8 - 10.15  12
EPIC 3D ÍSL.TAL                KL. 5.45Í L
THE GREAT GATSBY          KL. 6 - 9   12

THE INTERNSHIP             KL. 5.40 - 8 7
FAST & FURIOUS 6          KL. 5.40  12  
THE ICEMAN                  KL. 8 - 10   16 
AFTER EARTH                 KL. 10.20   12

H.S.S – MBL. EMPIRE

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

NEW YORK POST

T.V. - BÍÓVEFURINN

NEW YORK DAILY NEWS

EMPIRE

H.S.S. - MBL

THE ICEMAN 8 - 10.20
BEFORE MIDNIGHT 8
THE INTERNSHIP 5.30 - 10.30
EPIC 2D 5
EPIC 3D 5
FAST & FURIOUS 8 - 10.30

BYGGT Á SANNSÖGULEGUM ATBURÐUM
UM LEIGUMORÐINGJANN RICHARD KUKLINSKI

SÉRSTÖK SÝNING Í SAMSTARFI 
VIÐ BIOVEFURINN.IS

5%



VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA
Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16

VIÐ FELLSMÚLA - REYKJAVÍK

LÁGVÖRUVERÐS-VERSLUNLJÓSAKRÓNUR

Gildistími er tvær vikur. Vörur geta verið uppseldar. Birt með fyrirvara um prentvillur.

5.9955.995
LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA, RUST

14.99514.995
LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA ANTÍK

14.99514.995
LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA STÁL

14.99514.995
LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA ANTÍK

14.99514.995
LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA STÁL

17.99517.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA ANTÍK

17.99517.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA STÁL

18.99518.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA ANTÍK

18.99518.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA STÁL

9.9959.975
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA GYLLT

11.99511.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA

19.99519.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA

19.99519.995
LJÓSAKRÓNA, 9 ARMA

18.49518.495
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA

7.9957.995
LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA GYLLT

11.99511.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA, RUST

14.99514.995
LJÓSAKRÓNA, 8 ARMA, STÁL

9.9959.995
LJÓSAKRÓNA

9.9959.995
LJÓSAKRÓNA

11.99511.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA, RUST

15.995
LJÓSAKRÓNA, 5 ARMAFJÓRIR LITIR

BLÁTT BRÚNT BLEIKT
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Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið má-fö kl. 8--18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið má-fö kl. 8--18 

Akureyri Óseyri 1. Opið má-fö kl. 8--18, laug. 10-14

Vestmannaeyjar Flötum 29. Opið má-fö kl. 8--18

Bað og sturta!

SAFIR  sturtusett

1.995

10.99010 990
AGI-167 hitastýrð
blöndunartæki fyrir sturtu
fáanl. m. upp stút

AGI-160 hitastýrð blönd-
unartæki fyrir baðkar 
einnig fáanlegt með 
áföstu sturtusetti

14.990 NAPOLI 
hitastýrt
sturtusett

26.900000000000000000000000000000000000000000000000000
Rósettur og hjá-
miðjur fylgja öllum 
blöndunar tækjum

1.590
Swift snagi, burstað  
stál, mikið úrval

Gua 539-1 með veggstálGua 539 1 með veggstál-
plötu, grind fylgir, 1mm stál

16.990
CERAVID SETT
WC - kassi, hnappur
og hæglokandi seta. 
Þýsk gæðavara

38.990

FRJÁLSAR Aníta Hinriksdóttir bætti 
um helgina sitt eigið Íslandsmet 
í 800 metra hlaupi um tæplega 
tvær sekúndur. Íslenska landsliðið 
í frjálsum íþróttum tekur þátt á 
Evrópumóti landsliða í Banská 
Bystrica í Slóvakíu en Ísland keppir í 
þriðju deild. 

Aníta kom í mark á tímanum  
2:01,17 mínútum og vann hún 
hlaupið örugglega. Sú sem kom í 
mark á eftir Anítu var tæpum sjö 
sekúndum á eftir Íslendingnum, 
en fyrra met hennar var 2:03,15 
mínútur.

Með sigrinum tryggði hún sér sæti 

á heimsmeistaramótinu í Moskvu 
sem fer fram í ágúst.  

Aníta Hinriksdóttir er aðeins 
sautján ára gömul og okkar allra 
mesta efni í frjálsum íþróttum um 
þessar mundir. 

Í gær vann Aníta síðan 1.500 
metra hlaupið nokkuð örugglega 
en hún kom í mark á tímanum 
4:16,50 mínútum. Hlauparinn bætti 
sig persónulega um þrjár sekúndur 
og var nálægt því að slá Íslandsmet 
Ragnheiðar Ólafsdóttur sem er 
4:14,94 mínútur. Tvenn gullverðlaun 
hjá þessari frábæru hlaupakonu um 
helgina. - sáp

Aníta vann tvenn gullverðlaun

GULL Aníta er komin á HM í Moskvu 
eftir magnað hlaup.    NORDICPHOTOS/GETTY 

HLAUP Alls tóku 88 hlauparar 
þátt í Mt. Esja Ultra-hlaupinu um 
helgina en þá er hlaupið upp og 
niður Esjuna. Fimm  hlauparar 
fóru tíu ferðir upp að Steini. 
Hægt var að fara eina, tvær, 
fimm eða tíu ferðir upp að Steini. 
Hver ferð er sjö kílómetrar með 
600 metra hækkun. 

Friðleifur Friðleifsson sigraði 
í flokki tíu ferða á níu klukku-
stundum, 43 mínútum og tólf 
 sekúndum. Hann bætti besta 
tímann frá árinu áður um eina 
klukkustund og 43 mínútur. Þess 
má geta að Friðleifur sigraði 
fimm ferða hlaupið í fyrra.

Í flokki fimm ferða sigraði 
Sigurjón Sturluson á tímanum 
4:41:34 í karlaflokki en Elísabet 
Margeirsdóttir á tímanum 5:30:02 
í flokki kvenna.  - hbg

Hljóp Esjuna í 
tíu klukkutíma

MAGNAÐ Fór tíu ferðir upp og niður 
Esjuna.  MYND/AÐSEND

FRJÁLSAR Íslenska landsliðið í 
frjálsum íþróttum stóð í ströngu 
um helgina en liðið tók þátt á 
Evrópumóti landsliða í Slóvakíu. 
Ísland hafnaði í 4. sæti á mótinu en 
liðið keppir í 3. deild. Til að 
komast upp um deild varð 
íslenska sveitin að lenda í 
öðru sæti. 

Ísland fékk 
samtals 437,5 
stig en Moldóva 
hafnaði í 3. sæti með 455,5 
stig. Slóvakar fóru með sigur af 
hólmi á mótinu en Lettland varð 
í öðru sæti. 

Ásdís Hjálmsdóttir hafnaði í öðru 
sæti í spjótkasti sem og Óðinn Björn 
Þorsteinsson í kúluvarpinu. 
Kolbeinn Höður Gunnarsson fékk 
silfur í 200 metra hlaupi.

Guðmundur Sverrisson fékk silfur 
í spjótkastinu með kasti uppá 76,35 
metra og er það persónulegt met, en 
hann tvíbætti sig í spjótkastinu í gær. 

Ásdís Hjálmsdóttir varð 
einnig í þriðja sæti í kúlu-
varpi, en Ásdís hefur ekki 
kastað kúlu í að verða tvö 
ár. Fínn árangur hjá Ásdísi 
sem lítið æfði greinina 
fyrir mótið. - sáp

Íslenska landsliðið hafnaði í fj órða sæti

FÓTBOLTI  Laurent Blanc, fyrr-
verandi landsliðsþjálfari Frakk-
lands, mun ræða við forráða-
menn Paris Saint-Germain síðar í 
dag og líklega mun stjórinn taka 
formlega við liðinu. 

Samkvæmt frönskum  miðlum 
mun Blanc gera tveggja ára 
samning við klúbbinn. 

Carlo Ancelotti, fyrrum stjóri 
PSG, mun ekki stýra liðinu á 
næsta tímabili en hann tekur 
væntanlega við spænska stór-
liðinu Real Madrid á allra næstu 
dögum.  - sáp

Blanc ræðir 
við PSG í dag

GOLF Íslandsmótið í holukeppni 
fór fram á Hamarsvelli í Borgar-
nesi um helgina en sigurvegarar 
helgarinnar voru þau Guðmundur 
Ágúst Kristjánsson, GR, og Ólafía 
Þórunn Kristinsdóttir, GR, sem 
tryggðu sér Íslandsmeistaratitil-
inn í gær. 

Guðmundur lagði Rúnar 
 Arnórsson í úrslitaleiknum. Guð-
mundur var með þriggja holu for-
skot eftir 16 holur og þurfti því 
ekki að spila síðustu holurnar.
Ólafía kláraði rimmu sína gegn 
Tinnu Jóhannsdóttir á 17. holu. 
Báðir leikirnir voru jafnir og æsi-
spennandi. 

„Þetta er bara frábær tilfinning 
og sérstaklega þegar ég kláraði 
þetta úrslitaeinvígi,“ segir Ólafía 
Þórunn Kristinsdóttir í samtali 
við Fréttablaðið rétt eftir sigur-
inn. 

„Erfiðasta einvígið var í raun 
fyrsta einvígið gegn Guðrúnu Brá 
[Björgvinsdóttir] og það var frá-
bært að komast í gegnum það. Ég 
lék einfaldlega ekki nægilega vel 
í dag og ég gerði mér mjög  erfitt 
fyrir og þurfti til að mynda að 
taka þrjú víti á hringnum í dag.“

Töluvert rok var í Borganesi um 
helgina og það hafði áhrif á spila-
mennsku kylfinga. 

„Veðrið hafði áhrif á leik minn 
og það var stundum erfitt að halda 
boltanum inni á braut en þetta 
hafðist sem betur fer hjá mér.“

Holukeppnin er einstakt mót á 
Íslandi og með allt öðruvísi fyrir-
komulagi en önnur mót. Allt snýst 
þetta um að vinna hverja braut 
fyrir sig og safna stigum. Ólafía 
tryggði sér sigurinn á 17. holu 
þegar hún hafði unnið sér inn 
tveimur stigum meira en Tinna, 
en aðeins ein hola eftir.

„Þetta er virkilega sjarmer-
andi mót, og maður getur leyft 
sér að vera rosalega ákveðinn 

á  vellinum. Maður reynir oft á 
tíðum að skjóta inn á flöt úr erfiðri 
aðstöðu, eitthvað sem ég myndi 
ekki reyna á venjulegu móti.“

Ólafía tryggði sér sigurinn á 
mótinu með frábæru pútti. 

„Þetta var um það bil sex metra 
langt pútt og ég þurfti að reikna 
með miklum halla. Ég vissi það 
um leið að kúlan væri á leiðinni 
ofan í.“

„Ég fann mig svona þokkalega 

á þessu móti,“ segir Guðmundur 
Ágúst Kristjánsson, eftir sigur-
inn í gær. 

„Spilamennska mín var svona 
jafngóð í gegnum allt mótið, 
 ekkert það besta sem ég hef sýnt 
en samt sem áður mikill stöðug-
leiki.“

Guðmundur fór í gegnum 
 nokkur erfið einvígið í leið sinni 
að titlinum. „Mest stressandi ein-
vígið var líklega á móti  Kristjáni 

Þór [Einarssyni] en það fór í 
bráðabana. Úrslitaleikurinn var 
einnig erfiður en ég lenti undir til 
að byrja með og þurfti að vinna 
mig aftur inn í leikinn. Það var 
töluverður vindur alla helgina og 
það hafði áhrif á kylfinga. Það er 
mjög gaman að breyta aðeins til 
og taka þátt á svona móti, maður 
getur leyft sér að spila mun 
ákveðnara en vanalega.“  
 stefan@frettabladid.is

Vissi að púttið myndi detta 
Guðmundur Ágúst Kristjánsson og Ólafía Þórunn Kristinsdóttir urðu Íslandsmeistarar í holukeppni um 
 helgina en mótið fór fram á Hamarsvelli í Borganesi. Báðir kylfi ngar fóru í gegnum spennandi úrslitaeinvígi 
og réðust úrslitin ekki fyrir en á lokaholunum. Tvöfaldur sigur Golfk lúbbs Reykjavíkur.

ÍSLANDSMEISTARAR Kylfingarnir tveir úr GR stóðu uppi sem sigurvegarar í holukeppninni á Hamarsvelli í Borganesi.  
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir tryggði sér sigurinn með löngu pútti á 17. braut en sigur Guðmundar Ágústs var öruggari. Hér að 
ofan má sjá sigurvegarana báða eftir mótið í gær.   MYND/AÐSEND



– Takk fyrir að flokka!ffffffffffffffffffffffffffffffffffllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!–––––––––––––––––––––––––––– TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk fffffffffffffffffffffffffffffffffyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaððððððððððððððððððððððððððððððððð aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Reykjavík!

Pappír er nú flokkaður í öllum hverfum borgarinnar. Fjöldi blárra 
tunna hefur tvöfaldast á nokkrum mánuðum og pappír sem skilað 
er til endurvinnslu hefur aldrei verið meiri. Enda vita Reykvíkingar 
að pappír er ekki rusl.

Bættu við blárri tunnu
ER BLÁA TUNNAN ALLTAF FULL EN GRÁA TÓM?

Settu dæmið upp á pappirerekkirusl.is og finndu hvað hentar þínu heimili.  

Með því að bæta við blárri tunnu getur húsfélagið fækkað gráum 
tunnum en það er hagkvæmari kostur. 

Bættu við blárri tunnu með símtali í 4 11 11 11 eða með tölvupósti á 
sorphirda@reykjavik.is. 

Laugateigur 10
Var með eina bláa tunnu og 
þrjár gráar. Þau bættu við 
tveimur bláum og tóku út eina 
gráa og spöruðu 12.300 kr. á ári.

Hvað hentar þínu heimili?Blá tunna 
Pappír og pappi, sótt að jafnaði á 20 daga 
fresti:  6.500 kr. á ári.

Grá tunna
Almennt sorp. Sótt að jafnaði á 10 daga 
fresti 18.600 kr. á ári.

Pappír er flokkaður á öllum heimilum
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Mörkin:  0-1 Guðmundur Magnússon (3.), 1-1 
Gary Martin, víti (68.), 1-2 Óskar Örn Hauksson 
(73.).

KR (4-3-3): Hannes Þór Halldórsson 5 - Haukur 
Heiðar Hauksson 3, Grétar Sigfinnur Sigurðsson 
4, Gunnar Þór Gunnarsson 4, Guðmundur Reynir 
Gunnarsson 4 - Brynjar Björn Gunnarsson 6, 
Jónas Guðni Sævarsson 5, Baldur Sigurðsson 
6 - Atli Sigurjónsson 4 (82., Þorsteinn Már 
Ragnarsson -), Óskar Örn Hauksson 6, Gary 
Martin 4 (70., Kjartan Henry Finnbogason 6).

Víkingur (4-4-2): Einar Hjörleifsson 6 - Emir 
Dokara 5, Damir Muminovic 5, Insa Francisco 7, 
Brynjar Kristmundsson 6 - Alfreð Már Hjaltalín 
6, Björn Pálsson 7*, Adbel-Farid Zato-Arouna 
5, Steinar Már Ragnarsson 5 - Guðmundur 
Magnússon 5, Eldar Masic 4.

Skot (á mark): 16-7 (10-2) Horn: 6-4

Varin skot: Hannes 1 - Einar 7

2-1
KR-völlur 
1.655.

 Erlendur
Eiríksson (7)

Mörkin:  0-1 Veigar Páll Gunnarsson (29.), 1-1 
Hlynur Atli Magnússon (39.).

Þór (4-3-3): Srdjan Rajkovic 6 - Ingi Freyr 
Hilmarsson 6, Atli Jens Albertsson 6 (81 Janez 
Vrenko -), Hlynur Atli Magnússon 6, Guiseppe 
Funicello 6–  Orri Hjaltalín 6, Ármann Pétur 
Ævarsson 6 (81 Chukwundi Chijindu -), *Mark 
Tubæk 7, Jóhann Helgi Hannesson 6, Sveinn 
Elías Jónsson 6, Jóhann Þórhallsson 6 (60 Edin 
Besilja 6).

Stjarnan (4-3-3): Ingvar Jónsson 5–  Robert 
Sandnes 6, Daníel Laxdal 6, Martin Rauschenberg 
6, Jóhann Laxdal 5 –Halldór Orri Björnsson 6, 
Atli Jóhannsson 6, Michael Præst 6, - Ólafur 
Karl Finsen 5(83 Kemmie Chopart -), Veigar Páll 
Gunnarsson 5, Garðar Jóhannsson 6.

Skot (á mark): 6-11 (2-4) Horn: 2-7

Varin skot: Srdjan  3 - Ingvar 1

1-1
Þórsvöllur 
830.

 Magnús
Þórisson (5)

1-0
Mörkin:  1-0 Gunnar Már Guðmundsson (83.).

ÍBV (4-4-2): David James 6 - *Arnór Eyvar 
Ólafsson 8, Brynjar Gauti Guðjónsson 7, Eiður 
Aron Sigurbjörnsson 7, Matt Garner 7 - Ragnar 
Pétursson 6 (67., Bradley Simmonds 6), Gunnar 
Þorsteinsson 6, Tonny Mawejje 6, Ian David 
Jeffs 7 - Gunnar Már Guðmundsson 7, Víðir 
Þorvarðarson 7 (85., Aaron Spear -).

Fram (4-3-3): Ögmundur Kristinsson 6 - Alan 
Lowing 6, Ólafur Örn Bjarnason 5, Bjarni Hólm 
Aðalsteinsson 6 (23., Halldór Arnarsson 5), Jordan 
Halsman 6 - Halldór Hermann Jónsson 5, Samuel 
Hewson 5, Viktor Bjarki Arnarsson 6 (70., Haukur 
Baldvinsson 6) - Almarr Ormarsson 5, Hólmbert 
Aron Friðjónsson 5, Steven Lennon 4.

Skot (á mark): 6-3 (4-1) Horn: 7-4

Varin skot: David 1 - Ögmundur 2

Hásteinsvöllur 
1.008.

 Garðar Örn
Hinriksson (7)

PEPSI DEILDIN 2013 
STAÐAN
KR  8  6  1  0    20-7  22
Stjarnan  8  5  2  1    12-7  17
FH  7 5  1  1    15-6  16
Valur  7  4  3  0    17-8  15
ÍBV  8  4  3  1    11-6  15
Breiðablik  7  4  1  2    13-8  13
Fram  8  7  3  3    10-9  11
Þór  8  2  1  5    11-21  7
Keflavík  7  1  1  5    7-14  4
ÍA  7  1  0  6    7-17  3
Fylkir  7  0  2  5    6-14  2
Víkingur Ó.  8  0  1  7    5-17  1

NÆSTU LEIKIR
Mánudagur 24. júní: 19.15 FH - Fylkir, 19.15 
ÍA - Keflavík. 20:00 Breiðablik - Valur.
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2

SKJÁREINN

20.00 Frumkvöðlar
20.30 Golf fyrir alla
21.00 Eldhús meistaranna
21.30 Suðurnesjamagasín

19.00 Friends (20:24) 

19.25 Two and a Half Men (15:24) 

19.45 Simpson-fjölskyldan
20.10 Holidate (2:10) 

20.55 The Lying Game (20:20)

21.40 Hart of Dixie (8:22) 

22.25 Holidate (2:10)

23.10 The Lying Game (20:20) 

23.55 Hart of Dixie (8:22)

00.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví 

06.00 ESPN America
06.55 Travelers Championship 2013 (4:4)
11.25 Golfing World
12.15 Travelers Championship 2013 (4:4)
16.45 Ryder Cup Official Film 2004
18.00 Golfing World
18.50 Travelers Championship 2013 (4:4)
22.00 Golfing World
22.50 PGA TOUR 2013: 7 Days (1:1)
23.50 ESPN America

12.10 Mad Money
13.55 Gulliver‘s Travels
15.20 Big Miracle 
17.05 Mad Money 
20.15 Big Miracle
22.00 Wanderlust 
23.40 In Bruges
01.25 Tenderness
03.05 Wanderlust

20.00 Sjálfstætt fólk
20.25 Matarást með Rikku (6:10)

20.55 The Practice (9:21)

21.40 Cold Case (8:24) 

22.25 Sjálfstætt fólk
22.50 Matarást með Rikku (6:10) 

23.20 The Practice (9:21) 

00.05 Cold Case (8:24) 

00.50 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví

07.00 Lalli 07.05 Refurinn Pablo 
07.10 Litlu Tommi og Jenni  07.35 
Svampur Sveinsson  07.55 Dóra 
könnuður 08.20 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  08.40 Strump-
arnir  09.05 Áfram Diego, áfram!  
09.25 Lína langsokkur  09.50 Way-
buloo 10.10 Brunabílarnir 10.30 
Doddi litli og Eyrnastór 10.40 His-
teria!  11.00 Ofuröndin 11.25 Sorry 
I‘ve Got No Head 11.50 iCarly 12.15 
Njósnaskólinn  12.40 Victourious 
13.05 Big Time Rush  13.30 Mör-
gæsirnar frá Madagaskar 13.55 
Lalli 14.10 Refurinn Pablo 14.15 
Litlu Tommi og Jenni  14.40 Svamp-
ur Sveinsson 15.00 Dóra könnuður 
15.25 Mörgæsirnar frá Madagask-
ar  15.45 Strumparnir 16.10 Áfram 
Diego, áfram!  16.35 Lína langsokk-
ur 17.15 Brunabílarnir 17.35 His-
teria!  17.55 Ofuröndin 18.20 iCarly 
18.45 Njósnaskólinn 19.10 Victou-
rious 19.35 Big Time Rush 

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 America‘s Funniest Home Videos
07.35 Everybody Loves Raymond (21:25)
08.00 Cheers (4:22)
08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.00 The Good Wife (17:23)
16.45 Judging Amy (18:24)
17.30 Dr. Phil
18.15 Top Gear Australia (1:6)
19.05 America‘s Funniest Home Videos
19.30 Everybody Loves Raymond (22:25) 
19.55 Cheers (5:22) 
20.20 Parenthood (12:18)  Þetta er 
þriðja þáttaröðin af Parenthood en 
þættirnir eru byggðir á samnefndri 
 gamanmynd frá 1989.  
21.10 Hawaii Five-0 (18:24)  Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna 
á Hawaii.
22.00 NYC 22 (3:13)  Spennandi þættir 
um störf nýliða í lögreglunni í New York 
þar sem grænjöxlum er hent út í djúpu 
laugina á fyrsta degi. 
22.45 CSI: New York (11:22)   
23.25 Law & Order (9:18)   
00.15 Shedding for the Wedding (8:8)
01.05 Hawaii Five-0 (18:24)
01.55 NYC 22 (3:13)
02.40 Pepsi MAX tónlist

17.20 Fæturnir á Fanneyju (24:39) 
17.32 Spurt og sprellað (41:52) 
17.38 Töfrahnötturinn (31:52) 
17.51 Angelo ræður (25:78) 
17.59 Kapteinn Karl (25:26) 
18.12 Grettir (25:54) 
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Svona er ástin (3:3)  
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Simpansi í mannheimum 
 (Project Nim)  Bresk heimildamynd um 
simpansann Nim Chimpsky sem var 
 tekinn frá móður sinni við fæðingu og 
alinn upp eins og mannsbarn í New 
York.
21.15 Hefnd (17:22) (Revenge)  Banda-
rísk þáttaröð um unga konu, Amöndu 
Clarke, sem sneri aftur til Hamptons 
undir dulnefninu Emily Thorne með það 
eina markmið að hefna sín.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Spilaborg (8:13) (House of Cards)  
Bandarísk þáttaröð um klækjastjórnmál 
og pólitískan refskap þar sem einskis er 
svifist í baráttunni. 
23.10 Neyðarvaktin (23:24) (Chicago 
Fire)  Bandarísk þáttaröð um slökkviliðs-
menn og bráðaliða í Chicago. (e)
23.55 Leyndardómur hússins (4:5) 
(Marchlands)  Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi barna. (e)
00.40 Fréttir
00.50 Dagskrárlok

17.30 Liverpool - Arsenal
19.30 Premier League World 2012/13
20.00 Leikmaðurinn: Sigurður Jóns-
son Guðmundur Benediktsson stýrir 
þætti um ensku stórliðin. Í þessum þætti 
ræðir hann við leikmenn sem hafa tekið 
þátt í baráttunni í þessari sterkustu deild 
í heimi.
20.50 Arsenal - Newcastle
22.30 Leikmaðurinn: Sigurður Jóns-
son
23.20 PL Classic Matches: Arsenal - 
Leeds 
23.50 Arsenal - Norwich

07.00 Þór - Stjarnan
17.10 Sumarmótin 2013
17.55 Þór - Stjarnan Útsending frá leik 
Þórs og Stjörnunar í Pepsi-deild karla.
19.45 Breiðablik - Valur BEINT frá 
leik Breiðabliks og Vals í Pepsi-deild 
karla.
22.00 Pepsi mörkin 2013 Mörkin og 
marktækifærin í leikjunum í Pepsi-deild 
karla í knattspyrnu.
23.15 Breiðablik - Valur
01.05 Pepsi mörkin 2013

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm In the Middle (8:22) 
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (109:175) 
10.15 Wipeout
11.05 Hawthorne (2:10) 
11.50 Falcon Crest (5:28)
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (18:37) 
14.15 American Idol (19:37) 
15.00 ET Weekend
15.40 Lukku láki 
16.05 Ellen
16.50 Bold and the Beautiful
17.12 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan (21:21) 
18.23 Veður Ítarlegt veðurfréttayfirlit.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður 
19.15 The Big Bang Theory (3:23) 
19.35 Modern Family Þriðja þátta röðin 
um líf þriggja tengdra en ólíkra nútíma-
fjölskyldna. 
20.00 Kingdom of Plants Magnaður 
heimildarþáttur með David Attenborough. 
20.50 Nashville (1:21) Dramatískir þætt-
ir þar sem tónlistin spilar stórt hlutverk og 
fjalla um kántrí-söngkonuna Rayna James 
sem muna má sinn fífil fegurri.
21.35 Suits (12:16) Önnur  þáttaröðin  
um hinn eitursnalla Mike Ross, sem áður 
fyrr hafði lifibrauð sitt af því að taka 
margvísleg próf fyrir fólk gegn greiðslu. 
Lögfræðingurinn harðsvíraði, Harvey 
 Specter, kemur auga á kosti kauða og út-
vegar honum vinnu á lögfræðistofunni. 
Þó Ross komi úr allt annarri átt en þeir 
sem þar starfa nýtist hann afar vel í þeim 
málum sem inn á borð stofunnar koma.
22.20 Boss (2:10) Önnur þáttaröðin með 
Kelsey Grammer í hlutverki borgarstjóra 
Chicago sem svífst einskis til að halda 
völdum en hann á marga óvini sem eru 
ávallt tilbúnir að koma höggi á hann.
23.15 The Big Bang Theory (3:24) 
23.40 Mike & Molly (13:23) 
00.00 Two and a Half Men (21:23) 
00.25 White Collar (13:16) 
01.10 Weeds (10:13) 
01.40 Undercovers (4:13) 
02.30 Borderland 
04.15 Suits (12:16) 
05.00 Kingdom of Plants
05.50 Fréttir og Ísland í dag

Stöð 2 kl. 20.50
Nashville
Í kvöld hefur göngu sína þátta-
röðin Nashville á Stöð 2. Þetta 
eru dramatískir þættir sem hafa 
slegið í gegn í bandarísku sjón-
varpi. Söngkonan Rayna James 
hefur verið stórstjarna um langt 
skeið en núna er farið að 
fj ara undan tónlistarferlinum. 
Ungstirnið Juliette Barnes er 
hins vegar á uppleið og á fram-
tíðina fyrir sér en er alls ekki 
jafngóð söngkona. Með aðal-
hlutverk fara Connie Britton 
og Heyden Panettiere.

Suits
 STÖÐ 2 KL. 21.35  Hinn eitursnjalli 
Mike Ross fær vinnu á lögfræðistofu 
hins harðsvíraða Harveys Specter. Þó að 
Ross komi úr allt annarri átt en þeir sem 
þar starfa nýtist hann afar vel í þeim 
málum sem inn á borð stofunnar koma.

Parenthood 
 SKJÁR 1 KL. 20.20  Þetta er þriðja 
þáttaröðin af Parenthood en þættirnir 
eru byggðir á samnefndri gamanmynd 
frá 1989. Þættirnir segja frá Braverman-
fj ölskyldunni sem spannar þrjár kyn-
slóðir.

Revenge
 RÚV KL. 21.15  Revenge er bandarísk 
þáttaröð um unga konu sem snýr aft ur 
til Hamptons undir dulnefninu Emily 
Thorne en hennar eina markmið er að 
hefna sín á þeim sem eyðilögðu líf föður 
hennar.

DAGSKRÁ
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Í KVÖLD

8,5 8,8TV.COM 7,58,8TV.COM 8,18,8TV.COM

FM957 kl. 10
Heiðar 
Austmann
Heiðar er ferskur, 
fj örugur og fl ottur, 
en hann hefur 
unnið á FM957 
frá árinu 1998. 
Heiðar fylgir 
hlustendum 
FM957 frá kl. 
10 til 14 alla 
virka daga. 



San-SM-RLB01
stubbastækkari

2.290,-

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Reykjavík Kletthálsi 7.  10-16Opið virka daga kl. 8-18, laug.

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18

Akureyri Furuvöllum 15.  10-14Opið virka daga kl. 8-18, laug.

Vestmannaeyjar Flötum 29. Opið virka daga kl. 8-18

HLA-205
Áltrappa 5 þrep, tvöföld

6.490,-
4 þrepa 5.490,-
6 þrepa 7.690,-

Áltrappa 3 þrep 4.290,-
Áltrappa 5 þrep 6.190,-

Áltrappa 4 þrep

4.990,-
308 LLA-308

PRO álstigi 3x8 þrepPRO álstigi 3x8 þrep
2,27-5,05 m5 m

LLA-211
PRO álstigi/trappa 
2x11 þrep
3,11-5,34 m

CLA-403p
Fjölnota trappa
stigi/pallur 4x3 þrep

með palli: 15.690,-

Allt gott í útiverkin

Frábærtt vveeeeeeeerrrrrrrrrrrrðððððððððððððððððððððððð    
á stál- oog ppppppppppppppplllllllllllaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssttttttttttttttttttttt----------- 
þakrennnummmmmmmmmmmm.......
Sjá verðlistaaaaa  ááááááááááááááá  
www.muurbudddddddddddiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssss

DEKAPRO útimálning, KAPRO útimálningútútúútúúútúttúúúúúúúúúúttttimiimmmmmmmmmmmálálállááááááááááááállllninninninnnnn ngngnggggnnnnnn
10 lítrar (A stofn)

 

DEKA PRO þakmálning, 10 lítrar

 10.995,-
TVVÖFALDUR STIGIÖ
Sttigi SM-LLA218B með 
reeipi 3338-8 55550c0 m 

LLA-112
stigi 12 þrep 3,38 mÁls ep 3,38 m

0 þrepa10 66.990,-

SANN-SM-CLE206
Fjölnota pallur/trappa

   pallur fylgir
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„Þetta er bjartasti dagur 
 sumarsins og þess vegna um að 
gera að spila myrkrið inn aftur,“ 
segir blaðamaðurinn Valur 
Gunnars son.

Í ti lefni þjóðhátíðardags 
 héraðsins Quebec í Kanada og 
Jónsmessu nætur ætlar Valur að 
flytja lög eftir Leonard Cohen á 
Rósenberg í kvöld.

Valur dvaldi eitt sinn í borg-
inni Montreal í Quebec en Cohen 
er fæddur og uppalinn í Montreal. 
„Ég bjó eitt sumar í Montreal. 
Eftir það fór ástarsambandið sem 

ég átti í í rúst og ýmislegt annað 
fór úrskeiðis. Ég skrifaði MA-
ritgerð um Cohen í bókmennta-
fræði og það má eiginlega segja 
að Leonard Cohen hafi bjargað 
lífi mínu,“ segir Valur, sem gerði 
einnig útvarpsþætti um hann.

Á tónleikunum les Valur upp 
úr væntanlegri bók sinni sem er 
byggð á ævi Cohens og kemur út 
á 79 ára afmælisdegi hans, 21. 
 september. Þar greinir Valur frá 
því þegar Cohen fór til  Ísraels í 
Yom Kippur-stríðinu, vonlausu 
ástarsambandi hans við söng-

konuna Nico, dvöl hans í búdda-
klaustri og fundi hans með 
Hrafni  Gunnlaugssyni í Höfða 
árið 1988.  -fb 

MÁNUDAGSLAGIÐ

➜ Valur er nýkominn 
heim frá Berlín þar sem 

hann vann hjá dagblaðinu 
 Berliner  Zeitung. Hann er 

einn af  stofnendum blaðsins 
 Grapevine.

Leonard Cohen bjargaði lífi  mínu 
Valur Gunnarsson fl ytur lög eft ir Leonard Cohen á þjóðhátíðardegi Quebec.

FLYTUR LÖG COHEN  Valur Gunnars-
son flytur lög eftir Leonard Cohen á 
tónleikunum í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ása Hjörleifsdóttir  útskrifaðist 
úr kvikmyndagerðardei ld 
 Columbia-háskóla í New York á 
síðasta ári. Lokaverkefni hennar 
úr skólanum, stuttmyndin Ástar-
saga, hefur hvarvetna  hlotið 
góðar viðtökur en myndin var 
tekin upp bæði í New York og 
Íslandi. „Þetta er fyrsta mynd-
in sem ég hef tekið upp á Íslandi 
en áður hafði ég gert nokkrar í 
New York í tengslum við skólann. 
Viðtökurnar hafa verið vonum 
 framar en hún hefur farið á um 
tuttugu kvikmyndahátíðir síðan 
hún var frumsýnd á RFF  síðasta 
sumar og komst í lokaúrslit í 
„The Student Academy Awards“, 
sem eru Óskarsverðlaun í flokki 
útskriftarmynda úr skólum.“

Líkt og titill myndarinnar gefur 
til kynna fjallar hún um ástina. 
Sagan hefst í New York þegar 
 kærasti aðalpersónunnar  Solange, 
hinn íslenski Baldur, hverfur 
skyndilega af heimili þeirra. Hann 
fer til Reykjavíkur og Solange 
ákveður að elta hann þangað.

Ása, sem býr í New York um 
þessar mundir, hefur unnið sem 
sjálfstætt starfandi handrits-
höfundur síðan hún útskrifaðist 
úr skólanum. „Ég hef bæði verið 
að vinna fyrir erlend og íslensk 
fyrirtæki en er núna að vinna 
að minni fyrstu bíómynd í fullri 
lengd. Ég býst við að flytja til 
Íslands í haust til að vinna í mynd-
inni sem verður vonandi tekin upp 
þar sumarið 2014.“ 

Ástarsaga, 
íslensk stuttmynd, 
gerir það gott
Útskrift arverkefni Ásu Hjörleifsdóttur úr Columbia-
háskóla valið á fj ölda erlendra kvikmyndahátíða.

SIGURGANGA  Stuttmynd Ásu Hjörleifsdóttur hefur verið valin á tuttugu 
kvikmynda hátíðir víðs vegar um heim. MYND/UGLA HAUKSDÓTTIR

„Ég byrjaði í garðrækt um það leyti 
sem ég fermdist. Mig langaði að gera 
eitthvað fínt fyrir veisluna og sáði 
um hundrað blómum og skreytti svo 
allt heimilið með þeim. Eftir það hef 
ég verið á fullu í gróðurhúsinu,“ segir 
hin sextán ára gamla Stella Dögg 
Blöndal. Stella er búsett á bænum 
Jaðri í Bæjarsveit og ræktar hvers 
kyns grænmeti, kryddjurtir og blóm. 
Auk þess rekur hún sveitamarkaðinn 
Ljómalind ásamt öðrum úr sveitinni. 

Foreldrar Stellu eru Sigurbjörg 
Ósk Áskelsdóttir landslagsarkitekt 
og Eiríkur Blöndal verkfræðingur. 
Stella segist hafa erft gróðuráhugann 
frá foreldrum sínum og föðurömmu, 
en sú er einnig með gróðurhús. Hún 
segir fjölskyldu sína afar hjálpsama 
þegar kemur að því að hugsa um 
plönturnar en viðurkennir að  vinirnir 
séu hálfgáttaðir á þessum mikla 
gróðuráhuga hennar.

„Mömmu og pabba finnst fínt að fá 
ferska tómata á morgnana en vinir 
mínir eru gáttaðir á því hvernig ég 
nenni þessu. Það fer mikill tími í 
þetta og stundum er ég í gróðurhús-
inu langt fram á nótt; ég hef meira 
að segja sofnað þar inni,“ segir hún 
hlæjandi. 

Stella heldur nákvæma dagbók um 
ræktunina og skráir meðal annars 
hjá sér hvenær jurtir spíra. „Ég 
nýti þær upplýsingar til að bæta 
uppskeruna ár frá ári. Það er mjög 
gaman að prófa sig svona áfram,“ 
útskýrir hún.

Í haust mun Stella hefja nám við 
Verzlunarskóla Íslands og flytur þá 
til ömmu sinnar í Reykjavík. Hún 
viður kennir að henni þyki  tilhugsunin 
um að þurfa að yfirgefa sveitina 
erfið. „Ég á yngri bróður, Jón Björn, 
og ég samdi við hann um að vökva 
á meðan ég er í burtu,“ segir hún að 
lokum.  sara@frettabladid.is

Sáði blómum fyrir 
fermingarveisluna
Stella Eiríksdóttir, sextán ára, er með græna fi ngur. Hún ræktar meðal annars 
fíkjur, maís, grasker og blóm í gróðurhúsi fj ölskyldunnar á bænum Jaðri. 

MEÐ GRÆNA FINGUR  Stella Dögg Blöndal er búsett á bænum Jaðri í Borgar-
nesi. Þar ræktar hún meðal annars fíkjur, eggaldin, maís og gulrætur.

Meðal þess sem Stella ræktar eru gúrkur, tómatar, salat, blóm, rófur, 
gulrætur, maís, eggaldin, kúrbítar, parikur, chilli-aldin, vínber, fíkjur 
og blóm. Fíkjutréð var til staðar þegar fjölskyldan flutti á bæinn og 
segir Stella að lítið mál sé að hugsa um það. „Ræturnar liggja svo 
djúpt að maður þarf lítið að hugsa um það. Það kemur rosalega góð 
uppskera á vorin og haustin en við fjölskyldan erum svo gráðug í 
fíkjurnar að ég hef ekki verið að selja þær í Ljómalind,“ segir hún 
hlæjandi.

Fjölskyldan gráðug í fíkjurnar

„Blister in the Sun með Violent 
Femmes er algjör snilld. Það fær 
mann til að brosa á mánudegi.“ 
Þór Bæring hjá Gamanferðum.
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Dala-Brie er kominn i nýjar umbúðir 
og er enn jafngóður a �agðið. L júfur og mildur 
hvítmygluostur sem hentar við öll tækifæri. 

Dala-Brie er kominn i nýjar um

Flo�ur úr 
Dölunum



FESKT Á HVERJUM DEGI

Samloka frá Sóma er búin til 
handa þér úr besta hráefni sem 
er fáanlegt og að sjálfsögðu er 
brauðið beint úr ofninum.

Þú færð ferska og gómsæta 
samloku frá Sóma á hverjum
degi í næstu verslun.

wwwww.so.somi.mi.isis



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Mótorhjólamaður eltur af úlfi  á 

þjóðvegi
2 Lét þotu bíða og leitaði að apanum 

sínum
3 Í sumarstuði í agnarsmáu bikiníi
4 Snowden lendir eft ir klukkutíma
5 Gassprenging í Holtunum
6 Mér er nóg boðið - það er komið nóg 

af vitleysu

Hæstánægður með 
Lúkasarleikritið
Helgi Rafn Brynjarsson, sem 
var ranglega sakaður um að hafa 
 drepið hundinn Lúkas árið 2007, 
var hæstánægður með nýtt leikrit 
leikfélagsins Norðurbandalagsins 
um málið. Eins og Fréttablaðið 
greindi frá fyrir helgi var Helga 
boðið til Akureyrar til að vera 
viðstaddur frumsýninguna og 
hann ákvað að drífa sig norður á 
föstudag. Helgi var sem fyrr segir 

mjög sáttur við 
sýninguna, og sat 

fyrir á myndum 
með leikaranum 
sem leikur 
hann, Ólafi Inga 
Sigurðssyni.  

 - þeb

Giftu sig á leiði hundsins
Fatahönnuðurinn, fyrirsætan og 
listneminn Guðrún Tara Sveinsdóttir 
gekk að eiga mann sinn Gísla Hrafn 
Bjarnason um helgina. Athöfnin var 
látlaus en að sögn viðstaddra mjög 
fögur. Parið lét pússa sig saman á 
fjölskyldusetri Guðrúnar Töru að 
Sveinsstöðum í Elliðaárdal og var 
athöfnin utandyra, nánar tiltekið 
við leiði hunds sem Guðrún Tara 
missti í fyrra, honum til heiðurs. 
Parið á von á barni og skartaði brúð-
urin því fagurri kúlu á 
brúðardaginn. Hún 
ku þess vegna hafa 
tekið ákvörðun um 
að bjóða ekki upp á 
áfengi í veislunni, 
enda á dagurinn 
að sjálfsögðu 
að snúast um 
hamingju og 
skemmtun 
brúð-
hjónanna 
ofar öðru. 
 - mlþ

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

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

5   GÁMAR
 Á 5 DÖGUM

NÝKOMNIR

Þess  vegna :

DAGAR
ÞESSA VIKU AÐEINS

24.–28. júní 2013

Um 800 AEG tæki í eldhús og þvottahús Íslendinga.
Tilboð á AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum – á völdum módelum. 

Frá miðvikudegi: AEG ryksugur með 20% afslætti.
Úrval AEG kæliskápa og frystiskápa – lítið við og skoðið.

AEG smáraftæki – 25% afsláttur.
Sölumenn okkar eru í samningsstuði: Þið komið og ræðið við sölufólkið okkar, sem er í góðu 

skapi eins og alltaf og sérstaklega fúst til að láta þig njóta besta verðs, bestu greiðsluskilmála, 
jafnvel vaxtalaust. Þú færð nútíma AEG tæki og hagnast á samningsstuðinu.

NÝKOMNIR

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800 · ORMSSON.IS
ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
AKRANESI
SÍMI 530 2870

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

Nú er 
opio allan 

sólarhringinn 
í Engihjalla
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