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A rnhildur Anna Árnadóttir er ung kraftlyftingastúlka sem er nýflutt ásamt fjölskyldu sinni í fallegt hús á Seltjarnarnesi. Ef hún fengi að innrétta sitt eigið hús yrði það í ekta bandarískum stíl. „Ég er mjög hrifin af stórum, girnilegum húsgögnum og miklu rými þar sem allir geta notið sín 
saman eða hver í sínu horni. Draumur-
inn er stórt eldhús, teppalagðar tröppur 
og svefnherbergi. Það má heldur ekki 
gleyma köttunum,” segir Arnhildur. Hún hefur mikinn áhuga á arkitektúr og 
hönnun.

„Uppáhaldshönnuðurinn minn er auðvitað góðvinkona okkar mömmu, hún Gulla Jónsdóttir,” segir Arnhildur. 
Gulla er þekktur arkitekt og vöruhönn-
uður sem starfar í Bandaríkjunum og hefur unnið margvísleg verðlaun fyrir 
hönnun sína.

Arnhildur hefur safnað mörgum fallegum hlutum í gegnum árin. Hún er 
til dæmis aðdáandi Hello Kitty en í út-
skriftargjöf fékk hún fallega og skemmti-
lega styttu af kisunni frægu. „Hálsmenið 
fékk ég frá foreldrum mínum í tvítugs-
afmælisgjöf, en það fannst í Swarovski-
búð í Dubrovnik í Króatíu,” segir Arn-hildur. 

Pandó

BANDARÍSKUR STÍLL ER DRAUMURINNSTÓRT OG RÚMGOTT  Arnhildur Anna er kraftlyftingakona með meiru sem 

hefur auga fyrir fallegri hönnun.

ÞJÓÐLÖG Á SIGLUFIRÐIÞjóðlagahátíð verður haldin á Siglufirði 3.-8. júlí þar sem 
verður vegleg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Á hátíðinni 
verður lögð áhersla á leikhústengda þjóðlagatónlist. List-
rænn stjórnandi er Gunnsteinn Ólafsson en nánar er hægt 
að skoða dagskrána á folkmusik.is.

A rnhildur Anna Árnadóttir er ung kraftlyftingastúlka sem er nýflutt ásamt fjölskyldu sinni í fallegt hús á Seltjarnarnesi. Ef hún fengi að innrétta sitt eigið hús yrði það í ekta bandarískum stíl. „Ég er mjög hrifin af stórum, girnilegum húsgögnum og miklu rými þar sem allir geta notið sín 
saman eða hver í sínu horni. Draumur-
inn er stórt eldhús, teppalagðar tröppur 
og svefnherbergi. Það má heldur ekki 
gleyma köttunum,” segir Arnhildur. Hún hefur mikinn áhuga á arkitektúr og 
hönnun.

„Uppáhaldshönnuðurinn minn er auðvitað góðvinkona okkar mömmu, hún Gulla Jónsdóttir,” segir Arnhildur. 
Gulla er þekktur arkitekt og vöruhönn-
uður sem starfar í Bandaríkjunum og hefur unnið margvísleg verðlaun fyrir 
hönnun sína.

Arnhildur hefur safnað mörgum fallegum hlutum í gegnum árin. Hún er 
til dæmis aðdáandi Hello Kitty en í út-
skriftargjöf fékk hún fallega og skemmti-
lega styttu af kisunni frægu. „Hálsmenið 
fékk ég frá foreldrum mínum í tvítugs-
afmælisgjöf, en það fannst í Swarovski-
búð í Dubrovnik í Króatíu,” segir Arn-hildur. 

Pandó

BANDARÍSKUR STER DRAUMURINNSTÓRT OG RÚMGOTT  Arnhildur Anna er kraftlyftingakona með me

 T  hefur auga fyrir fallegri hönnun.

y dunag áhersla á leikhústengda þjóðlaga
rænn stjórnandi er Gunnsteinn Ólafsson en n
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Fasteignasalan Berg kynnir: 
Glæsilegt einbýli í Laugarási 
í Bláskógabyggð, hannað og 
teiknað af ABS teiknistofu.

H úsið stendur á einum 
glæsilegasta útsýnisstað á 
Suðurlandi og er afar 

vandað, klætt að utan með ál-
plötum. Gluggar ná víða niður í 
gólf, hiti er í gólfum á neðri hæð. 
Öll lýsing fyrsta flokks.

Komið er inn í anddyri með 
góðum skápum. Til vinstri er 
þvottahús með innréttingu og 
sturtuklefa. Gengið inn gang og þá

Hús með glæsilegu útsýni

Vel skipulögð 4ra herbergja, 72 fm. íbúð með frábæru útsýni. Suðursvalir. Góð staðsetning í miðbænum og sérstaklega reisulegt hús. Athugið að Hverfisgatan verður endurgerð 2013 á þessum kafla.Verð 24,9 m.

Auður Kristinsd.
Lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

Vegna 
mikillar sölu 
vantar eignir 

á skrá!

Hverfisgata 74, 5 hæð
  Opið hús þriðjudaginn 2. júli kl. 17:30 - 18:00

Suðurlandsbraut 22 |  Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 |  www.heimili.is
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Pétursson
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Gústaf Adolf 
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1. júlí 2013
152. tölublað 13. árgangur

Rútubílstjóra reistur 
minnisvarði í Þórsmörk
Afkomendur og vinir Óskars Sigur-
jónssonar, eiganda Austurleiðar og 
frumkvöðuls í ferðaþjónustu, 
hyggjast reisa honum minnismerki í 
Þórsmörk. 2
Króatía í ESB Þúsundir tóku þátt í 
hátíðarhöldum víðs vegar um Króatíu 
til að fagna inngöngu í ESB. 6
Enginn ávinningur  Sameining skóla 
í Reykjavík skilaði litlum árangri að 
mati borgarfulltrúa VG og Sjálf-
stæðisflokks. 10
Bræður ákærðir  Tveir bræður eru 
ákærðir fyrir líkamsárásir á Café 
Amsterdam í nóvember. 11

SKOÐUN Glaðbeittir sjálfstæðis-
menn tala um að selja Rúv, segir Guð-
mundur Andri. 13

MENNING Nick Cave heltók tónleika-
gesti á ATP á laugardag og fær fimm 
stjörnur fyrir frammistöðuna. 18

SPORT Aníta Hinriksdóttir, hlaupa-
kona úr ÍR, hefur bætt sig um rúmar 
fjórar sekúndur á einu ári. 22

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla  www.forlagid.i s 

Ekki villast!
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NÝ LANDS-

HLUTAKORT  
Í ÖSKJU

SPJALDTÖLVUR Í SUMARFRÍIÐ

19.990

BARNATÖLVUR 
Í FLOTTUM LITUM

 www.forlagid.is 
– alvöru bókabúð á netinu 

www.forlala iigigidd.is 

HRÍFANDI!
Ærlegi  lær l i ngur inn

FÓLK „Það 
hjálpar mjög 
mikið þegar 
maður er í 
dýru námi að 
fá svona styrk, 
auk þess sem,“ 
segir fiðlu-
leikarinn Hulda 
Jónsdóttir, sem 
stundar nám 
við Juilliard-háskóla í New York 
og hlaut 750 þúsund króna styrk 
nýverið. fb / sjá síðu 26

Hulda Jónsdóttir fiðluleikari:

Fær styrk fyrir 
námi í Juilliard

HULDA 
JÓNSDÓTTIR

STJÓRNMÁL Allir flokkar á þingi 
nema Framsóknarflokkurinn bæta 
við fylgi sitt frá alþingiskosningum 
í skoðanakönnun Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2.

Könnunin varð gerð dagana 26. 
og 27. júní. Úrtakið í könnuninni 
var 1.077 manns, en hringt var þar 
til náðist í 800 samkvæmt lagskiptu 
úrtaki. Alls tók 81% svarenda 
afstöðu til spurningarinnar Hvaða 
lista myndir þú kjósa ef gengið yrði 
til þingkosninga í dag?

Framsókn fengi nú 21% atkvæða 
en var með 24,4% í kosningun-
um. Sjálfstæðisflokkurinn bætir 
mest við sig, 4,6%, og fengi 31,3%. 
Vinstri græn bæta við sig 4,4% og 
fara upp í 15,3%. Samfylkingin 
bætir við sig 1,5% frá kosningum 
og stendur nú í 14,4%.

Píratar og Björt framtíð standa 
hér um bil í stað en fylgi þeirra 
framboða sem ekki náðu mönnum 
inn á þing í kosningunum fer úr 

11,9% niður í 4,2%. Þessar niður-
stöður hefðu í för með sér sveiflur 
á fjölda þingmanna, en meirihluti 

væri enn tryggur, með 35 sæti á 
móti 28.

 - þj / sjá síðu 4

Sjálfstæðisflokkurinn 
með mesta fylgið
Framsóknarflokkurinn missir fylgi frá kosningum, einn flokka, samkvæmt skoðana-
könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Sjálfstæðisflokkur fer upp um 4,6 prósent.

Bolungarvík 8°  NA 5
Akureyri 7°  N 5
Egilsstaðir 8°  NV 4
Kirkjubæjarkl. 12°  SA 2
Reykjavík 11°  NV 4

Skúrir    um N-vert landið í dag og skýjað 
að mestu. Dregur fyrir sólu V-lands og má 
búast við skúrum þar síðdegis. Bjart syðst 
á landinu. Hiti 6-15 stig. 4

FYLGI FLOKKA Í KOSNINGUM OG KÖNNUNUM
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ÁHORFENDUR NUTU VEÐURBLÍÐUNNAR  Ekki spillti veðrið fyrir stemmningunni á leik Vals og FH í gærkvöldi, en leiknum lauk með jafntefl i. Sjá síðu 23  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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SPURNING DAGSINS

MENNING „Það er verið að heiðra störf föður míns og 
ástríðu hans fyrir Þórsmörkinni,“ segir Óskar Óskars-
son, sonur Óskars Sigurjónssonar rútubílstjóra með 
meiru sem reisa á minnismerki í Þórsmörk.

Óskar Sigurjónsson hóf akstur áætlunarbíla fyrir 
miðja síðustu öld. Hann var einn stofnenda Austurleið-
ar og rak fyrirtækið um margra áratuga skeið. Meðal 
margra viðfangsnefna Óskars var mikil uppbygging á 
ferðaþjónustu í Húsadal í Þórsmörk.

Óskar lést í október í fyrra, 87 ára að aldri. Óskar 
yngri segir að í erfidrykkjunni hafi fyrrverandi 
starfsfólk föður hans nefnt þann möguleika að minnast 
brautryðjendastarfa hans með minnisvarða og áletr-
uðum skildi í Húsadal. 

„Þeim fannst viðeigandi að minnismerkið yrði á 
þessum stað því þótt hann væri með mörg járn í eldin-
um var Þórsmörkin honum ofarlega í huga og átti sér-
stakan stað í hjarta hans – kannski frá því hann horfði 
þarna inn eftir sem lítill drengur,“ segir Óskar yngri.

„Þessi virðingarvottur er vegna endalauss trausts 
og ómældrar virðingar sem Óskar naut alla tíð hjá 
sínu starfsfólki,“ segir Jón Hermannsson, starfsmaður 
Austurleiðar frá 1976 til 1986.

Setja á minnisvarðann saman úr fjórum til fimm 
stórum grágrýtissteinum af svæðinu og koma honum 
fyrir við brekkurætur á Stóruflöt, um tuttugu metra 
frá göngustígnum um Húsadal.

„Sú hugmynd hefur verið nefnd að hafa eina rútu-
ferð á afmælisdeginum hans, 16. ágúst, og afhjúpa þá 
minnisvarðann ef allt gengur upp. Þá verður jafnframt 
tækifæri fyrir gamla starfsmenn að hittast og gera 
sér glaðan dag. Ég reikna með að við systkinin verðum 
með í því,“ segir Óskar.

Að sögn Óskars yngri var faðir hans að mörgu leyti 
frumkvöðull í þeirri tegund ferðaþjónustu sem hann 
barðist fyrir í Húsadal; að vera með einn miðlægan 
skála og leyfa fólki síðan að velja hvort það dveldi í 
smáhýsum eða tjöldum.

„Hann hafði mikið dálæti á Þórsmörkinni og fannst 
gaman að skapa þar aðstöðu svo fleiri gætu komið 
og notið þess sem umhverfið og jökullinn hafa upp á 
bjóða. Eftir að hann hætti að keyra rútur um sjötugt 
hélt hann áfram að vinna mikið inni í Þórsmörk á 
meðan hann stóð í lappirnar,“ segir Óskar Óskarsson.  
 gar@frettabladid.is

Áætlunarbílstjóra 
reistur minnisvarði
Afkomendur og vinir Óskars Sigurjónssonar, eiganda Austurleiðar og frumkvöðuls 
í ferðaþjónustu, hyggjast reisa Óskari minnismerki í Þórsmörk. Hugmyndin að 
minnisvarðanum kviknaði hjá fyrrverandi starfsfólki í erfidrykkju Óskars í fyrra.

Í HÚSADAL  Óskar Sigurjónsson vann mikið starf sem 
brautryðjandi í áætlunarferðum, ferðaþjónustu og upp-
byggingu í Húsadal í Þórsmörk.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÓSKAR SIGURJÓNSSON  Áætlunarbílstjóri frá því fyrir 
miðja tuttugustu öldina.  MYND/ÚR EINKASAFNI

Garðar, eru þetta einhverjir 
stjörnustælar í ykkur?
„Nei, alls ekki. Svo erum við ekki að 
fá neina stjörnumeðferð heldur.“
Garðar Jóhannsson er einn af þremur leik-
mönnum Stjörnunnar í knattspyrnu sem 
voru í banni í leiknum gegn ÍBV í gær.

EGYPTALAND, AP Hundruð þúsunda 
Egypta söfnuðust saman á Tahrir-
torgi í Kaíró í gær til að krefjast 
afsagnar Muhammeds Morsi for-
seta. Fjöldi fólks hélt einnig í átt-
ina að forsetahöllinni og bar mót-
mælaborða í litum egypska fánans. 
Margir veifuðu rauðu spjaldi eins og 
dómari í knattspyrnu að reka mann 
af velli.

Í gær var ár liðið frá því að 
Mohammed Morsi tók við forseta-
embættinu í Egyptalandi. Hann 
hefur hafnað öllum kröfum um 
afsögn og bendir á að hann hafi 
unnið öruggan sigur í lýðræðis-
legum kosningum. Frá fyrsta degi 
hafa andstæðingar hans hins vegar 
sakað hann um ofríki í anda Hosni 
Mubarak, forvera hans í embættinu. 

Mótmælendum tókst að hrekja 
Mubarak af stóli og eru staðráðnir í 
að gera slíkt hið sama nú.

„Það tók ekki nema átján daga 
hjá Mubarak, og samt var hann með 
öryggissveitirnar, leyniþjónustuna 
og stóran hluta Egypta á bak við 
sig. Morsi er með okkur öll á móti 

sér, líka herinn og lögregluna,“ 
sagði einn mótmælendanna í mann-
fjöldanum í gær, olíustarfsmaður að 
nafni Amr Tavfík. 

- gb

Stjórnarandstæðingar í Egyptalandi krefjast afsagnar Morsis forseta:

Hundruð þúsunda á Tahrir-torg

FJÖLMENN MÓTMÆLI  Morsi hefur hafnað öllum kröfum um afsögn.  NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLAN
Slys við Víðistaðaskóla
Drengurinn sem féll átta metra við 
Víðistaðaskóla í Hafnarfirði á laugardag 
gekkst undir aðgerð á Landspítalanum 
í gær. Aðgerðin gekk vel að sögn 
vakthafandi læknis. Drengnum er 
haldið sofandi í öndunarvél en búist er 
við því að hann nái sér að fullu.

VEÐUR Reykvíkingar nutu veðurblíðunnar í gær, fjölmennt var í Naut-
hólsvíkinni og miðbærinn var sömuleiðis fullur. 

Margir hafa kvartað undan veðrinu það sem af er sumri en sam-
kvæmt vefsíðu Veðurstofu Íslands mældist meðalhiti í Reykjavík 1,2 
gráður yfir meðaltali fyrstu tuttugu daga júnímánuðar. Á Akureyri 
mældist meðalhitinn 3,2 gráður yfir meðaltali. 

Þar kemur einnig fram að það verður sólríkt á suðvesturhorninu 
næstu daga og hiti allt að fimmtán stig.

Hiti í júní var yfir meðaltali í Reykjavík og á Akureyri:

Sól í kortunum næstu daga

BUSLAÐ Í BLÍÐUNNI Baltasar Máni Róbertsson buslaði í sólinni í Nauthólsvík  í 
gær ásamt móður sinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SJÁVARÚTVEGUR Tæp sextíu prósent þjóðarinn-
ar eru frekar eða mjög hlynnt veiðum á lang-
reyðum en átján prósent eru andvíg veiðunum. 
Mestur er stuðningurinn meðal fylgismanna 
Sjálfstæðisflokksins eða 73 prósent. Þetta er á 
meðal þess sem kemur fram í nýrri skoðana-
könnun sem unnin var fyrir Stöð 2 og Frétta-
blaðið dagana 26. til 27. júní. Alls voru 802 
spurðir um viðhorf sitt til veiða á langreyðum. 

Könnunin leiddi meðal annars í ljós að 
stuðningur við veiðarnar er meiri meðal 
íbúa á landsbyggðinni en íbúa á höfuðborgar-
svæðinu. Þannig er rúmur helmingur borg-
arbúa hlynntur veiðunum en 21 prósent er 

frekar eða mjög andvígt þeim. 68 prósent íbúa 
á landsbyggðinni voru hlynnt veiðunum en 13 
prósent andvíg. 

Þá er lítill munur á viðhorfi eftir aldri. 
Meðal fólks á aldrinum 18 til 49 ára voru 54 
prósent hlynnt veiðunum en 61 prósent af 50 
ára og eldri. 

Stuðningur við veiðar á langreyðum 
er mestur meðal stuðningsmanna ríkis-
stjórnarinnar; 72 prósent framsóknarmanna 
og 73 prósent sjálfstæðismanna eru hlynnt 
veiðunum. 39 prósent samfylkingarmanna 
eru hlynnt veiðunum og 40 prósent vinstri 
grænna.  - sm

Mestur stuðningur er við hvalveiðar á meðal fylgismanna Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks:

Meirihluti hlynntur veiðum á langreyðum

STUÐNINGUR VIÐ HVALVEIÐAR   Meirihluti þjóðar-
innar er hlynntur hvalveiðum. Þetta kemur fram í nýrri 
skoðanakönnun sem gerð var fyrir Stöð 2 og Frétta-
blaðið.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BANDARÍKIN, AP „Samstarfsríki 
njósna ekki hvert um annað,“ 
segir Vivianne Reding, sem fer 
með dómsmál í framkvæmda-
stjórn Evrópusambandsins. 
„Bandaríski yfirvöld eiga að 
útrýma öllum slíkum efa semdum 
með hraði.“

Nýjar ásakanir hafa komið 
fram í þýska tímaritinu Der 
Spiegel. 

Þar kemur fram að samskipti 
hafi verið hleruð í höfuðstöðvum 
ráðherraráðs ESB í Brussel. Það 
hafi svo verið rakið til höfuð-
stöðva NATO í sömu borg þar 
sem bandaríska þjóðaröryggis-
ráðið, NSA, hefur aðstöðu.  
 - gb

Leiðtogar ESB ósáttir:

Krefjast svara 
um njósnirnar

Slys á Kringlumýrabraut
Fólksbíll ók aftan á farþegarútu á 
Kringlumýrabraut seinni part laugar-
dags. Nokkrar tafir urðu á umferð á leið 
suður með Kringlumýrarbraut á meðan 
lögregla sinnti störfum sínum. Að sögn 
lögreglu urðu minniháttar slys á fólki 
við áreksturinn.
Bifhjólaslys varð á Nesjavallavegi við 
Hafravatnsveg í gær. Bifhjól rann til 
í lausamöl og var ökumaður hjólsins 
fluttur til með sjúkrabíl til aðhlynningar 
á sjúkrahúsi. 
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HVAR OG
HVENÆR
SEM ER
Með Arion appinu tekur þú
stöðuna með einum smelli 
og borgar reikningana, 
hvar og hvenær sem er.

Þú færð appið á Arionbanki.is.

Skannaðu QR kóðann
og sæktu appið frítt
í símann þinn
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Trúlofunarhringar
Okkar hönnun og sérsmíði. 

LEIÐRÉTT

María Ragna Lúðvígsdóttir var rang-
nefnd í laugardagsblaði Fréttablaðsins. 
Beðist er velvirðingar á mistökunum.

Á síðasta ári voru skráðar alls 
514.662 gistinætur í tjaldstæðum 
á Íslandi. Íslendingar höfðu þar 
heldur vinninginn umfram útlend-
inga, því 277.042 gistinætur voru 
skráðar á Íslendinga en 237.620 á 
útlendinga. 
Tjaldgistingum hefur fjölgað töluvert 
síðan 2002, þegar alls 342.440 gisti-
nætur voru skráðar–  þar af 208.857 á 
Íslendinga en 133.583 á útlendinga.

Heimild: Hagstofan

JÓRDANÍA, AP Stutt gæti verið í 
að friðarviðræður hefjist á ný 
milli Ísraela og Palestínumanna. 
Þessu trúir 
John Kerry, 
utanríkis-
ráðherra 
Bandaríkjanna, 
sem hefur átt 
fundi með leið-
togum beggja 
þjóðanna síð-
ustu daga.

„Ég þekki 
framfarir þegar ég sé þær, og 
við höfum náð árangri,“ sagði 
Kerry í gær við blaðamenn á 
flugvellinum í Tel Aviv, þegar 
hann hélt af stað til Brunei á 
fund með Asíuríkjum.

„Það bar mikið á milli þegar 
við hófumst handa en nú hefur 
bilið minnkað verulega.“ - gb

Kerry segist bjartsýnni:

Telur viðræður 
innan seilingar

JOHN KERRY 

SKÓLAR Ekki bara þeir nemendur sem 
skara fram úr eiga að komast í fram-
haldsskóla, segir bæjarstjórn Garða-
bæjar.

„Skólayfirvöldum í Garðabæ er 
umhugað um að hlúð verði að öllum 
nemendum í bænum en ekki bara þeim 
sem skara fram úr, heldur líka að hugað 
sé að þeim nemendum sem af einhverri 
ástæðu finna sér ekki farveg á fram-
haldsskólastiginu,“ segir í greinargerð 
með tillögu sem bæjarstjórnin sam-
þykkti.

Skólaskrifstofu Garðabæjar er þannig 

falið að kanna fjölda nemenda yngri 
en átján ára sem lokið hafa námi úr 
grunnskólum Garðabæjar og ekki eru 
inn ritaðir í neina framhaldsskóla á 
komandi vetri. „Í samstarfi við Fjöl-
brautaskólann í Garðabæ verði síðan 
leitast við að tryggja viðkomandi skóla-
vist í skólanum enda óski viðkomandi 
nemandi þess,“ segir bæjarstjórnin. - gar

Ekki á eingöngu að hlúa að nemendum sem skara fram úr segir bæjarstjórn:

Fjölbrautaskóli tryggi skólavist

ÁSLAUG HULDA JÓNSDÓTTIR  Forseti bæjar-
stjórnar í Garðabæ þar sem samþykkt var að 
reyna að tryggja öllum sem vilja framhalds-

skólavist.

Veðurspá

Miðvikudagur
Fremur hægur vindur

HLÝJAST S- OG SV-TIL  næstu dagana en enginn steikjandi hiti. Sól syðst á landinu 
en annars skýjað að mestu og skúraleiðingar. Vindur fremur hægur víðast hvar en 
hvassari við NA-stöndina. Hiti 6-13 stig.

8°

5
m/s

9°

5
m/s

11°

4
m/s

10°

6
m/s

Á morgun 
3-13 m/s, hvassast NA-til

Gildistími korta er um hádegi

11°

8°

11°

8°

8°

Alicante
Basel
Berlín

27°
27°
24°

Billund
Frankfurt
Friedrichshafen

18°
25°
25°

Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas

18° 
18°
25°

London
Mallorca
New York

21° 
32°
26°

Orlando
Ósló
París

27° 
20°
25°

San Francisco
Stokkhólmur

24° 
17°

12°

2
m/s

10°

4
m/s

8°

4
m/s

7°

6
m/s

7°

5
m/s

9°

5
m/s

5° 

4
m/s

9°

7°

12°

10°

8°

Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

STJÓRNMÁL Allir flokkar á þingi 
nema Framsóknarflokkurinn 
bæta við fylgi sitt frá alþingis-
kosningum í skoðanakönnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2.

Könnunin varð gerð dagana 
26. og 27. júní. Úrtakið í könnun-
inni var 1.077, en hringt var þar 
til náðist í 800 manns samkvæmt 
lagskiptu úrtaki. Alls tók 81% 
svarenda afstöðu til spurningar-
innar Hvaða lista myndir þú kjósa 
ef gengið yrði til þingkosninga í 
dag?

Það sem einkennir niðurstöð-
ur könnunarinnar er meðal ann-
ars það að fylgi við önnur fram-
boð en þau sem komust inn á þing 
dalar verulega. Á meðan tæp tólf 
prósent kusu framboð sem ekki 
komust upp fyrir fimm prósenta 
þröskuldinn sem tryggir þingsæti 
segjast nú aðeins 4,2% svarenda 
myndu kjósa önnur framboð en 
þau sex sem eiga fulltrúa á þingi.

Ekki liggur fyrir hvernig fylgið 
hefur færst milli flokka en Fram-
sóknarflokkurinn er eini flokkur-
inn á þingi sem er undir kjörfylgi. 

Framsókn fengi nú 21% 
atkvæða og myndi missa fimm af 
nítján þingmönnum. Sjálfstæðis-
flokkurinn fengi 31,3% og bætti 
við sig tveimur þingmönnum. 
Stjórnin hefði því enn ríflegan 
meirihluta á þingi, 35 þingmenn 
gegn 28.

Athygli vekur að Vinstri græn 
fara upp í 15,3% og bæta við sig 
tveimur þingmönnum. Þau eru því 
komin upp fyrir Samfylkinguna, 
sem bætir einungis lítillega við 

Framsókn myndi 
missa 5 þingmenn
Skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 sýnir misjafna þróun hjá stjórnar-
flokkunum þar sem fylgi Framsóknar dalar á meðan Sjálfstæðisflokkurinn bætir 
við sig. Vinstri græn eru komin upp fyrir Samfylkinguna í fylgi.

Ríkisstjórnin nýtur stuðnings tæplega 60% þeirra kjósenda sem taka 
afstöðu samkvæmt könnuninni.

Nokkur munur er á afstöðu kynjanna gagnvart stjórninni, þar sem 62% 
karla segjast styðja hana en hlutfallið í hópi kvenna er 55%, og talsvert 
meiri stuðningur er við stjórnina á landsbyggðinni en á höfuðborgar-
svæðinu, 67% á móti 55%.

Auk þess er meiri stuðningur við stjórnina í hópi eldri kjósenda en 
þeirra yngri, þar sem 64% þeirra sem eru 50 ára og eldri segjast styðja 
stjórnina en 54% þeirra sem eru undir 50 ára aldri.

Meiri stuðningur á landsbyggðinni

LÖGREGLUMÁL Maður var fluttur 
á slysadeild í fyrrinótt eftir að 
hafa fengið glerbrot í augað á 
veitingastað í miðbæ Reykja-
víkur. Sá sem réðst á hann var 
handtekinn og vistaður i fanga-
klefa lögreglunnar. Þá var stúlka 
slegin í höfuðið með glasi á veit-
ingastað í miðbænum. Hún var 
flutt á slysadeild. 

Í skýrslu lögreglunnar segir að 
vaktin hafi verið annasöm. Alls 
gistu átta fangageymslu lögregl-
unnar. 

Átta gistu fangageymslur:

Tvær árásir 
í miðbænum

VIÐSKIPTI Skrifað hefur verið 
undir samkomulag við óstofnað 
félag kröfuhafa þrotabús 
Norður turnsins ehf. um heild-
söluleigu á tveimur hæðum 
Norðurturnsins.

Leigutakinn er Reginn A1, 
dótturfélag Regins hf. Fram 
kemur í tilkynningu til kaup-
hallar að Byggingafélag Gylfa 
og Gunnars ehf. sé líka aðili að 
samkomulaginu. Félagið óstofn-
aða verður eigandi turnsins.

„Um er að ræða leigu á 1. og 
2. hæð Norðurturnsins sem 
tengist Smáralind á báðum 
hæðum,“ segir í tilkynningunni. 
Samkomu lagið er sagt háð fyrir-
vörum, þar á meðal um fjár-
mögnun á byggingu turnsins. - óká

Hæðir Norðurturns leigðar:

Samið við 
óstofnað félag

BORGARMÁL Á síðasta stjórnar-
fundi Orkuveitu Reykjavíkur var 
samþykkt að taka tilboði í skulda-
bréfið frá Magma Energy Sweden 
sem gefið var út árið 2009. 

Salan var samþykkt með fyrir-
vara um samþykki eigenda en 
reiknað er með að málið komið til 
afgreiðslu á fundi borgarstjórnar 
á fimmtudaginn.

Kjartan Magnússon, borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, 
skýrir frá þessu á bloggsíðu 
sinni. Hann segir Sjálfstæðis-
flokkinn geta fallist á tilboðið, 
svo fremi sem verðið sé viðun-
andi, en spyr hvort þeir sem mest 
voru á móti sölu HS-orku á sínum 
tíma séu sáttir við niðurstöðuna.

Hvorki Kjartan né Dagur B. 
Eggertsson, borgarfulltrúi Sam-
fylkingar, vildu í gær vilja tjá sig 
um söluverðið, enda viðskiptin 
tilkynningaskyld til Kauphallar 
og því bundin trúnaði. - gb

Stjórn OR samþykkti tilboð: 

Magma-skulda-
bréfið í sölu

ORKUVEITA REYKJAVÍKUR  Skulda-
bréfið frá 2009 var að hluta greiðsla 
fyrir hlut Orkuveitunnar í HS-orku.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Flokkur Þingmenn  Könnun 26.-27. júní
Sjálfstæðisflokkurinn 19  21
Framsóknarflokkurinn 19  14
Samfylkingin 9  10
Vinstri græn 7  10
Björt framtíð 6  5
Píratar 3  3
Þingmeirihluti Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks væri enn traustur ef geng-
ið yrði til kosninga nú, samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. 
Þeir fengju samtals 35 þingmenn á móti 28 mönnum stjórnarandstöðunnar.

Áfram traustur meirihluti stjórnarflokka 

sig frá kosningum og stendur nú 
í 14,4% og bætir við sig einum 
þingmanni.

Fylgi Pírata og Bjartrar fram-

tíðar stendur hér um bil í stað en 
síðarnefndi flokkurinn missir þó 
einn af sex þingmönnum sínum.

thorgils@frettabladid.is



AEG hjáORMSSON sí an 1927

7   GÁMAR
 Á 10 DÖGUM

NÝKOMNIR

Þess  vegna :

DAGAR
Í TVO VIÐBÓTARDAGA 

Um 1000 AEG tæki í eldhús og þvottahús Íslendinga.
Tilboð á AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum – á völdum módelum. 

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.

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800 · ORMSSON.IS
ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
AKRANESI
SÍMI 530 2870

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

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

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333

NÝKOMNIR

Framlengjum um 2 daga
–

1
2

1.JÚLÍ

2.JÚLÍ
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KRÓATÍA, AP Þúsundir manna tóku 
þátt í hátíðarhöldum víðs vegar um 
Króatíu í gær til að fagna Evrópu-
sambandsaðild, sem varð að veru-
leika á miðnætti. 

Ivo Jospovic Króatíuforseti 
segir hátíðarhöldin vera hófleg 
vegna þess að efnahagsástandið í 
landinu sé enn mjög erfitt.

„Við þurfum að þróa efnahaginn 
og hugsa um þau sem eru atvinnu-
laus núna. Það er hvorki tími né 
peningar til þess að standa í mikl-
um hátíðarhöldum,“ sagði hann í 
viðtali við AP-fréttastofuna.

Martin Schulz, forseti Evrópu-
þingsins, sagði aðild Króatíu engu 
að síður vera sögulega: „Aðild að 

ESB er engin töfralausn við vand-
anum,“ sagði hann í yfirlýsingu. 
„En hún mun hjálpa mörgum við 
að komast út úr fátækt og nútíma-
væða efnahagslífið.“

Króatía getur ekki fengið aðstoð 
úr neyðarsjóðum evruríkjanna, 
því landið fær ekki aðild að evr-
usvæðinu fyrr en efnahagsleg skil-
yrði til þess hafa verið uppfyllt.

Króatískir andstæðingar ESB 
efndu til mótmælafundar í gær-
kvöld en stuðningsmenn aðildar 
segja aðildina hafa verið nauðsyn-
lega. Margir geti nú fengið vinnu 
handan landamæranna í betur 
stæðum ESB-ríkjum. Búast megi 
við að erlend fjárfesting aukist og 

vonir eru bundnar við að ESB geti 
hjálpað til við að halda spillingu í 
skefjum innan stjórnkerfisins.

Aðildarríki ESB eru nú 28 tals-
ins og íbúum þeirra hefur fjölgað 
úr 502,4 milljónum í 506,8 milljón-
ir. gudsteinn@frettabladid.is

Króatía er komin í 
Evrópusambandið
Íbúum aðildarríkja ESB fjölgaði um 4,4 milljónir á miðnætti og aðildarríkjunum 
um eitt. Króatíuforseti segist þó fara varlega í hátíðarhöldin því staðan er erfið. 
Atvinnuleysið er um tuttugu prósent, lífskjörin hafa versnað og spilling er landlæg.

TÍMAMÓT  Króatar horfa fram á ýmsar breytingar nú þegar aðildin að ESB er orðin að veruleika. NORDICPHOTOS/AFP

➜ Króatía varð sjálfstætt ríki 
árið 1991 en hafði áður tilheyrt 

Júgóslavíu áratugum saman. 
Fyrir fyrri heimsstyrjöld til-

heyrði Króatía keisaradæminu 
Austurríki-Ungverjaland.

VEISTU SVARIÐ?

EVRÓPUMÁL „Krótía býr ekki við mikið öryggi og 
vandinn þar er djúpstæður. Króatar, sem lítil þjóð, 
þurfa því að finna öryggi í einhverju stóru,“ segir 
Dragana Jovisic. Hún á ættir sínar að rekja til 
Króatíu og Bosníu en flutti til Íslands fyrir sjö árum 
og varð á dögunum fullgildur Íslendingur þegar hún 
fékk ríkisborgararétt.

Í dag fær Króatía formlega aðild að ESB og 
verður þar með 28. aðildarríki sambandsins. Mikil 
fátækt er í landinu og er von flestra að með aðild 
að ESB taki betri tímar við. Dragana segir að nú 
standi upp á króatísk stjórnvöld að taka á spillingu 
og standa við gerða samninga við Evrópusambandið 
og uppræta ójöfnuð.

„Í Króatíu er mikil spilling og með tilkomu ESB 
þrífst hún síður. Þar er einnig mikil fátækt og víða 
er ástandið mjög slæmt,“ segir Dragana.

Aðildarviðræður milli Króatíu og ESB hófust í 
október 2005 og í desember 2011 var skrifað undir 
aðildarsamninginn. Í janúar 2012 var aðildin sam-
þykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu en að því loknu 
þurftu öll aðildarríki ESB að samþykkja inn-
gönguna.

Dragana Jovisic sem á ættir sínar að rekja til Króatíu vonast eftir betri tíð:

Aðild að ESB dregur úr spillingu

DJÚPSTÆÐUR VANDI Í KRÓATÍU  Króatía býr ekki við mikið 
öryggi, segir Dragana Jovisic.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NÁTTÚRA Bæjarráð Vestmannaeyja hyggst 
heimila lundaveiði á skipulagssvæði bæjarins 
frá 19.-31. júlí með mögulegu áframhaldi frá 
6.-13. ágúst. Lundaveiðar hafa verið bannaðar í 
Eyjum síðustu ár vegna fækkunar í stofninum.

Í fundargerð bæjarráðs frá því á miðvikudag 
segir að ráðið heimili veiðarnar fyrir sitt leyti 
þar sem það deili þeirri skoðun bjargveiði-
manna að mikilvægt sé að viðhalda menningu 
og hefðum í kringum bjargveiðar. Þó er tekið 
fram að lundastofninn verði að njóta vafans.

Georg Eiður Arnarsson er einn reyndasti 
bjargveiðimaður Vestmannaeyja. Hann segir 
lundastofninn viðkvæman en leggur áherslu á 

að veiðimönnum sé annt um stofninn. „Þetta 
er svipað og með bóndann sem yrkir jörðina. 
Hann hugsar að sjálfsögðu best um hana,“ 
segir Georg og bætir við að málflutningur 
Náttúrustofu Suðurlands um lundaveiðarnar 
hafi verið á villigötum.

Náttúrustofa Suðurlands sendi frá sér yfir-
lýsingu eftir fund bæjarstjórnarinnar. Þar 
segir að ekkert samráð hafi verið haft við 
stofnunina áður en ákvörðunin hafi verið tekin. 
Og enn fremur að viðkoma lundastofnsins í 
Vestmannaeyjum hafi síðustu ár verið minni en 
nemur viðhaldi stofnsins og því hafi veiðarnar 
verið ósjálfbærar. - mþl

Náttúrustofa Suðurlands segir lundaveiðarnar ósjálfbærar og að samráð hafi skort við ákvarðanatöku:

Lundar veiddir á ný í Vestmannaeyjum

GEORG AÐ VEIÐUM ÁRIÐ 2007  Georg Eiður Arnars-
son er einn reyndasti lundaveiðimaður Vestmanna-
eyja. MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

1. Hvaða dóm hlaut Bjarni Ármanns-
son, fyrrverandi forstjóri Glitnis, fyrir 
skattalagabrot?
2. Hvaða þingmaður fl ytur jómfrúar-
ræðu sína á þingi úr sæti sínu?
3. Hve stór hluti tíbetsku þjóðarinnar 
hefur þurft að fl ytja í nýtt eða endur-
bætt húsnæði á síðustu sjö árum?

SVÖR

1. Sex mánaða skilorðsbundið fangelsi. 2. 
Freyja Haraldsdóttir. 3. Þriðjungur þjóðar-
innar, um tvær milljónir manna.



AFSLÁTTUR

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

Gildir til 12 september.

og á Akureyri 

í sumar!
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LANDSDÓMUR Meirihluti virðist vera fyrir því á þingi 
að ráðast í stjórnarskrárbreytingar til að útrýma 
þaðan ákvæðinu um Landsdóm. Evrópuráðsþingið 
ályktaði fyrir helgi að aðildarríki létu stjórnmála-
menn ekki sæta ákærum vegna pólitískra ákvarð-
ana, heldur ættu þær að fara fyrir dóm kjósenda 
en meint lögbrot að fara hefðbundna leið í gegnum 
réttar kerfið. Er sú ályktun meðal annars byggð á 
Landsdóms málinu gegn Geir H. Haarde, fyrrverandi 
forsætisráherra. 

Eftir að ályktunin kom fram hafa forsvarsmenn 
ríkisstjórnarflokkanna boðað að ákvæðið um Lands-
dóm verði endurskoðað. Bjarni Benediktsson, for-
maður Sjálfstæðisflokks, sagði meðal annars í sam-
tali við Stöð 2 að eðlileg viðbrögð við ályktuninni 
væru að ráðast í lagabreytingar til þess að leggja 
Landsdóm niður.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra 
segir málið ekki hafa verið rætt formlega á vettvangi 
ríkisstjórnarinnar en telur líklegt að Landsdómur 
verði lagður niður í nánustu framtíð.

„Við höfum auðvitað séð mikla galla á þessu fyrir-
komulagi, svoleiðis að mér þykir það líklegt að 
Landsdómur verði lagður niður, en til þess þarf auð-
vitað stjórnarskrárbreytingu.“

Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna, 
sagði auk þess í samtali við Vísi að innan flokks 
hennar væru margir á þeirri skoðun að endur-
skoðunar væri þörf og þau væru tilbúin að taka þátt í 
þeirri vinnu.

Guðni Th. Jóhannesson, lektor í sagnfræði við HÍ, 
segir að ályktun Evrópuráðsins sýni fram á það aug-
ljósa í málinu; Landsdómur sé rammpólitískt fyrir-
bæri og hafi verið það frá upphafi.

„Hugmyndin var upphaflega sú að þingið þyrfti 
að hafa tök á ráðherranum og geta dregið hann til 

ábyrgðar,“ segir Guðni. „Svo sýndi það sig að þessu 
ákvæði var aldrei beitt, enda þótti mönnum skynsam-
legra að ráðherrar væru dregnir til ábyrgðar fyrir 
pólitísk afglöp á pólitískum vettvangi.“

Guðni bætir því við, spurður um mál Geirs H. 
Haarde, að ríkur vilji hafi verið til þess hér á landi að 
einhver sætti ábyrgð fyrir hrunið en rætur þess hafi 
legið mun dýpra en þau þrjú ár sem fyrningarákvæði 
Landsdóms kveður á um. 

„Það var svo margt að í allri málsmeðferðinni [yfir 
Geir]. Öllum nútímaákvæðum um rétt sakbornings 
og málsmeðferð var ýtt til hliðar eða troðið óþægi-
lega inn í málsmeðferðina. Þannig var allt komið á 
skjön við það sem menn vilja gera í nútímaréttarríki. 
Það er dómur sögunnar í þessu öllu saman.“ 
 thorgils@frettabladid.is

Meirihluti styður að 
útrýma Landsdómi
Forsvarsmenn ríkisstjórnarflokkanna vilja endurskoða stjórnarskrárákvæði um 
Landsdóm með það að augnamiði að leggja hann niður. Vinstri græn vilja taka 
þátt í endurskoðun. Sagnfræðingur segir Geirsmálið á skjön við reglur réttarríkis.

ÚR LANDSDÓMI  Ályktun Evrópuráðsþingsins hefur vakið 
umræðu um Landsdóm. Formenn stjórnarflokkanna vilja 
endurskoða ákvæði um Landsdóm með það að augnamiði að 
leggja hann niður. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, segir ályktun Evrópuráðs-
þingsins stórsigur fyrir sig og sinn málstað. Geir var sakfelldur í einum 
ákærulið fyrir Landsdómi, fyrir að hafa látið hjá líða að halda ráðherra-
fundi um mikilvæg mál í aðdraganda hrunsins.

Í yfirlýsingu segir Geir tilefni ályktunarinnar vera landsdómsmálið og 
réttarhöldin yfir Júlíu Tímosjenkó, fyrrverandi forsætisráðherra Úkraínu.
„Niðurstaðan lýsir fordæmingu á pólitískum sakamálaréttarhöldum þar 
sem fólk er ákært fyrir pólitískar ákvarðanir eða skoðanir. Það er sannar-
lega dapurlegt að Íslandi skuli með landsdómsmálinu hafa verið komið 
í slíkan félagsskap af þáverandi ráðamönnum þjóðarinnar. Jafnframt er 
raunalegt hvernig þáverandi formaður Íslandsdeildar Evrópuráðs þingsins, 
Þuríður Backman, sem var einn ákærenda í landsdómsmálinu, varð sér til 
minnkunar á þessum alþjóðlega vettvangi með séráliti sínu og undir-
strikaði enn frekar það pólitíska ofstæki sem að baki lá.“

„Sérálit undirstrikaði pólitískt ofstæki“
E
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

IÐNAÐARRYKSUGUR

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Akureyri

Vestmannaeyjum

Ryk/blautsuga Drive ZD10-
50L 1000W, 50 lítrar

28.900,-
Ryk/blautsuga Drive ZD98A-
2B 2000W, 70 lítrar

43.900,-

Drive Bískúrsryksugan 
1200W, 20 lítrar

7.490,-
Arges HKV-100GS15 
1000W, 15 lítrar

23.900,-
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Hjörtur 
„Mr Player“

Grétar  
„Kojak“
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Tilboðið gildir aðeins í dag og á morgun þriðjudag

roðlausir og beinlausir
ÞORSKBITAR

• Þorskbita er gott að velta upp úr hveiti og eggi, krydda með salti og pipar og  
 steikja á pönnu.  Hafa með Berniessósu eða Piparsósu, soðnar kartöflur  
 og salat. 

• Þorskbita er gott að velta upp úr raspi og steikja á pönnu. Krydda með   
 sítrónupipar og salti.  Steikja ferskann lauk á pönnu upp úr smjöri eða smjörlíki  
 og setja ofan á fiskinn. Borið fram með soðnum kartöflum.

Uppskriftir af Þorskbitum
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ED DU MED DÍBBLAD NEB?

Nezeril 0,1 mg/ml, 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml nefúði, lausn. 1 ml inniheldur: Oximetazolinhýdróklóríð 0,1 mg, 0,25 mg eða 0,5 mg. Notkun: Nezeril er notað gegn einkennum eins og nefrennsli, bólgum í nefslímhúð og nefstíflu vegna kvefs eða skútabólgu (sinusitis), eða sem 
stuðningsmeðferð við miðeyrnabólgu og ofnæmisbólgum í nefi. Ekki skal nota Nezeril ef þekkt er ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefni þess. Skömmtun: Börn frá 7 mánaða - 0,1 mg/ml, 2 úðar í hvora nös 2-3 sinnum á sólarhring. 2 úðar í hvora nös 2-3 sinnum á sólarhring. Börn frá 
2 ára – 0,25 mg/ml, 1 úði í hvora nös 2-3 sinnum á sólarhring. Börn frá 7 ára – 0,25 mg/ml, 2 úðar í hvora nös 2-3 sinnum á sólarhring. Fullorðnir og börn frá 10 ára – 0,5 mg/ml: 2 úðar í hvora nös 2-3 sinnum á sólarhring. Nezeril má mest nota í 10 daga samfleytt. Varnaðarorð: Segið 
lækni frá því ef einhverjir aðrir sjúkdómar eru til staðar, sérstaklega hjartasjúkdómar, ofstarfsemi skjaldkirtils eða gláka (þrönghornsgláka), áður en byrjað er að nota Nezeril. Lesið vandlega leiðbeiningar um notkun lyfsins í fylgiseðli. Fulltrúi markaðsleyfishafa: GlaxoSmithKline 
ehf. Þverholti 14, 105 Reykjavík, Ísland, Sími 530 3700. Tilkynning um aukaverkanir: Aukaverkanir má tilkynna á vef Lyfjastofnunar: www.lyfjastofnun.is/Aukaverkanir/tilkynna eða til GlaxoSmithKline í síma 530 3700.

Þarftu að losa um stífluna?
Notaðu Nezeril og andaðu léttar.

ÁN
ROTVARNAR-

EFNA

Neezeezezeeeerilrilrilrilrill 0 10 10 10,100 mg/mmg/mmg/mmg/mmg/ml 0l, 000,25555555555 mg/mmg/mmg/mmg/mmg/mmg/mgm l ogl ogl ogol ogl og 00000,50000 m
stuuðningsmeðferð við mmiðeyrnabólggu o
2 árra –a  0 250,25 mg/mg/mlml, 1 úð1 úði íi í hvorhvora nöa nöss 2-3

nnefúðefúðefúðefúðefúðfúefúðúúfúfúði lii llli, llii, li lausnauausnausausnausnaausausn. 1. 11 mml imm nnnnihihihnnihnnihihnnihnnihnnnihnnihnnih ldeldulduelddldeldeldueldueldeldueldur: OOr: Or: Or: Or: Or: OOr: Or: OOxxximexxxxx
ææmiæmisbólsbólgumgum í neí nefffi. Ekkkikkikki skaskaskak l nol nol notatata Nez
uum á sólarhring. BBörn fráf 7 ára – 00,25 m
u til staðar, sérstaklega hjartasjúkdóm
530 3700. Tilkynning um aukaverkanir

azolinhýdróklóríð 0,1 mg, 0,25 mg eða 0,5
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REYKJAVÍKURBORG Sameiningar 
grunnskóla voru of stór aðgerð 
þegar litið er til þess hversu litlum 
hagnaði hagræðingin hefur skilað 
og aðeins til þess fallnar að skapa 
óöryggi í skólasamfélaginu. Þetta 
er skoðun Lífar Magneudóttur, 
fulltrúa Vinstri grænna í skóla-
og frístundaráði, og Þorbjargar 
Helgu Vigfúsdóttur, fulltrúa Sjálf-
stæðisflokksins í ráðinu. 

„Við í Vinstri grænum höfum 
haldið því fram að þessar sam-
einingar skili engu nema að skapa 
óöryggi í skólasamfélaginu. Fjár-
hagslegur ávinningur sé enginn,“ 
segir Líf Magneudóttir. „Í skýrslu 
starfshóps um greiningu tæki-
færa til samrekstrar og/eða sam-
einingar leikskóla, grunnskóla og 
frístundaheimila frá því í febrúar 
2011 er lögð fram áætlun um hvað 
eigi að sparast. Það hefur alls ekki 
gengið eftir.“ 

Samkvæmt upplýsingum frá 
skóla- og frístundasviði borgarinn-
ar hefur hagræðingin skilað 180 
milljón króna sparnaði en gert var 
ráð fyrir 1.137 milljóna sparnaði. 

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, 
fulltrúi Sjálfstæðisflokks, var 
þátttakandi í undirbúningsstarfs-
hópi en sat hjá við afgreiðslu á 
lokatillögum hópsins þar sem hún 
taldi að fjárhagslegur ávinningur 
af þeim væri of lítill miðað við það 
rask á skólastarfi sem þær hefðu í 
för með sér. 

Þorbjörg Helga segir að ekki sé 
enn búið að sýna fram á hagnaðinn 
af sameiningunum, en hún óskaði 
eftir ítarlegri greiningu á hagræð-
ingu á sviðinu vegna sameiningar 
skóla fyrir einum og hálfum mán-
uði. Þeirri beiðni hefur ekki verið 
svarað. nannae@365.is 

Segja engan 
ávinning af 
sameiningum
Umfangsmiklar sameiningar grunnskóla hafa árið 
2013 sparað borginni 180 milljónir. Áætlanir gerðu 
ráð fyrir að hann yrði vel yfir milljarði árið 2014. 

LÍF 
MAGNEUDÓTTIR

ÞORBJÖRG HELGA 
VIGFÚSDÓTTIR

Leikskólar Reykjavíkur komu að mati Lífar einna verst út úr sameining-
unni; þó að birtar kannanir sýni ánægju meðal foreldra sé ólga í stéttinni. 
„Hagræðingin felst í því að fækka stjórnunarstöðum í láglaunastétt þar 
sem meirihlutinn er konur. Okkur í Vinstri grænum finnst þetta vera eitt 
mikilvægasta starfið og þetta hjálpar ekki til við að laða fólk til þess að 
starfa í leikskólum.“ Hún segir það áhyggjuefni að starfsfólki og stjórn-
endum í leikskólum fækki á meðan börnum fjölgi og álag aukist. 

Stjórnunarstöðum fækkað

SAMEININGU 
MÓTMÆLT 
 Fjölmennt var 
á pöllunum 
í Ráðhúsi 
Reykjavíkur 
þegar sam-
einingamál 
grunn-
skóla voru 
til umræðu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SVÍÞJÓÐ Margir erlendir háskóla-
nemar í Svíþjóð hafa auk annarra 
íbúa landsins fengið reikning frá 
Radiotjänst, dótturfélagi sænska 
ríkissjónvarpsins og ríkis-
útvarpsins, þótt þeir eigi ekki 
sjónvarp. Þeir sem eiga tölvu en 
ekkert sjónvarp verða samt sem 
áður að borga sjónvarpsáskrift 
samkvæmt úrskurði stjórnsýslu-
dómstóls í Luleå fyrr á þessu 
ári. Upp hæðin er 2.076 sænskar 
krónur á ári eða jafngildi rúm-
lega 38 þúsunda íslenskra króna. 

Erlendu nemarnir eru afar ósáttir. 
Litið var svo á að þar sem búnað-
urinn í tölvum gæti tekið á móti 
sjónvarpsefni væri um að ræða 
tæki sem greiða þyrfti afnota-
gjald af, að því er segir í frétt á 
vef sænska ríkisútvarpsins.

Haft er eftir upplýsingafulltrúa 
Radiotjänst að ferðamenn þurfi 
ekki að greiða afnotagjald, held-
ur þeir sem dvelji lengur en tvo 
mánuði í landinu.

Það var í kjölfar beinna útsend-
inga TV4 og SVT á netinu sem 

starfsmenn Radiotjänst fóru að 
hringja og spyrja einstaklinga 
sem ekki höfðu tilkynnt að þeir 
ættu sjónvarp hvort þeir ættu ekki 
tölvu, spjaldtölvu eða snallsíma. 

Nú hefur verið úrskurðað í 
erindum 19 einstaklinga sem 
krafðir voru um greiðslu afnota-
gjalds af tölvu. Eftir er að ákvarða 
hvort afnotagjaldið eigi jafnframt 
við um spjaldtölvur og farsíma.

Vitað er að nokkrir einstakling-
anna nítján ætli að áfrýja til æðra 
dómstigs.  - ibs

Úrskurður dómstóls vegna reikninga frá sænska sjónvarpinu:

Afnotagjald nær yfir tölvur
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TILBOÐSPRÍSUR 
TIL FÆREYJA Í SUMAR

29.900 kr. 
FRAM OG TIL BAKAMEÐ SKÖTTUM

TILBOÐ

#FLUGFELAG VINGUMST: facebook.com/flugfelag.islands FLUGFELAG.IS

FÆREYJAR ERU FALLEGAR AÐ SUMRINU. Landslagið er ekki 
ólíkt íslensku landslagi – bara allt öðruvísi. Fjarlægðin ætti heldur ekki 
að vera neinum þrándur í götu, flugið tekur bara klukkustund. 
Bókaðu sumarferð til Færeyja á sérstöku tilboðsverði, 
aðeins 29.900 kr. báðar leiðir í síma 570 3030. 

FERÐADAGAR: 

31. júlí – 7. ágúst
7. – 14. ágúst

14. – 21. ágúst
21. – 28. ágúst

Takmarkað sætaframboð            

Bókunarfyrirvari 14 dagar

 BÖRN 50%  AFSLÁTTUR 
UNGABÖRN 90% AFSLÁTTUR

Aðeins bókanlegt í síma

570 3030

VIÐSKIPTI Hagar högnuðust um 
837 milljónir króna á fyrsta fjórð-
ungi ársins. Til samanburðar var 
628 milljóna króna hagnaður á 
fyrsta fjórðungi ársins 2012.

Vörusala Haga á ársfjórðungn-
um nam 18,4 milljörðum króna 
og jókst um ríflega milljarð milli 
ára. Rekstrarhagnaður var 1.168 
milljónir en var 953 milljónir 
króna á sama tímabili í fyrra.

Í fréttatilkynningu frá Högum 
segir að rekstur félagsins á árs-
fjórðungnum hafi verið umfram 
áætlanir. Þá séu horfur í rekstri 
félagsins í takt við árangur þess 
á síðastliðnu ári. - mþl

Árshlutauppgjör Haga:

Hagnaður 
Haga að aukast

BÓNUS  Hagar reka alls 58 verslanir 
innan sex smásölufyrirtækja og fjögur 
vöruhús. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært tvo bræður, 28 og 20 ára, 
fyrir líkamsárásir og annan þeirra 
fyrir hótanir. Öll brotin voru sam-
kvæmt ákærunni framin 25. 
nóvember síðastliðinn.

Eldri bróðirinn er ákærður 
fyrir að hafa ráðist á mann á Kaffi 
Amster dam við Hafnarstræti, kýlt 
hann ítrekað í höfuðið og bitið hann 
í eyrað. Þolandinn hlaut mörg sár á 
höfði, að því er segir í ákæru, djúpa 
skurði og rifu á neðri vör, auk þess 
sem flipi rifnaði af hægra ytra eyra 
og vinstra eyrað var sundurskorið. 

Þá brotnuðu í honum þrjár tennur.
Yngri bróðirinn er ákærður fyrir 

að hafa slegið annan mann á sama 
öldurhúsi sömu nótt. Þá er sá eldri 

jafnframt ákærður fyrir hótanir 
daginn eftir í garð þess sem hann 
hafði beitt ofbeldi, eins og nánar 
má lesa um hér til hliðar.  - sh

Tveir bræður ákærðir fyrir líkamsárásir á Kaf i Amsterdam:

Bræður börðu tvo á sama stað

Eldri bróðirinn er ákærður fyrir að hringja í manninn sem hann hafði áður 
gengið í skrokk á og hóta honum.

„Ef þú þekkir mig raunverulega ekki þá er ég dópsali og er búinn að 
siga mannaveiðara á þig akkúrat núna, 200.000, þú skalt andskotinn borga 
mér þessar 200.000 vegna drullugangsins í gærkvöldi,“ sagði hann í einu 
símtalinu.

„Þú skalt útvega 200.000 frá því núna til þess fyrsta, því annars er þér 
hollara að koma þér frá Íslandi,“ sagði hann í öðru. Alls voru símtölin fjögur.

„Er búinn að siga á þig mannaveiðara“

HJÁLPARSTARF Keppt verður um 
titilinn hraðskreiðasti hjólreiða-
maður landsins á fimmtudag. 
Lyfjafyrirtækið Alvogen stend-
ur fyrir keppninni en þátttöku-
gjöld renna óskipt til UNICEF og 
Rauða krossins. 

Rásmark er við tónlistar- og 
ráðstefnuhúsið Hörpu og þaðan 
er hjólað eftir Sæbraut. Enda-
markið er við gatnamótin við 
Laugarnesveg. 

Auk þess að verðlauna sigur-
vegara keppninnar, verða sérstök 
verðlaun veitt fyrir öflugustu 
stuðningsmannasveitina. 

Skráning fer fram á vefsíðunni 
www.hjolamot.is og opið er fyrir 
skráningar til miðnættis þriðju-
daginn 2. júlí.  - ne

Keppnisvöllur á Sæbraut:

Hjólað hratt í 
góðgerðarskyni 

FARIÐ HRATT YFIR  Hjólað verður frá 
Hörpu að Laugarnesvegi í keppni sem 
haldin verður á fimmtudag.

LEIKSKÓLAR
Ánægja með leikskólastarf
Mikil ánægja er meðal foreldra með 
starf leikskóla í Reykjavíkurborg. Þetta 
kemur fram í viðhorfskönnun sem 
framkvæmd var á fyrri hluta árs 2013.  
93 prósent foreldra voru ánægð, sem er 
þó lægra en árið áður þegar 95 prósent 
foreldra voru ánægð,,ir með starf leik-
skólanna.

EFNAHAGSMÁL Vöruskipti við 
útlönd voru óhagstæð um 6,7 millj-
arða króna, samkvæmt nýbirtum 
tölum Hagstofunnar. Á sama tíma 
í fyrra voru vöruskiptin óhagstæð 
um 1,9 milljarða króna.

Fluttar voru út vörur fyrir 43,5 
milljarða króna og inn fyrir 50,2 
milljarða króna. 

„Fyrstu fimm mánuðina 2013 
voru fluttar út vörur fyrir 251,3 
milljarða króna en inn fyrir 227,5 
milljarða,“ segir Hagstofan. Því 
varð 23,8 milljarða króna afgang-
ur á vöruskiptum við útlönd á 

tímabilinu. Staðan er tveimur 
milljörðum óhagstæðari en á sama 
tíma í fyrra, þegar afgangur var 
25,8 milljarðar. - óká

Meira flutt inn en flutt út fyrstu mánuði ársins:

Vöruskipti óhagstæð

GÁMASKIP  Fyrstu fimm mánuði ársins 
er afgangur á vöruskiptum við útlönd, 
en minni en í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Almennar og sértækar aðgerðir
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra lýsti yfir miklum 
vonbrigðum með Samtök atvinnulífs-
ins í viðtali á Bylgjunni í gær. Fannst 
Sigmundi „ótrúlegt“ að SA skyldu 
„beita sér gegn því að almenningur fái 
úrlausn skuldamála með almennum 
hætti“ á meðan SA og aðildarfélög 
hefðu þrýst á um skuldaleiðréttingu 
fyrir fyrirtæki. Þarna er ólíkum hlutum 
jafnað saman, þar sem fyrirtæki eru 
einmitt metin hvert fyrir sig, en ekki 
almennt yfir línuna, og fá úrlausn eftir 
því sem tilefni þykir til, hvað svo sem 
fólki finnst um réttlætið í því.

„Heimilin í landinu“ og hinir
Svo er það þetta með aðgerð-
irnar „fyrir heimilin“, sem SA 
og Seðlabankinn (SÍ) hafa 

varað við í útfærslu ríkisstjórnarflokk-
anna. Þarna er rætt um aðgerðir fyrir 
ákveðinn hóp heimila; þau sem fóru 
flatt á verðtryggðum húsnæðislánum. 
SA og SÍ (auk enn fleiri skammstafana 
sem hafa deilt á stefnu stjórnarinnar) 
benda einfaldlega á að aðgerðirnar 
geti valdið enn frekari óstöðugleika, 
sem hefði aftur neikvæð áhrif á 
stöðu allra landsmanna, með aukinni 
verðbólgu, hækkandi vöxtum og lækk-
andi gengi krónunnar. 

Pólitík og flokkspólitík
Nú er stemmning fyrir því að 
breyta lögum um Landsdóm, 
enda almennt álitið að pólitík 

eigi lítið erindi inn á svið 
dómsvaldsins. Katrín 
Jakobsdóttir, for-
maður VG, er 

fylgjandi breytingum en sagði aðspurð 
á Vísi í gær að málshöfðunin gegn Geir 
Haarde hefði ekki verið mistök í sjálfu 
sér þar sem þingmenn hefðu verið að 
„fylgja lagabókstafnum að einhverju 
leyti eins og hann er“. En svo bendir 
Katrín á að henni hafi þótt eðlilegt að 
ákæra alla fjóra ráðherrana sem kallað-
ir voru til. Þar liggur hundurinn einmitt 
grafinn. Málið var alltaf pólitískt, en 
með því að nokkrir þingmenn Sam-
fylkingar greiddu atkvæði með því að 
ákæra Geir en ekki Ingibjörgu Sólrúnu 

var málið gert flokks pólitískt, 
eins og staðan bauð alltaf 

upp á. Það var því ekkert í 
lagabókstafnum sem lagði 
þá kvöð á þingmenn að 

ákæra Geir, einn manna, 
heldur mat pólitískra full-
trúa.  thorgils@frettabladid.is

F
réttablaðið sagði frá því á föstudaginn að ríkisstjórnin 
hygðist ekki efna loforð fyrrverandi stjórnar við láns-
veðshópinn svokallaða, sem á yfirveðsettar eignir og 
hefur tekið lán hjá lífeyrissjóðum með veði í eign annars 
fólks. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra benti á það 

í samtali við blaðið að vinstristjórnin hefði gleymt að fjármagna 
loforðið; engar fjárheimildir væru til fyrir þeim þremur milljörð-
um sem talið er kosta að færa skuldir þessa hóps að 110% af verði 
fasteignarinnar. Það er fullkomlega málefnaleg ástæða fyrir því 
að efna ekki loforðið; stjórnmálamenn eiga ekki að lofa rétt fyrir 
kosningar að gera eitthvað sem ekki eru til peningar fyrir.

Það var þess vegna ófor-
skammað af Katrínu Júlíus-
dóttur, fyrrverandi fjármála-
ráðherra, að gagnrýna það á 
Alþingi daginn sem fréttin birtist 
að ný ríkisstjórn hygðist ekki 
hrinda yfirlýsingu þeirrar gömlu 
í framkvæmd. Sá sem hefur 
verið fjármálaráðherra á að vita 

að innistæðulaus kosningaloforð eru einskis virði.
Hins vegar komu viðbrögð forystumanna stjórnarinnar líka á 

óvart. Bæði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra og 
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra gagnrýndu samkomulag 
fyrri stjórnar á þeim forsendum að lífeyrissjóðirnir hefðu farið 
allt of vel út úr því, á kostnað skattgreiðenda. Forsætisráðherrann 
sagði að það væri „óásættanlegt“ að lífeyrissjóðirnir bæru aðeins 
tólf prósent kostnaðar við aðgerðina. Ríkið hefði gefið of mikið 
eftir í viðræðum við lífeyrissjóðina og þeir þyrftu að koma að 
fjármögnun málsins með „eðlilegri hætti“.

Undir þetta tók Bjarni Benediktsson og sagði að kostnaður 
lífeyrissjóðanna samkvæmt samkomulaginu væri ekki nema það 
sem þeir hefðu hvort sem er setið uppi með vegna tapaðra lána.

Síðasta kjörtímabil einkenndist af ósanngjörnum kröfum 
stjórnvalda á hendur lífeyrissjóðunum og raunar beinum hótunum 
í þeirra garð fyrir að „gera ekki sitt“ til að taka þátt í að leysa 
skuldavanda. Þessar kröfur og hótanir lýstu fullkomnu skilnings-
leysi þáverandi stjórnarmeirihluta á eðli og hlutverki sjóðanna. 

Lífeyrissjóðirnir eru sameign landsmanna. Hver einasti 
launamaður á þar réttindi, sem eiga að tryggja afkomu hans í 
ellinni eða ef slys eða veikindi ber að höndum. Stjórnir lífeyris-
sjóðanna hafa ekkert leyfi til að afskrifa skuldir sem horfur eru á 
að hægt sé að innheimta. Í lögum um sjóðina er sérstaklega tekið 
fram að þeim sé ekki heimilt að inna nein önnur framlög af hendi 
en lífeyri. Féð í sjóðunum er sömuleiðis eign sjóðfélaganna og sem 
slíkt verndað af eignarréttarákvæðum stjórnarskrárinnar. Þeim 
er ekki heimilt að gefa þessar eignir eftir, eins og Þórey Þórðar-
dóttir, framkvæmdastjóri Landssambands lífeyrissjóða, sagði í 
Fréttablaðinu á laugardag.

Það er áhyggjuefni ef nýja stjórnin er haldin sama skilnings-
leysi og sú gamla. Það er nákvæmlega ekkert unnið með því að 
færa kostnað af skattgreiðendum yfir á sjóðfélaga í lífeyris-
sjóðum, því að þetta er sama fólkið, bara seilzt í annan vasa.

Merkilegast er þó að forsætisráðherrann hafi ekki fundið 
neina vonda útlendinga til að borga þennan reikning. Getur 
verið að skuldaniðurfærsla muni í alvörunni koma niður á skatt-
greiðendum og sjóðfélögum lífeyrissjóðanna? 

Pólitíkusar neita að skilja eðli lífeyrissjóðanna:

Sama fólkið,
annar vasi

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Í dag tekur til starfa Samgöngustofa, 
stjórnsýslustofnun samgöngumála í sam-
ræmi við lög frá 30. nóvember sl. Þar 
með sameinast stjórnsýsla og eftirlit 
samgöngumála í eina stofnun, hvort sem 
þau varða flugmál, hafnamál og mál er 
varða sjóvarnir, siglingamál, umferðar-
mál eða vegamál. Til stofnunarinnar fær-
ast öll verkefni sem áður heyrðu undir 
Flugmálastjórn Íslands og Umferðar-
stofu, svo og stjórnsýslu- og eftirlits-
verkefni Siglingastofnunar Íslands auk 
leyfisveitinga og umferðareftirlits sem 
áður voru á hendi Vegagerðarinnar. Sam-
hliða færast framkvæmda- og rekstrar-
verkefni Siglingastofnunar til Vega-
gerðarinnar.

Hlutverk
Samgöngustofu er ætlað að stuðla að 
öruggum, sjálfbærum, greiðum og hag-
kvæmum samgöngum. Þá skal stofnunin 
stuðla að því að samgöngur þróist í sam-
ræmi við samfélagsleg og umhverfisleg 
markmið. Í stuttu máli má því segja að 
Samgöngustofa eigi að vinna að þróun 
öflugra og öruggra samgangna. Það er 
stórt hlutverk og mikilvægt. Á umliðnum 
árum og áratugum hefur aukin tækni-
þekking, ítarlegri rannsóknir, vandaðra 
eftirlit og betri stjórnsýsla eflt samgöng-
ur og fækkað alvarlegum slysum þeirra 

sem eru á faraldsfæti. Með sameiningu 
stjórnsýslu og eftirlits í siglingum, flugi 
og umferð á vegum hefur verið stigið 
mikilvægt skref í að sameina krafta til 
að bæta samgöngur og auka öryggi fólks 
á ferðinni í lofti, á láði og legi. Samnýting 
á þekkingu sem skapast hefur í áranna 
rás á vönduðum aðferðum hefur og mun 
áfram skila góðum arði fyrir íslenskt 
samfélag.

Tækifærin
Mörg tækifæri felast í stofnun Sam-
göngustofu og til að nýta megi þau 
sem best er áríðandi að hugsa út fyrir 
rammann. Þó að viðfangsefni hafi verið 
unnin með tilteknum hætti, jafnvel um 
langt skeið, er ekkert verklag svo gott 
að ekki megi bæta. Samvinna við aðila, 
félög, samtök og stofnanir sem tengjast 
starfseminni er nauðsynleg og hefur 
reynst heilladrjúg. Hið sama má segja 
um alþjóðasamstarf, en mikilvægt er 
að halda á lofti íslenskum hagsmunum 
þegar reglur sem okkur viðkoma eru 
settar á þeim vettvangi. 

Hjá Samgöngustofu munu starfa um 
160 manns, eljusamt fólk með mikla 
faglega þekkingu. Við hefjum störf full 
bjartsýni og erum þess fullviss að sam-
einaðir kraftar verði framfaraspor fyrir 
íslenskt samfélag.

Sameinaðir kraftar í lofti, láði og legi 
SAMGÖNGUR

Hermann 
Guðjónsson
Forstjóri 
Samgöngustofu

Smurostar
við öll tækifæri

ms.is
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Við þurfum að tala um hann 
Davíð. 

Og nú ranghvolfa margir 
augum og fórna höndum en vinir 
hans og félagar glotta illyrmis-
lega og segja glaðir í bragði: „Þið 
eruð með Davíð á heilanum.“

Ætli það sé nú ekki eitthvað 
orðum aukið. Hitt er verra, að 
hann virðist enn að störfum 
í heilabúum svo margra 
sjálfstæðis manna. Í stað þess 
að sitja í sæmd sinni og skrifa 
skemmtilegar minningar, eins og 
ekki er að efa að hann gæti gert, 
er hann enn á þönum að stýra og 
stjórna, ráða. Eftir allt það sem 
á undan er gengið er það með 
nokkrum ólíkindum að enn skuli 
hugmyndir þessa manns vera 
á dagskrá – enn sé hann í hópi 
þeirra sem ráða. Sjálfur hrun-
kvöðullinn.

Við getum því miður ekki 
látið eins og skrif Davíðs Odds-
sonar séu eins og hvert annað 
heitapotts skvaldur og skvamp 
eins og manni heyrist stundum 
að samflokksmenn hans vilji að 
þau séu afgreidd. 

Þrennt hefur Davíð einkum 
skrifað um í ritstjóratíð sinni af 
undraverðri þrákelkni: Evrópu-
mál, afnám veiðigjalds og Ríkis-
útvarpið. 

Svo einkennilega vill til að 
þetta eru einmitt þau þrjú mál 
sem ný ríkisstjórn hefur sett á 
oddinn. 

Hinn bitri ráðgjafi
Í ævintýrunum gömlu fer ungi 
maðurinn út í heim til að afla 
sér frægðar og frama með 
nesti og nýja skó. Á vegi hans 
verður fljótlega kátlegur karl, 
oftast dvergur, sem í þjóðsagna-
fræðunum er nefndur „hinn vitri 
ráðgjafi“; hann hjálpar unga 
manninum yfir margs konar 
hindranir svo að hann megi að 
lokum hreppa kóngsdótturina og 
hálft konungsríkið.

Okkar nýi forsætisráðherra, 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
skrifaði á dögunum langa grein 
í Morgunblaðið um það margvís-
lega mótlæti sem hann hefur 
mátt þola á stuttum ráðherra-
ferli sínum, og virtist vilja rekja 
það í einn stað: fréttaflutning 
RÚV. Hann lét á sér skilja að 
myndi RÚV láta ógert að segja 
tilteknar fréttir myndi engin 
andstaða vera við gerðir ríkis-
stjórnarinnar. Slíkar hug myndir 
heyrast að vísu stundum frá 
landstjórnarmönnum, en ekki 
ýkja oft frá þeim evrópsku lýð-
ræðisríkjum sem við Íslending-
ar vildum til skamms tíma bera 
okkur saman við. En kunnug-
legur var söngurinn: Engu var 
líkara en að Davíð Oddsson hefði 
skrifað fyrir hann greinina, svo 
samhljóða var hún átjánhundruð 
undangengnum leiðurum Davíðs 
um sömu vá. Hinn vitri ráðgjafi 
hefur raunar lýst því yfir að 
leggja eigi niður Ríkisútvarpið. 

Það er kunnugleg afstaða fyrir 
okkur sem lengi höfum búið við 
störf Davíðs – hann gerir þetta 
gjarnan: Hann leggur niður. 

Þegar hann var forsætisráðherra 
hafði hann það einkum að leiðar-
ljósi í samskiptum við ríkisstofn-
anir, að þegar einhver þeirra 
hafði eitthvað fram að færa sem 
honum fannst ekki ástæða til að 
kæmi fram skyldi hún einfald-
lega lögð niður. Þess vegna var 
Þjóðhagsstofnun lögð niður og 
þess vegna fengu Íslendingar 
engar fregnir – nema alveg 
framúrskarandi – um stöðu 
þjóðar búsins fyrr en Geir 
Haarde bað Guð að blessa landið. 

Og nú þegar Davíð er á gamals 
aldri kominn í fjölmiðla bransann 
og heyrir eitthvað í Ríkis-
útvarpinu sem honum finnst 
vera óþarft að hafa orð á þá er 
það fyrsta hugmynd hans að 
leggja skuli Ríkisútvarpið niður. 
Þannig hugsar hann. Hefði Davíð 
orðið fótboltamaður og Valsari 
hefði hann væntanlega krafist 
þess að KR yrði lagt niður.

Við héldum öll að Illugi 
Gunnars son yrði svo ágætur 
menntamálaráðherra af því að 
hann kann á píanó en það var 
eigi að síður fyrsta mál á dag-
skrá hjá honum að ganga erinda 
Davíðs, sterka mannsins í Sjálf-
stæðisflokknum sem ræður 
yfir heilabúum svo margra 
sjálfstæðis manna, og láta herða 
tök Flokksins á RÚV. 

LÍÚV?
Og nú er maður farinn að heyra 
glaðbeitta sjálfstæðismenn tala 
um að selja RÚV – það tókst 
nefnilega svo ljómandi vel til 
með Póst og síma og Landsbank-
ann. En þá er að gæta þess að 
stofnunin komist í réttar hendur 
og tryggt verði að engar fregnir 
berist af stöðu þjóðarbúsins og 
framgöngu stjórnarinnar nema 
alveg framúrskarandi. Ekki er 
að efa að leiðtoginn er búinn 

að þrauthugsa þetta. Raunar er 
það einungis einn aðili sem er 
treystandi til þess að reka RÚV 
sómasamlega og með þeim hætti 
að ekki sé alltaf verið að segja 
frá einhverju og tala um eitt-
hvað í útvarpið sem fólk hefur 
alls ekki gott af því að heyra 
um. Það er hún Guðbjörg í Vest-
mannaeyjum og mannskapurinn 
sem Gunnlaugur Sævar hefur 
af eljusemi safnað kringum 
hana – Samherja menn og aðrir 
útgerðarrisar. Þetta fólk hefur 
fjárhags legt bolmagn til að reka 
Ríkisútvarpið með reisn og ekki 
er að efa að það mun sjá til þess 
að þjóðmenningarleg verðmæti 
verði þar í hávegum höfð.

Við þurfum nefnilega að tala 
um hann Davíð; það má ekki líta 
af honum, þá er hann búinn að 
selja Símann eða Lands bankann 
eða plata drengina sína til að 
selja Ríkisútvarpið útgerðar-

mönnunum sem hann starfar nú 
fyrir. Einhver svona þanki lúrir 
á bak við þrálátar árásir hans á 
Ríkisútvarpið – sem við eigum 
öll – enn sem komið er. Hann 
mun ekki linna látum fyrr en 
RÚV er orðið LÍÚ-varpið.

LÍÚ-varpið
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur
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Öll verð eru á mann í tvíbýli. Ef bókað er á skrifstofu bætist við 1.500 króna bókunargjald.  
Nánari upplýsingar um hvað er innifalið í hverri ferð eru á VITA.is
Ö

Barcelona, Dubrovnik í Króatíu, Svartfjallaland, 
Feneyjar, Napolí, Róm og Livorno á Ítalíu og 
Villefranche (Nice) í Frakklandi.

Verð frá 379.900 kr.*
og 12.500 Vildarpunktar 
Innifalið: Flug, 12 nátta 
sigling í innri klefa, 
gisting í eina nótt í 
Barcelona fyrir siglingu, 
akstur og skattar. 

*Verð án Vildarpunkta: 
389.900 kr.

Fararstjóri: Kristinn R. 
Ólafsson

New Jersey - USA, Labadee -Haiti, San Juan - 
Puerto Rico, Philipsburg - St. Maarten,  St. Johns – 
Antigua, Basseterre -  St. Kitts og New York - USA

Verð frá 339.900 kr.*
og 12.500 Vildarpunktar 
Innifalið: Flug, gisting í 
New Jersey fyrir og New 
York eftir siglingu 11 
nátta sigling með fullu 
fæði, akstur og skattar.

*Verð án Vildarpunkta: 
349.900 kr.

Fararstjóri:  
Lilja Jónsdóttir

Flórída, Grand Cayman, Kólumba, Panama, 
Kosta Ríka, Gvatemala, og Cozumel.

Verð frá 379.900 kr.*
og 12.500 Vildarpunktar 
Innifalið: Flug, 11 nátta 
sigling í innri klefa, gisting 
í 3 nætur fyrir siglingu og 
eina nótt eftir siglingu í  
Orlando, akstur og 
skattar.

*Verð án Vildarpunkta: 
389.900 kr.

Fararstjóri:  Lilja 
Jónsdóttir

VITA - ferðaskrifstofa á traustum grunni

Skemmtisiglingar 
með VITA

Láttu drauminn rætast

Celebrity Equinox
25. sept. - 8. okt. 2013

Explorer of the Seas
2. - 15. nóvember 2013

Celebrity Equinox
28. feb. - 15. mars 2014

Miðjarðarhaf og Adríahaf New York og S- Karíbahaf Karíbahaf, Mið- og Suður-
Ameríka

Nýtt

Okkar nýi forsætis-
ráðherra, Sigmundur 

Davíð Gunnlaugsson, 
skrifaði á dögunum langa 
grein í Morgunblaðið um 
það margvíslega mótlæti 
sem hann hefur mátt þola 
á stuttum ráðherraferli 
sínum, og virtist vilja rekja 
það í einn stað: frétta-
flutning RÚV. 
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VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

www.kvedja.is

sttattVV

Ástkær faðir okkar, sonur minn og bróðir,

STEFÁN MÁR HANSSON
uppalinn í Garðabæ

lést í Noregi fimmtudaginn 30. maí.

Minningarathöfn fer fram í Vídalínskirkju í 
Garðabæ

miðvikudaginn 3.júlí kl. 15.00.

Börn, móðir og systkini.

„Sem 14 ára unglingur byrjaði ég að 
aðstoða uppgjafabændur sem voru að 
hlaða torfveggi við laxeldis stöðina 
í Kollafirði og vann með þeim þrjú 
sumur. Þar lærði ég undirstöðuatriði 
handverksins.“ Þannig lýsir Hjörleif-
ur Stefánsson arkitekt fyrstu kynn-
um sínum af torfi sem byggingar-
efni. Í arkitektúrnámi sínu í Noregi 
kveðst hann hafa lagt sig eftir að 
fást við gömul hús og menningar-
minjar og heimkominn hafi hann svo 
verið starfsmaður Þjóðminjasafnsins 
í nokkur ár. Nú hefur hann skilað af 
sér stórri og vandaðri bók um torfhús, 
byggða á rannsóknum hans og ein-
lægum áhuga og birtir fjölda mynda 
og uppdrátta, auk texta á mannamáli. 

 „Um aldamótin 2000 fór ég að hug-
leiða að taka saman svona bók og hef 
síðan verið með það verkefni í höfð-
inu. Ég hef farið í nokkra leiðangra á 
sumrin til að sanka að mér efni og síð-
ustu þrjú til fjögur ár hef ég unnið að 
því af svolitlu kappi,“ lýsir hann. 

Mismunandi aðferðir
 Hjörleifur segir það fara eftir lands-
hlutum hvernig torfhús voru byggð 
hér á Íslandi og útskýrir það nánar. 
„Um það leyti sem Ísland var numið 
byggði fólk úr torfi og grjóti mjög 
víða um norðanverða Evrópu og nán-
ast alls staðar í strandhéruðum. Hver 
maður varð að byggja sitt hús sjálfur 
með þeirri verkkunnáttu sem hann 
hafði og úr því efni sem hann hafði 
aðgang að. Flestir byggðu úr þeim 
jarðvegi sem var undir fótum þeirra 
og því sem þeir áttu. Á Íslandi var 
torfið kannski eina efnið sem gerði 
það að verkum að hægt var að búa 
hér. Það einangraði vel gegn kulda, 
því híbýli voru lengst af óupphituð, 
nema af þeim yl sem kom frá mönn-
um og dýrum. Menn byggðu úr því 
sem var við höndina og fornleifa-
rannsóknir benda til þess að hlaðið 
hafi verið úr torfi um allt land en 
með mismunandi hætti eftir aðstæð-
um. Tökum sem dæmi Skagafjörð og 
Ísafjarðardjúp. Í Skagafirði er alls 
staðar hægt að fá gott torf en þar er 
lítið um grjót en við Djúpið er hægt 
að fá nóg af grjóti en erfiðara að fá 
torf. Þetta setti svip á byggingarnar. 
Við Ísafjarðardjúp voru grjótveggir 
hlaðnir en fylltir af torfi og mold til 
einangrunar. Í Skagafirði voru flestir 
veggir hlaðnir úr torfi. Öll þessi hús 
kölluðust samt torfhús.“

Tvær fjósbaðstofur segir Hjör-
leifur til á landinu, á Galtastöðum 
fremri í Hróarstungu og í Selinu í 
Skaftafelli. „Fjósbaðstofur voru stór-
merkilegt fyrirbæri sem þekktust frá 
því á 15. öld en urðu algengar á 19. 
öld, aðallega á Austur- og Norðaustur-
landi,“ upplýsir hann en telur hann 
Íslendinga eiga nóg af torfbæjum?  
„Þjóðminjasafnið byrjaði snemma að 
bjarga torfhúsum en á þeim tíma þá 
litu menn fyrst og fremst til þeirra 
bestu og stærstu og það voru gjarnan 
höfðingjasetur. Nú saknar maður 
þess að híbýli almúgans vantar. Þann-
ig að við höfum gert margt en ekki 
nógu mikið. Það eru enn til hús þar 
sem steinsteyptur eða hlaðinn reyk-
háfur var í miðju húsinu og öllum her-

bergjum var skipað umhverfis hann 
til að ná í yl. Þeim þarf að bjarga.“

 Torfhús bara til á Íslandi
Hjörleifur telur það aðeins hér á 
Íslandi sem torfhús hafi varðveist. 
„Handverkið við torfið hefur hvergi 
lifað, svo ég viti nema hér á landi og 
ég er þeirrar skoðunar að við eigum 
að nota tækifæri sem er enn fyrir 
hendi og bjarga nokkrum torfhúsum 
til viðbótar. Þar sem breyting er að 
verða á atvinnuháttum landans og 
ferðamennska skiptir alltaf meira 
og meira máli þá geta svona hús haft 
hlutverk í sjálfu sér, bara sem fallegir 
staðir til að skoða.“

En ættum við að byggja ný torfhús? 
„Ég veigra mér við að svara því en 
tel að við lært ýmislegt af þeim. Þau 
falla svo vel að landslaginu og það 
er fólgin í þeim fegurð sem er mjög 
sjaldséð í húsum af öðrum efnum. 
Torfhúsin sem við eigum eru sam-
eiginlegur arfur þjóðarinnar sem við 
ættum að sækja í.  gun@frettabladid.is

Torfh úsin eru sameigin-
legur arfur þjóðarinnar
Hjörleifur Stefánsson arkitekt fj allar um torfb yggingar í víðu samhengi í nýrri bók sinni, 
Af jörðu–  íslensk torfh ús, meðal annars fagurfræði þeirra og tengsl við landslagið.

ARKITEKT OG RITHÖFUNDUR  Hjörleifur deilir vinnustofu með eiginkonu sinni Sigrúnu 
Eldjárn rithöfundi og veggir stofunnar eru skreyttir af þeim báðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÚR BÓKINNI  Höfundur birtir gamlar og 
nýjar myndir af mörgum torfhúsum hringinn 
kring um landið. Hér er bærinn að Græna-
vatni í Mývatnssveit árið 1906. 

AÐ LANGHÚSUM Í FLJÓTSDAL  Öll útihús á Langhúsum eru úr torfi og grjóti og eru enn í fullri notkun.

MERKISATBURÐIR
1881 Alþingi kemur saman í fyrsta sinn í Alþingishúsinu við 
Austurvöll. 
1886 Landsbanki Íslands, fyrsti banki á Íslandi, hefur starfsemi 
sína við Bakarastíg í Reykjavík.
1908 Páll Einarsson tekur til starfa sem fyrsti borgarstjórinn í 
Reykjavík.
1926 Landhelgisgæsla Íslands er stofnuð.
1928 Líflátshegning er afnumin á Íslandi, en henni hafði ekki 
verið beitt í nær heila öld.
1931 Þýska loftskipið Graf Zeppelin kemur til Reykjavíkur með 
póst og tekur hér fyrsta flugpóst til útlanda.
1934 Markarfljótsbrú er vígð og er þá lengsta brú landsins, 242 
metrar á lengd.
1986 Guðrún Erlendsdóttir verður hæstaréttardómari, fyrst 
íslenskra kvenna.
1992 Aðskilnaður er gerður á milli dómsvalds og umboðsvalds 
sýslumanna á Íslandi.
2000 Kristnihátíðin er sett á Þingvöllum. 

Í göngu um Viðey annað 
kvöld er unnt að fræðast 
um skipskaða þá sem orðið 
hafa á sundunum í Kolla-
firði. Margar sagnir eru til 
af þeim en þeirra þekkt-
astir eru Ingvarsslysið 7. 
apríl 1906 og strand tundur-
spillisins Skeena þann 24. 
október 1944. Í upphafi 20. 
aldarinnar hóf félagið P. J. 
Thorsteinsson & Co að gera 
út frá Sundbakka, austast 
í Viðey, og voru reist mikil 
og nútímaleg mannvirki í 
tengslum við þá útgerð. Frá 
þessu og mörgu öðru verð-
ur sagt þetta þriðjudags-
kvöld. Leiðsögumaður frá 
Sjó minjasafninu í Reykja-
vík leiðir gönguna og með 
honum verður táknmáls-

túlkur svo enn fleiri geti 
notið fræðslunnar.

Á þriðjudagskvöldum 
eru aukaferðir til Viðeyjar 
frá Skarfabakka  klukkan 
18.15 og 19.15.  Kaffihúsið í 
Viðeyjar stofu er opið þessi 
kvöld. Gangan hefst klukk-
an 19.30 við Viðeyjarstofu og 
tekur eina og hálfa til tvær 
klukkustundir. Að göngu 
lokinni er hægt að tylla sér 
niður í Viðeyjarstofu og fá 
sér hressingu áður en siglt 
er heim um klukkan tíu. 

Gjald í ferjuna fram og til 
baka er 1.100 krónur fyrir 
fullorðna og 550 fyrir börn, 
sjö til 15 ára í fylgd fullorð-
inna en frítt fyrir sex ára og 
yngri. Leiðsögnin er ókeypis 
og öllum opin.

Táknmálstúlkur 
með í gönguför
Skipsskaðar á sundunum og útgerð frá 
austurbakka Viðeyjar verður þema fræðslu-
göngu um Viðey annað kvöld. 

FRÆÐSLUGANGA  Gönguferðin annað kvöld tekur einn og hálfan til 
tvo tíma. 



FLOTT OG STÍL-
HREINT Arnhildur 
hefur auga fyrir fallegum 
hlutum. Hennar uppá-
haldshönnuður er Gulla 
Jónsdóttir.
MYNDIR/ARNÞÓR

Arnhildur Anna Árnadóttir er ung 
kraftlyftingastúlka sem er nýflutt 
ásamt fjölskyldu sinni í fallegt 

hús á Seltjarnarnesi. Ef hún fengi að 
innrétta sitt eigið hús yrði það í ekta 
bandarískum stíl. „Ég er mjög hrifin 
af stórum, girnilegum húsgögnum og 
miklu rými þar sem allir geta notið sín 
saman eða hver í sínu horni. Draumur-
inn er stórt eldhús, teppalagðar tröppur 
og svefnherbergi. Það má heldur ekki 
gleyma köttunum,” segir Arnhildur. 
Hún hefur mikinn áhuga á arkitektúr og 
hönnun.

„Uppáhaldshönnuðurinn minn er 
auðvitað góðvinkona okkar mömmu, 
hún Gulla Jónsdóttir,” segir Arnhildur. 
Gulla er þekktur arkitekt og vöruhönn-
uður sem starfar í Bandaríkjunum og 
hefur unnið margvísleg verðlaun fyrir 
hönnun sína.

Arnhildur hefur safnað mörgum 
fallegum hlutum í gegnum árin. Hún er 
til dæmis aðdáandi Hello Kitty en í út-
skriftargjöf fékk hún fallega og skemmti-
lega styttu af kisunni frægu. „Hálsmenið 
fékk ég frá foreldrum mínum í tvítugs-
afmælisgjöf, en það fannst í Swarovski-
búð í Dubrovnik í Króatíu,” segir Arn-
hildur. 

Pandóruarmböndin eiga sérstakan 
stað í hjarta Arnhildar þar sem hún 
getur tengt hvern og einn hlekk við 
stað eða manneskju. „Ég er til dæmis 
með hlekk fyrir Sagrada Familia, sem 
er kirkja í Barcelona, af því að helm-
ingur fjölskyldunnar býr þar. Ég er líka 
með helming af hjarta og mamma er 
með hinn helminginn. Rosalega krútt-
legt allt saman. Aðrir uppáhaldshlutir 
eru belti og hnébeygjubrók, en Arn-
hildur æfir kraftlyftingar af miklu kappi. 
„Beltið er mikilvægur stuðningur við 
bakið, hnébeygjubrókin er hins vegar 
erfið þegar ég treð mér í hana og úr en 
í hné beygjunum vinnum við mjög vel 
saman,” segir Arnhildur. 

Árið 2011 var stofnuð kraftlyftinga-

deild í Gróttu. Arnhildur fékk áhugann 
eftir að mamma hennar byrjaði að æfa. 
Hún hefur æft stíft síðan þá og meðal 
annars tekið þátt í EM unglinga í Prag 
og náði góðum árangri. Næst á dagskrá 
er HM unglinga í Texas. Í sumar fór Arn-
hildur til Barcelona í frí með fjölskyld-
unni en í haust er stefnan sett á sálfræði 
í Háskóla Íslands.   ■ gunnhildur@365.is

BANDARÍSKUR STÍLL 
ER DRAUMURINN
STÓRT OG RÚMGOTT  Arnhildur Anna er kraftlyftingakona með meiru sem 
hefur auga fyrir fallegri hönnun.

ÞJÓÐLÖG Á SIGLUFIRÐI
Þjóðlagahátíð verður haldin á Siglufirði 3.-8. júlí þar sem 
verður vegleg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Á hátíðinni 
verður lögð áhersla á leikhústengda þjóðlagatónlist. List-
rænn stjórnandi er Gunnsteinn Ólafsson en nánar er hægt 
að skoða dagskrána á folkmusik.is.

 SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja



FÓLK|HEIMILI

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður auglýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum 
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu 
daglega.

Útgefandi: 365 miðlar 
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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

1. VOLKI DESIGN
Hönnunardúóið Volki gerði sér lítið fyrir og flutti 
inn eigin prjónavél. Nú framleiða þær Olga Hrafns-
dóttir og Elísabet Jónsdóttir eigin prjónavörur, litrík 
teppi, púða og kolla.
www.volki.is

2. BESLA 
Brynja Emilsdóttir textílhönnuður hannar barnaföt, 
meðal annars úr lífrænni bómull. Hún hannar líka 
ullarteppi og værðarvoðir úr íslenskri ull.
www.brynjaemils.com

3. VÍK PRJÓNSDÓTTIR
Hönnunarfyrirtækið hefur sent frá sér fjölda ullar-
teppa og trefla undanfarin ár sem hlotið hafa 
viðurkenningu víða um heim. Papageno-teppið er 
úr nýjustu vörulínu Víkur Prjónsdóttur. Myndina 
tók Ari Magg.
www.vikprjonsdottir.com

4. GEYSIR
Verslunin Geysir heldur úti eigin línu af ullar-
vörum, svo sem sokkaplöggum, slám, húfum 
og vettlingum. Þá eru hlýleg ullarteppi og 
voðir stór hluti af Geysislínunni.
www.geysir.net

5. UMEMI
Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir hannar bæði 
púða og teppi úr íslenskri ull. Púðarnir Not 
Knot hafa náð miklum vinsældum og voru nýlega 
teknir í sölu í stórversluninni Illum í Kaupmanna-
höfn. Fyrir tæpu ári setti Ragnheiður teppið á 
markaðinn.
Umemi er á Facebook.

6. HUGRÚN ÍVARSDÓTTIR
Værðarvoð Hugrúnar er prýdd mynstri 
unnu upp úr söðuláklæði sem kon-
ur sveipuðu um sig á ferðum sínum 
ríðandi um landið. Við mynsturgerðina 
voru blómateikningar Sölva Helgasonar, 
eins frægasta flakkara Íslandssögunnar, 
hafðar sem fyrirmynd.
www.merkilegt.is

INNIDAGAR Í ULL
ÍSLENSK HÖNNUN  Íslenska sumarið fer misvel af stað og víða um land hefur 
hitastigið ekki náð tveggja stafa tölu svo dögum skiptir. Sem betur fer eru 
íslenskir hönnuðir duglegir að hanna hlý teppi.

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

REYKJAVÍK   AKUREYRI   EGILSSTAÐIR   KEFLAVÍK   SELFOSS   HAFNARFJÖRÐUR

SPJALDTÖLVUR Í SUMARFRÍIÐ

59.990

10“ MEMO PAD 
Fullkominn ferðafélagi 
fyrir alla fjölskylduna.  
Fjögurra kjarna Nvidia 
Tegra 3 örgjörvi, 16GB 
minni sem hægt er að stækka um 32GB.  
Kristaltær og skýr IPS snertiskjár með 10 
punkta næmni.  Android 4.1 Jelly Bean. 

ASU-ME301T1B041A

Save the Children á Íslandi
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FASTEIGNIR.IS
1. JÚLÍ 201326. TBL.

Fasteignasalan Berg kynnir: 
Glæsilegt einbýli í Laugarási 
í Bláskógabyggð, hannað og 
teiknað af ABS teiknistofu.

H úsið stendur á einum 
glæsilegasta útsýnisstað á 
Suðurlandi og er afar 

vandað, klætt að utan með ál-
plötum. Gluggar ná víða niður í 
gólf, hiti er í gólfum á neðri hæð. 
Öll lýsing fyrsta flokks.

Komið er inn í anddyri með 
góðum skápum. Til vinstri er 
þvottahús með innréttingu og 
sturtuklefa. Gengið inn gang og þá 
er komið í hol og stofu með stór-
kostlegu útsýni. Ítalskar flísar á 
gólfum.

Útgengt úr stofu á sólpall í 
austur. Rennihurð. Til hægri úr 
stofu er gengið í afar rúmgott eld-
hús. Flísar á gólfum. Vönduð inn-
rétting og eldhústæki. Allt fyrsta 
flokks. Útgengt úr eldhúsi á sól-
pall. Úr eldhúsi er gengt í sjón-
varpsherbergi/herbergi. Inn af 
stofu er rúmgott hornherbergi 

með frábæru útsýni. Baðherbergi 
flísalagt, baðkar. Rúmgott her-
bergi með mikilli lofthæð. Inn-
felld lýsing í loftum. Mikil lofthæð.

Úr holi er stigi á efri hæð. Á 
efri hæð er eitt stórt rými/her-
bergi. Stórbrotið útsýni í allar 
áttir. Planka parkett úr eik á gólf-
um. Útgengt á þak/verönd. Eftir 
er að setja upp handrið á þakkant. 

Opið bílskýli. Inni af því er gott 
geymsluherbergi. Hægt er að loka 
bílskýli kjósi fólk svo. Allar nánari 
upplýsingar og ráðgjöf veitir Pétur 
hjá Berg fasteignasölu í síma 588 
5530 eða 897 0047.

Hús með glæsilegu útsýni

Fallegt hús í Laugarási er nú til sölu hjá 
Berg fasteignasölu.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

171,5 m2 sérhæð á 1. hæð í 
þríbýlishúsi, ásamt 26,6 m2 bílskúr við 
Álfhólsveg 45 í Kópavogi. Góð eign 
fyrir stórar fjölskyldur, góð rými og 
mörg herbergi. Góð afgirt timbur-
verönd. V. 38,9 m. 

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

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.

Álfhólsvegur 45 - 200 Kópavogur 

Hraunteigur 19 - 105 Reykjavík

Fallegt og vel skipulagt 219,5 fm 
endaraðhús á tveimur hæðum með in-
nbyggðum bílskúr og stórri lóð. Frábært 
fjölskylduhús með 4 svefnherbergjum 
o.fl. Eignin er laus til afhendingar strax. 
V.  45,9 m. 

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

Stórikriki 3 - 270 Mosfellsbær 

Aðeins tvö hús eftir-borði 243,5 m2, 5 
herbergja raðhús á tveimur hæðum 
með bílskúr við Laxatungu í Mos-
fellsbæ. Húsin eru vel staðsett með 
góðu útsýni. Tvær svalir. Stórar stofur. 
Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Björt rými 
og stórir gluggar. Húsin eru rúmlega 
fokheld í dag og afhendast í núverandi 
ástandi. Verð 24,0 til 24,9 m.

Laxatunga 26 og 30 – 270 Mosfellsbær 

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, baðherbergi og þvot-
tahús. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Stórar suðursvalir. V. 35,5 m.

Laus strax-borði*Nýtt á skrá*Glæsilegt 
205,3 m2 einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr á einstökum stað 
innarlega í botnlanga við óbyggt svæði 
í Grenibyggð í Mosfellsbæ.  Fallegar 
innréttingar og gólfefni. Fjögur svefn-
herbergi. Tvö baðherbergi. V. 61,5 m.

Litlikriki 2 - 270 Mosfellsbær 

Grenibyggð 32 - 270 Mosfellsbær

Falleg og björt 97 m2, þriggja 
herbergja íbúð á jarðhæð í lyftuhúsi 
við Hörðukór 3 í Kóparvogi. Eignin 
skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús, geymslu, 
eldhús og stofu. Góð gólfefni og 
fallegar innréttingar. V. 23,9 m.

Hörðukór 3 - 203 Kópavogur

 
Kvistavellir 26-32 - 221 Hafnarfjörður 
4 raðhús í byggingu við Kvistavelli 26-32 í 
Hafnarfirði.  Um er að ræða staðsteypt tveg-
gja hæða raðhús samtals 217,6 m2. Íbúð er 
188,3 m2 og bílskúrinn 29,3 m2. Húsin skilast 
í núverandi ástandi, u.þ.b fokheld. V. 88,0 m.

 
Efsti-Dalur – Bláskógarbyggð 
62,7 m2 sumarbústað ásamt ca. 20 m2 svef-
nlofti við Efsta-Dalsskóg í Bláskógarbyggð. 
Mikið útsýni er frá bústaðnum. Við bústaðinn 
er ca. 80 m2 timburverönd. V. 12,9 m.

 
Krókatjörn - Í Miðdalslandi
Laust strax- borði Fallegt sumarhús á 10.000 
m2 eignarlóð við Krókatjörn í Mosfellsbæ.  
Þetta er fallegt 51,8 m2 sumarhús með mil-
lilofti, góð timburverönd með skjólgirðingu, 
mikill gróður umhverfis húsið og eignarlóðin 
nær niður að Krókatjörn. V. 22,5 m.

 
Háholt 4A - 270 Mosfellsbær 
Mjög falleg 94,9 m2, 3ja herbergja endaíbúð 
með sér inngangi af svölum á 2. hæð í þrig-
gja hæða fjölbýlishúsi í miðbæ Mosfellsbæ-
jar. Björt og vel skipulögð íbúð. Stórar og 
fallegar innréttingar. V. 26,9 m.

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus straxOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

AÐEINS TVÖ

HÚS EFTIR

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Vel skipulögð 4ra herbergja, 72 fm. íbúð með frábæru 
útsýni. Suðursvalir. Góð staðsetning í miðbænum og 
sérstaklega reisulegt hús. Athugið að Hverfisgatan 
verður endurgerð 2013 á þessum kafla.Verð 24,9 m.

Auður Kristinsd.
Lögg. fasteignasali

audur@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Vegna 
mikillar sölu 
vantar eignir 

á skrá!

Hverfisgata 74, 5 hæð
  Opið hús þriðjudaginn 2. júli kl. 17:30 - 18:00

RE/MAX ALPHA   •   SKEIFUNNI 17   •   108  REYKJAVÍK   •   WWW.REMAX.IS

FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

Sylvía G. Walthersdóttir
sylvia@remax.is

820 8081
Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali

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

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Finndu okkur á Facebook

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur



Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

MÝRARÁS – REYKJAVÍK
- Fallegt 255,7 fm. einbýli að meðt. 46,5 fm. bílskúr.
- Byggt var við suðvesturhlið húss fyrir nokkrum árum síðan.
- Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Stofur með arni. 5 herbergi.
- Á þaki viðbyggingar er útsýnisverönd.

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

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

fjórða herbergið. 23,7 fm bílskúr.
- Hús í góðu ástandi að utan.

REYKJAVÍKURVEGUR 39- HFJ
- Virðulegt og fallegt 275,7 fm. einbýlishús, hæð og kjallari.
- Lofthæð efri hæðar tæplega 3 metrar. Arinn í stofum.
- Lóð stór og gróin með steinsteyptum veggjum á hliðum.
- 16,5 fm. bílskúr. Ekið frá Norðurbraut.
OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ 17:30-18:00

HEGRANES- GARÐABÆ. EINBÝLISHÚS
- 258,8 fm. einbýlishús með inng. 41,5 fm. bílskúr.
- Frábær útsýnisstaður á sjávarlóð á sunnanv. Arnarnesi.
- Setu- og arinstofa. Borðstofa með útgangi á lóð. 4 her-

bergi. Eignarlóð 1.517,0 að stærð.

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

SUNDLAUGAVEGUR - MEÐ BÍLSKÚR.
- Glæsileg 101,7 fm 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, REYKJAVÍK. SÉRHÆÐ
- 5 herbergja 122,5 fm. neðri sérhæð auk 32,0 fm. bílskúrs.
- Samliggjandi skiptanlegar stofur. 3 herbergi.
- Svalir út af stofu og einu herbergi.
- Nýlegt parket er á íbúðinni.

LAUGATEIGUR- REYKJAVÍK. 
- Falleg og nokkuð endurn. 93,8 fm. íbúð á jarðhæð/kjallara.
- Björt stofa með stórum gluggum til suðurs.
- Sérinngangur. Frábær staðsetning í Laugardalnum.
- Stutt í skóla og aðra þjónustu.

IÐUFELL – REYKJAVÍK.
- Góð 74,9 fm. íbúð á 4. hæð auk 6,9 fm. sér geymslu.
- Góð nýleg innrétting í eldhúsi.
- Yfirbyggðar, opnanlegar svalir til suðurs.
- Skipti á bíl koma til greina.

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

17. JÚNÍTORG – SJÁLANDI GARÐABÆ
- Rúmgóð íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri.
- Íbúðin er 120,6 fm. að stærð auk 7,3 fm. sér geymslu.
- Vandaðar eikarinnréttingar og eikarparket á gólfum.
- Sér stæði í bílageymslu. Vestursvalir.

SUMARHÚS Á ÞINGVÖLLUM, HESTVÍK.
Glæsilega staðsett 60,1 fm. sumarhús í Grafningi á afar
fallegri og gróinni 6.400 fm. útsýnislóð, við Hestvíkina.Tvær
geymslur, 3,8 og 3,9 fermetra og 18,4 fermetra báta-
skýlis niður við vatnið Sumarhúsið stendur á
frábærum stað við vatnið. Bátur fylgir.

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 og sameign í góðu ástandi.

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.

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.

SUMARBÚSTAÐIR 3JA HERBERGJA 4RA- 6 HERBERGJA SÉRBÝLI

77,0 millj.

27,9 millj. 49,9 millj.

99,0 millj. 35,9 millj.

44,9 millj. 45,0 millj.

26,9 millj.

16,9 millj.

27,9 millj.

35,5 millj.

13,5 millj.

15,7 millj. 

23,9 millj.           

30,0 millj.

GRENIMELUR

Grenimelur - Reykjavík
Vel staðett 126,8 fm. neðri sérhæð í upprunalegum stíl í þessu fallega húsi við Grenimel auk 41,7 fm. ósamþykktrar aukaíbúðar
í kjallara og 32,0 fm. bílskúrs. Hæðin skiptist í forstofu, rúmgott hol, bókaherbergi með föstum hillum, samliggjandi skiptanlegar
stofur, eldhús með góðri borðaðstöðu, tvö rúmgóð herbergi og baðherbergi. Í kjallara eru auk íbúðarinnar tvö herbergi sem
nýtast vel með hæðinni. Svalir eru til suðurs út af hjónaherbergi. Ræktuð lóð með fallegum trjám og runnum. Verð 60,0 millj.VV

2JA HERBERGJA

Bræðraborgarstígur 41- 2ja- 3ja herbergja íbúð.
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00  

og vel skipulögð 80,7 fm 2ja-3ja herb. íbúð með tvennum svölum á 2.hæð í góðu steinhúsi í vesturborginni. Í kjallara er
6,8 fm. sér geymsla (innifalið í fm. íbúðar). Samliggandi borð- og setustofa. Opið herb. innaf setustofu, útgangur á norðvestur-
svalir. Opið eldhús í borðstofu. Svefnherb. með útgangi á suðaustursvalir. Verð 25,4 millj. VV Íbúð merkt 0201. Verið velkomin.VV

BRÆÐRABORGARSTÍGUR

29,7 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þrið
judag



BRÆÐRATUNGA- KÓPAVPP OGI.
- Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,9 fm. endaraðhús.
- Frábær staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs. Fallegt útsýni.
- 5 herbergi. Samliggjandi bjartar stofur. Sjónvarpsstofa.
- Gróðurhús á baklóð hússins.

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

ÓLAFSGEISLI- REYKJAVÍK.
- Stórglæsilegt og afar vandað 240,1 fm. einbýlishús.
- Mikil lofthæð á efri hæð. Stórar stofur. Hjónasvíta.
- Stór og viðhaldslítil hornlóð á frábærum útsýnisstað í Grafarholtinu.
- Húsið er klætt að utan með íslensku líbaríti.

HRAUNTUNGA- KÓPAVPP OGI.
- Glæsileg um 288,3 fm. eign í suðurhlíðum Kópavogs.
- Mikið endurnýjuð eign, innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt.
- Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi. Gólfsíðir gluggar í stofu.
- Húsið stendur fremst í götu. Fjögur bílastæði við húsið.

HÖRGSHLÍÐ - REYKJAVÍK. EFRI SÉRHÆÐ
- Virkilega falleg sérhæð í tvíbýlishúsi á frábærum stað.
- Stofur með aukinni lofthæð. 4 herbergi.
- Stórar svalir til suðvesturs. Bílskúrsréttur.
- Stór lóð við opið svæði. Stutt í alla þjónustu og skóla.

KLAPPARSTÍGUR - GLÆSILEG PP ÚTSÝNISÍBÚÐ
- Glæsileg 176,2 fm. útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum.
- Sér stæði í bílageymslu. Þrennar svalir til norðurs, austurs og suðurs.
- Glæsilegar stofur. Sjónvarpsstofa með gólfsíðum gluggum.
- Mikil lofthæð er á efri hæð. Stórkostlegt útsýni út á sundin.

EINBÝLISHÚS Á EYRARBAKKA
Fallegt bárujárnsklætt 121,5 fm. einbýlishús á Eyrarbakka. Húsið stendur á 613,2
fm. leigulóð og er byggt árið 1900. Byggt var við húsið árið 2006 og á sama tíma
var eldra húsið allt endurnýjað. Opið eldhús við stofu. Tvö herbergi. Baðherbergi
með sturtuklefa. Hátt er til lofts í stofu og eldhúsi. Furuborð á gólfum.

LYNGLL HÁLS- REYKJAVÍK.
641,6 fm. efri hæð við Lyngháls. Húsnæðið er í útleigu í dag. Skiptist í afstúkaðar
skrifstofur, eldhús / kaffistofur, kennslustofur, fyrirlestrarsal, opin vinnurými, rann-
sóknarstofu, tilraunastofu, annað stórt eldhús, salerni, ræstikompu o.fl. Húsnæðið
er í góðu ástandi hið innra og hefur verið mikið endurnýjað og innréttað fyrir nú-
verandi starfsemi á sl árum. M.a. er loftræstikerfi í hluta hússins.

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.

HOLTSGATA -  4RA HERB. ÍBÚÐ ÁSAMT BÍLSKÚR.
- Vel skipulögð 95,3 fm íbúð á 3. hæð auk 47,3 fm. bílskúr
- Bílskúr er í dag innréttaður sem 2ja herb. íbúð.
- Björt stofa. 3 herbergi. Eldhús með eldri innréttingum.
- Stórar suðursvalir út af stofu.

MÖRKIN – REYKJAVÍK. VERSL.- OG IÐNAÐARHÚSN.
Mikið endurn. 1167,8 fm verslunar- og iðnaðarhúsnæði á frábærum stað með miklu
auglýsingargildi, góðri aðkomu og fjölda bílastæða. Ný gólfefni og nýmáluð. Verslun-
arhæðin er 314,0 fm. og kjallari er 854,0 fm. lager með tvennum innkeyrsludyrum
og rúmlega 4 metra lofthæð. Húsið að utan í góðu ásigkomulagi. Mögul. er að fá
keyptan lager á kostnaðarverði, sem og rekstur sem í eigninni er í dag.

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI 3JA- 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR

ATVINNUHÚSNÆÐI

49,2 millj.

46,9 millj. 

36,5 milllj.

45,0 millj. 

63,0 millj.  
30,0 millj.

89,0 millj.79,5 millj.

57,9 millj.    

Hákotsvör 3 - Garðabæ.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
Mjög fallegt, þó nokkuð endurnýjað og mjög vel staðsett 209,0 fm. einbýlishús með sjávarútsýni við Hákotsvör í Garðabæ.
Auk þess er 12 fm. skáli sem nýttur er sem sjónvarpsstofa í dag. Rúmgóðar stofur með sjávarútsýni og fallegum arni. Eldhús
með fallegum hvítum innréttingum. Fjögur herbergi. Verönd með skjólveggjum og heitum potti. Innkeyrsla og stéttar fyrir
framan húsið eru nýlega hellulagðar og með hitalögnum. Húsið stendur á 1.155 fermetra gróinni lóð með fallegu sjávarútsýni.
Verð 49,9 millj. VV Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkominVV

Hvannalundur 19 - Garðabæ.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
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. Eignin er vel stað-
sett á frábærum stað innst í lokaðri botnlangagötu í sunnanverðum Lundum í Garðabæ. Laust til afhendingar fljótlega.
Verð 54,9 millj. VV Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkominVV

HÁKOTSVÖR 3HVANNALUNDUR 19

LANGALÍNA 33-35 – SJÁLANDI GARÐABÆ.  
Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í nýju og glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi
Íbúðirnar eru frá 109 fm. upp í 151 fm. og afhendast fullbúnar án gólfefna, en baðh.
og þvottah. skilast flísalögð. Eikarinnréttingar í eldhúsi, vönduð tæki.Sér stæði í
lokaðri og upphitaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Lyfta er í húsinu

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

BREKKUSMÁRI 3  
- GLÆSILEG EIGN

Fallegt og vandað raðhús á tveimur hæðum með miklu útsýni. Á efri hæð er 
innbyggður bílskúr, forstofa, stigahol, eldhús með borðkrók, þrjár stofur og 
baðherbergi. Á neðri hæð er sjónvarpshol, baðherbergi, þrjú góð herbergi og 
þvottaherbergi. Góðar svalir eru á efri hæð og stór og góð verönd við neðri 
hæð. Mikið útsýni er til vesturs og norðurs.  
Eignin verður sýnd mánudag milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 55,0 m. 1396

BÁRUGATA 40 
- GOTT SKIPULAG

Mjög góð og vel staðsett 47 fm 2ja herbergja íbúð við Bárugötu í Reykjavík. 
Inngangur í íbúðina er aðeins nýttur af þessari íbúð en er inn á sameignar-
gang. Glæsilegt baðherbergi og nýlegt gler í allri íbúðinni. Íbúðin er í kjallara 
og er skilpulag gott. Eignin verður sýnd mánudaginn 1.júlí milli 
kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 17,9 m.2930

ÁRSALIR 3 
- GLÆSILEG ÍBÚÐ Á 1.HÆÐ

Vönduð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með ca 55 fm sólpalli 
mjög vönduðu álklæddu lyftuhúsi á einstaklega góðum stað í salahverfi. 
Vandaðar samstæðar innréttingar , parket og flísar á gólfum. Steinsnar frá 
grunn og leikskóla ásamt íþróttasvæði og sundlaug. Eignin verður sýnd 
mánudag frá kl. 17:00-17:30 V.  m. 2927

VÍÐIMELUR 59 
- 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 sérstak-
lega góðu ástandi.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 1.júlí milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 42,9 m. 
6118

ENGIHJALLI 9 
- LAUS STRAX

Rúmgóð 97 fm 4ra herbergja íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi við Engihjalla í Kópavogi. 
Mjög fallegt útsýni. Íbúðin skiptist þannig: stofa, eldhús, þrjú herbergi, 
baðherbergi og hol. Sér geymsla í kjallara. Sameiginlegt þvottahús er á 
hæðinni. Eignin verður sýnd mánudaginn 1.júlí milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V. 19,9 m.2920

KALDASEL  2 
- VANDAÐ HÚS

Vandað þrílyft  233 fmeinbýlishús í enda botnlanga. Húsið hefur töluvert verið 
endurnýjað, m.a. eldhús, baðherbergi o.fl. Þá hefur verið byggð n.k. sólstofa 
(4o fm) yfir veröndina. Næg bílastæði eru við húsið. Lóðin er vel gróin og með 
verönd. Glæsilegt útsýni er til vesturs og norðurs. Eignin verður sýnd þriðjud-
aginn 2.júlí milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 49,9 m. 2730

KARFAVOGUR 41 
- GÓÐUR STAÐUR

Fallegt einbýlis /tvíbýlishús á mjög góðum stað við Karfavoginn. Húsið sem er 
eitt af þessu sænsku húsum, timbur á steyptum kj. er skráð 232,7 fm m. 33,3 fm 
bílskúr. V. 42,0 m.5208

DALHÚS 
- EINSTÖK STAÐSETNING

Glæsilegt og frábærlega staðsett 231,4 fm einbýlishús á tveimur hæðum og 
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. V. 69 m. 2898

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. V. 65,9 m.2914

RITUHÓLAR 
- ÚTSÝNISSTAÐUR

EINSTAKUR ÚTSÝNISSTAÐUR VIÐ ELLIÐAÁRDALINN .Mjög glæsilegt, vel 
skipulagt og bjart einbýlishús á þessum frábæra útsýnisstað. Húsið er skráð 
305,9 fm. Húsið skiptist í forstofu, búr, eldhús, hol og borðstofu, fimm svefnher-
bergi og tvær stofur. Þvottahús og geymsla, góður bílskúr.  V. 72,9 m. 2902

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, baðher-
bergi, 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

LOGAFOLD 30 
- GLÆSILEGT EINBÝLI

Glæsilegt 309,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Logafold í Grafarvogi. 
Húsið stendur á sjávarlóð á einum besta útsýnisstað við Grafarvoginn.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 1. júlí milli kl. 17:00 og kl. 18:00. 
V. 76,0 m 1070 
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EINBÝLI

Grundargerði 6 -  einbýli 
Snoturt og hlýlegt einbýlishús á grónum, eftirsóttum og 
friðsælum stað í Smáíbúðahverfi með skjólsælli suðurlóð, 
aflokaðri á þrjá vegu. Stutt er í grunnskóla, heilsugæslu, 
verslanir og ýmsa aðra þjónustu. V. 39,9 m. 2363

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

Sigurhæð - gott einbýli
Einlyft 199 fm einbýlishús með bílskúr. Húsið skiptist í 
forstofu, tvö baðherbergi, fjögur svefnherbergi, stofu, 
eldhús og baðherbergi. Bílskúrinn er 50 fm og hefur verið 
nýttur sem íbúðarrými en þar eru tvö herbergi. Samtals 
eru því sex svefnherbergi í húsinu. Auðvelt er að breyta 
bílskúr aftur.  V. 49,9 m. 2227

Stokkseyri - fallegt hús við sjávarsíðuna
Einstaklega fallegt hús við Íragerði á Stokkseyri. Húsið 
er á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Á neðri 
hæðinni er forstofa, þvottaherbergi með snyrtingu, hol, 
eldhús með borðkrók og stofur. Á efri hæðinni er hol, 
baðherbergi og þrjú herbergi. Fallegur garður og stór 
verönd með skjólveggjum. Staðsetning er einstök við 
sjávarsíðuna. Í nágrenningu er gólfvöllur, sundlaug, söfn 
og boðið er upp á ævintýraferðir. Einungis 12 km eru á 
Selfoss. Hér er gott að sofna og vakna við sjávarföllinn. 
Möguleg eignaskipti á minni eign. Tilboð óskast. 4069

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

Brattatunga- Suðurhlíðar Kópavogs
Gott og vel skipulagt 215 fm enda raðhús á frábærum 
útsýnisstað. Húsið er eitt af þessum rómuðu Sigval-
dahúsum.  Staðsetning hússins er mjög góð og aðkoman 
glæsileg, hellulögð heimreið með hita. Bílskúr með hita 
og rafmagni.  Auðvelt að útbúa sér íbúð á jarðhæð. 
. 49,9 m. 2701

HÆÐIR

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

4RA-6 HERBERGJA 

 Þrastarás - endaíbúð
Góð og björt 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð. Íbúðin 
er með sérinngang af svölum. Íbúðin skiptist í forstofu, 
þrjú rúmgóð herbergi, geymsla innan íbúðar með glugga 
(hægt að nýta sem herbergi) stofa og eldhús opið rými og 
baðherbergi með þvottahúsi innaf. Gott útsýni.  
V. 23,9 m. 2923

Blönduhlíð 17 - ný standsett
Mjög góð og ný standsett 107 fm 4ra herbergja íbúð með 
sér inngang í sérstaklega 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. V. 27,9 m. 2912

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

3JA HERBERGJA 

Berjavellir - lyftuhús
Berjavellir 2 íbúð 0304 er 3ja herbergja 78,1 fm íbúð 
á 3.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli.  Mjög gott 
aðgengi. Sérinngangur af svölum.  Suðaustursvalir. 
Sérþvottahús. Góðar innréttingar. Innangengt í bílskýli.  
Laus strax og sölumenn sýna.  V. 19,5 m. 2911

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

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

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

Grandavegur 7 - glæsileg íbúð
Falleg og björt þriggja herbergja íbúð sem skiptist í hol, 
stofu með suður-svölum og útsýni, opið eldhús, baðher-
bergi og herbergi. Í risi er hol (vinnuaðstaða) og herbergi. 
Mikil lofthæð er í stofu og eldhúsi. Á 1.hæð er geymsla 
íbúðarinnar sem er ekki meðtalin í fermetrum íbúðarin-
nar.  V. 29,9 m. 2845

 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

SUMARHÚS 

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

Þingvellir - Skálabrekka
Glæsilegur nýr 106 fm sumarbústaður í landi Skálabrekku 
við Þingvallavatn Eftirsótt skipulagt sumarhúsahverfi 
sem er aðeins í rúmlega 30 km fjarlægð frá höfuðbor-
garsvæðinu. Svæðið er lokað með járnhliði sem tengt er 
farsíma. 8.200 fm eignarlóð. V. 37 m. 2743

Glæsilegur sumarbústaður í Hálsasveit
Húsið er í Fjárhústungu í landi Stóra-Áss (Hálsasveit) og 
er alls 81,8 fm. Bústaður hannaður af arkitekt. Landið er  
gróið. Heitt og kalt vatn.  Pallar við aðalinngang og við 
útgang úr baði og stofu. V. 25,5 m. 1796

ATVINNUHÚSNÆÐI

Síðumúli - gott hús
442 fm atvinnuhúsnæði við Síðumúla í Reykjavík. Um er 
að ræða tvær stakar einingar sem seljast saman. Annars 
vegar 190 fm gott verslunarrými á götuhæð sem skiptist 
í verslunarrými, innri sal, gang, tvær skjalageymslur, 
snyrtingu, kaffistofu og litla geymslu. Hins vegar 252 
fm bakhús á tveimur hæðum og eru göngudyr á milli 
bakhússins og verslunarhæðarinnar sem er í eigu sama 
aðila. V. 60 m. 2906

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
Opið hús verður þriðjudag 2.júlí frá kl. 17:15 - 18:30
Glæsileg ný fjölskylduvæn rað- og parhús á einni hæð 
ásamt opnu bílskýli.  
Húsin afhendast fullfrágengin með vönduðum  
innréttingum og fataskápum frá HTH.  
Gólfefni eru flísar og parket frá Byko ásamt hreinlætis  
og blöndunartækjum.
Einstaklega vel skipulögð hús á einni hæð. 
Verð húsa nr. 6-12 er 59,9 millj. 
Verð húsa nr. 11 og 13 er 56,9 millj.                                 2875

Ferjuvað 1-3 er 4ra hæða fjölbýlishús 
í Norðlingaholti í Reykjavík.  
Í húsinu eru 34 íbúðir með tvö stiga/lyftuhús og svalagangi. 
Íbúðirnar í húsinu eru bjartar og rúmgóðar og samanstanda af tveggja,  
þriggja, fjögurra og fimm herbergja íbúðum. 
Húsið er byggt af Sérverk sem er þekkt fyrir vönduð og góð vinnubrögð. 
Nánari upplýsingar á www.eignamidlun.is/nybyggingar 
Verð frá 22,0 - 44,0 m. 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      2326
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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

Heiðarlundur - Einbýli - Gbæ.
Hraunhamar kynnir 191 fm. einbýli á einni hæð með
innbyggðum tvöföldum bílskúr auk 30 fm. sólskála
samtals um  bílskúr. Laust við kaupsamning.
Verð 49,8 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.

Sléttahraun - Einbýli - Hf.
Nýkomið sérlega glæsilegt endurnýjað 286 fm einbýli
á besta stað, miðsvæðis í Hafnarfirði. Eignin hefur öll
verið endurnýjuð á liðnum árum og vandað til verks.
Fjögur góð svefnherbergi, möguleiki á fl. Glæsilegar
stofur og eldhús. Vönduð og góð eign.
Verð 58,7 millj.
Allar frekari upplýsingar veita sölumenn á
skrifstofu.

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 frábærum útsýnisstað í Setbergslandi í 
Hafnarfirði.Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu,
hol, sólstofu, borðstofu, eldhús og stofu, bílskúr og
herbergi inn af. Á neðri hæð er anddyri, gangur, tvö
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(þrjú) herbergi, hjónaherb. með fataherb. inn af, bað-
herb., geymsla og þvottahús. Glæsilegar innréttingar
og gólfefni. Skipti möguleg. Verð 56,9 millj.

Blikanes - Einbýli - Gbæ.
Skemmrilegt 232,2 fm. einbýli á einni hæð með
innbyggðum bílskúr vel staðsett við Blikanes 10
í Garðabæ. Húsið er hannað og teiknað af Birgi
Breiðdal og er að mestu upphaflegt. Eignin skiptist í 
m.a.  stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol. þrjú
barnaherbergi, baðherbergi, fataherbergi, hjónaher-
bergi, þvottahús og bílskúr. Verð 67. millj.

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

g g g g

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.

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.

Stekkjahvammur - Hf. raðhús
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. Skiptist
m.a í  eldhús, stofu, borðstofu og þvottahús. Á efri
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hæð eru þrjú góð herbergi, hjónaherb. með fataherb.
inn af, baðherb. og sjónvarpshol. Á rislofti er gott

þ j g g j

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

Lindarberg - Hf. - sérhæð
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega neðri
sérhæð í 4-býli. Íbúðin er 120 fermetrar en aðeins
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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. 

Sléttahraun - Sérhæð m/ bílskúr
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.

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 með
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.

Laufvangur - Hf - 3ja herbergja
Hraunhamar fasteignasala kynnir 98,3 fermetra 3ja
herbergja íbúð á fyrstu hæð með sér inngang við
Laufvang 1 í norðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í 
forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, tvo
herbergi, baðherbergi, yfirbyggðar svalir og geymslu.
Áhvílandi hagstætt lán. verð 19,5 millj.

g g y ygg g

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 inn-
gangur á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Eignin
skiptist í forstofu, gang, stofu, borðstofu, eldhús,
tvö barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi,
þvottahús/ geymslu, geymslu í kjallara og stæði í 
bílageymslu. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Verð 29,2 millj 

Eskivellir 21 - Hf - Nýjar 3ja til 4ra
herbergja íbúðir.
• Íbúðir fullbúnar m/gólfefnum til afhendingar strax.

gj

• 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 19,6 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.

Mánastígur 6 - Hf. - Einstök staðsetning

Opið hús í dag milli 17-18.
Einstök húseign
og staðsetning.
Höfum fengið í einkasölu
glæsilegt og virðulega húseign
á þremum hæðum með innbyg-
gðum bílskúr samtals 330 fm.
Tvímælalaust eitt allra
fallegasta steinhús bæjarins.
Einstök staðsetning í hrauninu.

Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn, skóla og fleira.Myndir á netinu.
Verðtilboð.
Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri  gsm. 893 2233.

Hraunprýði - Parhús - Gbæ. - Nýtt

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

Línakur - Gbæ - Endaraðhús

Glæsilegt nýlegt endaraðhús
með innbyggðum bílskúr
samtals 300 fermetrar
vel staðsett í Akrahverfi
í Garðabæ. Mögulegt er
að nýta 3ja herb. Íbúð á
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jarðhæð sér þannig að
nýtingarmöguleikar hússins
eru fjölbreyttir.Eignin er afar
smekklega innréttuð með
glæsilegum sérsmíðuðum

innréttingum og gólfefnum þar sem allt er fyrsta flokks. Tvennar svalir og fallegur
garður með afgirtum sólpalli,hellulögðu bílaplani og fleirra.

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

Allar frekari uppl. gefa sölumenn Hraunhamars.

Furuhlíð - Hf. - Raðhús

Nýkomin í einksölu stórglæsilegt
pallabyggt raðhús með innbyg-
gðum bílskúr samtals 176 fm.
Glæsilegt eldhús, 2 rúmgóð
svefnherbergi, rúmgóðar stofur. 
Svalir. Glæsilegur garður.  2
sólpallar.
Hiti í plani og götu. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Fullbúin
eign í algjörum sérflokki.

Teikning Vífill Magnússon. Góð staðsetning. Myndir á netinu.

Skipalón 10-14 - Hafnarfirði

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

OPIÐ HÚS
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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

Mjög falleg 94 fm, 4ra herbergja á þriðju hæð

Mikið endurnýjað innan eignar

Hús og sameign í toppstandi 

Frábær staðsetning!

Furugrund
200 Kópavogur

Verð  25,7 millj., j

Stórglæsilegt tveggja hæða 224 fm heilsárshús 

í landi Vaðness í Grímsnesi

Húsið er byggt 2002 og er allt hið glæsilegasta

Tjarnarhólslaut, Vaðnesi
801 Selfoss 

Verð   66,0 millj., j

Snyrtileg 70,9 fm, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 

Vel skipulögð eign með stórum suðursvölum

Hús endurbætt og í góðu ástandi

Áhvílandi lán frá ÍLS 14,5 milljónir 

Furugrund
200 Kópavogur

Verð  18,9 millj., j

Stór sérhæð á jarðhæð

4 svefnherbergi

Gott eldhús

Afgirtur garður

Frábær staðsetning

Rauðagerði
108 Reykjavík

Verð  34,5 millj., j

Glæsilegt 230 fm einbýlishús á einni hæð

Alllar innréttingar fyrsta flokks

Stór og góð 200 fm verönd með heitum potti

Eigendur skoða skipti á minni eign

Fífuvellir
221 Hafnarfjörður

Verð  53,9 millj., j

Mjög góð íbúð

Lítið fjölbýli, 2 íbúðir á hæð

Mikið útsýni

Bílskýli

Logafold
112 Reykjavík

Verð  28,5 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

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

200 Kópavogur

Tvílyft einbýli, 311 fm að stærð
Innanhússhönnun Rut Káradóttir
Möguleiki á aukaíbúð 
Bílskúr
Frábær staðsetning

Verð  83,0 millj.

Meðalbraut 24
OPIÐ HÚS

Fimmtudag 4. júlí 17:30 - 18:00

, j

170 Seltjarnarnes 

Verð  54,9 millj., j
Vel við haldið hús

Laust fljótlega

Bollagarðar
Raðhús 185 fm

3 - 4 svefnherbergi

Tæplega 200 fm einbýlishús á einni hæð
Staðsett innst í botnlanga, fallegt umhverfi
Rúmgott og bjart alrými, fjögur svefnherbergi
Fallegur garður, tvöfaldur bílskúr
Skipti á eign í Salahverfi koma til greina
Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

Einbýli í Lindahverfi
203 Kópavogur

Mikið endurnýjað einbýli í sérflokki

Sérsmíðaðar innréttingar 

Góð stofurými með fallegum arni

Fjögur góð svefnherbergi

Glæsileg lóð og tvöfaldur bílskúr

Sigtún
800 Selfoss

Verð  43,9 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

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

112 Reykjavík

Fallegt og vel skipulagt 187 fm parhús

Fjögur góð svefnherbergi 

Stórbrotið útsýni og skjólsamur suðurgarður

Húsi vel viðhaldið
Verð  46,8 millj.

Baughús 17
OPIÐ HÚS

Miðvikudag 3. júlí 17:30 - 18:00

, j

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

Möguleg skipti á ódýrari íbúð

Álfhólsvegur
200 Kópavogur

Verð  43,9 millj., j

Íbúð á efstu hæð, 150 fm

Mikið endurnýjuð

Stæði í bílakjallara

Stórbrotið útsýni

Austurströnd 
170 Seltjarnarnes

Verð  44,9 millj., j
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200 Kópavogur

Fallegt 173 fm neðri sérhæð
Mikið endurnýjuð 
Húsið er í mjög góðu standi.
Nýtt dren, nýmálað og nýtt þak
4 svefnherbergi

Verð  48,8 millj.

Safamýri 27
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 2. júlí 17:00 - 17:45

, j

Laust við kaupsamning

Um 262 fm raðhús með sérstæðum bílskúr

Góðar stofur, 2 baðherbergi og sauna, eldhús

5 góð svefnherbergi, hægt að hafa fleiri

Möguleiki á sér íbúð í kjallara 

Góð staðsetning og stutt í skóla

Verð  45,9 millj.

Birkigrund 12

OPIÐ HÚS
Mánudag 1. júlí 18:00 - 18:30

, j

200 Kópavogur

Falleg 4ra herbergja íbúð á 4. hæð með miklu útsýni 
Eign í mjög góðu ástandi 
Endurnýjuð að hluta
Virkilega fín eign á frábærum

Verð  26,0 millj.

Furugrund 81
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 2. júlí 18:30 - 19:00

, j

Nánari upplýsingar veitir

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

112 Reykjavík

Glæsilegt einbýli 250 fm að stærð

Fallegar innréttingar

Halogen lýsing

Gólfefni flísar og ljóst parket
Verð  67,0 millj.

Hamravík 68
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 2. júlí 17:30 - 18:00

, j

Falleg 132,8 fm, 4ra herbergja sérhæð

Mikið endurnýjuð

Bílskúr og sér stæði

Suðursvalir og gróinn garður
Verð  39,5 millj.

Rauðagerði 14
OPIÐ HÚS

Mánudag 1. júlí 17:00 - 17:30

, j

108 Reykjavík

201 Kópavogur

221 Hafnafjörður

Falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð 

Vandaðar innréttingar og víðáttumikið útsýni

Einstaklega góð staðsetning við skóla og verslanir

Verð  29,9 millj.

Ljósalind 4
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 2. júlí 17:30 - 18:00

, j

Falleg endaíbúð í góðu lyftuhúsi
Vandaðar innréttingar og gólfefni
Góð alrými, fjögur svefnherbergi
Tilbúin til afhendingar

Verð  27,5 millj.

Kvistavellir 44, íbúð 305
OPIÐ HÚS

Mánudag 1. júlí 16:30 - 17:00

, 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

112 Reykjavík

130 fm, 4ra herbergja íbúð

Íbúð á tveimur hæðum

Góðar suðursvalir

25 fm bílskúr fylgir eigninni
Verð  29,5 millj.

Veghús 15
OPIÐ HÚS

Miðvikudag 3. júlí 17:30 - 18:00

, j

107 Reykjavík

Góð 3ja herbergja íbúð
Sérinngangur
Gott viðhald að utanverðu
Sjávarútsýni
Stæði í bílageymslu

Verð  25,7 millj.

Seilugrandi 2
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 2. júlí 18:30 - 19:00

, j

Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg sérhæð

Þrjú herbergi, möguleiki á fjórða herberginu

Sérinngangur og bílskúr

Fallegur gróinn garður
Verð  24,9 millj.

Ölduslóð 17
OPIÐ HÚS

Mánudag 1. júlí 17:30 - 18:00

, j

220 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

helga@miklaborg.is sími: 899 2907

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

helga@miklaborg.is sími: 899 2907
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Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

HÆÐARSEL MEÐ AUKAÍBÚÐ
Vorum að fá í einkasölu gott 300 fm einbýlishús sem er kjallari hæð 
og ris í Seljahverfinu í Reykjavík. Í kjallara er í dag séríbúð í útleigu 
auk unglingaherbergis með eldhúsi. Á miðhæðinni eru tvær stórar 
stofur, eldhús og sólskáli. Á rishæð eru þrjú svefnherbergi. 30 fm 
bílskúr er viðbyggður, undir bílskúr er búið að útbúa stórt herbergi. 
Eignin getur losnað fljótlega. Verð 59 millj. 

SÆVARGARÐAR 11 - EINBÝLISHÚS
Fallegt 237 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á 
góðum stað á Seltjarnarnesinu. Í dag eru þrjú stór herbergi (áður 
fimm) og þrjár bjartar stofur. Arinn í stofu. Góðar innréttingar. 
Parket og flísar á gólfum. Stór en viðhaldslítill garður. Hellulögð 
verönd með heitum potti. Verð 69,8 millj. 

LYNGHOLT 8 - RAÐHÚS
Glæsilegt 175 fm raðhús, ásamt 31 fm bílskúr á góðum stað á 
Álftanesi. Eldhús með fallegum innréttingum. Björt og góð stofa 
og borðstofa með útgengt á norðaustur verönd. Sjónvarpshol. Þrjú 
rúmgóð svefnherbergi. Suðvestursvalir. Glæsilegt baðherbergi. 
Fullbúinn flísalagður bílskúr. Gólfefni: Parket og flísar. Verð 43 
milljónir.

FJALLALIND - PARHÚS
Fallegt 189 fm tveggja hæða parhús með innbyggðum 27 fm bílskúr 
á þessum eftirsótta stað í Kópavogi. Fjögur svefnherbergi.  Stór og 
björt stofa og borðstofa. Flísalagt baðherbergi. Góðar innréttingar. 
Parket, flísar og teppi á gólfum. Fallegur fullbúinn garður. Verð 53,5 
millj. 

MARTEINSLAUG 1 - 4RAHERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUSDAG FRÁ KL. 18:00 - 19:00.  
Falleg 129 fm 4ra herbergja íbúð með góðu útsýni og stæði í bíla-
geymslu. Stór og björt stofa með útgengt á timburverönd til suðurs. 
Eldhús með borðkrók. Þrjú svefnherbergi með skápum. Þvottahús 
innan íbúðar. Flísalagt baðherbergi. Fallegar innréttingar innrétt-
ingar. LAUS STRAX. Verð 34 millj.

NESVEGUR 53 - 3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUSDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30.  
 3ja herbergja 68,5 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi. Tvö svefnherbergi og er skápur í öðru þeirra. Flísalagt baðher-
bergi með baðkari. Stofa með útgengi á litla verönd. Eldhús með 
hvítri innréttingu. EIGNIN ER LAUS NÚ ÞEGAR, EKKERT ÁHVÍLANDI. 

SKÓGARÁS 13 - 6 HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. 
Fallega 6 herb 188 Fm íbúð á tveimur hæðum, ásamt 25 Fm 
endabílskúr  Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Flísalagt bað-
herbergi. Björt og góð stofa með góðum vestursvölum. 
Eldhús með fallegum innréttingum. Þvottahús. Sjónvarps-
hol. Bíslkúrinn er fullbúinn. LAUS STRAX. Verð 37,3 millj.

VIÐARÁS 79 - RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 18-18:30 
168,1 fm raðhús á góðum stað í Árbænum með innbyggðum bíl-
skúr. Gestasnyrting. Eldhús með góðum hvítum viðarinnréttingum 
og borðkrók. Björt og stór stofa með fallegum suðausturgarði. Þrjú 
rúmgóð svefnherbergi.  Flísalagt baðherbergi. Parket, flísar og dúkur 
á gólfum. Stutt í skóla og leikskóla. LAUS STRAX. Verð 43,5 millj.

FELLSMÚLI - 4RA-5 HERBERGJA
Vorum að fá í sölu glæsilega 122 fm 4ra - 5 herbergja íbúð á  
1. hæð í fallegu fjölbýli við Fellsmúla. Eldhús með fallegri innrétt-
ingu og borðkrók. Stór og glæsileg stofa, borðstofa, sjónvarpshol 
með suðursvölum. Þrjú svefnherb. Baðherb með sturtu. Parket og 
flísar á gólfum. Verð 27,9 millj.

GAUTLAND - 4RA HERBERGJA
Vorum að fá í einkasölu 102 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í 
fallegu fjölbýli á þessum eftirsótta stað í Fossvoginum. Þrjú svefn-
herbergi. Stór og björt stofa með suðursvölum. Eldri góðar innrétt-
ingar. Parket, dúkur og teppi á gólfum. Fallegt útsýni. Góð sameign. 
Verð 29,5 millj. 

ENGIHJALLI - 4RA HEBERGJA
Góð 4ra herb. 98 fm íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi. Stór og björt stofa. Tvennar svalir norður og austur. 
Glæsilegt útsýni. Góð sameign. Þvottahús á hæðinni. Íbúðin er laus 
til afhendingar. Verð 19,9 millj.

ÁLFHOLT - FALLEG EIGN
Falleg 95 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í fallegu fjölbýli í Hafnarfirði. 
Tvö rúmgóð herbergi og stór og björt stofa. Stórar suðursvalir. 
Parket og flísar á gólfum. Skipti mögl. á stærri eign, staðsetning ekki 
atriði. Verð 20,5 millj.

MÝRARSEL - PARHÚS
Mjög rúmgott parhús sem er kjallari og tvær hæðir auk tvöfalds 
bílskúrs. Snyrtileg innrétting í eldhúsi. Góðar stofur með útgengi í 
garð. 3-4 svefnherbergi á efri hæð. Flísalagt baðherbergi með sturtu 
og kari. Möguleiki á útleiguíbúð í kjallara. Góð staðsetning.  
Verð 47,3 millj.

HELGUBRAUT - ENDARAÐHÚS
Vorum að fá í einkasölu gott 248 fm endaraðhús í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið er á þremur hæðum. Í rishæð eru 3 svefnherb. og 
sjónvarpshol. Á aðalhæð eru stofur og eldhús. Í kjallara er möguleiki 
á að útbúa sér 2ja herb. íbúð. Verð 45,5 millj. 

ÞORLÁKSGEISLI - 4RA HERBERGJA
Mjög falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílageymslu. Eldhús er opið í stofu,  falleg innrétting. Stór og björt 
stofa með suðvestursvölum. Þrjú svefnherbergi. Fataherbergi. 
Þvottahús. Fallegt flísalagt baðherbergi. Áhv. 21 millj.   
Verð 31.9 millj

MELABRAUT 4 - NEÐRI SÉRHÆÐ
Falleg 127 fm neðri hæð, í fallegu þríbýli á góðum stað á Sel-
tjarnarnesinu. Stór og björt stofa og borðstofa. Eldhús með góðum 
innréttingum. Þvottahús innan eignar. Tvennar svalir.  Þrjú rúmgóð 
svefnherbergi. Einstaklega falleg og góð sameign. Gólfefni eru 
parket og flísar. Verð: 43,5 millj.

HÖRÐUKÓR - 3JA HERBERGJA
Falleg 3ja herb 94 fm íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli í Kópavogi. 
Tvö svefnherb. Góð stofa með skjólgóðri verönd. Eldhús opið með 
fallegri innréttingu. Stofa er mjög rúmgóð. Flísalagt baðherb. með 
baðkari og sturtuklefa. Þvottah. og sérgeymsla innan íbúðar.  
LAUS STRAX. Verð 23.9 millj.

VESTURGATA - EIGN Í SÉRFLOKKI
Vorum að fá í einkasölu glæsilega 77 fm 3ja herb. íbúð með sérinn-
gangi í hjarta miðbæjar Reykjavíkur. Eignin er nýlega uppgerð þar 
sem upprunalegu útliti er leyft að halda sér. Í íbúðinni eru tvö svefn-
herbergi, stór og björt stofa og stór borðstofua. Gólfefni eru slípuð 
gólfborð. Eignin er björt og vel skipulögð. 

GARÐASTRÆTI - 2JA HERBERGJA
Falleg 69 fm 2ja herbergja íbúð með sérinngangi í kjallara í þríbýli 
á þessum eftirsótta stað við miðbæ Reyjavíkur. Stórt svefnherbergi. 
Stór og björt stofa. Fallegar eldri innréttingar. Parket og flísar á 
gólfum. Stór og fallegur garður. Verð 22,9 millj. 

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

HVAMMSKÓGUR 32
Vorum að fá í einkasölu þessa glæsilegu eign við Skorradalsvatn. Eignin sem er 253 fm að stærð og stendur við vatnið er á þremur hæðum 
-kjallari, hæð og risloft. Lóðin er 6.800 fm eignarlóð. Fjögur stór svefnherbergi. Stór og björt stofa með kaminu. Stórar verandir eru við 
húsið. 14. fm gestahús er við húsið. Allar nánari upplýsingar gefur Sveinbjörn sími 892-2916.              z
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Lindarbraut - 170 Seltjn.
Stórglæsilegt og veglegt nýlega byggt 452 fm. einbýlishús á eftir-
sóttum stað á Seltjarnarnesi. Gott skipulag og sérlega vandaðar 
innréttingar og gólfefni. Vönduð 2ja herb. aukaíbúð. Vel hönnuð lóð. 
Einstök staðsetning í grónu umhverfi. Verð:165M.

Túngata - 101 Reykjavík
Reisulegt og fallegt 560 fm. glæsihús á besta stað í hjarta 
borgarinnar, á horni Túngötu og Garðastrætis.  Húsið er þrjár hæðir 
og ris og býður upp á ýmsa notkunarmöguleika, t.d. að gera þetta 
að virðulegu einbýlishúsi, breyta í  sjarmerandi lítið hótel, eða  litlar 
íbúðir til útleigu. Kjörið fyrir félagasamtök eða ýmsa atvinnu-
starfsemi. Verð 165M.

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

Langalína - 210 Gbæ.
Falleg 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með glæsilegu útsýni. 
Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.
Verð. 39.8 millj.

Bakkabraut, 200 Kóp.
Einstaklega fallegt og vel skipulagt 215,3 fm. endaraðhús á tveimur 
hæðum auk risherbergis, sem ekki er inni í skráðum fermetrum.  
Mikið og óhindrað sjávarútsýni. Björt og falleg eign og gæti hentað 
vel fyrir íbúðarhúsnæði og/eða atvinnuhúsnæði, t.d. fyrir listamenn, 
námskeiðahald eða litla heildsölu. Einnig væri auðvelt að skipta 
eigninni í tvær íbúði r. Verð 55M.

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

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

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

Grundartangi - 270 Mosfellsbær
Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 353,6 fm. einbýlishús með yfir-
byggðri 11 metra sundlaug á frábærum útsýnisstað í Mosfellsbæ. 
Aukaíbúð með sérinngangi. Rekstrarleyfi fyrir ferðaþjónustu.  
Tvöfaldur 57 fm. 3ja bíla bílskúr. Gróið og fallegt umhverfi. Stutt í 
stofnbrautir, góða skóla, golfvöll og alla þjónustu. Einstök eign á 
frábærum stað. Skipti möguleg. Verð: 85M.

Frakkastígur - 101 Reykjavík.
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.

Vatnsstígur 101 R.
Glæsileg fullbúin samtals 178,4 fm. 4ra herb. útsýnisíbúð á 10. hæð 
á frábærum stað í Skuggahverfinu í Reykjavík. Gólfhiti. Sér stæði í 
bílageymslu. Verð: 108M

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 bílageymslu. Laus fljótlega. Verð: 86,5 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, vinnu-
herbergi, baðherbergi, sér þvottahús innan íbúðar, eldhús og stofa 
samliggjandi. Verð: 26,9 millj.

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 35,9M.

Kleppsvegur 2
Falleg og mikið endurnýjuð 87,4 fm íbúð við Kleppsveg. 2 svefn-
herbergi. Búið að setja hljóðeinangrandi gler á norðurhlið hússins.  
Mögul. að yfirtaka hagstæð áhvílandi lán.  

Laugarásvegur - 104 Rvík. 
422 fm, á frábærum stað.  Húsið er á tveimur hæðum með innb. 
bílskúr. Stórar stofur, aukin lofthæð, klassískar innréttingar. Fallegur 
gróinn garður, verönd með heitum potti. Útsýni yfir Laugardalinn. 

ATVINNUFASTEIGNIR 

Suðurlandsbraut - 108 Rvk
859,1 m2 atvinnuhúsnæði við Suðurlandsbraut í Reykjavík. Eignin er laus til afhendingar.
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. 

Auðbrekka - 200 Kóp
1520,9  fm.  atvinnuhúsnæði vel staðsett á horni við Auðbrekku/Dalbrekku  í Kópavogi. 
Um er að ræða tvær jarðhæðir, önnur með aðkomu frá Auðbrekku og hin með aðkomu frá 
Dalbrekku. Malbikuð bílastæði.

Verð 150 millj.

Lyngás - 210 Gbæ
Gott 285 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð á besta stað við Lyngás í Garðabæ. Eignin skiptist 
í tvö bil í dag, (innangengt ef vill) vinnslusalur, móttaka, skrifstofa, eldhús, snyrting ofl. 
Möguleiki að skipta húsnæðinu í tvö bil.  

Verð. 28 millj.
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Upplýsingar og tímapantanir:
Sverrir, s. 661-7000  •  sverrir@kaupumgull.is

ERUM  Á 3. HÆÐ  
Í KRINGLUNNI (Hjá Læknastöðinni)

Kaupum frímerki, 
póstkort og gamla
peningaseðla



HRINGDU 
NÚNA!

Traust og fagleg vinnubrögð

527 1717
Í SÍMA

VIÐ SELJUM  
EIGNINA  
FYRIR ÞIG!

VIÐ SELJUM 
EIGNINA ÞÍNA

INNAN           DAGA!
EF EKKI ÞÁ FÆRÐ  
ÞÚ 50% AFSLÁTT  
AF SÖLULAUNUM

FRÍTT VERÐMAT
OPIN HÚS
FAGLJÓSMYNDARAR

Viltu selja fasteignina þína hratt og örugglega?

Nýbýlavegur 8, 2. hæð // 200 Kópavogur  //  Sími: 527 1717  //  www.domusnova.is 

Grétar 
Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Óskar Már 
Alfreðsson
Sölustjóri

Suzana 
Vranjes
Sölufulltrúi

Ragnheiður 
Friðriksdóttir
Sölufulltrúi

Sigrún Jóna 
Andradóttir
Sölufulltrúi

Sverrir Einar 
Eiríksson
Sölufulltrúi



Mánastígur 6 - Hf- Einstök staðsetning

Opið hús í dag frá kl. 17 - 18. Einstök húseign og staðsetning.Höfum fengið 
í einkasölu glæsilegt og virðulega húseign á þremum hæðum með innbyg-
gðum bílskúr samtals 330 fm. Tvímælalaust eitt allra fallegasta steinhús 
bæjarins. Einstök staðsetning í hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, 
miðbæinn, skóla og fleira. Myndir á netinu.  
Allar frekari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

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

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

götu.  Verð 44,9 millj.

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

Nýlega standsett.  Vel skipulögð.
Verð 41.9 millj

FRÓÐAÞING
203 Kóp. Einbýlishús. 417 fm. Stein-

steypt. Fullbúið á glæsilegan hátt innan 
sem utan. Fallegt útsýni. Stór bílsk.

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

Verð 8,7 millj

KEILUFELL
111 Rvk.  Mjög gott og mikið standsett 

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

HÁTÚN
105 Rvk.  Penthouse.  Glæsileg eign. 

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

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteingasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæm-
darstjóri

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

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

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

umgengin sameign. Verð 39,9 millj.

50 ára og eldri

55 ára og eldri

Aukaíbúð

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

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

ASPARHVARF
203  Kóp.  
Mjög gott raðhús á  tveimur 
hæðum. Rúmgóð herbergi, 
fallegar innréttingar.  
Falleg og stór lóð. Skipti á 
2 eða 3ja herbergja íbúð í 
hverfinu. Verð 54,9 millj.

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

g j j ý y g g y

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

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

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

NÝBYGGING

NÝB

LANGALÍNA 33-35

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

4 SVEFNHERBERGI
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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

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



Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betriBrynjar Baldursson

sölufulltrúi
Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

OPIÐ HÚS Í DAG kl. 17-18. 
Vinalegt einbýlishús, sem er hæð og 
ris, alls skráð 145,7 fm.  Rúmgott eld-
hús og stofur, ásamt sólstofu á neðri 
hæð. Þrjú svefnherbergi og bað-
herbergi á efri hæð. Stór sólpallur út 
af stofu. Húsið hefur verið talsvert 
endurnýjað.  Verð kr. 43,5 millj.   

Húsið er til  sýnis í dag kl. 17-18.  Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Mjög vinalegt og vel staðsett 57 
fm. sumarhús á stórri lóð í landi 
Fljótstungu í Hvítársíðu, Borgar-
firði. Örstutt í Húsafell þar sem er 
sundlaug, golfvöllur o.fl.  
ATH. Gott verð, kr. 13,8 millj.  

Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Falleg og stílhrein 110,5 fm 4ra herb. 
íbúð á 2. hæð í viðhaldslitlu lyftu-
húsi sjávarmegin í Bryggjuhverfinu. 
Íbúðin er með útsýni út á 
bátabryggjuna og stórum 15,3 fm 
suðursvölum.   
Verð kr. 32,5 millj. 

OPIÐ HÚS Í DAG kl. 17-18
Einstaklega vel skipulagt 141,1 fm. 
raðhús á einni hæð með innb. 
28,4 fm.  bílskúr, á kyrrlátum og 
eftirsóttum stað í Garðabæ. Húsið 
er sérlega rúmgott og vel innréttað, 
frágangur vandaður og mikið  skápa- 
og geymslupláss. Verönd með 
heitum potti.  Verð kr. 49,9 millj.   

Húsið er til sýnis í dag kl. 17-18. Uppl veitir Ásmundur á Höfða s. 8927798. 

Sérlega hugguleg og rúmgóð 68,9 
fm 2ja herb. íbúð á 2. Hæð. Yfir-
byggðar svalir og mikil sameign og 
þjónusta fyrir eldri borgara í húsinu. 
Verð kr. 25,3 millj. 

Uppl. Runólfur á Höfða s. 8927798.  

MJÖG GÓÐ, BJÖRT  og rúmgóð  
70,7 FM ÍBÚÐ Á 4.HÆÐ (EFSTU) 
MEÐ FRÁBÆRU ÚTSÝNI .Íbúðin er 
í vesturálmu hússins, hátt til lofts, 
björt og parketlögð. 
VERÐ kr. 21,9 millj. 

Uppl: Jóhann á Höfða s. 896 3038. 

Hamarsgerði 8 Rvk., einbýli  Borgarfjörður - sumarhús Naustabryggja 4ra herb. 

Lerkiás 3, Gb., raðhús. Hraunbær 103 – eldri borgarar Hjallabraut 33 Hafn. fyrir eldri/heldri borgara

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Einar Guðmundsson lögg. fast. • Einar Ágúst Magnússon sölumaður • Kristín Pétursdóttir lögg. fast. • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfr.

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

EIGNIR VIKUNNAR

Öndverðarnes  
draumabústaður golfarans

Bollagarðar  Seltjarnarnesi - GOTT VERÐ

Glæsilegur sumarbústaður á Vaðhólsbraut í Öndverðarnesi með stórkostlegu útsýni! Um er að 
ræða bústað í góðu viðhaldi með 3 svefnherb. með góðri svefnaðstöðu. Stór og góð verönd 
umlykur húsið með heitum potti og geymsluskúrum. Bústaðurinn stendur á fallegri lóð með
trjágróðri, stórri grasflöt og leiksvæði fyrir börnin. Sjón er sögu ríkari.
Allar nánari upplýsingar veitir: Einar Guðmundsson, lögg. fasteignasali s.896-8767

Ca. 200 fm. vandað, velviðhaldið hús á mjög góðum stað við Bollagarða á Seltjarnarnesi. Á neðri
hæð eru stofur, eldhús , þvottahús, gestasnyrting, bílskúr o.fl. Á efri hæð eru 5 svefnherbergi,
baðherbergi og sjónvarpshol. Góð lóð er við húsið með pallaaðstöðu og heitum potti.
Húsið er við sjóinn og með frábæru útsýni. Skipti á minni eign möguleg. Gott verð 54,9.

Hákotsvör 7 - Áftanesi
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 2.7 FRÁ KL. 17:30-18

Hákotsvör 7-Álftanesi: Vel skipulagt nýlegt
einbýli á einni hæð við sjávarsíðuna á Álf-
tanesi. Rúmgóðar stofur, 4 svefnherbergi, stór 
bílskúr. Húsið sem stendur v. sjávarsíðuna á
sunnan- verðu Álftanesi er með góðri lóð m.
heitum potti. Verð 47,9 millj.

OPIÐ HUS ÞRIÐJUD. 2.7.  
FRÁ KL 17:30-18. 

VERIÐ VELKOMIN.

Rauðagerði 10, miðhæð 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 1.7 KL 17:30-18

Rauðagerði 10: Ca, 132 fm. björt og 
falleg miðhæð auk 26 fm. bílskúrs í góðu
þríbýlishúsi v. Rauðagerði. Nýleg eldhúsin-
nrétting, arinn í stofu, 4 svefnherbergi.
Skjólgóðar suðursvalir með útgengi frá stofu
og hjónaherbergi. Skipti möguleg á 4ra
herbergja íbúð. Verð 37,5 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 1.7.  
FRÁ KL. 17:30-18, 

VERIÐ VELKOMIN.

Eilífsdalur Kjós-Fallegt hús, gott verð.
Fallegt  sumarhús á mikið gróinni lóð á mjög
góðum stað í Eilífsdal í Kjós. Leiðarlýsing: Ekið fram
hjá Kiðafelli  og beygt inn fyrri afleggjara í Miðdal
út að sumarbústaðahverfi sem heitir Valshamar..
Falleg gróin lóð með gróðurhúsi. Mikið útsýni
Verð 9,9 millj.

HÆÐ

Tómasarhagi- góð miðhæð
Tómasarhagi, miðhæð: Falleg rúmlega 120 fm.
mikið endurnýjuð hæð ásamt rúmlega 30 fm.
bílskúr á góðum stað við Tómasarhaga. 4 svefn-
herbergi, Eldhús m. nýlegri innréttingu. Stórbrotið
útsýni til sjávar. Skjólgóður pallur á lóð með skem-
mtilegu útsýni yfir Ægisíðuna. Verð 44,9 millj.

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

Sumarhúsum í Grímsnesi,í
Þingvöllum, Kjós og Borgarfirði.
Verð frá 7-30 millj. 

SUMARHÚSIN 
SELJAST Á FOLD. 

Hæðum í Hlíða,í
Laugarneshverfi, Vesturborgini
og á Seltjarnarnesi.
Verðbil 30-50 millj.

Einbýlishúsum og
raðhúsum í Kópavogi,
Hafnarfirði Garðabæ og Reykjavík.
Verðbil 35-50 millj.  

2ja, 3ja og 4ra
herbergja víðs vegar á
höfuðborgarsvæðinu.
Verðbil 15-35 millj. 

2ja, 3ja og 4ra
herbergja fyrir 60+
við Árskóga, Grandaveg,
Hæðargarð, Hvassaleiti,
Kleppsveg, Skúlagötu og víðar.” 

Óskum eftir:

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

SUMARHÚS

Eyrarskógur skipti möguleg á bíl
Eyrarskógur, Hvalfjarðarsveit: ,Sumarhús á fallegum
stað nálægt Reykjavík á viðráðanlegu verði. Stofa,
eldhús, bað og 2 svefnh. Auk þess geymsluskúr. 
Skipti möguleg á allt að 2ja milljóna bíl.
Verð 6,9 millj. 

Dagverðarnes glæsilegt sumarhús á
eignarlóð
Dagverðarnes, Skorradal: Samtals ca. 100 fm.
vandað og reisulegt sumarhús á eignarlóð við Skor-rr
radalsvatn.  Á aðalhæð eru 3 svefnherbergi, stofa, 
eldhús og baðherbergi á efri hæð er 1 herbergi og 
opið rými.  Á lóð er geymsluskúr, dúkkuhús o.fl.
Góður pallur með heitum potti er við húsið. Húsið er 
arkitektateiknað og vandað. VERÐ 29,9 MILLJ. 

Hvað kostar
eignin mín?

Kíktu á 
www.fold.is

– eða hafðu samband
í síma 

552 1400 / 694 1401



HÚSAVÍK - EINBÝLI.

Sólbrekka, 650-Húsavík 
Vel staðsett og mikið endurnýjað 
einbýlishús á frábærum útsýnisstað við 
Sólbrekku, Húsavík.  Húsið er á fjórum 
pöllum ásamt sérbyggðum bílskúr. 
Stærð 222,8 fm. Laus til afhendingar 
Ásett söluverð er kr. 26,5 millj.

2ja herb.

Rauðarárstígur, 101-Rvík. 
2ja herb. íbúð á 3.hæð ,efstu í fjölbýli. 
Sjávar útsýni. LÝSING: Gangur, stofa, 
svefnh., eldhús og baðherbergi. Sér 
geymsla í kjallara.  Verð: 17,0 millj.

3ja herb.

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 5 herb.

BÓLSTAÐARHLÍÐ, 105-Rvík. 
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. Opið hús 
í dag  frá kl: 17.00 til kl: 17.30. 

HÁTÚN, 105-Rvík. 
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. 

Dalsel , 109-Rvík. 
Rúmgóð 4ra herb. endaíbúð á 2.hæð 
ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu.  
Þvottahús innaf eldhúsi. Stærð alls er 
138,0 fm. þ.e. íbúð 106,9 fm og bílskýli 
31,1 fm.  - GLÆSILEGT ÚTSÝNI ER FRÁ 
ÍBÚÐINNI.  Verð 23,7 millj.

Arahólar, 111-Rvík. 
Arahólar/útsýni: Góð 4ra herb.íbúð á 
2.hæð í lyftuhúsi. Stærð 102,4 fm. Yfir-
byggðar svalir. Glæsilegt útsýni.  Ath. 
Skipti á minni og ódýrari eign möguleg.  
Verð: 22,8 millj.

KÓPAVOGSTÚN, 200-Kóp. 
Stórglæsilega og rúmgóða endaíbúð á 
2. hæð í lyftuhúsi með tveimur stæðum 
í bílastæðahúsi. Stærð alls 163,0 fm. 
Forstofa, forstofuherbergi, eldhús, 
stofur, barnaherbergi, hjónaherbergi, 
baðherbergi, þvottahús, tvennar svalir, 
geymsla í kjallara og tvö samliggjandi 
stæði í bílastæðahúsi. Verð: 57,9 millj.

RAÐHÚS/PARHÚS.

Melbær -110- Rvk. 
Mjög gott raðhús á þremur hæðum 
með aukaíbúð á jarðhæð og innbyg-
gðum bilskúr. Stærð alls 252,4 fm. 
Endurnýjað eldhús. Góðar stofur með 
arni. Hús í góðu ástandi á  frábærum 
stað, stutt í skóla, sundlaug og  
í Elliðaárdalinn. Verð kr. 53,9 millj.

EINBÝLISHÚS.

EYKTARHÆÐ, 210- Garðabæ 
Glæsilegt vel staðsett einbýlishús með 
útsýni. Innbyggður bílskúr. Hús byggt 
1993. Góð lofthæð og arinn í stofu. 
Stærð 263 fm. Falleg lóð með  
sólpöllum. Verð: 76,9 millj. 

Skriðustekkur, 109-Rvík. 
Hús á tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Heildarstærð er 315 fm. Mögulegt 
að hafa séríbúð á neðri hæð. Frábær 
staðsetnig. Ör stutt í skóla og flesta 
þjónustu. Laus strax. Verð 65,0 millj.

Atvinnuhúsnæði.

VÖLVUFELL 111-Rvík. 
Húsið er á einni hæð 233,0 fm. Húsið er 
skráð sem skóli, en gæti hentað marg- 
háttaðri starfsemi. Þrír inngangar eru í 
húsið. Góð malbikuð lóð og hlutdeild 
í góðum bílastæðum. Húsinu mætti 
breyta í íbúðarhúsnæð að fengnu leyfi 
byggingaryfirvalda. Laus strax.  
Ásett verð 30.0 millj.

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
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24,9 m 

www.fasteignasalan.is 
 

25,9 m 

27,9 m 

 22,9 m 

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

Bergstaðastræti 40 
Opið hús mánud. 01.07. kl 17.00-17.30 
3ja herbergja, 62fm 
Aðalhæð í þríbýli 
Frábær staðsetning 
Falleg og björt 
Tengi fyrir þvottavél innan eignar 

24,9 m 

N     
M       

         
   . F  . 

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

 
 

33,9 m 

Vatnsstígur 3  
Opið hús mánud. 01.07. kl 18.00-19.00 
2ja-3ja herbergja, 87fm 
Íbúð endurnýjuð 2006 
Hús endurnýjað 2006 
Lofthæð aukin 
Rúmgóðar vestur svalir. Einstök eign 

36,9 m 

26,9 m 

Hraunbær 102H 
Opið hús þriðjud. 02.07. kl 17.30-18.00 
Rúmgóð 4ra-5 herbergja, 121,6 fm 
Sérgarður 
Lítið fjölbýli, 2ja hæða 
4 íbúðir í stigagangi 
Rúmgóðar svalir á heilli hlið íbúðar 

LAUS VIÐ 
KAUPSAMNING 

38,9 m 

Háteigsvegur 24  
Opið hús miðv.d. 03.07. kl 18.00-18.30 
Rúmgóð 4ra herb hæð, 143,7 fm 
3 svefnherbergi 
Bílskúr með útleigumöguleika 
Sérinngangur 
Tengi fyrir þvottavél á baði 

Vatnsstígur 3 
Opið hús mánud. 01.07. kl 18.00-19.00 
2ja herbergja, 54,6fm 
Íbúð endurnýjuð 2006 
Hús endurnýjað 2006 
Lofthæð aukin 
Rúmgóðar austur svalir. Einstök eign 

89,9 m 

Skógarás 5 
Opið hús miðv.d. 03.07. kl 17.00-17.30 
Einbýlishús í sérflokki. Aukin lofthæð. 
5 herbergja, 266,9 fm. Þar af 34,7 fm 
bílskúr. 
Hannað af Valdísi Bjarnardóttur, ark.t. 
Sérsmíðaðar innr. og hurðir frá Fagus. 

Klukkurimi 17 
Opið hús þriðjud. 02.07. kl 18.30-19.00 
Rúmgóð 4 herb., 101,5fm 
3 góð svefnherbergi 
Sér inngangur 
Nýlega endurnýjað baðherbergi 
Gott viðhald 

Veghús 3  
Opið hús þriðjud. 02.07. kl 19.00-19.30 
5 rúmgóð svefnherb. 
Bílskúr 24,2 fm 
2 baðherbergi 
Þvottahús innan íbúðar 
Skipti möguleg á minni eign 

LÆKKAÐ 
VERÐ 



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

BÍLAR &
FARARTÆKI

SPARNEYTINN !
Toyota Yaris Sol BLUE 10/2004 ek 
1244 dyra, 5 gira, 1 eigandi GÓÐUR 
BÍLL ! Verð 880 þús

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

PALOMINO YEARLING IY-4102 10 FET 
Árgerð: 2011 Verð 2.200.þús Tilboð: 
1990.þús Lítið sem ekkert notað.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

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

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

TOYOTA Rav4 langur 4wd diesel. 
Árgerð 2005, ekinn 149 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 1.790.000. Rnr.103826.

TOYOTA Hilux double cab d/c diesel 
35” breyttur. Árgerð 2007, ekinn 132 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, plasthús. Verð 
4.250.000. Rnr.103820.

TOYOTA Land cruiser Anniversary 
150 VX. Árgerð 2010, ekinn 45 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 10.590.000. 
Rnr.410178.

SUZUKI Swift. Árgerð 2009, ekinn 
59 Þ.KM, bensín, 5 gírar, lyklalaust 
aðgengi. Verð 1.790.000. Rnr.150630.

M.BENZ 2652 l 6x4 m/krana. Árgerð 
2008, ekinn 16 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 19.990.000. Rnr.103810.

SUZUKI Grand vitara Premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2011, 
ekinn 57 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.380.000. Rnr.103817.

SUBARU Legacy sport. Árgerð 2007, 
ekinn 115 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.290.000. Rnr.410264.

NISSAN Navara 4wd double cab at le. 
Árgerð 2006, ekinn 189 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur, plasthús. Verð 1.990.000. 
Rnr.192762.

MMC L200 d/c diesel turbo. Árgerð 
2008, ekinn 147 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur, plasthús. Verð 2.480.000. 
Rnr.192878.

LEXUS Rx350. Árgerð 2007, ekinn 
115 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.990.000. Rnr.192804.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

HONDA CRF 150 R. Árgerð 2008, 
4 strokka, 23hö, umboðshjól í 
topp standi, Ásett verð 390.000. 
Rnr.117979. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

Dodge Durango Citadel V8 Hemi 
Metan / Bensín, 360hö, Citadel er 
með öllum hugsanlegum lúxus og 
tækni búnaði, Stór glæsilegur jeppi 
á frábæru verði, Verð 11.490þ.kr, 
Bíllinn er í salnum, komdu og skoðaðu 
úrvalið, rnr 130090 ,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

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

 Bílar til sölu

Til sölu Toyota Raw4, árg.1999, 
beinsk., ekinn 201 þ.km. Heilsársdekk. 
Verð 430 þ. Sími: 892 0565 / 893 
6172.

BMW 330 IX
 Til sölu BMW 330 IX, árgerð 2001, 
sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn, ekinn 
220þ, ljós leður sæti. Ásett verð 1490þ 
TILBOÐ 1190þ Uppl.í s.661-4444

Land Rover Discovery TDI 1998 árg. 
Nýskoðaður og í fínu lagi. Verð 600 
þús eða tilboð. Uppl. í síma 893-7474

Yaris Sol disel, 27.03.13. 66 kw, ek. 
17 þús. km., eyðsla 3.9 ltr. V. 2,820 þ. 
afsláttur m.v.n. 500 þús. S. 893 2217 
& 897 2217.

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 8298

Musso, 2,3, bensín árg. ‚00. ek. 146þ, 
ssk. sk. ‚14, smurbók. V.350þ. S:892 
4305/868 0106.

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.

RENAULT MEGANE SPORT TOURER 
Ljósgrár, Árg. 2006 Ek. 85 þ.km. Krókur. 
Verð kr. 1.450.000 Uppl. í S: 824 6464.

Viltu selja bílinn þinn í dag ? Ertu 
að fara að kaupa nýjan bíl og vilt fá 
hærra uppítökuverð fyrir bílinn þinn 
? Viltu staðgreiða nýja bílinn og fá 
staðgreiðsluafslátt ? Ef svo er hafðu 
þá samband og við sendum þér okkar 
kauptilboð þér að kostnaðarlausu.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 
eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fellihýsi

Til sölu Starcraft fellihýsi. Einstaklega 
vel með farið. Verð 485þús. uppl: 
8972877

 Lyftarar

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

 Bátar

HRAÐBÁTUR - TILBOÐ
Vél 454cc, 330 hp, 80 km 
hámarkshraði. Er með Jet drifi, 
sterkbyggður og góður. Sérsmíðuð 
kerra fylgir. 7 manna. TILBOÐ 2,950 
m, ýmis skipti skoðuð. Uppl. í s. 899 
0410

Til sölu 30 feta skemmtibátur árgerð 
1998 báturinn er allur sem nýr að 
innan sem utan. Vél Volvo Penta 
260hö ekin aðeins ríflega 700 tíma, 
vagn fylgir. Verð 18 milljónir. Uppl. í 
s.893-7900.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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.

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

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

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 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

GRÖFUÞJÓNUSTA 
AUBERTS.

Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

grjótkanta og útvegum holtagrjót 
og allt fyllingarefni, jöfnum 
lóðir, gröfum grunna. Einnig 

endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
Gokartþjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig viðgerðir á fjórhjólum. JS 
Vélaverkstæði. S. 554 0661.
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smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Garðyrkja

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

 Bókhald

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

 Málarar

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

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

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.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

MÚRVIÐHALD S. 770 4520
HÚSAVIÐHALD - 
NÝBYGGINGAR

Allar múrviðgerðir - steining 
- múrar - 

áratuga reynsla. 

Smiðir - málarar - háþrýstiþvottur.
GS múrviðhald ehf.

Netfang: murvinna@gmail.com

HÚSEIGNAÞJÓNUSTA
Lekaþéttingar, þakviðg. múrviðg. öll 
málningarvinna, háþrýstiþv. Uppl í s. 
892 1565

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.

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

 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

HEITIR POTTAR.
Verslun Hættir. Eigum til á lager 6 
rafmagnspotta sem seljast með 40% 
afslætti. Kanadísk gæði. Kristján 
8960602 / 7772000 eða kristjan@
fiskikongurinn.is

Ungnautakjöt beint frá býli. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. 1850.-kr/kg 
www.myranaut.is s. 868 7204.

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

Áttu Iphone og ertu alltaf 
batteríslaus? Við höfum lausnina, 
farðu á icover.is

 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.

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.

teiknimyndabækurnar ástrík, tinna, 
viggó viðundan, sval og félaga, lukku 
láka, steina sterka, strumpana og fleiri 
í þeim dúr. Líka teiknimyndablöð eins 
og sígildar sögur og súperhetjublöð á 
íslensku og ensku. Uppl. 867 6535.

 Sjónvarp

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

 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. 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

Slökunarnudd/heilnudd, Nuddstofan 
svæði 112. Uppl. S: 693 0348 eða 
823 5669.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Antik húsgögn til sölu. Renaissance 
sófasett og standklukka, bæði frá um 
1900. Lítur vel út og í góðu standi. 
Uppl. í síma 893-7474.

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

ÍBÚÐ ÓSKAST Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU !

Óskum eftir 3-4ja herbergja íbúð á 
höfuðborgarsvæðinu. Reyklaus og 
reglusemi. Skilvísum greiðslum heitið. 
Uppl. í s. 865 8539 / 843 0774.

 Sumarbústaðir

TIL SÖLU 69,6 FM 
SUMARBÚSTAÐUR VIÐ 

KIÐÁRSKÓG Í HÚSAFELLI.
Heitt og kalt vatn. 1000 fm 

leigulóð, stutt í alla þjónustu.
Nánari upplýsingar veittar á 

skrifstofu Miðgarðs eða Brandur 
Gunnarsson s: 897-1401 & 

Stefán Ólafsson Lgf. 578 5544

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Vanur gröfumaður óskast. Uppl S. 
897-0731

 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

Save the Children á Íslandi
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Frábært úrval afþreyingar, ferskar 
fréttir, fjölbreytt efnisval, myndrænt 
viðmót og færri flettingar. 

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

Skemmtiefni og afþreying

Færri flettingar

Ferskar fréttir

Myndrænt og notendavænt viðmót

Fjölbreytt efnisval

Áberandi auglýsingar, réttar staðsetningar
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BESTI FRÉTTA- OG AFÞREYINGARVEFURINN 
Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. 
Vefurinn er léttur og skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það efni sem leitað er að.“
 

Vísir.is
Fyrir þá sem taka sér 
ekki frí frá málefnum 
líðandi stundar

Minna að fletta,
meira að frétta
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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

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

22:00
SAFE HOUSE

Hörku spennumynd með Denzel Washington  
og Ryan Reynolds 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  

Dramatískir þættir þar sem tónlistin spilar stórt hlutverk  
og fjallar um kántrí-söngkonuna Rayna James.

20:00 
KINGDOM OF PLANTS

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

7:00-20:00 
BARNAEFNI ALLA DAGA

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

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

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. á endanum, 6. ólæti, 8. æxlunar-
korn, 9. blaður, 11. pot, 12. talía, 
14. flandur, 16. kveðja, 17. fjór, 18. 
geislahjúpur, 20. golf áhald, 21. titra.

LÓÐRÉTT
1. afkvæmi, 3. líka, 4. leikur, 5. aska, 
7. raddfæri, 10. þörungur, 13. kóf, 15. 
fugl, 16. ull, 19. til.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. loks, 6. at, 8. gró, 9. mas, 
11. ot, 12. blökk, 14. flakk, 16. hæ, 17. 
fer, 18. ára, 20. tí, 21. riða. 

LÓÐRÉTT: 1. lamb, 3. og, 4. krokket, 
5. sót, 7. talfæri, 10. söl, 13. kaf, 15. 
kría, 16. hár, 19. að.

„Haltu andlitinu í sólskininu og þú munt aldrei sjá skugga.“ 

Helen Keller 

Bank, 
bank, 
Ívar. 

Vildi bara 
gá hvort 
þú værir 

á lífi.

Sérstaklega vegna 

þess að það er 

langt síðan þú 

blandaðir síðast 

saman viskíi og 
bananalíkjör. 

Þú segir það? 
Heyrumst 
síðar, Ívar.

Tapað fundið

Ég er mjög 
ánægð með 

frum-
kvæði þitt, 

Hannes. 

Takk.

Og þú virðist 
ákveðinn í að 
gera þetta?

Já.

Ég lærði allt 
sem ég veit um 
bleyjuskipti af 

pabba.

Geturðu 
rétt mér 
einangr-
unarlím-
bandið?

Gubb Æla

æla

Lenka Ptácníková endaði í þriðja 
sæti á alþjóðlegu skákmóti sem 
lauk í Prag í gær. Í lokaumferðinni 
vann hún FIDE-meistarann Akaki 
Sharashenidze sem lék síðast 38. 
De3-e4? 
Svartur á leik

38...Db6! Vinnur heilan hrók og skák-
ina í framhaldinu! Daði Ómarsson, 
sem tefldi fyrir Gámaþjónustuna, 
sigraði á Mjóddarmóti Hellis á 
laugardag.
www.skak.is Guðmundur Kjartans-
son er að tafli í Katalóníu.



Opið mán.- fös. kl. 11-19 
Laugardaga
OPIÐ

kl. 11-18 

Sunnudaga kl. 12-18

MAX Kauptúni 1 - Garðabæ

Sími 412 2200 - www.max.is Beint á móti IKEA

FRÍ HEIMSENDINGÍ JÚNÍ EF PANTAÐER Á MAX.IS

FRÍ HEIMSENDINGÍ JÚNÍ EF PANTAÐER Á MAX.IS

Tilboðin gilda

til 6. júlí eða 

á meðan 

birgðir endast
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www.utilif. is

Futura 28
Frábær nettur dagpoki 
í styttri dagsferðir.
Verð: 22.990 kr.

Futura 32
Vinsælasti dagpokinn.

Verð: 24.990 kr.

Aircontact pro 
55+15sl
Frábær burðarpoki fyrir 
dömur í lengri göngur.
Verð: 49.990 kr.

Aircontact 65+10
Margverðlaunaður 
bakpoki sem hentar vel
 í lengri ferðir.

Verð: 46.990 kr.

Berðu þig vel
Mest verðlaunuðu
bakpokar heims
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Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar 
núna á www.stod2.is/vild 
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40% afsláttur af þriggja 

mánaða korti í 

baðstofu og heilsurækt.

AFSLÁTTUR40
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50% afsláttur af fjölskyldu-kortum Skemmtigarðsins.Þú borgar 3.000 kr. en færð 6.000 kr. inneign.
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50% afsláttur af fjöls
kortum Skemmtigarð

Þú borgar 3 000 k

AFSLÁTTUR

50

TÓNLIST ★★★★ ★

The Fall
All Tomorrow‘s Parties
ATLANTIC STUDIOS, ÁSBRÚ

Goðsögnin Mark E. Smith hafði 
greinilega fengið sér aðeins 
neðan í því áður en hann steig 
á svið með hugarfóstri sínu, síð-
pönksveitinni The Fall, á föstu-
dagskvöldið – raunar svo mikið 
að hann átti í stökustu erfiðleik-
um með að byrja tónleikana, hvað 
þá klára þá. Hann ráfaði stefnu-

laust um sviðið, flæktist í snúr-
um, fiktaði í hljóðfærum hinna 
meðlimanna og hálfa tónleikana 
sást hann ekki einu sinni – þá sat 
hann á bak við magnara, ýlfraði 
og umlaði á sinn frumstæða hátt 
í hljóðnemann og lét ekki sjá sig 
nema rétt þegar hann teygði sig í 
textablöðin. 

Þetta var með öðrum orðum 
algjört „mess“, en maður komst 
ekki hjá því að hugsa að einmitt 
þannig ætti þetta að vera. Gestir 
skiptust í tvo hópa eftir því hvort 
þeim þótti þetta frábært eða 
glatað, og þessi gagnrýnandi er í 

fyrrnefnda hópnum. Bandið var 
ógnarþétt og greinilega öllu vant, 
því að það lét ruglið í Smith ekki 
slá sig út af laginu, nema reynd-
ar í lokin þegar hljómborðsleik-
arinn Elena Poulou hafði fengið 
sig fullsadda á honum og struns-
aði af sviðinu. Allt í allt var þetta 
óvenjuleg en mögnuð upplifun 
og sérstaklega var það óvænt 
ánægja að heyra Sonics-klassík-
ina Strychnine í meðförum Smith 
og félaga.  - sh

NIÐURSTAÐA: Óvenjuleg en 
mögnuð upplifun.

Fullur og frábær Mark

TÓNLIST ★★★★★

Nick Cave and the Bad 
Seeds
All Tomorrow‘s Parties
ATLANTIC STUDIOS, ÁSBRÚ

Ástralinn goðsagnakenndi Nick 
Cave er að verða einn duglegasti 
Íslandsvinur seinni tíma, en hann 
og félagar hans í the Bad Seeds 
glöddu gesti sem aðalatriðið á 
hátíðinni All Tomorrow‘s Parties 
sem fór fram á Ásbrú um helgina. 
Ekki er ofsögum sagt að hann hafi 
átt svæðið með húð og hári.

Til að byrja með er rétt að víkja 
að aðstöðunni í Atlantic Studios, 
sem gæti hæglega orðið ein besta 
tónleikahöllin sem í boði er hér á 
landi. Hljóðið var gott, sem og öll 
umgjörð um hátíðina.

Það nýttu Cave og Bad Seeds sér 
til fullnustu, enda héldu þeir áhorf-
endum í heljargreipum allan tím-
ann. Þeir spiluðu alls fimmtán lög, 
þar af fimm af hinni stórfínu Push 

the Sky Away sem kom út ekki alls 
fyrir löngu.

Flestir hafa eflaust heyrt af því 
að Cave varð fótaskortur á palli 
einum, sem hafði verið komið upp 
fyrir framan sviðið, og hrundi 
niður á gólf. Hann var þó ekki lengi 
að ná sér heldur hljóp nær rakleitt 
aftur upp á svið, kláraði lagið og 
sló svo á létta strengi. Fagmennsk-
an uppmáluð!

Þessi uppákoma varð bara til að 
kveikja enn upp í áhorfendum, sem 
voru eins og í leiðslu á meðan tón-
leikunum stóð og hinn 55 ára gamli 
Cave vafði þeim um fingur sér með 
sinni einstöku sviðs framkomu. Þá 
var hljómsveitin í fantaformi með 
hinn magnaða þúsundþjalasmið 
Warren Ellis í broddi fylkingar.

Lagalistinn var geysilega þéttur, 
enda úr miklu að spila frá löngum 
og farsælum ferli Cave. Hann fór 
allt frá Deanna og From Her to 
Eternity niður í rólegri lög eins 
og God Is in the House og seiðandi 
tóna af nýju plötunni. Ef hægt er 
að tala um hápunkta má helst nefna 

Tupelo, Mercy Seat og Stagger Lee, 
auk Red Right Hand sem var upp-
klappslagið.

Þessir tónleikar voru ekkert 
nema magnaðir og báru snilld 
Caves gott vitni. Því er ekki hægt 
að gefa annað en fullt hús stiga. 
 - thj

NIÐURSTAÐA: Frábær frammistaða 
Cave og Bad Seeds tryllti áhorfendur. 
Fall er fararheill. Fullt hús stiga.

Cave heltók áhorfendur

GOÐSÖGNIN  Nick Cave var magnaður.
 MYND/ ARNAR BERGMANN SIGURBJÖRNSSON
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TÓNLIST ★★★ ★★

Botnleðja
All Tomorrow‘s Parties
ATLANTIC STUDIOS

Strákarnir í Botnleðju voru í góðum 
gír á föstudeginum, spiluðu alla 
sína helstu smelli í bland við nokkur 
ný lög sem voru sum hver alveg frá-
bær en gripu salinn ekki alveg jafn-
hressilega og allra frægustu afurð-
irnar. Skemmtilegast var þegar 
strákarnir renndu sér í leikskóla-
gruggið af Drullumalli. Það var 
helst að sviðið væri of stórt fyrir 
þremenningana, sem höfðu lítil tök 
á að sprikla og fylla upp í tómarúm-
ið. Það sem dregur þó helst úr upp-
lifuninni er rólegt lokalagið af nýju 
plötunni þeirra, en fáir þekktu lagið 
og það var misráðið að ljúka tónleik-
unum ekki með sígildri sprengju úr 
drekkhlöðnu vopnabúrinu.  - sh

NIÐURSTAÐA: Góðir tónleikar sem 
enduðu helst til of rólega. 

Slakur endir 
á góðri drullu

FLOTTIR  Strákarnir í Botnleðju þóttu 
flottir.  MYND/MAGNÚS ELVAR JÓNSSON

TÓNLIST ★★ ★★★

SQURL
All Tomorrow‘s Parties
ATLANTIC STUDIOS

Hljómsveit leikstjórans Jim Jar-
musch var önnur sveitin til að 
stíga á sviðið í Atlantic Studios á 
laugardeginum. Tónlist sveitarinn-
ar var lágstemmd rokkmúsík sem 
virtist ekki ná að fanga athygli tón-
leikagesta. Salurinn var hálftóm-
ur alla tónleikana og mikið ráp var 
á gestum. Jarmusch er einstakur 
leikstjóri og þar liggja hæfileikar 
hans.   - sm

NIÐURSTAÐA: Tónlistin náði ekki að 
fanga athygli gesta. 

Rápandi gestir

TÓNLIST ★★★ ★★

Deerhoof
All Tomorrow‘s Parties
ATLANTIC STUDIOS

Þessi bandaríska „noise“-sveit er 
mörgum kunn og steig hún á svið 
klukkan 23.20. Meðlimir sveitar-
innar eru vel spilandi og tónlistin 
var mjög góð á köflum. Söngkona 
sveitarinnar, Satomi Matsuzaki, 
var hin fjörugasta og var gaman 
að fylgjast með líflegri sviðfram-
komu hennar. Hljómsveitin virtist 
þó ekki ná að hrífa áhorfendur með 
sér enda erfitt að ætla sér að feta í 
fótspor herra Cave og félaga.   - sm

NIÐURSTAÐA: Vel spilandi 
hljómsveit sem náði þó ekki að hrífa 
salinn fullkomlega með sér.

Flottur hávaði

Margt var um mann inn á tón-
listarhátíðinni All Tomorrow‘s 

Parties og komu gestir 
hátíðarinnar víða að til að njóta 

tónlistarinnar. Frétta blaðið 
tók púlsinn á tískunni, en þar 

kenndi ýmissa grasa eins og 
myndirnar bera vitni um. 

Smekkfólk á 
tónlistarhátíð

HVÍTKLÆDD  Þessi unga stúlka 
klæddist hvítum síðkjól.

LITRÍK  Þessi hátíðargestur klæddist 
fjólubláum skóm og bleikri peysu. 

BROSMILDIR  Steinþór Helgi Arnsteinsson skemmti sér 
ásamt vinum sínum.

okin 
lena 
dda 
inu. 

g en 
lega 
eyra 
ne í 

- sh

Samgöngustofa



1. júlí 2013  MÁNUDAGUR| MENNING | 20

BAKÞANKAR 
Hrundar 
Þórsdóttur

Árni Hjörvar Árnason, bassaleik-
ari ensku rokksveitarinnar The 
Vaccines, skrifar um reynslu sína 
af íslensku tónlistar lífi í dálk 
tímaritsins Clash, „Write On“.

Í greininni segir hann marga 
hafa sterkar skoðanir á því hvað 
einkennir íslenska tónlist og 
hvers vegna hún er eins og hún 
er. Þar séu orð eins og „skrítin“, 
„álfaleg“, „krúttleg“ og „jarð-
nesk“ oft notuð.

„Það virðist vera lögð mikil 
áhersla á að íslensk tónlist sé 
undir áhrifum frá náttúrunni, 
umhverfinu, þjóðsögum og ýmsu 
fleiru. Ég er ósammála því og 
finnst alls ekkert krúttlegt vera 
við íslenska tónlist. Í raun og 
veru finnst mér stærsti áhrifa-

valdur hennar vera almenn leið-
indi,“ skrifar hann og heldur 
áfram: „Að alast upp í Reykjavík 
er leiðinlegt. Skortur á dagsljósi 
og slæmt veðurfar í um sex 
mánuði á ári hefur mikil áhrif 
á hvernig þú eyðir tímanum. 
Af því að við höfum úr fáu að 
velja byrjum við frekar ung 
að læra á hljóðfæri.“ 

Hann bætir við að 
vegna þess hversu 
margir séu í hljóm-
sveitum og sumir í 
mörgum séu meiri 
líkur á að áhuga-
verð tónlist komi frá 
Íslandi. Það hafi ekk-
ert að gera með lands-
lagið eða neitt slíkt.  - fb

Leiðindi leiða til góðrar tónlistar 
Árni Hjörvar úr The Vaccines skrifar um íslenskt tónlistarlíf í tímaritið Clash.

ÁRNI HJÖRVAR 
 Bassaleikarinn segir 
leiðindi leiða til 

áhuga verðrar 
tónlistar.

Þann 1. júlí 2013 gengur Króatía í Evrópusambandið 

Að því tilefni efnir Evrópustofa til 
veislu í Iðnó, mánudaginn 1. júlí, frá kl. 17-19

Veglegar veitingar og heillandi tónar af Balkanskaganum 
frá Skuggamyndum frá Býsans og KGB

Dobrodošla Hrvatska!
Velkomin Króatía!

Allir velkomnir!
Svi su dobrodošli!

www.evropustofa.is
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Almennt séð set ég mig sjaldan í spor 
katta, en stundum hef ég velt fyrir mér 

hvort ekki sé pirrandi fyrir þá að vera með 
bjöllu um hálsinn. Það er þó vissulega gott 
fyrir fuglana, sem með þessum hætti fá 
viðvörun og geta forðast nánd við ógnina 

sem er á ferðinni.

ÉG hef sjálf verið dálítið á ferðinni 
og hef orðið vör við ákveðið mynst-
ur. Stuttu eftir að ég tók farþega-
ferju frá Dar es Salaam til Sansibar 
í fyrra sökk ein slík þar og margir 
létu lífið. Ég hélt flakki mínu áfram 

og rétt áður en ég lenti í Bangkok 
voru sprengjumenn þar á ferð og 
skildu eftir sig nokkra slasaða 
borgara. Í vor ákvað ég svo að 
tími væri kominn á að heim-
sækja Egyptaland og skella 
mér í loftbelgsferð. Ég bókaði 
ferðina og hvað haldið þið 
að hafi gerst? Jú, loftbelgur 
fullur af ferðamönnum hrap-
aði til jarðar, einmitt þar 
sem ég var væntanleg örfá-

um dögum síðar. Heimurinn er fullur af til-
viljunum svo ég tók þetta ekki sérstaklega 
til mín, enda flökkuþráin dyggilega studd 
af afneitun og ævintýrafíkn.

SÍÐUSTU helgi gerðist ég síðan svo djörf 
að skella mér aftur út fyrir landsteinana, í 
þetta skipti alla leið til Vestmannaeyja. Þar 
átti ég notalega helgi í faðmi fjölskyldunnar 
og skoðuðum við meðal annars rústir húss-
ins Blátinds sem verið hefur eitt af helstu 
kennileitum eldgossins á Heimaey í fjöru-
tíu ár. Og hvað gerðist? Jú einmitt, húsið 
hrundi!

Í ljósi ofangreinds tel ég það borgaralega 
skyldu mína að vara landsmenn við, því 
ég er á leið í sumarfrí og verð áreiðanlega 
mikið á ferðinni um landið. Fríið verður 
reyndar stutt, svo að daglegt líf lands-
manna ætti að haldast í skorðum að mestu 
leyti, en það borgar sig kannski að gera ein-
hverjar ráðstafanir. Ég hef í það minnsta 
varað ykkur við.

SVO gæti ég auðvitað fengið mér bjöllu...

Ég vara ykkur við
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12 HÓTEL  
ALLAN HRINGINN

1 ML Laugarvatn  •  2 ÍKÍ Laugarvatn  •  3 Skógar  •  4 Vík í Mýrdal  •  5 Höfn  •  6 Neskaupstaður  •  7 Egilsstaðir
8 Stórutjarnir  •  9 Akureyri  •  10 Laugarbakki  •  11 Ísafjörður  •  12 Laugar í Sælingsdal

Á Hótel Eddu Höfn geta ferðalangar valið úr þrjátíu og sex rúmgóðum og nýuppgerðum 
herbergjum. Öll eru herbergin með sérstakri snyrtingu. Skemmtilegar gönguleiðir eru 
í næsta nágrenni og stutt í alla þjónustu á Höfn, svo sem veitingastaði og verslanir. 

Boðið er upp á margvíslega afþreyingu í grenndinni, svo sem snjó sleðaferðir á 
jökul, jöklaklifur, fjallaferðir, siglingar um Jökulsárlón, sundlaug með heitum 
pottum, níu holu golfvöll, minja-, náttúru- og sjóminjasöfn og margt fleira.
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VERIÐ 
VELKOMIN 
Á HÖFN

Hótelið stendur við sjávarsíðuna á Höfn og er útsýnið þaðan afar mikilfenglegt. 
Á aðra hliðina mæta auganu stórfenglegir jöklar, á hina óravíður hafflöturinn. 
Allt byggðarlagið er meitlað af Vatnajökli og á náttúru fegurðin sér enga líka. 

Hótel Edda Höfn er ný og glæsileg viðbót við Edduhótelin 
sem mynda keðju hringinn í kringum landið. 
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FRJÁLSAR „Ég átti varla von á að 
sjá þennan tíma þegar ég kom í 
mark. Það hefur líklega verið smá 
stress í mér því þetta kom mjög 
vel út,“ sagði hin hógværa Aníta 
Hinriks dóttir eftir að hún hafði 
bætt Íslandsmet sitt í 800 m hlaupi 
á móti í Mannheim í Þýskalandi í 
gær. Hún kom í mark á 2:00,49 sek-
úndum og bætti vikugamalt met 
sitt um tæpa sekúndu.

Anítu, sem er aðeins sautján ára, 
líður greinilega vel í Mannheim, 
því á sama móti í fyrra bætti hún 
Íslandsmetið í greininni í fyrsta 
sinn. Metið var þá orðið tæplega 
29 ára gamalt. Alls hefur hún bætt 
metið fjórum sinnum síðan þá og 
eru bætingar innanhúss þá ekki 
taldar með. Bæting hennar á milli 
ára er rúmar fjórar sekúndur.

Gunnar Páll Jóakimsson, 
þjálfari Anítu, var vitanlega 
hæstánægður með árangurinn. 
„Ég vissi vel að hún gæti þetta en 
hún er aðeins á undan áætlunum 
okkar,“ sagði hann. 

Fer ekki á HM fullorðinna
Þegar Aníta bætti metið á EM 
landsliða í Slóvakíu um síðustu 
helgi vann hún sér um leið inn 
þátttökurétt á HM í Moskvu sem 
fer fram í ágúst. Hún ákvað hins 
vegar að nýta ekki þátttökurétt 
sinn þar og einbeita sér þess í stað 
að HM U-17 í Úkraínu og EM U-19 
á Ítalíu, sem fara bæði fram í mán-
uðinum.

„Aníta byrjaði að bæta sig mikið 
fimmtán ára gömul og þá gerði ég 
grófa æfinga- og keppnisáætlun 
fyrir hana. Það var aldrei planið 
að fara á stórmót fullorðinna fyrr 
en við átján ára aldurinn,“ segir 
Gunnar Páll og bendir á að hún fái 
aldrei aftur tækifæri til að keppa 
á HM U-17.

„Síðustu tvö árin hefur stóra 
markmiðið verið að keppa um 
verðlaun á því móti,“ segir Gunn-
ar Páll, en Aníta á næstbesta 
tíma ársins í aldursflokki sínum, 
á eftir Mary Cain frá Bandaríkj-
unum. Þá hefur áströlsk stúlka 
einnig náð góðum árangri í þess-
ari vegalengd. „Svo á ég alveg eins 
von á því að óþekktir keppendur, 
til dæmis frá Kenía eða Eþíópíu, 
skjóti skyndilega upp kollinum og 
berjist um verðlaunasæti. Sterkir 
hlauparar virðast koma af færi-
bandi þaðan,“ segir hann.

Gunnar Páll bendir á að Aníta 
hafi bætt metin sín bæði í Mann-
heim og Slóvakíu án þess að fá 
samkeppni síðustu 200 metrana.

Tveggja mínútna markið
„Það er alltaf hægt að kreista út 
meira síðustu metrana ef maður 
fær mikla samkeppni. Þess vegna 
get ég ekki útilokað að hún muni 
hlaupa undir tveimur mínútum 
í sumar – þó svo að ég yrði mjög 
sáttur við þennan tíma sem besta 
árangur ársins hjá henni,“ segir 
Gunnar Páll og segir að hún hafi 
hagnast á því að vera með góða 
æfingafélaga hér á landi.

„Þrisvar í viku hleypur hún 
með strákum sem eru landsliðs-
menn í 800 m hlaupi. Það eru 
bestu æfingafélagar sem hún 
getur fengið því þeir eru aðeins 
fljótari en hún og gefa henni hæfi-

lega keppni,“ segir Gunnar Páll, en 
Aníta hefur sjálf orð á því að hún 
hafi haft góða æfingafélaga.

Tveggja ára áætlun tilbúin
Framtíðin er sannarlega björt hjá 
Anítu og er Gunnar Páll búinn 
að leggja drög að næstu tveimur 
árum.

„Hún er ekki enn komin í harða 
fullorðinsþjálfun og því er næsta 
skref hjá henni að auka álagið og 
sækja fleiri æfingabúðir. Hingað 
til hefur allt farið eftir plani og við 
erum ánægð á meðan svo er.“

Aníta er greinilega með báða 
fætur á jörðinni þegar talið berst 
að mótum mánaðarins. „Ég er 
orðin mjög spennt fyrir þeim og 
markmið mitt er fyrst og fremst 
að komast í úrslit, enda eru margir 
sterkir hlauparar að keppa.“

 eirikur@frettabladid.is

Enn ein bætingin
Anítu Hinriksdóttur virðast engin takmörk sett. Þessi sautján ára stúlka er nú 
hálfri sekúndu frá því að komast undir tveggja mínútna markið í 800 m hlaupi 
og er árangur hennar meðal þess besta í heiminum í aldursfl okki hennar.

Í fyrra náði Aníta Hinriksdóttir frábærum árangri á HM U-19 í frjálsum 
þrátt fyrir að vera þremur árum yngri en elstu keppendur mótsins. Hún 
hafnaði í fjórða sæti eftir að hafa bætt Íslandsmet sitt í 800 m hlaupi í 
bæði undanrásum og undanúrslitum.

„Það er því ekki skrýtið að hún hafi ekki náð sínu besta fram í úrslita-
hlaupinu enda fylgir því mikið álag að hlaupa þrisvar af fullum krafti á 
sama mótinu,“ segir Gunnar Páll Jóakimsson, þjálfari Anítu.

Aníta hefur bætt sig um rúmar fjórar sekúndur frá því í fyrra, en hún 
keppir á HM U-17 og EM U-19 síðar í þessum mánuði. „Hún er orðin það 
sterk núna að hún á að geta farið í gegnum fyrstu tvö hlaupin án þess að 
leggja mjög hart að sér og þannig sparað sig fyrir úrslitahlaupið.“

Getur sparað sig fyrir úrslitahlaupið

FRJÁLSAR EM landsliða í fjölþraut 
fór fram um helgina, en Ísland keppti 
í 2. deild í Portúgal. Íslenska sveitin 
komst ekki upp um deild en árangur 
keppendanna var engu að síður 
góður.

Sveinbjörg Zophaníasdóttir, FH, 
endaði í þriðja sæti í stigakeppni 
einstaklinga, en hún bætti sinn besta 
árangur með þraut upp á 5.479 
stig. Sveinbjörg er ríkjandi Norður-
landameistari 22 ára og yngri og hún 
bætti um helgina besta árangur sinn 
í hástökki og 800 m hlaupi í þraut.

María Rún Gunnlaugsdóttir, Ár-
manni, bætti einnig persónulegt met 

sitt, en hún hafnaði í sjöunda sæti 
með 5.321 stig. Þar með tryggði hún 
sér þátttökurétt á EM U-22 ára nú 
síðar í sumar, en Sveinbjörg keppir 
einnig á því móti.

Fjóla Signý Hannesdóttir náði 
næstbesta árangri sínum með 4.993 
stig en Arna Stefanía Guðmunds-
dóttir, ÍR, kláraði ekki sína þraut.

Ingi Rúnar Kristinsson, Breiðabliki, 
náði bestum árangri í tugþraut, 
6.955 stigum, en næstur kom Krister 
Blær Jónsson með 5.826 stig. Báðir 
settu persónuleg met um helgina. 
Hermann Þór Haraldsson, FH, varð 
að hætta keppni vegna meiðsla. - esá

Fjölþrautarfólkið stóð sig vel
FÓTBOLTI Samkvæmt fjölmiðlum í 
Danmörku og Portúgal eru þeir Arnór 
Smárason og Helgi Valur Daníelsson 
á leið til nýrra félaga.

Bold.dk greindi frá því í gær að 
Arnór myndi semja við Helsingborg, 
sem er í öðru sæti sænsku úrvals-
deildarinnar. Hann var áður hjá 
Esbjerg í Danmörku en er nú samn-
ingslaus.

Helgi Valur Daníelsson var í 
portúgölskum miðlum sagður á leið 
til Belenenses, sem er nýliði í úrvals-
deildinni. Helgi Valur er hjá AIK í 
Svíþjóð en verður samningslaus í lok 
tímabilsins. - esá

Helgi til Portúgals?

ANÍTA  Hefur tvíbætt met sitt í 800 m hlaupi á átta dögum án verulegrar samkeppni 
frá keppinautum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

PEPSI DEILDIN 2013 
STAÐAN
KR  9  8 1 0 23-9 25
FH 9 6 2 1 18-8 20
Stjarnan 9 6 2 1 13-7 20
Breiðablik 9 5 2 2 15-9 17
Valur 9 4 4 1 18-10 16
ÍBV 9 4 3 2 11-7 15
Fram 9 3 3 3 11-10 12
Þór 9 3 1 5 14-22 10
Keflavík 9 2 1 6 11-19 7
Víkingur Ó 9 1 1 7 6-17 4
ÍA 9 1 0 8 9-21 3
Fylkir 9 0 2 7 9-19 2

 1-0 Bjarni Ólafur Eiríksson (38.)., 1-1 Albert 
Brynjar Ingason (69.).

VALUR (4-3-3): Ásgeir Þór Magnússon 5 - Jónas 
Tór Næs 6, *Magnús Már Lúðvíksson 7, Matarr 
Jobe 6, Bjarni Ólafur Eiríksson 6 - Iain James 
Williamson 5 (´31 Kristinn Freyr Sigurðsson 4), 
Haukur Páll Sigurðsson 6, Rúnar Már Sigurjónsson 
6 - Arnar Sveinn Geirsson 4 (´82 Þórir Guðjónsson 
-), Andri Fannar Stefánsson 4, Kolbeinn Kárason 5.

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 6 - Jón Ragnar 
Jónsson 5, Pétur Viðarsson 5, Freyr Bjarnason 
6, Sam Tillen 6 - Dominic Furness 3 (´46 Emil 
Pálsson 4), Björn Daníel Sverrisson 5, Brynjar Ás-
geir Guðmundsson 5 (´69 Kristján Gauti Emilsson 
6) - Ólafur Páll Snorrason 6, Atli Guðnason 4, Atli 
Viðar Björnsson 4 (´46 Albert Brynjar Ingason 6).

Skot (á mark): 8-4 (3-1) Horn: 8-4

Varin skot: Ásgeir Þór 0 - Róbert Örn 2

1-1
Vodafone-v. 
Áhorf.: 1.428

 Gunnar Jarl 
Jónsson (8)

 1-0 Guðmundur Magnússon (78.).

VÍKINGUR Ó (4-4-2): Einar Hjörleifsson 6 - Emir 
Dokara 5, Damir Muninovic 6, Insa Bohigues 
Fransisco 6 (74. Guðmundur Steinn Hafsteinsson 
-), Brynjar Kristmundsson 7 - Alfreð Hjaltalín 6, 
Abdel-Farid Zato-Arouna 8, Steinar Már Ragnars-
son 6, Björn Pálsson 7 - Guðmundur Magnússon 
6, Eldar Masic 6.

ÍA (4-3-3): Páll Gísli Jónsson 6 - Arnar Már 
Guðjónsson 5, Kári Ársælsson 5, Andri Geir 
Alexandersson 5, Einar Logi Einarsson 5–  Maksims 
Rafalskis 3 (84. Þórður Birgisson -), Jóhannes Karl 
Guðjónsson 5, Jón Vilhelm Ákason 5–  Eggert Kári 
Karlsson 4, Andri Adolphsson 4 (71. Garðar Berg-
mann Gunnlaugsson 5), Ármann Smári Björnsson 
4 (25. Theodore Eugene Furness 4).

Skot (á mark): 15-5 (6-3) Horn: 4-3

Varin skot: Einar 1 - Páll Gísli 4

1-0
Ólafsvíkurv. 
Áhorf.: 851

 Garðar Örn 
Hinriksson (7)

 1-0 Jordan Halsman (36.), 1-1 Olgeir Sigurgeirsson 
(84.).

FRAM (4-3-3): Ögmundur Kristinsson 7 - Alan 
Lowing 6, Halldór Arnarsson 6, Ólafur Örn 
Bjarnason 5, Jordan Halsman 7 - Samuel Hewson 
6, Viktor Bjarki Arnarsson 6, Haukur Baldvinsson 
5 - Almarr Ormarsson 5 (45. Daði Guðmundsson 
5), Steven Lennon 7 (85. Kristinn Ingi Halldórsson 
-), Hólmbert Aron Friðjónsson 6 (70. Jón Gunnar 
Eysteinsson 5).

BREIÐABLIK (4-3-3): *Gunnleifur Gunnleifsson 
7 - Þórður Steinar Hreiðarsson 6 (75. Olgeir Sigur-
geirsson -), Sverrir Ingi Ingason 6, Renee Troost 5, 
Kristinn Jónsson 5 - Jökull I Elísabetarson 4 (45. 
Tómas ‚Óli Garðarsson 5) Guðjón Pétur Lýðsson 
5, Andri Rafn Yeoman 4 - Ellert Hreinsson 6, Árni 
Vilhjálmsson 4 (80. Páll Olgeir Þorsteinsson -5), 
Nichlas Rohde 5.

Skot (á mark): 9-7 (6-4) Horn: 3-3

Varin skot: Ögmundur 3 - Gunnleifur 5

1-1
Laugardalsv. 
Áhorf.: 859

 Vilhjálmur 
Þórarinss. (6)

 0-1 Gary Martin (30.), 0-2 Gary Martin (47.), 1-2 
Kjartan Ágúst Breiðdal (51.), 1-3 Gary Martin (73.), 
2-3 Viðar Örn Kjartansson (77.).

FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 5, 
Andri Þór Jónsson 5, Kristján Hauksson 5, Sverrir 
Garðarsson 5, Tómas Þorsteinsson 5 - Finnur 
Ólafsson 5 (70. Tryggvi Guðmundsson 6), Elís Rafn 
Björnsson 5, Kjartan Ágúst Breiðdal 5 (87. Kristján 
Páll Jónsson -) - Ásgeir Örn Arnþórsson 6, Andrés 
Már Jóhannesson 5 (90. Davíð Þór Ásbjörnsson -), 
Viðar Örn Kjartansson 7.

KR (4-3-3): Hannes Þór Halldórsson 5 - Aron 
Bjarki Jósepsson 5, Grétar Sigfinnur Sigurðsson 
5, Brynjar Björn Gunnarsson 5 (56. Gunnar Þór 
Gunnarsson 5), Guðmundur Reynir Gunnarsson 
6 - Jónas Guðni Sævarsson 7, Bjarni Guðjónsson 6 
(75. Þorsteinn Már Ragnarsson -), Baldur Sigurðs-
son 5 - Atli Sigurjónsson 5 (83. Emil Atlason -), 
Óskar Örn Hauksson 6, *Gary Martin 8.

Skot (á mark): 10-10 (7-5) Horn: 1-3

Varin skot: Bjarni Þórður 2 - Hannes Þór 5

2-3
Fylkisvöllur 
Áhorf.: Óuppg.

 Valgeir 
Valgeirsson (6)

 0-1 Chukwudi Chijindu (26.), 0-2 Jóhann Helgi 
Hannesson (45.), 0-3 Sveinn Elías Jónsson (85.), 
1-3 Arnór Ingvi Traustason (93.).

KEFLAVÍK (4-5-1): David Preece 4–  Andri Fannar 
Freysson 5, Halldór Kristinn Halldórsson 5 (41. 
Benis Krasniqi 5), Haraldur Freyr Guðmundsson 6, 
Magnús Þórir Matthíasson 6–  Frans Elvarsson 5, 
Magnús Þór Magnússon 4 (24. Elías Már Ómars-
son 6), Jóhann Birnir Guðmundsson 4, Arnór Ingvi 
Traustason 5, Bojan Stefán Ljubicic 5 (62. Einar 
Orri Einarsson 5) –  Hörður Sveinsson 5.

ÞÓR (4-3-3): Joshua Wicks 7 (67. Srdjan 
Rajkovic 5)–  Giuseppe Funicello 5, Andri Hjörvar 
Albertsson 6, Ingi Freyr Hilmarsson 6, Hlynur 
Atli Magnússon 5 (67. Atli Jens Albertsson 5)–  
Orri Freyr Hjaltalín 6, Ármann Pétur Ævarsson 
5, Jóhann Helgi Hannesson 6 (76. Edin Beslija 
-)–  *Sveinn Elías Jónsson 8, Mark Tubæk 7, 
Chukwudi Chijindu 6.

Skot (á mark): 16-7 (10-6) Horn: 7-0

Varin skot: Preece 3 - Wicks 9.

1-3
Nettóvöllurinn 
Áhorf.: 665

 Guðm. Árs. 
Guðmundss. (7)

 1-0 Kennie Chopart (17.).

STJARNAN (4-3-3): Ingvar Jónsson 6–  Jóhann 
Laxdal 6, Martin Rauschenberg 7, Daníel Laxdal 
7, Hörður Árnason 6–  Michael Præst 7, Robert 
Sandnes 7 (65. Baldvin Sturluson 5), Atli Jóhanns-
son 7 (69. Tryggvi Sveinn Bjarnason 4)–  Gunnar 
Örn Jónsson 6, Halldór Orri Björnsson 7, *Kennie 
Knak Chopart 7.

ÍBV (4-3-3): David James 7–  Arnór Eyvar Ólafsson 
6(84. Aaron Spear), Eiður Aron Sigurbjörnsson 
7, Brynjar Gauti Guðjónsson 6, Matt Garner 
7–  Ragnar Pétursson 5 (68. Ragnar Leósson 5), 
Gunnar Þorsteinsson 6 (45. Bradley Simmons 4), 
Gunnar Már Guðmundsson 6–  Ian David Jeffs 4, 
Tonny Mawejje 6, Víðir Þorvarðarson 6.

Skot (á mark): 8-7 (3-2) Horn: 6-2

Varin skot: Ingvar 1 - James 2

1-0
Samsung-v. 
Áhorf.: 1.003

 Erlendur 
Eiríksson (6)

FÓTBOLTI KR er komið með fimm 
stiga forystu á toppi Pepsi-deildar 
karla eftir 3-2 sigur á Fylki. KR 
er eina taplausa liðið í deildinni 
en FH og Stjarnan koma næst. 
Nýliðar Víkings frá Ólafsvík 
unnu svo afar mikilvægan sigur 
á ÍA og komu sér þar með úr 
fall sæti á kostnað Skagamanna. 
Fylkir er nú neðst í deildinni. - esá

Enn eykst forysta KR á toppnum

SKALLAEINVÍGI  FH-ingurinn Dominic Furness í baráttu við Hauk Pál Sigurðsson, 
fyrirliða Valsmanna. Liðin skildu jöfn í gær, 1-1. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FORMÚLA 1 Þjóðverjinn Nico Ros-
berg sigraði í breska kappakstrin-
um á Silverstone-brautinni í gær 
eftir spennandi keppni.

Lewis Hamilton, liðsfélagi Ros-
berg hjá Mercedes, hóf kapp-
aksturinn fremstur og leiddi kapp-
aksturinn framan af en féll aftar 
þegar dekk sprakk hjá honum. 
Hann hafnaði þó í fjórða sæti.

Stigahæsti ökuþórinn, Sebasti-
an Vettel, tók þá forystuna en bíll 
hans bilaði og hann féll úr leik 
þegar tíu hringir voru eftir.

Mark Webber á Red Bull féll 

niður í 15. sæti eftir samstuð við 
Romain Grosjean á fyrsta hring 
en náði að vinna sig upp í annað 
sæti. Fernando Alonso á Ferrari 
kom þar á eftir.

Webber og Alonso tóku fram 
úr Kimi Räikkönen á Lotus þegar 
skammt var eftir og þurfti Finninn 
því að sætta sig við fjórða sætið.

Við það að Vettel féll úr leik 
minnkaði forskot hans í stiga-
keppni ökuþóra niður í 21 stig. 
Alonso er annar og Räikkönen 
þriðji. Red Bull leiðir keppni bíla-
smiða. - gmi

Rosberg sigraði á Silverstone
Miklar sviptingar í Bretlandskappakstrinum í Formúlu 1 í gær.

SÁTTUR  Rosberg fagnar sigri, vopnaður 
kampavínsflösku. NORDICPHOTOS/GETTY
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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

18.00 360°
18.30 Álfukeppnin-úrslitaleikur (e)
20.30 Strákarnir okkar
21.30 Ístölt-þeir allra sterkustu

19.00 Friends (3:24) 
19.20 Two and a Half Men (20:24) 
19.45 Simpson-fjölskyldan (7:22) 
20.05 The O.C. (1:27) 
20.50 Holidate (3:10) 
21.35 Holidate (4:10) 
22.15 Hart of Dixie (9:22) 
23.00 Hart of Dixie (10:22) 
23.40 The O.C. (1:27) 
00.25 Holidate (3:10) 
01.05 Holidate (4:10) 
01.45 Hart of Dixie (9:22) 
02.30 Hart of Dixie (10:22) 
03.10 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

17.20 Fæturnir á Fanneyju (25:39) 
(Franny‘s Feet II)
17.32 Spurt og sprellað (42:52) (Buzz and 
Tell)
17.37 Töfrahnötturinn (32:52) (Magic 
Planet)
17.50 Angelo ræður (26:78) (Angelo Rules)
17.58 Kapteinn Karl (26:26) (Commander 
Clark)
18.10 Grettir (26:54) (Garfield Shorts)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Matartíminn–  Píslarvætti húsmóð-
urinnar (1:5) (Så er det mad - Husmoderens 
martyrium) 
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Reiðhjól, skeið, epli (Bicicleta, 
cuchara, manzana)
21.15 Hefnd (18:22) (Revenge) 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Spilaborg (9:13) (House of Cards)
23.15 Neyðarvaktin (24:24) (Chicago Fire) 
(e)
00.00 Leyndardómur hússins (5:5) (March-
lands) (e)
00.45 Fréttir
01.00 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 America‘s Funniest Home Videos 
(42:48)
07.35 Everybody Loves Raymond (25:25)
08.00 Cheers (8:22)
08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.00 The Good Wife (20:23)
16.45 Judging Amy (19:24)
17.30 Dr. Phil
18.15 Top Gear Australia (2:6)
19.05 America‘s Funniest Home Videos 
(43:48)
19.30 Everybody Loves Raymond (1:25)
19.55 Cheers (9:22) 
20.20 Parenthood (13:18) Þetta er þriðja 
þáttaröðin af Parenthood, en þættirnir eru 
byggðir á samnefndri gamanmynd frá 1989. 
21.10 Hawaii Five-0 (19:24) Steve Mc-
Garrett og félagar handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjallanna á Hawaii í þessum 
vinsælu þáttum. 
22.00 NYC 22 (4:13) 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 (12:22)
23.25 Law & Order (10:18)
00.15 Last Comic Standing (1:10)
01.40 Hawaii Five-0 (19:24)
02.30 NYC 22 (4:13)
03.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
06.15 AT&T National 2013 (4:4)
11.15 Golfing World
12.05 AT&T National 2013 (4:4)
17.05 PGA Tour - Highlights (24:45)
18.00 AT&T National 2013 (4:4)
23.00 Champions Tour - Highlights 
(12:25)
23.55 ESPN America

06.59 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle (13:22) 
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (114:175) 
10.15 Wipeout
11.05 Hawthorne (3:10) 
11.50 Falcon Crest (6:28) 
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (22:37) 
14.25 American Idol (23:37) 
15.10 ET Weekend
16.00 Lukku láki
16.25 Ellen
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.58 Simpson-fjölskyldan (5:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður 
19.15 The Big Bang Theory (7:23) 
19.35 Modern Family
20.00 Kingdom of Plants Magnaður heim-
ildarþáttur með David Attenborough og í þetta 
sinn eru það plönturnar sem fá athygli hans. 
Þættirnir voru teknir á heilu ári hinum sögufrægu 
Kew-görðum í London. 
20.50 Nashville (2:21) Dramatískir þættir þar 
sem tónlistin spilar stórt hlutverk og fjallar um 
kántrísöngkonuna Rayna James sem muna má 
sinn fífil fegurri og ferillinn farinn að dala.
21.35 Suits (13:16) Önnur þáttaröðin um 
hinn eitursnalla Mike Ross, sem áður fyrr hafði 
lifibrauð sitt af því að taka margvísleg próf fyrir 
fólk gegn greiðslu. 
22.20 Boss (3:10)
23.15 The Big Bang Theory (4:24) 
23.40 Mike & Molly (14:23) 
00.00 Two and a Half Men (22:23) 
00.25 White Collar (14:16) 
01.10 Weeds (11:13) 
01.40 The Following (1:15) 
02.25 The Following (2:15) 
03.10 Undercovers (5:13) 
03.50 Nashville (2:21) 
04.35 Suits (13:16) 
05.20 Fréttir og Ísland í dag

12.50 Last Night
14.20 Sammy‘s Adventures
15.45 Let‘s Talk About the Rain
17.25 Sammy‘s Adventures
18.50 Last Night
20.20 Let‘s Talk About the Rain
22.00 Safe House
23.55 In Bruges
01.40 This Means War
03.15 Safe House

20.00 Sjálfstætt fólk
20.25 Matarást með Rikku (7:10) 
20.50 The Practice (10:21) 
21.35 Cold Case (9:24)
22.20 Sjálfstætt fólk
22.45 Matarást með Rikku (7:10)
23.10 The Practice (10:21) 
23.55 Cold Case (9:24) 
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

07.00 Lalli 07.05 Lalli 07.10 Refurinn Pablo 
07.15 Litlu Tommi og Jenni 07.40 Brunabílarnir 
08.05 Svampur Sveinsson 08.25 Dóra könn-
uður 08.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
09.10 Strumparnir 09.35 Waybuloo 09.55 
Lína langsokkur 10.20 Áfram Diego, áfram! 
10.40 Doddi litli og Eyrnastór 10.50 Histeria! 
11.10 Ofuröndin 11.35 Lalli 11.40 Lalli 
11.45 Refurinn Pablo 11.50 Litlu Tommi og 
Jenni 12.15 Svampur Sveinsson 12.40 Dóra 
könnuður 13.05 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
13.30 Strumparnir 13.55 Waybuloo 14.15 
Lína langsokkur 14.40 Áfram Diego, áfram! 
15.05 Doddi litli og Eyrnastór 15.15 Histeria! 
15.40 Ofuröndin 16.05 Lalli 16.10 Lalli 16.15 
Refurinn Pablo 16.20 Litlu Tommi og Jenni 
16.40 Svampur Sveinsson 17.00 Dóra könn-
uður 17.20 Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.40 
Strumparnir 18.00 Waybuloo 18.20 Lína lang-
sokkur 18.45 Áfram Diego, áfram!  19.05 
Doddi litli og Eyrnastór 19.15 Histeria!  19.35 
Ofuröndin

07.00 Pepsi mörkin 2013
08.15 Pepsi mörkin 2013
15.20 Víkingur Ó - ÍA 
17.10 Pepsi mörkin 2013
18.25 Sumarmótin 2013
19.10 Pepsí-deild kvenna 2013 BEINT 
frá leik Breiðabliks og Stjörnunnar í Pepsi-deild 
kvenna í knattspyrnu.
21.15 The Battle of the Stars Útsending frá 
stjörnuleik Messi og félaga.
22.55 Þýski handboltinn: Füchse Berlin 
- Kiel
00.15 Pepsí-deild kvenna 2013 

16.05 The Battle of the Stars
17.45 Man. Utd - Man. City
19.30 Premier League World 2012/13
20.00 Leikmaðurinn Guðmundur Benedikts-
son stýrir þætti um ensku stórliðin. Í þessum 
þætti ræðir hann við leikmenn sem hafa tekið 
þátt í baráttunni í þessari sterkustu deild í heimi.
20.30 Man. City - Southampton
22.10 Leikmaðurinn
22.40 PL Classic Matches: Man. City - 
Man. United, 1993 
23.10 Norwich - Man. City

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Golf fyrir alla 21.00 
Eldhús meistaranna 21.30 Suðurnesjamagasín

Rás 1 kl. 9.05
Segðu mér
Nýr viðtalsþáttur í umsjón Sigur-
laugar Margrétar Jónas dóttur. Hún 
fær til sín gesti úr öllum 
kimum þjóðlífsins 
til að segja frá sér 
og hugðarefnum 
sínum. Það verður 
ljúf stund að 
morgni dags 
þegar Sigur-
laug tekur á 
móti gestum 
sínum. 

Modern Family
STÖÐ 2 KL. 19.35 Fjölskyldurnar þrjár 
í Modern Family, sem allar tengjast inn-
byrðis, lenda í hverjum þætti í ótrúlega 
fyndnum aðstæðum sem við könnumst 
öll við að einhverju leyti.

Cold Case
POPPTÍVÍ KL. 21.35 Lily Rush er rann-
sóknarkona hjá lögreglunni í Fíladelfíu sem 
hefur þarft verk að vinna. Hún rannsakar 
gömul óleyst sakamál og þarf að beita 
kænsku og klókindum til þess. Í hverjum 
þætti er tekið fyrir eitt sakamál sem berst 
Lily jafnan eftir að ný sönnunargögn koma 
fram.

Cheers
 SKJÁR 1 KL. 19.55  Endursýningar frá 
upphafi  á þessum vinsælu þáttum um 
kráareigandann og fyrrverandi hafna-
boltahetjuna Sam Malone, skrautlegt 
starfsfólkið og barfl ugurnar sem þangað 
sækja.

Stöð 2 kl. 20.00
Kingdom of Plants 
David Attenborough fj allar 
um plöntur og allt sem þeim 
tengist í þættinum Kingdom 
of Plants á Stöð 2 í kvöld. 
Þættirnir voru teknir 
á heilu ári í hinum 
sögufrægu Kew-görðum 
í London. Mögnuð 
upptökutækni gerir 
áhorfandanum kleift  
að fylgjast með 
aðlögun, uppvexti og 
ferli plantna af öllum 
stærðum og gerðum.

DAGSKRÁ
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FRÁBÆRT TÆKIFÆRI

Fjarðargötu 17, Hf.

Sími 520 2600
as@as.is
www.as.is

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Lítið sumarhús  á skógivaxinni eignarlóð (u.þ.b. ½ hektari) í frábæru 
litlu sumarhúsahverfi rétt hjá Flúðum (Reykjaból). Sumarhúsahverfið á 
bæði heitavatns- og kaldavatnsholu. Bústaðurinn er skemmdur en allar 
undirstöður, gólf, grind og þak eru að mestu í lagi. Búið er að hreinsa húsið 
inn að grind. Búið er að undirbúa pláss fyrir stækkun hússins. Allar lagnir 
að bústaðnum eru nýjar, rafmagns, kalda- og heitavatns. Frárennslislagnir 
og ný rotþró frágengin. Miklir möguleikar á að gera fallegt hús á frábærum 
stað.  Verð aðeins 4,9 milljónir

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

Minna að fletta
meira að frétta
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BESTI FRÉTTA- OG
AFÞREYINGARVEFURINN 
Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar
afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. Vefurinn er léttur og
skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna
það efni sem leitað er að.“

 



hljóðláta

á góðu verði.

 

Hraðkerfi 15

7 kg

Tekur  mest

anti-vibration
Design

Orkuflokkur

Ný Siemens þvottavél - með öllum þeim eiginleikum sem menn þurfa í dagsins önn.
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Fimmtíu manna starfslið í kringum tónleika 
Franks Ocean í Laugardalshöll 16. júlí leggur 
mikla áherslu á að allt tengt tónleikaferð hans 
sé umhverfisvænt og heilsusamlegt.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins vill 
starfsliðið ekki sjá neitt úr frauðplasti eða 
plasti, hvorki í búningsherbergjum Oceans 
og aðstoðarfólks hans né í þeim herbergjum 
þar sem þau borða matinn sinn á tónleika-
ferðinni. Þannig má ekki bjóða þeim upp á 
einnota diska og einnota glös heldur þarf að 
vera um leirtau að ræða sem hægt er að setja 
í uppþvottavél.

Rannsóknir hafa gefið til kynna að frauðplast 
sé mögulega krabbameinsvaldandi efni og því 

vill Ocean ásamt aðstoðarfólki hafa vaðið fyrir 
neðan sig.

Fréttablaðið hefur heimildir fyrir því að 
kröfulisti Oceans sé annars í hóflegri kantinum. 
Sagt er að hann leggi mikla áherslu á að geta 
drukkið heitt te eða heitt súkkulaði í búnings-
herbergi sínu. Engiferrót og enn fleiri tegundir 
af tei munu einnig vera á kröfulista hans, enda 
mikilvægt að rödd þessa sjóðheita söngvara sé 
í toppstandi þegar upp á svið er komið.   - fb

Frauðplast bannað baksviðs
Tónlistarmaðurinn Frank Ocean og starfslið hans vilja ekki frauðplast í Höllinni.

➜ Tónleikaferð Franks Ocean 
um Evrópu nefnist 

California Live. 

EKKERT 
FRAUÐPLAST 
 Frank Ocean 
og starfslið 
hans vilja ekki 
sjá frauðplast 
á tónleikaferð 
sinni um Evrópu.
NORDICPHOTOS/GETTY

Mánudagslagið mitt er Tiny 
Dancer, útgáfan úr Almost Famous 
á Youtube.
Ísgerður Gunnarsdóttir leikkona

MÁNUDAGSLAGIÐ

Fiðluleikarinn Hulda Jóns-
dóttir, sem stundar nám við 
Juilliard-háskóla í New York, 
hlaut 750 þúsund króna styrk 
úr Minningar sjóði um franska 
hljómsveitastjórann og Íslands-
vininn Jean Pierre Jacquillat.

„Þetta hjálpar mjög mikið 
þegar maður er í dýru námi að 
fá svona styrk, auk þess sem 
það er gott að fá viðurkenningu 
fyrir það sem maður er að 
gera,“ segir Hulda, sem er 22 
ára. Hver önn við Juilliard kost-
ar tæpar fimm milljónir króna 
en flestir nemendur fá einhverja 
styrki frá skólanum.

Hulda byrjar í tveggja ára 
meistaranámi við Juilliard í 
haust en hún hefur þegar lokið 
fjögurra ára námi við þennan 
þekkta tónlistarskóla. Aðspurð 
segir hún námið hafa verið 
krefjandi en að tímaskyldan sé 
minni í meistaranáminu. „Ef þú 

vilt frekar æfa þig eða skipu-
leggja eigin verkefni eða tón-
leika geturðu gert það.“

Hún hefur hingað til haft 
mjög gaman af náminu. „Það 
er gaman að vera með mörgum 
sem eru á sama aldri og að fást 
við sama viðfangsefni. Þetta 
hefur verið frábært. Þetta var 
alltaf draumaskólinn hjá mér 
og þegar ég komst inn kom 
ekki annað til greina en að fara 
þangað.“

Hulda hefur í nógu að snú-
ast þangað til hún fer aftur út 
til Bandaríkjanna um miðjan 
ágúst. Stærstu verkefnin eru 
tónleikar í Sigurjónssafni 30. 
júlí og í Salnum í Kópavogi 11. 
ágúst. Það mun því lítill tími 
gefast fyrir sumarfrí hjá þess-
um stórefnilega fiðluleikara. 
„Það þýðir ekkert annað en að 
æfa sig vel þegar það eru svona 
verkefni fram undan.“

 freyr@frettabladid.is

Hjálpar að fá styrk 
í dýru Juilliard-námi
Fiðluleikarinn Hulda Jónsdóttir úr Juilliard-skóla hlaut 750 þúsund króna styrk.

HULDA JÓNS-
DÓTTIR  Hulda, 
sem stundar nám 
við Juilliard í New 
York, hlaut 750 
þúsund króna 
styrk. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hulda hóf fiðlunám aðeins fjögurra ára. Hún hefur komið fram sem ein-
leikari og með öðrum við ýmis tækifæri á Íslandi, í Noregi, Sviss, Banda-
ríkjunum og Mexíkó. Hún hefur einnig leikið einleik með ýmsum hljóm-
sveitum, m.a. tvívegis með Sinfóníuhljómsveit Íslands. 

Hulda hefur frá haustinu 2006 verið þess heiðurs aðnjótandi að leika á 
fiðlu úr smiðju Vincenzos Sannino, sem smíðuð var um 1920, með boga 
smíðuðum af Victor Fetique. Hvort tveggja hefur hún fengið að láni frá 
Rachel Elizabeth Barton Foundation í Chicago og hún hefur einnig hlotið 
afreksstyrk frá stofnuninni.

Hóf fiðlunám fjögurra ára

„Við erum báðir miklir slaufu-
menn. Okkur fannst vanta flottar, 
ódýrar slaufur og ákváðum bara 
að fara að framleiða þær sjálfir,“ 
segir Pétur Haukur Loftsson, sem 
ásamt félaga sínum Guðjóni Ólafs-
syni hóf að hanna og sauma slauf-
ur sem þeir svo selja á Facebook-
síðu sinni. 

Hönnunina kalla þeir NEK og 
segir Pétur Haukur að viðtökurnar 
hafi verið góðar. „Við byrjuðum á 
þessu fyrir rúmum tveimur mánuð-
um og höfum verið að prófa okkur 
áfram með að finna mót og efni. 
Þetta er bara svona skemmtilegt 
verkefni og við köllum okkur ekki 

hönnuði eða neitt slíkt, en þetta 
hefur gengið vonum framar og við 
náum varla að sinna eftirspurn.“

Upphaflega ætluðu piltarnir ein-
ungis að framleiða einlitar, stíl-
hreinar slaufur en þegar þeir sáu 
úrvalið af skrautlegum efnum í 
efnavöruverslunum stóðust þeir 
ekki mátið. „Það kom mér á óvart 
að skrautlegu slaufurnar seljast 
mest,“ viðurkennir Pétur Haukur. 

Hver slaufa kostar 3.000 krón-
ur og bjóða félagarnir upp á fría 
heimsendingu á fimmtudögum. 
Hægt er að panta slaufu í gegnum 
Facebook undir nafninu NEK by 
NEK.  - hó

Fannst vanta 
fl ottar þverslaufur
Tveir ungir áhugamenn um slaufur tóku sig saman 
hófu framleiðslu og sölu.

SKAPANDI  Guðjón Ólafsson og Pétur Haukur Loftsson hanna þverslaufur undir 
nafninu NEK. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRKISSON
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TAKTU SKREFIÐ

Námsráðgjöf og upplýsingar: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is

SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ
NÁM Á HAUSTMISSERI

Á GRUNNSTIGI
Leiðsögunám á háskólastigi

 Enn tekið við umsóknum

Viðurkenndur bókari
 Enn tekið við umsóknum

Nám til löggildingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala
 Enn tekið við umsóknum

 Á FRAMHALDSSTIGI
Hugræn atferlismeðferð: eins árs þverfaglegt, hagnýtt nám

 Enn tekið við umsóknum

Sálgæslufræði
Umsóknarfrestur til 12. ágúst

Kynfræði
Umsóknarfrestur til 12. ágúst

Afbrotafræði
Umsóknarfrestur til 12. ágúst

 NÁMSLÍNUR
Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun

Umsóknarfrestur til 8. júlí

Leiðtogahæfni – Leið að aukinni sjálfsþekkingu og árangursríkri stjórnun
Umsóknarfrestur til 6. september

Áfallastjórnun
Umsóknarfrestur til 6. september
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

KOMIÐ OG
LÍTIÐ VIÐ  
Í REKKJUNNI

FRÁBÆR 
TILBOÐ!

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

iMATTRESS
Queen Size (153x203 cm)

Verð frá
327.102 kr.

iMATTRESS
King Size (193x203 cm)

Verð frá
471.138 kr.

SILVIA
Hægindastóll.Fullt verð 43.850 kr.

KYNNINGARVERÐ35.080 kr.
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FJÖLSTILLANLEG
HEILSURÚM

SILVIA HÆGINDASTÓLL
 

ERGOMOTION
King Size (2X97x203 cm)

Verð frá 745.200 kr.

FRÁ 596.160 kr.
MEÐ 20% AFSLÆTTI

SEVILLA FOAM
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 228.830 kr.

114.415 kr.
= 50% AFSLÁTTUR

SOFIA
King Size (193x203 cm)

Fullt verð 298.580 kr.

149.290 kr.
= 50% AFSLÁTTUR

Imattress þrýstijöfnunardýnurnar frá King Koil hafa slegið í gegn í Ameríku.

Imattress inniheldur hið byltingarkennda Ifusion efni. Það er kæligel sem 
hjálpar til við að halda jöfnu hitastigi í líkamanum. Svampurinn er einnig 
boraður með loftgöngum, en það er gert til þess að loftflæði um dýnuna 
sé sem best. Það er nauðsynlegt að dýnan andi vel til þess að viðhalda 
réttu hitastigi á nóttunni.

Þrýstijöfnunarefnið aðlagast líkamanum vel og veitir fullkominn stuðning. 
Þannig færð þú góða þyngdardreifingu og finnur ekki fyrir neinum álags-
punktum svo sem í mjöðmum, mjóbaki eða öxlum.

Lítil hreyfing er í Imattress dýnunum þannig að maður verður ekki var við 
hreyfingu á milli svefnsvæða.

Hægt er að setja Imattress dýnurnar á stillanleg rafmagnsrúm.

Steyptir og sterkir kantar eru á dýnunum, gott er að setjast á dýnuna 
ásamt því að svefnflöturinn er stærri og nýtist geysilega vel.

· Ergomotion er einn öflugasti og sterkasti stillanlegi botn 
sem er fáanlegur í dag.

· Botninn er inndraganlegur og þú nýtir ljósið á náttborðinu.

· Lyftigetan er gífurleg þar sem í botninum eru 2 mótorar, 
annar fyrir höfuðgafl og hinn fyrir fótagafl

· Öll tannhjól, fóðringar, festingar & liðamót eru úr næloni, 
ekkert að smyrja og ekkert ískur.

· Hljóðlátt og öflugt.

· 3 mm tvíhert stálgrind er undir öllum botninum.

· 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

· Mjög einföld og góð fjarstýring

· Á Ergomotion-rafmagnsrúmin eru fáanlegar margar gerðir 
af dýnum svo sem Dr Breus, I-mattress, Advance ofl.

ERGOMOTION 100

 www.forlagid.is 
– alvöru bókabúð á netinu 

www fffoorlagid is

FULLKOMIN 
SKVÍSUBÓK 

Í FRÍIÐ!

2. 
PRENTUN 
VÆNTANLEG

Vel lukkuð hátíð
Mikill fjöldi listafólks sótti tónlistar-
hátíðina All Tomorrow‘s Parties 
sem fram fór á Ásbrú um helgina. 
Hátíðin þótti hin skemmtilegasta 
og var fólk sammála um að hún 
hefði heppnast einstaklega vel. 
Meðal þeirra er sóttu hátíðina voru 
breska leikkonan 
Tilda Swinton, 
söngkonan Björk 
Guðmundsdóttir, 
skopmynda-
teiknarinn 
Halldór Bald-
ursson, leik-
konan Ilmur 
Kristjáns-
dóttir, plötu-
snúðurinn 
Andrea 
Jónsdóttir 
og Björn 
Jörundur 
Friðbjörns-
son. 

Slett úr klaufunum
Ýmis þekkt andlit úr stjórnmálum 
sáust einnig á hátíðinni og má þar 
nefna Björt Ólafsdóttur, Björn S. 
Blöndal, Skúla Helgason, Birgittu 
Jónsdóttur, Óttarr Proppé og Árna 
Sigfússon, bæjarstjóra Reykjanes-

bæjar. Dagskrá All 
Tomorrow‘s Parties 

virðist því hafa 
lokkað til sín fólk 
á öllum aldri og 
úr öllum stéttum 
samfélagsins 
sem var þangað 
saman komið 
til að rokka. 

 - sm

1 Niðurlægir, móðgar og særir grannar 
konur

2 Líkir Hannesi við mykjudreifara
3 Fáránlega fl ott á fi mmtugsaldri
4 Vá! Þvílíkur kroppur
5 Okkur fi nnst þetta skelfi legt uppá-

tæki
6 Unglingur með rafstuðtæki á 

Akureyri
7 Dömurnar voru svoleiðis dekraðar
8 Strax búin að selja piparjónkuíbúðina
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