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DÆGURPERLUR Í HANNESARHOLTI
Tónleikar verða í Hannesarholti, Grundarstíg 10,  
í dag kl. 17. Þar mun píanistinn og söngvarinn Kristján 

Hrannar Pálsson leiða gesti gegnum brot af 
dægurlagafjársjóði þjóðarinnar, eftir höfunda á borð 

við Sigfús Halldórsson, Jónas og Jón Múla Árnasyni, 

Oddgeir Kristjánsson og fleiri. 

Þ að er gaman að segja frá því að sendingin er komin, það eru svo margir sem hafa beðið eftir boll-
unum, enda hafa þeir verið uppseldir 
í hálft ár.“ segir Sveinbjörg Hallgríms-dóttir, myndlistarmaður og eigandi fyrir-
tækisins sem kennt er við hana. Thermo-
krúsirnar og bollarnir slógu heldur betur 
í gegn, en sendingin rokseldist á síðasta 
ári. „Þetta rauk út á einum og hálfum mánuði löngu fyrir jól í fyrra. Öll send-
ingin, sem var alveg risastór.“ Um er að 
ræða thermo postulínsbolla sem hægt 
er að fá í tveimur stærðum, eru holir að 
innan og halda því vel heitu og hitna ekki 
í gegn. Minni bollarnir eru seldir tveir 
saman í kassa en með þeim stærri fylgir 
sílikonlok og griphringur úr sílikoni.  Nýja sendingin skartar glænýjum litum 
sem eru tískulitirnir í ár. „Þetta tók sinn 
tíma, því við þurfum að fá sýnishorn af 
litunum hverju sinni sem getur verið langt ferli. En nú eru krúsirnar komnar og 
seljast bara eins og heitar lummur,“ segir 
Sveinbjörg en nýju litirnir eru bleikur, grár og ljósblár í minni bollunum og bleik-
ur og limegrænn í krúsunum með lokinu. 
„Við erum aðallega að vinna í tveimur mynstrum, annars vegar garðveislunni, 
sem eru þrestir og reyniviður, og hins vegar hrafnamynstr-inu. Við breytum alltaf
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frá Sveinbjörgu aftur komnir í verslanir, en síðasta upplag seldist upp á met-

tíma fyrir jól. Nú eru nýir litir í boði, bleikir, gráir og ljósbláir.

j i þjóðarinnar, eftir höfunda á b
við Sigfús Halldórsson, Jónas og Jón Múla Árnasy

Oddgeir Kristjánsson og fleiri. g ri. 

Þ að er gaman að segja frá því að sendingin er komin, það eru svo margir sem hafa beðið eftir boll-
unum, enda hafa þeir verið uppseldir 
í hálft ár.“ segir Sveinbjörg Hallgríms-dóttir, myndlistarmaður og eigandi fyrir-
tækisins sem kennt er við hana. Thermo-
krúsirnar og bollarnir slógu heldur betur 
í gegn, en sendingin rokseldist á síðasta 
ári. „Þetta rauk út á einum og hálfum mánuði löngu fyrir jól í fyrra. Öll send-
ingin, sem var alveg risastór.“ Um er að 
ræða thermo postulínsbolla sem hægt 
er að fá í tveimur stærðum, eru holir að 
innan og halda því vel heitu og hitna ekki 
í gegn. Minni bollarnir eru seldir tveir 
saman í kassa en með þeim stærri fylgir 
sílikonlok og griphringur úr sílikoni.  Nýja sendingin skartar glænýjum litum 
sem eru tískulitirnir í ár. „Þetta tók sinn 
tíma, því við þurfum að fá sýnishorn af 
litunum hverju sinni sem getur verið langt ferli. En nú eru krúsirnar komnar og 
seljast bara eins og heitar lummur,“ segir 
Sveinbjörg en nýju litirnir eru bleikur, grár og ljósblár í minni bollunum og bleik-
ur og limegrænn í krúsunum með lokinu. 
„Við erum aðallega að vinna í tveimur mynstrum, annars vegar garðveislunni, 
sem eru þrestir og reyniviður, og hins vegar hrafnamynstr-inu. Við breytum ll

THERMO BOLLARFALLEGUM LITUMSVEINBJÖRG KYNNIR  Eftir langa bið eru hitaþolnu thermo postulín

 Rfrá Sveinbjörgu aftur komnir í verslanir, en síðasta upplag seldist upp

tíma fyrir jól. Nú eru nýir litir í boði, bleikir, gráir og ljósbláir.

FASTEIGNIR.IS
8. JÚLÍ 2013

27. TBL.

LANDMARK, fasteignasala, 
sími 512.4900 kynnir: Vönduð 
og vel hönnuð raðhús á einni 
hæð með bílskúr að Austurkór 
55-61 í Kópavogi. Óbyggt 
svæði á baklóð.

U m er að ræða 180 fm stað-
steypt raðhús með bíl-
skúr, hönnuð af Aðalsteini 

V. Júlíussyni og Verkfræðistofu 
Kópavogs. Skipulag hvers húss er 
eftirfarandi; íbúð er 159,5 fm og 
21 5 fm samby ð bíl kú Ö

Ný raðhús í Kópavogi

Stílhrein raðhús við Austurkór í 
Kópavogi.
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158. tölublað 13. árgangur

Ræktar vindlatóbak
Tóbaksræktun lofar góðu á Þingeyri 
og Hvammstanga. Fyrir vestan er 
ræktað Havana Golden-tóbak og 
vonir standa til að vindlar verði til 
taks á næstu Dýrafjarðardögum. 2
Samið um hafkalk   Fyrirtæki á 
Bíldudal stendur í samningum við 
breskt fyrirtæki um útflutning og 
dreifingu á fæðubótarefni úr kalki. 8
Launahærri ánægðari   Fólk með 
góð laun er ánægðara með heilsuna 
en þeir sem hafa lægri laun. 8
Sami aldursmunur  Munur á meðal-
aldri kvenna og karla við fyrsta barn 
hefur verið óbreyttur síðustu 150 ár, 
hann er um þrjú ár. 10

SKOÐUN Þó talað sé um að herinn 
og stríðið hafi gert mikið kom síldar-
vinnslufólkið Íslandi til bjargar. 13

MENNING A capella sönghópurinn 
Olga fer í tónleikaferðalag í sumar. 26

SPORT Gunnlaugur A. Júlíusson hljóp 
tíu maraþonhlaup um helgina. Bjórinn 
kom að góðum notum. 20

Ómissandi

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

Upplýsingar og tímapantanir: 
Sverrir s. 661-7000 
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Hringa, hálsmen, armbönd, 

gullmynt, Gold Quest gullmynt,  
allt brotagull  og nýtt gull.
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Græddu 
á gulli

EFNAHAGSMÁL  Stjórnendur 
 nokkurra lífeyrissjóða íhuga nú 
hvort sjóðirnir muni fjárfesta í 
uppbyggingu 139 leiguíbúða á 
Hampiðju reitnum svokallaða. 
Fjárfestingin hljóðar upp á 4,3 
milljarða króna.

ÞG verktakar, sem sjá um fram-
kvæmdina, hafa samið við fjár-
málafyrirtækið Centra fyrir-
tækjaráðgjöf ehf. sem vinnur nú 
að því að kynna verkefnið fyrir 
helstu lífeyrissjóðum landsins.

„Þetta er einstakt verkefni því 
meðalstærð á íbúðum er í minni 
kantinum og gífurleg eftirspurn 
er eftir íbúðum hjá ungu fólki sem 
á ekki fyrir útborgun á eigin hús-

næði,“ segir Sigurður Harðarson, 
framkvæmdastjóri Centra. 

Sveinn Halldórsson, ráðgjafi líf-
eyrissjóðanna í húsnæðismálum, 
segir að verulegur skortur sé á 
leiguíbúðum á höfuðborgarsvæð-
inu. „Nú er mun erfiðara fyrir 
ungt og tekjuminna fólk að kaupa 
sér húsnæði og því vert fyrir líf-
eyrissjóðina að kanna slíka fjár-
festingarmöguleika,“ segir Stefán 
en ítrekar þó að það sé ekki í hans 
verkahring að ákveða slíkt. 

Með lagabreytingu sem gerð 
var árið 2011 var lífeyrissjóð-
unum heimilað að reka íbúð-
arhúsnæði í útleigu. Í ljósi 
 rannsóknarskýrslu Alþingis um 

Íbúðalánasjóð, sem gerð var opin-
ber í síðustu viku, er ljóst að fjár-
festing í leiguíbúðum er fjarri því 

áhættulaus. Íbúða lánasjóður tap-
aði einna mest á fjárfestingum í 
slíkum verkefnum. - le / sjá síðu 6

Lífeyrissjóðir skoða kaup á 
leiguíbúðum á Hampiðjureit
Nokkrir lífeyrissjóðir íhuga að fjárfesta 4,3 milljarða króna í uppbyggingu leiguhúsnæðis á Hampiðjureitnum. 
Sjóðirnir hafa fengið heimild til að eiga íbúðarhúsnæði í útleigu en slíkar fjárfestingar eru ekki áhættulitlar.

Bolungarvík 8°  NNA 7
Akureyri 13°  SV 2
Egilsstaðir 20°  SV 4
Kirkjubæjarkl. 13°  SV 2
Reykjavík 13°  SV 3

Léttir til í kvöld    Í dag má víða búast við 
fremur hægri breytilegri átt eða hafgolu. 
Rigning í fyrstu en síðan skúrir og styttir 
að mestu upp í kvöld.  4

MENNING Íslenski safnadagurinn 
var í gær og stóð þá landanum 
víðast til boða að fara endurgjalds-
laust inn á söfn. Ekki er þó allt 
bundið við fortíðina sem gert var 
á þessum degi því um sjötíu börn 
komu saman við Þjóðminjasafnið 
til þess að leggja sitt af mörkum 
við að búa til framtíðarminjar. 

Verkefnið kallast Fornminjar 
framtíðarinnar. Börnin útbjuggu 
bækling þar sem þau sögðu frá 
sjálfum sér og spáðu í framtíðina. 
Þessi gögn voru svo grafin niður 
ásamt öðrum hlutum í túninu við 
Þjóðminjasafnið, sem á einmitt 
150 ára afmæli í ár. 

Verkefninu lýkur svo ekki fyrr 
en eftir 25 ár þegar minjarnar 
verða grafnar uppen þá munu 
þessi fullorðnu börn grafa munina 
upp og sjá hversu spámannlega 
þau eru vaxin. Allt fór fram í 
gær undir vökulu auga formanns 
afmælisnefndar Þjóðminjasafns-
ins, Vigdísar Finnbogadóttur. - jse 

Íslenski safnadagurinn:

Minjar fram-
tíðar grafnar

NIÐUR TIL FRAMTÍÐAR  Foldin við Þjóðminjasafnið fær nú að geyma hugleiðingar barnanna um framtíðina. Eftir tuttugu og 
fimm ár verður tímahylkið grafið upp og þá má sjá hvort þau séu spámannlega vaxin. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SVÍÞJÓÐ Maður vopnaður hnífi gekk 
berserksgang í bænum Varberg í 
Svíþjóð í gær. Maðurinn, sem er 24 
ára, stakk tvo menn og eina konu, 
en konan lést af sárum sínum. Hún 
var 85 ára. 

Lögreglan yfirbugaði árásar-
manninn en þegar hann neitaði 
að losa sig við hnífinn skaut hún 
manninn. Hann lést á sjúkrahúsi 
af sárum sínum. 

„Hann vildi ekki sleppa  hnífnum. 
Við hleyptum af viðvörunarskot-
um en svo urðum við að grípa til 
örþrifaráða,“ sagði yfirlögreglu-
þjónn Halland-lögreglunnar í gær. 

Það var um klukkan 10 í gær-
morgun að lögreglan í Varberg 
fékk tilkynningu um að maður 
hefði verið stunginn úti á miðri 

götu í bænum. Þegar lögreglan 
mætti á vettvang kom í ljós að 
fórnarlömbin voru fleiri og um 
klukkustund síðar kom önnur til-
kynning um hnífsstungu, þá innan-
húss. Þar hafði 18 ára strákur verið 
stunginn á heimili sínu á meðan 
hann svaf. 

„Nágrannar mínir sögðu að það 
væri strákur með hníf sem hljóp 
um og tók í hurðarhúna. Ég heyrði 
að hann hefði stungið  aldraða konu 
og strák sem lá sofandi í rúmi 
sínu,“ sagði vitni við sænska  blaðið 
Aftonbladet í gær. 

72 ára gömul kona sem býr í 
götunni var óttaslegin. „Þetta var 
rosalegur sunnudagsmorgunn. 
Skyndilega heyrast skothvellir, í 
litlu götunni okkar. Það var  skotið, 

lögreglan hrópaði og kallaði og 
þyrla sveimaði fyrir ofan húsið. 
Þetta var eins og sirkus.“ 

Ástæða árásarinnar er óljós 
en lögreglan leitar enn vitna að 
atburðarrásinni. Ingrid Ljuggren, 
sem stýrir rannsókn lögreglu, 
segir að ekkert bendi til þess að 
árásarmaðurinn hafi þekkt fórnar-
lömbin. - ka

Maður drap aldraða konu og stakk tvo til viðbótar á götu í Svíþjóð í gær:

Berserkur skotinn af lögreglu

➜ Reiturinn er við Stakk-
holt 2 til 4 í Reykjavík.

➜ Eins og nafnið gefur til 
kynna var þar áður verk-
smiðja Hampiðjunnar.

➜ Áformað er að reisa 
þar 12.000 fermetra 
atvinnu- og íbúðarhús-
næði.

➜ Þar á meðal eru 139 
íbúðir.

Hampiðjureiturinn

   Hann vildi ekki 
sleppa hnífnum. Við 

hleyptum af viðvörunar-
skotum en svo urðum við 

að grípa til örþrifaráða.
Yfirlögregluþjónn Halland-lögreglunnar



8. júlí 2013  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 2

SPÁNN Luis Bárcenas,  fyrrverandi 
gjaldkeri spænska Lýðflokksins, 
PP, segir að flokkurinn hafi orðið 
sér úti um fé með ólögmætum 
hætti í að minnsta kosti tvo ára-
tugi. Bárcenas sagði þetta í viðtali 
sem birt var í gær í dagblaðinu El 
País. Viðtalið var tekið skömmu 
áður en hann var úrskurðaður í 
gæsluvarðhald fyrir fjármálamis-
ferli sem varð lýðum ljóst eftir 
að upp komst um bankareikninga 
Bárcenas með himinháum inni-
stæðum í svissneskum bönkum. 

Segir fyrrverandi gjaldkerinn 
að flokkurinn hafi þegið fé frá 
framkvæmdaaðilum í byggingar-
geiranum og öðrum fyrirtækjum.   
 - jse

Lýðflokkurinn á Spáni:

Svört fjáröflun 
PP í tvo áratugi

SUÐUR-AFRÍKA Tíu drengir voru 
lagðir inn á spítala í Suður- 
Afríku í gær eftir að hafa gengið 
í gegnum manndómsvígslu. Vígsl-
urnar eiga sér stað þegar ungt 
fólk kemst á kynþroskaskeið en 
í sumum samfélögum er gengið 
hart að unglingunum. Drengirnir 
tíu voru umskornir. 

„Kynfæri drengjanna eru rotin 
og sködduð. Ástand þeirra er 
hreint út sagt skelfilegt,“ sagði 
Sizwe Kupelo, talsmaður heil-
brigðisráðuneytisins þar í landi. 

Tugir drengja hafa látið lífið 
það sem af er ári vegna umskurða 
sem framkvæmdir eru með skít-
ugum verkfærum og af vanþekk-
ingu. - ka

Grófar manndómsvígslur:

Kynfærin rotin 
og sködduð

VAKTI KÁTÍNU  Bæjarbúar og gestir Goslokahátíðar skemmtu sér vel þegar slökkvi-
liðsbílar keyrðu um bæinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P.  FRIÐRIKSSON

VESTMANNAEYJAR Slökkvilið Vestmannaeyja hélt upp á hundrað ára 
afmæli sitt á laugardaginn síðastliðinn, á sjálfri Goslokahátíðinni. 
Af því tilefni var elsti gripur stöðvarinnar gerður upp, en það er 
slökkviliðsbíll frá árinu 1929, af gerðinni Chevrolet. Bílar liðsins voru 
til sýnis fyrir gesti og gangandi. Slökkvibílarnir keyrðu um bæinn 
með sírenur í gangi til að halda upp á daginn. Uppátækið vakti mikla 
kátínu viðstaddra.   - ósk

Fögnuðu 100 ára afmæli Slökkviliðsins í Vestmannaeyjum:

Gerðu upp elsta grip stöðvarinnar

SPURNING DAGSINS

STJÓRNSÝSLA Í nýrri skýrslu 
Deloitte um Hjúkrunarheimilið 
Eir eru gerðar alvarlegar 
athugasemdir við stjórnskipulag 
og stjórnarhætti Eirar. 

Jón Sigurðsson, stjórnarformað-
ur Eirar, segir fátt hafa komið á 
óvart í þeim ábendingum. „Við 
erum nú þegar búin að breyta 
þessu öllu til betri vegar,“ segir 
hann. Skýrsla Deloitte var unnin 
að beiðni nýrrar stjórnar Eirar.

Frá því var greint í helgar-
blaði Fréttablaðsins að lögmaður 

Eirar ráðlegði 
stjórn um næstu 
skref, auk þess 
sem sérstakur 
saksóknari hafi 
málefni Eirar 
til rannsóknar. Í  
skýrslu Deloitte 
eru meðal ann-
ars  sagðar líkur 
á að greiðslur úr 

rekstri Eirar til stjórnenda hafi 
verið óeðlilegar. 

Deloitte bendir einnig á mistök 

sem gerð hafi verið við ákvarð-
anir byggingarframkvæmda. Til 
að fyrirbyggja að slíkt endurtaki 
sig verði að gera ríkari kröfur um 
bakgrunn, menntun og reynslu 
stjórnenda og stjórnarmanna 
stofnunarinnar. 

Þá er Ríkisendurskoðun átalin 
fyrir að veita heimildir til veðsetn-
ingar fasteigna Eirar á grundvelli 
formsatriða, í stað könnunar á fjár-
hagslegri stöðu stofnunarinnar og 
mati á fyrirhugðum  fjárfestingum. 
 - óká

Ríkisendurskoðun er átalin í skýrslu Deloitte fyrir að veita veðsetningarheimildir án rannsóknar:

Segir búið að laga stjórnskipulag Eirar

EIR  Í skýrslu sem Deloitte vann fyrir 
stjórn Eirar er bent á margar brotalamir 
í fyrri stjórnsýslu stofnunarinnar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

JÓN 
SIGURÐSSON

GARÐRÆKT Ræktun sem hingað til 
hefur ekki þekkst svo nokkru nemi 
hér nálægt norðurheimskauti virð-
ist ætla að ná að vaxa og dafna á 
Þingeyri. Þar eru til dæmis tóbaks-
plöntur sem teygja sig sífellt nær 
lofti heima hjá Ásgerði Soffíu 
Nönnudóttur. 

„Þetta er nú bara Havana 
 Golden-planta svo það er aldrei 
að vita nema ég geti boðið upp á 
Havana-Þingeyrarvindla á næstu 
Dýrafjarðadögum,“ segir Ásgerður 
Soffía og hlær við, en Dýrafjarðar-
dagar fóru einmitt fram um 
 síðustu helgi.

Það hefur verið frekar svalt 
fyrir vestan í sumar svo hún hefur 
ekki farið með Havana-plöntuna 
út en í garðinum er hún með kirsu-
berjatré, plómutré, eplatré, peru-
tré og hin ýmsu hnetutré. Þar að 
auki hefur tré af gerðinni Giant 
sequoias fest rætur í garðinum 
en slík tré geta náð hátt í hundrað 
metra hæð, þó ólíklegt sé að slík 
reisn verði yfir því í Dýrafirðinum.

„Við bjuggum nokkur ár í Nor-
egi og þar var okkur sagt að þar 
hafi verið ræktað tóbak á stríðsár-
unum,“ segir Ásgerður Soffía. „Svo 
ég hugsaði með mér að ef hægt er 
að rækta þetta í Noregi þá er það 
örugglega hægt á Íslandi líka.“ Og 
svo virðist vera því laufin eru um 
tíu til tuttugu sentímetra löng. 

Ásgerður segir að eiginmaður 
sinn, Gísli Hjálmarsson, hafi og 
eggjað hana til tóbaksræktunar 
enda tilhugsunin um Dýrafjarð-
ar-Havana-vindla afar spennandi. 
„Það verður eflaust hægt að byrja 
að þurrka þetta með haustinu en ég 
læt karlinn alveg um það,“ segir 
Ásgerður Soffía. Þó trén séu mörg 

í garðinum og af ýmsum gerðum 
eru fæst þeirra farin að bera ávöxt. 
„Þetta getur tekið nokkur ár og ég 
er frekar nýbyrjuð,“ segir hún. 
„Hins vegar kemur alltaf á kirsu-
berjatrén en ég læt fuglunum það 
eftir að tína af þeim,“ segir hún.

Ásgerður Soffía er ekki eini 
 tóbaksræktandinn á landinu því á 
fréttavefnum Feyki segir frá Svani 
Elíassyni sem hóf tóbaksræktun 
þar sem honum blöskraði verðið 
á tóbaki. Þær plöntur dafna nú vel 
undir berum himni á Hvamms-
tanga. jse@frettabladid.is  

Ræktar vindlatóbak 
og perur á Þingeyri
Tóbaksræktun lofar góðu á Þingeyri og Hvammstanga. Fyrir vestan er ræktað 
Havana Golden-tóbak og húsbóndinn vonast til að vefja vindla á næstu Dýra-
fjarðardögum. Húsfreyjan er einnig með mörg framandi tré í garði sínum.

ÁSGERÐUR SOFFÍA MEÐ TÓBAKSPLÖNTU  Hver veit nema hægt verði að vefja 
Havana-Þingeyrarvindla á næstu Dýrafjarðardögum. MYND/GÍSLI HJÁLMARSSON

   Þetta er nú bara 
Havana Golden-planta svo 
það er aldrei að vita nema 

ég geti boðið upp á 
Havana-Þingeyrarvindla á 

næstu Dýrafjarðadögum 
Ásgerður Soffía Nönnudóttir 

garðyrkjukona á Þingeyri

„Hrefna, ertu ekki orðin 
stressuð?“
„Jú, þetta er orðið algjört hvalræði.“
Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra, hefur ógilt ákvörðun 
forvera síns og minnkað til muna bannsvæði 
við hrefnuveiðum í Faxaflóa. Hrefna Rósa 
Sætran er matreiðslumeistari.

UTANRÍKISMÁL Bandarísk yfirvöld hafa farið fram á 
það við íslensk stjórnvöld að uppljóstrarinn Edward 
Snowden verði umsvifalaust handtekinn og framseld-
ur komi hann til Íslands. Bréf þess efnis liggur nú hjá 

utanríkisráðuneytinu. 
„Mér finnst þetta bara vera dæmi 

um að bandarísk yfirvöld eru búin 
að missa það. Það má eiginlega 
segja það með þessu bréfi,  þessari 
beiðni um að handtaka hann og 
framselja hann, fyrirfram,“ segir 
Birgitta Jónsdóttir, þingmaður 
Pírata.

Hún segir bréfið dulbúna, en 
greinilega, hótun af hálfu banda-

rískra stjórnvalda. Hún segir viðbrögð íslenskra 
stjórnvalda eiga að vera skýr, upplýsa eigi almenning 
um sendingar sem þessar og senda þær svo til baka 
til föðurhúsanna.

Ekki hefur fengist afrit af bréfinu en fréttastofa 
Stöðvar 2 hefur heimildir fyrir tilvist þess og að 
það hafi verið sent utanríkisráðherra. Ætla má að 
orðalagið þar sé svipað því sem bandaríska sendi-

ráðið í Venesúela sendi þarlendum yfirvöldum fyrir 
 nokkrum dögum.

Þar er þess krafist að Snowden verði handtekinn og 
framseldur til Bandaríkjanna um leið og hann kemur 
til Venesúela. Hann hafi verið kærður fyrir að hafa 
lekið leyniskjölum til fjölmiðla og verði hann sakfelld-
ur eigi hann yfir höfði sér allt að 30 ára fangelsi.  - hh

Bandarísk stjórnvöld sendu Íslendingum bréf vegna Edwards Snowden:

Dulbúin hótun segir pírati

Í ÓVISSU  Bandaríska uppljóstraranum Edward Snowden, sem 
dvalið hefur undanfarnar vikur á flugvelli í Rússlandi, hefur 
verið boðið hæli í Venesúela, Ekvador og Bólivíu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BIRGITTA 
JÓNSDÓTTIR
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KÍNA Vel stæðir Kínverjar eru 
margir hverjir farnir að ráða til 
sín ófrískar konur til að nálgast 
brjóstamjólk þeirra. 

Þeir sem þetta stunda telja að 
brjóstamjólkin geti komið í veg 
fyrir stress og jafnvel læknað 
sjúkdóma. „Kúnnarnir geta fengið 
móðurmjólkina beint í gegnum 
brjóstagjöf en það er líka mögu-
leiki að nota brjóstapumpu ef 
manni líður betur með það,“ segir 
Lin Jun hjá fyrirtækinu Xinxinyu, 
sem selur brjóstamjólkina. 

Telja mjólk lækna sjúkdóma:

Fullorðnir fá 
brjóstamjólk

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,  
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is, Sigurður Helgi Grímsson sigurdurhg@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  

FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

SVONA ERUM VIÐ

KLEENEX HANDÞURRKUR
2ja laga, 100 blöð í pakka
Verð 269 kr.

NICKY ELDHÚSRÚLLUR
2ja laga, 50 blöð, 4 rúllur/pk.
Verð 439 kr.
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PAPPÍR
Í Rekstrarlandi bjóðum við 
mikið úrval af pappírsvörum 
og leggjum áherslu á 
umhverfisvottaðar vörur.

LÁTRABJARG  Það er þægilegra að feta 
sig við Látrabjarg eftir að BTCV-liðar 
fóru um svæðið.

NÁTTÚRA Sjálfboðaliðar frá 
bresku samtökunum BTCV hafa 
lyft grettistaki í aðstöðu fyrir 
ferðamenn á nokkrum verndar-
svæðum Vestfjarðar í umboði 
Umhverfisstofnunar. 

Hóparnir létu til sín taka við 
Dynjanda, sem þykir með svip-
mestu fossum landsins, og í 
Vatnsfirði, en þar er svokölluð 
Hellulaug í fjöruborðinu falin 
fyrir augum vegfarenda. Á Látra-
bjargi var unnið að tröppum og 
aðstaðan bætt. Þá var unnið að 
upprætingu lúpínu sem hefur rutt 
sér til rúms í Breiðavík. - jse  

Aðstaða bætt fyrir vestan:

Sjálfboðaliðar 
leggja stíga

VIÐSKIPTI Tilboðum var tekið fyrir 
þrjá milljarða króna í útboði Arion 
banka á nýjum flokki sértryggðra 
skuldabréfa sem lauk fyrir helgi. 

Fram kemur í tilkynningu bank-
ans að alls hafi borist tilboð upp á 
rúma 3,7 milljarða króna. Ávöxt-
unarkrafa á tilboðum sem tekið 
var er 2,84 prósent. Þá kemur 
fram að stefnt sé á að skuldabréfa-
flokkurinn verði tekinn til við-
skipta í Kauphöll Íslands.  - óká

Skuldabréfaútboði lokið:

Tilboðum tekið 
fyrir 3 milljarða

22% Gistinóttum á hótelum 
fjölgaði um 22% á 

fyrstu fimm mánuðum ársins.
Gistinætur á hótelum fyrstu fimm 
mánuði ársins voru 693.400 en 
569.500 á sama tíma í fyrra. 
 Heimild: Hagstofan

BANDARÍKIN, AP Tvær kínverskar unglings-
stúlkur létu lífið og rúmlega 180 manns eru 
slasaðir eftir að flugvél Asiana Airlines 
brotlenti á alþjóðaflugvellinum í San Franc-
isco á laugardag. 

Flestir hinna slösuðu eru með minnihátt-
ar brunasár en 49 farþegar voru fluttir á 
sjúkrahús með alvarlega áverka. Yfir þrjú 
hundruð farþegar voru um borð í vélinni 
sem var að koma frá Seoul í Suður-Kóreu. 

Rannsóknarnefnd flugslysa  rannsakar 
nú slysið en talið er að vélin, sem er af 
 gerðinni Boeing-777, hafi komið of snemma 
inn til  lendingar og að hjól hennar hafi rek-

ist í varnar garð við enda flugbrautarinnar 
með þeim afleiðingum að stélið rifnaði af. 

Forstjóri Asiana Airlines-flugfélagsins, 
Yoon Young-doo, baðst afsökunar á slysinu 
á blaðamannafundi í Seoul í gær. Þar sagði 
hann flugmennina vera reynda og að það 
muni taka einhvern tíma að komast að því 
hvað fór úrskeiðis. 

Asiana Airlines er annað stærsta flug-
félag Suður-Kóreu. Flugvélar af gerðinni 
Boeing-777 eru einn vinsælasti kosturinn í 
millilandaflugferðum sem eru lengri en 12 
klukkustundir.

 - ka

Tveir eru látnir og rúmlega 180 eru slasaðir eftir að flugvél brotlenti í San Francisco á laugardag:

Talin hafa komið of snemma til lendingar

ILLA FARIN  Þota Asiana Airlines er illa farin en hélst þó 
saman að mestu í brotlendingunni. NORDICPHOTOS/GETTY

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
5-10 m/s sunnan til, annars hægari.

HLÝNAR Í VEÐRI  Það dregur smám saman úr úrkomu og á morgun verður 
úrkomulítið um allt land. Það hlýnar og horfur á að 20°C múrinn rofni austan til á 
landinu. Á miðvikudaginn verður áfram bjart austanlands en skýjað og súld vestan til.
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LEIÐRÉTT

Ranglega var sagt að Skógrækt 
ríkisins hafi komið að uppgræðslu 
við Dagmálatjörn í Biskupstungum í 
Fréttablaðinu á laugardag. Rétt er að 
verkefnið var á vegum Suðurlands-
skóga, sem er eitt af landshlutabundnu 
skógræktarverkefnunum og er aðskilið 
frá Skógrækt ríkisins. Þá var ranglega 
sagt að Borgþór Magnússon starfaði 
við Náttúrustofnun Íslands, rétt er að 
hann starfar fyrir Náttúrufræðistofnun 
Íslands.

NOREGUR Kona á sextugsaldri 
fannst látin á tjaldsvæði í norska 
bænum Helgeland á sunnudag. 
Lögregla á svæðinu telur að and-
látið hafi borið að með saknæm-
um hætti og segir að maður tengd-
ur konunni sé nú í haldi. 

Lík konunnar fannst í tjald-
vagni sem geymdur er á tjald-
svæðinu allt árið um kring. 
Lögreglan bíður nú niðurstöðu 
krufningar sem mun væntanlega 
leiða í ljós hvað dró konuna til 
dauða.

Fannst látin í tjaldvagni:

Karlmaður í 
haldi lögreglu

EGYPTALAND Tugir þúsunda 
stuðnings manna stríðandi fylkinga 
í Egyptalandi sýndu styrk sinn í 
fjöldagöngum á götum Kaíró í gær. 

Stuðningsmenn Mohammad 
Morsi, sem herinn steypti af stóli 
forseta þann 3. júlí, hafa haldið til 
við Rabaa al-Adawiya-moskuna 
undanfarna viku en gengu í gær að 
höfuðstöðvum hersins. Andstæð-
ingar söfnuðust saman á Tahrir-
torginu.

Morsi situr í gæsluvarðhaldi 
og hefur Adly Mansour, yfirdóm-
ari stjórnlagadómstólsins, tekið 
við valdataumunum. Fréttir bár-
ust af því fyrir helgi að til stæði 
að Mohammed Elbaradei, einn af 
leiðtogum stjórnarandstöðunnar, 
ætti að taka við forsetaembættinu, 
en þær fréttir hafa verið bornar til 
baka. Óvíst er hvort herinn ætli sér 
að skipta um forseta bráðlega.

Mótmælaaldan í Egyptalandi 
hófst snemma árs 2011 þegar setu 
Hosni Mubarak á forsetastóli var 
mótmælt. Hann hafði verið ein-
ráður í landinu í nærri þrjá ára-
tugi. Skömmu síðar hrökklast 
 Mubarak frá völdum og herinn 
hljóp í  skarðið. Í lok árs 2011 hófust 
þingkosningar í Egyptalandi. Fáum 
kom á óvart Íslamistar unnu þar 
glæstan sigur.  Í forsetakosning-
unum sigraði Morsi naumlega. En 
herinn tók sér aukin völd á kostnað 
forsetans með breytingu á stjórnar-
skrá. Stjórnarskrárdómstóll lands-
ins leysti upp neðri deild þingsins 
og herinn rýmdi þingið.

Þann 30. júní 2012 tók Morsi 
formlega við embætti forseta. Örfá-

um mánuðum síðar hafði Morsi 
leyst helstu leiðtoga hersins frá 
störfum og ógilt síðustu stjórnar-
skrárbreytingu hersins sem kosið 
hafði verið um. 

Fjölmenn mótmæli gegn 
 aðgerðum Morsi brutust út. Í fram-
haldinu varð til ný stjórnarskrá, 

sem samþykkt í þjóðaratkvæða-
greiðslu undir lok ársins.

Þann 30. júní síðastliðinn, tóku 
milljónir þátt í mótmælum gegn 
Morsi og kröfðust afsagnar hans.

Þann þriðja júlí var Morsi svo 
velt af stóli forseta af hernum og 
hann handtekinn.  olof@frettabladid.is

Óvíst hvort nýr forseti 
tekur við bráðlega
Ekkert lát er á harkalegum átökum milli stuðningsmanna forsetans fyrrverandi, 
Mohammad Morsi, og andstæðinga hans. Óvíst er hvort enn standi til að Moham-
med Elbaradei taki við embætti forseta af yfirdómara stjórnlagadómstólsins.

Bræðralag múslima er trúarhópur og pólítískt afl í Egyptalandi sem 
aðhyllist íslamska trú. Eftir byltinguna í kjölfar afsagnar Mubarak, fyrrum 
 einvalds Egyptalands, var hópurinn viðurkenndur samkvæmt lögum og er 
af mörgum talinn vera sterkasta og skipulagðasta póltíska afl í Egypta-
landi. Stjórnmálaflokkurinn The Freedom and Justice Party var svo stofn-
aður út frá Bræðralaginu eftir að Mubarak hætti, til að ganga pólitískra 
erinda Bræðralagsins. Ásamt Morsi hafa að minnsta kosti þrír aðrir for-
kólfar Bræðralagsins verið handteknir eftir að Morsi var steypt af stóli.

Trúarlegur stjórnmálaflokkur

BÆNASTUND  Stuðningsmenn Bræðralags múslima báðust fyrir á meðan mótmæl-
um stóð í gær. NORDICPHOTOS/AFP
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STÆRSTA
FLUGUVEIÐIBÚÐ LANDSINS

TOPO FLUGUVEIÐIPAKKI
Redington Topo stöng, Crosswater fluguhjól, Rio Mainstream flotlína, 
undirlína, taumur og taumaefni.  Klippa, flugubox og flugur fylgja.
Verð fyrir allt þetta aðeins 36.900,-

CROSSWATER FLUGUVEIÐIPAKKI
Redington Crosswater stöng, Crosswater fluguhjól,
Rio Mainstream flotlína og Rio undirlína.
Verð aðeinsVerð aðeins 29 90029.900 -,

PURSUIT FLUGUVEIÐIPAKKI
Redington Pursuit stöng, Pursuit fluguhjól, Rio flotlína 
og Rio undirlína. Lífstíðarábyrgð á stöng.
Verð aðeins 39.900,-

VOYANT FLUGUVEIÐIPAKKI 
VOYANT fluguveiðipakki Redington Voyant stöng, Surge fluguhjól, Rio 
flotlína og Rio underlína.
Verð aðeins 59.900,-

SAGE APPROACH
Sage Approach er miðhröð stöng sem auðvelt er að vinna með jafnt fyrir
byrjendur sem lengra komna. Einhver besta byrjendastöngin á markaðnum
í dag.
Verð aðeins 49.900,-

SAGE RESPONSE
Response er enn kraftmeiri en gamla Flight. og ræður vel við þyngri flugur 
og sterkari vind.   Response er góður kostur fyrir byrjendur jafnt sem vanari 
kastara.
Verð aðeins 59.900,-

RIO LEGGUR LÍNUNA Fullkomnar línur fyrir allar aðstæður
FULLKOMIN ÁBYRGÐ!
Villtur í línufrumskóginum? Treystu Rio og ráðleggingum okkar.  Ef þú ert 
ekki ánægður með Rio línuna þína máttu skila henni innan 10 daga og við 
endurgreiðum þér.  Verð fra 6.990,-(Mainstream Trout WF)

LAMSON FLUGUHJÓL
Frábær bandarísk fluguhjól með einhverri mýkstu og bestu bremsu sem þú
færð.  Margar gerðir og stærðir.
Verð frá 25.900,-

SCIERRA CC3 XP VÖÐLUPAKKI
Scierra CC3 XP öndunarvöðlur.  Nýjar sumarið 2013.  
Nýja módelið kemur í stað eldri gerðar sem notið hefur 
mikilla vinsælda síðustu ár.
Sterkar vöðlur með góðri útöndun.  Neopren sokkar og
áfastar sandhlífar.  Stillanlegt belti og góður g góður
brjóstvasi. Scierra Contour vöðluskór.  Léttir 
og sterkir skór  með filtsóla.
Hefur þú séð betra verð á vönduðum
öndunarvöðlum og skóm?

Fullt verð 44.990,-
Tilboðsverð  29.995,-

SIMMS FREESTONE PAKKATILBOÐ
Fjögurra laga Quadralam Torey öndunarfilma með góðri
útöndun.  Góðir vasar, áfastar sandhlífar.  Fótlaga sokkar. 
Simms Freestone skór úr sterku gerviefni. 
Frábær ökklastuðningur.  Filtsóli

Fullt verð 68.800,-
Tilboðsverð  53.900,-

REDINGTON KVENVÖÐLUR OG SKÓR
Þriggja laga öndunarvöðlur úr lipru og góðu efni.  Dömusn
Áfastar sandhlífar og góður vasi.  Belti fylgir.  Vöðlunum 
fylgja góðir og léttir skór úr slitsterku efni.  
Filtsóli undir skóm.

Fullt verð 53.990,-
Tilboðsverð  42.995,-

JERRY SIEM
Í VEIÐIHORNINU

SIMON GAWESWORTH 
Í VEIÐIHORNINU

AF HVERJU REDINGTON? Bandarísk hönnun, 
hagstætt samspil verðs og gæða, lífstíðar-
ábyrgð frá framleiðanda. Redington vörurnar 
hafa sannað sig hér á landi undanfarin ár.

AF HVERJU SAGE? Allar Sage stangir eru 
handgerðar í Bandaríkjunum.  Karakter sem 
hentar byrjendum sem lengra komnum.  Allar 
Sage stangir eru með alvöru lífstíðarábyrgð 
frá framleiðanda.  Sanngjarnt verð.

nið.  

KONUVÖÐLUR

VEIÐI 2013 - NÝJA VEIÐIHORNSBLAÐIÐ

NÁÐU ÞÉR Í EINTAK Í VEIÐIHORNIÐ STRAX Í DAG
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EFNAHAGSMÁL Lífeyrissjóðir 
huga nú að því að fjárfesta í 139 
 íbúðum á Hampiðjureitnum svo-
kallaða við Stakkholt í Reykjavík. 
Fjárfestingin hljóðar upp á 4,3 
milljarða króna og eru íbúðirnar 
ætlaðar á almennan leigumarkað.

Framkvæmdir hófust á ný fyrr 
á þessu ári og eru nú í fullum 
gangi eftir að hlé sem var gert 
á þeim eftir hrun. „Við leggjum 
áherslu á minni íbúðir. Meðal-
stærðin á íbúðunum er 88 fer-
metrar en það er markaður fyrir 
íbúðir af þessu tagi,“ segir Þor-
valdur Gissurarson, forstjóri og 
eigandi ÞG verktaka, sem sjá um 
framkvæmdina. „Áætlað er að 
fyrsta áfanga, með 70 íbúðum, 
ljúki haustið 2014 en stefnt er að 
því að  fullnaðarframkvæmdum 

l j ú k i  v o r i ð 
2015.“

ÞG  verktakar 
eru nú búnir 
að skrifa undir 
sa mni ng v ið 
fjármálafyrir-
tækið Centra 
fyrirtækjaráð-
gjöf ehf. sem 
vinnur nú að því 

að kynna verkefnið fyrir helstu 
lífeyrissjóðum landsins.

„Þetta er einstakt verkefni því 
meðalstærð á íbúðum er í minni 
kantinum og gífurleg eftirspurn 
er eftir íbúðum hjá ungu fólki 
sem á ekki fyrir útborgun á eigin 
húsnæði,“ segir Sigurður Harðar-
son, framkvæmdastjóri og með-
eigandi Centra. 

„Við höfum kynnt  verkefnið 
fyrir stærstu  lífeyrissjóðunum 
og nú eru þeir að kanna fýsi-
leika  fjá rfest i nga r i n na r,“ 
bætir  Sigurður v ið sem 
 segist jákvæður á útkomuna. 
„Centra er búið að gera samkomu-
lag um kaupin á íbúðunum og ég 
hef fulla trú á því að lífeyrissjóð-
irnir eigi eftir að koma með fjár-
magn inn í verkefnið. Það er eðli-
legt að leiga sé valkostur fyrir 
alla og við viljum stuðla að því.“

Sveinn Halldórsson, ráðgjafi 
lífeyrissjóðanna í húsnæðismál-
um, segir að verulegur skortur 
sé á leiguíbúðum á höfuðborgar-
svæðinu. „Nú er mun erfiðara 
fyrir ungt og tekjuminna fólk að 
kaupa sér húsnæði og því vert 
fyrir lífeyrissjóðina að kanna 

slíka fjárfestingarmöguleika,“ 
segir Stefán en ítrekar þó að 
það sé ekki í hans verkahring að 
ákveða slíkt. 

„Nú hafa lífeyrissjóðirnir tekið 
höndum saman og eru að skoða 
mögulega aðkomu þeirra að upp-
byggingu leigumarkaðar. Svo er 

það þeirra að taka ákvörðun um 
einstök verkefni.“

Fréttablaðið fékk þau svör frá 
nokkrum lífeyrissjóðum að þetta 
einstaka mál hafi verið kynnt 
fyrir þeim en engar ákvarðanir 
hafi þó verið teknar um málið.

 lovisa@frettabladid.is

Lífeyrissjóðirnir hugleiða kaup á 
leiguíbúðum á Hampiðjureitnum
Nokkrir lífeyrissjóðir kanna nú hvort fýsilegt sé að fjárfesta fyrir 4,3 milljarða króna í leiguíbúðum á Hampiðjureitnum.  Fjármálafyrirtækið 
Centra hefur gert samning um kaupin og eru menn bjartsýnir á að lífeyrissjóðirnir eigi eftir að koma með fjármagn inn í verkefnið.

FRAMKVÆMDIR  Framkvæmdir á Hampiðjureitnum hófust á ný fyrr á árinu eftir nokkurt hlé. Fyrirhugað er að reisa 139 leiguíbúðir á reitnum, og er áætlað að framkvæmdum ljúki árið 2015.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SIGURÐUR 
HARÐARSON

Árið 2011 var lögum breytt þannig að lífeyrissjóði er nú heimilt að stofna 
félag um rekstur íbúðarhúsnæðis og gera samning við einkaaðila um 
slíkan rekstur, þar á meðal fasteignum til útleigu.

Lífeyrissjóðum er jafnframt heimilt að fjárfesta í íbúðarhúsnæði og 
halda því við yfirtöku.

Í ljósi rannsóknarskýrslu Alþingis um Íbúðalánasjóð eru fjárfestingar 
til leiguíbúða ekki áhættulitlar en sjóðurinn tapaði einna mest á fjár-
festingum sínum til slíkra verkefna.

Lögum breytt um starfsemi lífeyrissjóða

SJÁVARÚTVEGUR Vinnslustopp 
hófst hjá fiskvinnslu Vísis á Þing-
eyri fyrir helgi.  Vinnslustoppið 
mun vara í þrjár vikur en þá 
taka sumarleyfi starfsmanna 
við. Ástæðan er sú að kvótinn er 
búinn og ekki fæst nægilegt hrá-
efni til að halda vinnslu gangandi. 
Um fjörutíu manns vinna í fisk-
vinnslunni. 

Hafþór Guðmundsson verk-
stjóri segir að þrátt fyrir þetta sé 
engin barlómur í Þingeyringum. 
Til dæmis varði  vinnslustoppið 

mun lengur í fyrrasumar, eða í 
tvo mánuði, fyrir utan sumar-
leyfið sem var einn mánuður. 
Svo hefur verið mikið að gera frá 
því vinnsla fór af stað síðastliðið 
haust. Þar að auki var hætta á að 
vinnslustoppið yrði mun lengra 
en þrjár vikur sem varð svo ekki 
raunin. 

Eins hafa margir að einhverju 
öðru að snúa en aðrir verða að 
fara á atvinnuleysisbætur. „Hér 
eru nokkrir Pólverjar sem ætla að 
skreppa heim til Póllands. Ein er 

að spá að fara til  Patreksfjarðar, 
það vantar í sumarafleysingar 
þar, og svo var eigandinn á hótel-
inu að reyna að fá fólk til starfa.“ 
Hann segir enn fremur að aðrir 
hafi hvort sem er þurft að hverfa 
frá vinnu frá og með deginum í 
gær þar sem leikskólinn fór þá í 
sumarlokun.

Vísir á og rekur fjórar starfs-
stöðvar. Þær eru í Grindavík, 
þar sem höfuðstöðvar þeirra eru 
 einnig, á Djúpavogi, Húsavík og 
Þingeyri.     - jse

Þriggja vikna vinnslustopp er hafið hjá fiskvinnslu Vísis á Þingeyri vegna hráefnisskorts:

Hljóðið gott þrátt fyrir vinnslustopp

Í AÐGERÐ  Það verður ekki fyrr en í 
haust sem aftur verður tekið á þeim 
gula hjá Vísi á Þingeyri.
 MYND/HAFÞÓR GUÐMUNDSSON

1. Hvar opnaði fjörutíu herbergja 
hótel í júníbyrjun?
2. Hvað rekur hin fjórtán ára gamla 
Eydís Sól Steinarrsdóttir?
3. Hvaða landsliðskona í knattspyrnu 
leggur skóna á hilluna í haust?

SVÖR

 1. Patreksfi rði. 2. Hjólaleigu. 
3. Katrín Jónsdóttir.

VEISTU SVARIÐ?
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Laxasneiðar

Glænýr Villtur Lax

Sítrónu Lime 
Laxasteikur  

Mangó Chilli 
Laxasteikur   

Laxaflök, beinlaus Laxasneiðar   

Marineraður lax 
tilbúinn beint á grillið

Marineraður lax 
tilbúinn beint á grillið

Laxaflök, beinlaus

Glænýr Villtur Lax

Glænýr EldislaxGlænýr Eldislax
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HEILSUHEGÐUN KARLA OG 
KVENNA 
Heilsa og líðan 
Íslendinga 2009

ATVINNULÍF Fyrirtækið Hafkalk 
á Bíldudal, sem framleiðir fæðu-
bótaefni úr kalkþörungum, er við 
það að ná samningum við bresk 
fyrirtæki um útflutning og dreif-
ingu á fæðubótarefnum á Bret-
landi. 

Jörundur Garðarsson, stofn-
andi fyrirtækisins, segist von-
ast til þess að hægt verði að hefja 
útflutning á næstu mánuðum. Á 
síðasta ári seldi Hafkalk um 50 
þúsund box hér innanlands en 
ef samningar nást við Breta er 
hugsan legt að umfangið jafnvel 
fjórfaldist, segir hann. 

Tveir starfa í fyrirtækinu ásamt 
Jörundi, en hann segir að ef hafist 
verður handa við útflutning þurfi 
vissulega að bæta við vinnandi 
höndum.

Auk þess að framleiða fæðubót-
arefnið Hafkalk, sem styrkir aðal-
lega brjósk og bein, býður fyrir-
tækið upp á töflur sem hjálpa fólki 
að slaka á, og töflur sem eru ríkar 
af Omega þrjú-fitusýrum.

Kalkþörungaverksmiðja tók til 
starfa á Bíldudal árið 2007 og sá 
Jörundur tækifærin samfara því. 
Hann kom Hafkalki á koppinn árið 
2009. Fyrirtækið er einnig sölu-
aðili hér innanlands fyrir stein-
efnafóður og jarðvegsbætiefni 
sem framleitt er í verksmiðjunni. 

Meðal fyrstu kúnna til að kaupa 
steinefnafóður var Jónatan Magn-
ússon, bóndi á Hóli í Önundarfirði. 
Hann segir efnið mikilvægt heilsu-
fari kúa. „Ég lenti í því að stein-
efnafóðrið kláraðist hjá mér og það 
leið ekki nema vika þar til kýrn-
ar voru komnar með doða og voru 
ósköp ólíkar sjálfum sér,“ segir 

hann. Hann segir einnig að stein-
efnafóðrið jafni sýrustig í vömb 
og að það auki prótein í mjólk. „Ef 
við einföldum þetta þá má segja 
að þetta slái á nábítinn hjá þeim,“ 
segir hann kankvís.

Jörundur segir að hann hafi 
reynt að selja knattspyrnufélög-
um jarðvegsbætiefnið þar sem 
það hindrar mosavöxt og geri grasi 
gott. „En það virðist vera erfitt 
að breyta einhverri hefð í þeim 
efnum, hins vegar hafa  nokkur 
sveitarfélög notað þetta á sína 
garða og tún með góðum árangri,“ 
segir hann.   jse@frettabladid.is   

Semja við Breta um 
arnfirskt hafkalk
Fyrirtæki á Bíldudal stendur í samningum við bresk fyrirtæki um útflutning og 
dreifingu á fæðubótarefninu Hafkalki. Fimmtíu þúsund box voru seld innanlands 
í fyrra. Umfangið fjórfaldast ef af samningum verður segir stofnandinn.

FÆÐUBÓT  Jörundur Garðarsson bindur fæðubótina í töflur í gamla Landsbanka-
húsinu á Bíldudal.  

LÝÐHEILSA Gögn úr könnun framkvæmdri af 
Landlæknisembættinu sýna að jákvætt sam-
band var milli tekna og líkamlegrar heilsu. 
Þetta átti sérstaklega við þegar skoðuð var 
dreifing á tekjum þeirra sem töldu sig búa við 
mjög góða líkamlega heilsu. 

Því hærri sem tekjurnar voru því fleiri 
töldu  líkamlega heilsu sína mjög góða. Niður-
stöður reyndust sambærilegar hvað varðar 
sambandið milli líkamlegrar heilsu og mennt-
unarstigs. Eftir því sem menntun var meiri 
mátu fleiri líkamlega heilsu sína mjög góða.

Þegar skoðuð var hegðun sem hefur jákvæð 
áhrif á heilsu fólks sást að karlar voru mun 

ólíklegri en konur til þess að fylgjast með 
blóðþrýstingi sínum og til þess að hætta að 
neyta áfengis eftir að hafa hafið drykkju. 

Gögn úr sömu könnun benda enn fremur til 
þess að þeir sem eru tekjuhærri og með meiri 
menntun séu líklegri til að stunda heilsusam-
lega hegðun heldur en þeir sem hafa minni 
tekjur og menntun. 

Eftir því sem menntunarstig og tekjur ein-
staklinga voru hærri, þeim mun minni líkur 
voru á því að þeir reyktu daglega. Árið 2009 
voru konur líklegri en karlar til að reykja 
daglega en þá sögðust 13,8 prósent kvenna 
reykja daglega og 11,9 prósent karla.  - ósk

Könnun Landlæknisembættisins sýnir jákvætt samband á milli tekna, menntunar og líkamlegrar heilsu:

Fólk með góð laun ánægðara með heilsuna

Reykja 
daglega

Stjórna 
ekki 

drykkju

Fylgjast 
með blóð-
þrýsting

Eru sjaldan 
úthvíld

Ávextir 
daglega

11,9 13,8 9,8

81,7

16,6
24

3,8

89

22,1

44,1

   Ég lenti í því að 
steinefnafóðrið kláraðist 
hjá mér og það leið ekki 

nema vika þar til kýrnar 
voru komnar með doða 

og voru ósköp ólíkar 
sjálfum sér.

Jónatan Magnússon 
bóndi á Hóli í Önundarfirði

MIKIL ÁTÖK Í MIKLAGARÐI   Yfirvöld í Tyrklandi beita öllum brögðum til að reyna 
að hafa hemil á mótmælendum. Lögreglan hefur sett upp vegatálma, sprautað tára-
gasi og vatni á mótmælendur. Hér má sjá óeinkennisklæddan lögreglumann grípa 
einn mótmælanda glóðvolgan í fjölmennum mótmælum í Istanbúl. NORDICPHOTOS/AFP 

Mótmæli halda áfram í Tyrklandi

ÍÞRÓTTIR Gólfklúbbur  Ísafjarðar 
hefur gripið til þess ráðs að 
vökva nokkrar flatir á velli sínum 
með kúahlandi en ástand þeirra 
var orðið nokkuð lélegt. Hlandið 
var fengið frá Árna Brynjólfssyni 
bónda á Vöðlum í Önundafirði en 
hann var ekki í neinum vanda að 
skilja hlandið frá mykjunni. 

„Ég bíð svo bara spenntur eftir 
að sjá hvernig þetta virkar hjá 
þeim,“ segir Árni. Hann segir 
vel hægt að gera þetta án þess að 
lyktin angri golfarana um of. - jse

Ráðagóðir golfarar á Ísafirði:

Hland á flatir 
golfklúbbsins

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
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Ef þú átt leið um Fljótsdal í sumar er uppplagt að koma við

í gestastofunni í Végarði og kynnast Fljóttsdalsstöð, stærstu

vatnsaflsstöð landsins. Þar er heitt á könnnunni alla daga

í sumar og boðið upp á leiðsögn við Káraahnjúkastíflu og 

Hálslón, vatnsmesta lón landsins.

Gestasttofur Landsvirkjunar eru opnar 100-17 alla daga í allt sumar:

Búrfellsstöð 
Gagnvirk orkusýning og vindmyllur á Hafinnu
Kröflustöð 
Jarðvarmmasýning í gestastofu

Fljótsdalsstöð  
Gestastofa í Végarði og leeiðsögn um Kárahnjúka
mið. og lau. 14-17. Nánari upplýsingar á 
www.landsvirkjun.is/heiimsoknir

FRAMKVÆMDIR Landsvirkjun hefur 
samið við portúgalska fyrirtækið 
Efacec Energia um framleiðslu á 
vélaspennum í Búrfellsvirkjun. 
Í umfjöllun á fréttavef Electric 
Light & Power er samningurinn 
verðmetinn á 19 milljónir Banda-
ríkjadala, eða sem svarar 2,4 
 milljörðum króna.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Landsvirkjun er um viðhald að 
ræða í virkjuninni, sem komin er 
til ára sinna. Smíði  Búrfellsstöðvar 
var lokið árið 1972. Eftir 

 endurnýjun búnaðar virkjunar-
innar árin 1997 til 1999 jókst afl 
hennar úr 210 í 270 megavött. 

Engin aflaukning fylgir viðhald-
inu nú. Að sögn Magnúsar Þórs 
Gylfasonar, yfirmanns samskipta-
sviðs Landsvirkjunar, eru íhlut-
irnir, sem samið hefur verið um 
kaup á nú vegna viðhalds Búrfells-
virkjunar, með þeim dýrari sem 
þarf að kaupa í vatnsaflsvirkjanir.

Gengið var til samninga við Efa-
cec í kjölfar útboðs sem fram fór á 
Evrópska efnahagssvæðinu.  - óká

Efacec Energia landar samningi um endurnýjun spenna í Búrfellsvirkjun:

Uppfærslan kostar 2,4 milljarða

BÚRFELLSVIRKJUN  Smíði Búrfells-
virkjunar, ofarlega í Þjórsá, tók tíu ár, en 
virkjunin var tekin í notkun árið 1972. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KANADA, AP Flutningalest hlaðin 
olíu fór út af sporinu í austurhluta 
Kanada aðfaranótt laugardags. Að 
minnsta kosti fimm eru látnir og 
óttast lögregluyfirvöld að talan 
kunni enn að hækka töluvert. Um 
80 er enn saknað. 

Gríðarleg sprenging varð þegar 
lestin fór út af sporinu. Talið er 
að 30 byggingar hafi eyðilagst í 
sprengingunni. 

„Þetta var eins og í bíómynd. 
Bíllinn fyrir framan mig tókst á 
loft og lenti á hliðinni fyrir  framan 

mig. Ég forðaði mér út og hljóp 
eins hratt og ég gat,“ sagði vitni 
við AP-fréttaveituna. - ka

Fimm látnir og 80 saknað eftir lestarslys í Kanada:

Lestin fór af sporinu

GRÍÐARLEG EYÐILEGGING 
  Sprengingin sem varð þegar flutninga-
lestin fór út af sporinu var mikil. 

SAMFÉLAGSMÁL Munur á meðal-
aldri foreldra þegar þeir  eignast 
sitt fyrsta barn hefur haldist eins 
síðustu 150 ár. Karlar eru að jafn-
aði þremur árum eldri en konur 
þegar frumburður fæðist, en sam-
kvæmt tölum frá Hagstofu Íslands 
hefur meðalaldur beggja kynja 
hefur þó hækkað samhliða töluvert 
undanfarna áratugi. 

Þessi munur gæti varpað ljósi 
á raunverulega stöðu kvenna, en 
samkvæmt Ólöfu Garðarsdóttur, 
prófessors í sagnfræði við Háskóla 
Íslands (HÍ), ætti aldursmunurinn 
að hafa minnkað undanfarna ára-
tugi í ljósi breytinga í samfélaginu. 

„Þetta ætti 
í raun ekki að 
eiga við í dag 
þar sem þetta er 
gömul hefð sem 
var auðveldara 
að útskýra þegar 
k a rl a r  vor u 
fyrir vinnur og 
konurnar dvöldu 
heima,“ segir 

hún. „Launamisrétti kynjanna 
gæti verið ein birtingarmynd 
þessa því konur lenda oftar í því 
að bíða á meðan karlarnir klára 
menntun og komast á vinnumark-
aðinn.“

Hún bendir á  að það 
 áhugaverðasta í tölunum sé að 
 munurinn hafi haldist í þessum 
þremur árum síðustu 150 ár að 
minnsta kosti. „Maður hefði  haldið 
að þetta myndi réttast af þegar 
gert er ráð fyrir að báðir aðilar 
séu á vinnumarkaði,“ segir hún. 
„Konur eiga ekki að hafa öðru-
vísi stöðu en  karlar. En kannski 
er þetta  vísbending um að svo sé 
ekki.“

Þ orgerður  E i na rsdót t i r, 
 prófessor í kynjafræði við HÍ, 
segir tölurnar endurspegla gamlar 
hugmyndir um valdahlutfall kynja 
í parasamböndum og sé samfélags-

leg hefð til að viðhalda þeim mun. 
„Þetta hefur verið sett í sam-

band við valdamun kynjanna í 
parasamböndum. Yngri stelpa 
hefur í flestum skilningi minni 
völd,“ segir hún. „Og strákar eru 
með yngri stelpum en ekki öfugt. 
Og það hefur greinilega haldist 
svona vel.“  sunna@frettabladid.is

Aldursmunur foreldra eins 
í dag og fyrir 150 árum
Munur á meðalaldri karla og kvenna við fyrsta barn hefur verið þrjú ár í 150 ár. Ætti ekki að eiga við í dag, 
segir sagnfræðingur. Endurspeglar gamlar hugmyndir um valdaskiptingu kynjanna, segir kynjafræðingur. 

ÞORGERÐUR 
EINARSDÓTTIR

MUNURINN HELST  Meðalaldursmunur íslenskra foreldra við fyrsta barn hefur 
 haldist í þremur árum síðustu 150 ár.  NORDICPHOTOS/GETTY

LÖGREGLUMÁL Lögreglan sótti tvo 
laumufarþega í súrálsskipið UBC 
TAMPA í fyrradag. Þetta kom 
fram á fréttavef RÚV í gær. 
Fjörutíu mínútum eftir að 
 skipið lagði úr höfn við álverið í 
Straumsvík uppgötvaði skipstjóri 
þess að 39 ára og 27 ára laumu-
farþegar væru um borð. 

Skipið snéri við og sigldi á móti 
lögreglumönnunum sem sigldu út 
á lóðsbáti og mættu skipinu um 
fjórum mílum frá landi. Menn-
irnir villtu á sér heimildir og 
sögðust vera frá Las Vegas en að 
endingu sögðust þeir vera hælis-
leitendur. Þeir voru fluttir í fang-
elsið á Hverfisgötu. Þetta eru 
ekki þeirra fyrstu kynni af lög-
reglunni hér á landi. - jse 

Lögreglan sótti tvo af sjó:

Laumufarþegar 
í súrálsskipi

ÍTALÍA Ítalska lögreglan hefur 
handtekið mafíuforingjann 
Roberto Pannunzi en hann var 

framseldur til 
heimalandsins 
frá Kólumbíu á 
laugardaginn. 

Pannunzi var 
handtekinn í 
verslunarmið-
stöð í Bogota 
á föstudaginn 
eftir sameigin-
lega aðgerð 

 kólumbískra yfirvalda og banda-
rískra löggæsluyfirvalda. 

Mafíuforinginn er sakaður um 
að standa að baki innflutningi á 
allt að tveimur tonnum af kókaíni 
frá Suður-Ameríku til Evrópu í 
hverjum mánuði, en Pannunzi er 
foringi Ndrangheta-glæpagengis-
ins. „Þetta er stærsti kókaín-
framleiðandi í heimi,“ sagði yfir-
saksóknarinn Nicola Gratteri.

Mafíuforingi handtekinn:

Var framseldur 
frá Kólumbíu
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Frumburðir 
fæddir

MEÐALALDUR FORELDRA VIÐ FYRSTA BARN

Karlar

Konur

   Þetta ætti í raun 
ekki að eiga við í dag

Ólöf Garðarsdóttir, prófessor í 
 sagnfræðiROBERTO 

PANNUNZI
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*Vatnsmagn í miðlunarlónum er mæælt 
 í gígaalítrum (milljörðum lítra).

Orkuforðinn okkar

Vatnnsaflsstöðvar nota fallþunga
vatnns til að knýja hverfla sem 
vinnna rafmagn. Úrkomu og 
leysingavatni af jöklum land-
sins er safnað í uppistöðulón, 
semm flest eru á hálendinu.
Vatnnsforðinn nær hámarki síðð-
summars og gerir kleift að vinna 
raforku jafnt og þétt allt árið.

Krókslón
Hágönngulón
Blöndulón

Þórisvvatn

Hálslóón

g g

2100 

1400 

412 
320 
140 

Gl*

 Glæsilegt 4 mannaColeman Mackenziefjölskyldutjald

til að halda súpunni  

heitri í útilegunni

undir allt góðgætið

ómissandi í ferðalagið

Kauptu pakka af Knorr bollasúpu og skráðu þig  

til leiks á knorr.is.  Mundu að geyma kvittunina  

fyrir kaupum á Knorr bollasúpu því framvísa  

þarf henni gegn afhendingu vinninga.

Dregið verður 31. júlí nk.

HVIMLEIÐIR GESTIR  Sveitarfélagið 
Árborg hefur fengið leyfi til að skjóta 
kanínur á Eyrarbakka og Selfossi. Dýrin 
hafa fjölgað sér gríðarlega.

UMHVERFISMÁL Umhverfisráðu-
neytið hefur gefið Sveitarfélag-
inu Árborg leyfi til þess að 
drepa kanínur á Eyrarbakka og 
 Selfossi. Kanínurnar hafa fjölgað 
sér gríðarlega á þessum stöðum 
undanfarið og valda miklu tjóni í 
görðum fólks og víðar. 

Kanínurnar verða skotnar á 
færi. Ásta Stefánsdóttir, bæjar-
stjóri í Árborg, segir að búið sé 
að ráða menn í verkið. Um 100 
dýr náðust í fyrra en Ásta vonast 
eftir betri árangri í ár. „Þetta eru 
orðnir hvimleiðir gestir sem eru 
farnir að angra fólk verulega,“ 
segir Ásta.

Kanínuplága í Árborg:

Kanínur verða 
skotnar á færi

SKIPULAGSMÁL  Sverrir Agnars-
son, formaður Félags múslima, 
segist vonast til þess að fram-
kvæmdir við mosku í Sogamýri 
geti hafist næsta vor. Nýtt deilu-
skipulag hefur verið samþykkt. 

Moskan verður um 800 
 fermetrar, með níu metra háan 
bænaturn og áætlaður  kostnaður 
er um 400 milljónir. Sverrir 
segir að sótt verði um styrki í 
hina ýmsu sjóði en einnig  verður 
reynt að komast sem lengt á 
frjálsum framlögum. Hann segir 
að byggingin muni setja svip sinn 
a borgina. - jse

Moska rís í Sogamýrinni:

Mun setja svip 
sinn á borgina

HEILBRIGÐISMÁL Kristján Þór 
Júlíus son heilbrigðisráðherra 
hefur skipað Kristján Sverrisson 
forstjóra Heyrnar- og talmeina-
stöðvar Íslands að undangengnu 
mati hæfnisnefndar. Alls voru 
fjórtán umsækjendur um stöðuna. 

Niðurstaða hæfnisnefndar var 
að þrír úr hópi umsækjendanna 
væru hæfastir til að gegna stöðu 
forstjóra og var Kristján einn 
þeirra.  - ósk

Heyrnar- og talmeinastöð:

Kristján Sverris-
son nýr forstjóri
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Þ
egar fingurinn bendir á tunglið horfir fíflið á fingurinn. 
Þessi setning rammar svona nokkurn veginn inn mál 
Edwards Snowden sem situr nú fastur á flugvelli í 
Moskvu eftir að hafa lekið upplýsingum um njósnir leyni-
þjónusta í Bandaríkjunum og víðar. Leki Snowdens leiðir 

í ljós að stofnanir í Bandaríkjunum og Evrópu hafa eftirlit með 
óbreyttum borgurum og athöfnum þeirra á internetinu. Spádómar 

hinna ýmsu vísindaskáldsagna 
eru veruleiki. Stóri bróðir lætur 
ekki að sér hæða.

Fíflin hafa verið mörg í 
eftirleik uppljóstrana Snowdens. 
Portúgalir, Ítalir, Frakkar og 
Spánverjar meinuðu flugvél 
forseta Bólivíu að fara um 

lofthelgi sína. Bandarísku leyniþjónustuna grunaði að forsetinn, 
Evo Morales, ætlaði að smygla Snowden til Bólivíu. Grunurinn 
reyndist ekki á rökum reistur og þjóðirnar sitja uppi með skömm-
ina. Þetta er í raun alþjóðlegur skandall og trúlega verða einhverjir 
eftirmálar.

Uppljóstranir Snowdens hafa sýnt svo ekki verður um villst 
að upplýsingar eru ekki öruggar á netinu. Leyniþjónustur útbúa 
gagnagrunna og leitarvélar sem fara í saumana á öllu sem við 
gerum á internetinu. Þessar tölvur skilja ekki kaldhæðni eða 
fíflaskap á netinu. Hver sem er gæti átt á hættu að vera talinn 
óvinur ríkis eða einstakra þjóða ef hann fer gáleysislega með orð. 
Við á Vesturlöndum teljum okkur búa við kerfi sem verndar rétt-
indi okkar sem einstaklinga. Upp að vissu marki er það auðvitað 
þannig en það þarf ekki að vera ofsóknaróður til að efast á tímum 
sem þessum.

Heimurinn hefur breyst með tilkomu internetsins. Nú er mun 
auðveldara að kortleggja einstaklinga og í röngum höndum gætu 
þær upplýsingar valdið gífurlegum skaða. Vel má ímynda sér hvað 
er að gerast í alræðisríkjum dagsins í dag eða hvað alræðisríki eins 
og Sovétríkin og Þýskaland undir merkjum nasista hefðu getað gert 
við alla andspyrnu með því einu að ýta á takka á tölvu.

Sem fyrr erum við Íslendingar peð í þessu brölti öllu. Það breytir 
því ekki að þessi ungi maður, Edward Snowden, hefur óskað eftir 
því að fá að búa hérna. Hann hræðist móttökur í heimalandi sínu, 
Bandaríkjunum. Að íslensk stjórnvöld beri fyrir sig að viðkomandi 
verði að vera staddur hér á landi til að geta óskað eftir hæli er í 
besta falli fyrirsláttur.

Almenn krafa fólks í þessu nýja umhverfi á að vera krafa um 
gegnsæi. Snowden gerði okkur öllum greiða þegar hann lak þessum 
upplýsingum. Það má ekki vera aukaatriði málsins. Auðvitað er 
maðurinn hetja en ekki maður sem á að útskúfa. Kannanir í Banda-
ríkjunum sýna að þar í landi álítur þriðjungur að Snowden sé í raun 
föðurlandsvinur. Aðeins fjórðungur telur að hann eigi að sækja til 
saka samkvæmt strangasta lagabókstaf. Eflaust voru það mistök 
hjá honum að fara til Rússlands en hann átti kannski ekki margra 
kosta völ. Enda skiptir það litlu. Í allri umræðu um slíkt erum við 
eins og fíflið sem horfir á fingurinn. Við ættum að líta af honum 
og horfa á staðreyndir málsins. Því sem var lekið en ekki hver lak 
eða hvernig sá leki kom til. Í ljósi þess hefðum við átt að taka á móti 
Snowden og krefja vinaþjóðir okkar í kjölfarið skýringa á því hvers 
vegna einblínt er á fingurinn, en ekki tunglið?

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Perlur Ungverjalands
7. - 14. september
Fararstjóri: Soffía Halldórsdóttir
Verð: 174.900 kr. 
á mann í tvíbýli. Mjög mikið innifalið!

Sumar 20

Bókaðu núna á baendaferdir.is
Sími 570 2790 | bokun@baendaferdir.is | Síðumúla 2, 108 RVK

Glæsileg ferð til Búdapest og að 
Balatonvatni í Ungverjalandi, sem 
er rómað fyrir líflega bæi og 
ólýsanlega fegurð.

Kastað fyrir ljónin
Ríkisstjórnin hefur skipað hóp 
 fjögurra þingmanna sem á að móta til-
lögur að hagræðingu í  ríkisrekstrinum. 
Það er ekki öfundsvert verkefni 
og sumir hafa velt fyrir sér hvort 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og 
Bjarni Benediktsson séu með þessu að 
kasta Ásmundi Einari Daðasyni, Vig-
dísi Hauksdóttur, Guðlaugi 
Þór Þórðarsyni og Unni 
Brá Konráðsdóttur fyrir 
ljónin. Með þessu verði 
ábyrgðinni af blóðugum 
niðurskurði –   í hugum 
almennings –   velt af 
herðum ríkisstjórnar-
innar sjálfrar yfir á 
herðar fjórmenn-
inganna.

Óþarfabruðlið
En þetta þarf kannski ekki að verða 
svo slæmt. Ásmundur Einar var að 
minnsta kosti ekki í vafa um það 
í október 2011 hvernig ætti að ná 
fram hagræðingu. Í þingumræðum 
um niðurskurð í heilbrigðiskerfinu 
sagði hann að Framsóknarflokkurinn 
myndi aldrei líða að velferðarþjónustu 
landsins yrði rústað, eins og þeir 
töldu þáverandi stjórnvöld 
gera, en starfsfólki fjölgað á 
öðrum sviðum. „Það þarf kjark 
til að standa með sjúkum og 
öldruðum. Það þarf nefnilega 
kjark til að fækka kokteilboð-

unum, flugferðunum 
og utanlands-
ferðunum og 
óþarfabruðl-

inu,“ sagði 

Ásmundur, og vísaði meðal annars til 
aukins rekstrarkostnaðar sendiráðs í 
Brussel. Nú reynir á hvort Ásmundur 
finnur nógu margar krónur til að 
spara í flugferðum svo að hann geti 
hlíft velferðinni.

Athugasemd fararstjóra
Hörpuleikarinn Monika Abendroth vill 
koma því á framfæri að ólíkt því sem 

hafi mátt skilja á þessum dálki 
fyrir helgi hún hafi ekki gert 
athugasemd við deiliskipulag í 
Kvosinni sem tónlistarmaður 
eða vinkona Páls Óskars Hjálm-
týssonar heldur sem fararstjóri 

„sem hefur slæma reynslu af 
því að aðkomu að hótelum 
í miðbænum með rútum 
er víða mjög ábótavant“. 
 stigur@frettabladid.is

Lærdómur af máli Edwards Snowden:

Þegar fingurinn 
bendir á tunglið

Óhætt er að fullyrða að Þýskaland er 
helsta forysturíki ESB. Kanslara Þýska-
lands má telja einn valdamesta stjórn-
málamann Evrópu. Á Angelu Merkel 
kanslara hvílir mikil ábyrgð og vanda-
málin sem bíða hennar eru risavaxin. 
Skuldasöfnun, mikið atvinnuleysi og halla-
rekstur hins opinbera er ríkjandi vandi 
í Evrópu löndunum. Ekkert ríki uppfyllir 
 Maastricht-skilyrðin en þau eru forsenda 
þess að viðkomandi ríki geti verið þátt-
takandi í evrusamstarfinu.

7%, 25% og 50%
Merkel er ekki yfirlýsingaglaður stjórn-
málamaður en það velkist enginn í vafa 
um hvað hún telur vera stóra verkefni 
evrópskra stjórnmála. Það er að tryggja 
efnahagslega velferð á 21. öldinni. Kansl-
arinn þreytist ekki á að benda á að 7% af 
íbúum heimsins búa í Evrópu. VLF er 25% 
af framleiðslu heimsins og útgjöld til vel-
ferðamála eru 50% af heildarútgjöldum 
jarðarbúa.

Aukum fjárfestingu og framleiðni
Til að tryggja efnahagslega velferð í 
Þýskalandi á 21. öldinni þá verður að 
auka samkeppnishæfni þjóðarinnar. Það 
nákvæmlega sama á við um önnur ríki 
 álfunnar, sama hvort þau eru  þátttakendur 

í ESB eða ekki. Fyrir okkur Íslendinga 
þýðir það að við þurfum að auka fjárfest-
ingu og framleiðni til að viðhalda velferð-
inni. Við þurfum að auka tekjur okkar, 
tekjur heimilanna, fyrirtækjanna og hins 
opinbera. Lausnin felst ekki í að skatt-
leggja meira þá sem þegar greiða mikil 
gjöld.  Verkefnið er að breikka skatt-
stofnana og  auka tekjurnar. Gefa fólki 
tækifæri til að auka verðmætin er hagur 
okkar allra.

Forgangsröðum í þágu fólks
Við Íslendingar höfum verið talin ung þjóð 
í samanburði við nágrannaþjóðir okkar. 
En það er að breytast og á næstu árum 
munu stórir árgangar fara á lífeyrisaldur. 
Það hefur í för með sér  aukið álag á heil-
brigðis- og félagsmálaþjónustuna okkar. 

Nauðsynlegt er því sem aldrei fyrr að 
forgangsraða. Við erum sammála um að 
við viljum halda hér háu þjónustustigi 
fyrir fólkið sem þarf á þjónustu að halda. 
Því ber okkur að forgangsraða í þágu þess 
fólks. 

Við Íslendingar erum ekki einir á báti. 
Verkefnin eru hin sömu hjá nágranna-
löndum okkar. Til að ná árangri þarf góðan 
undirbúning, samvinnu aðila og upplýsta 
umræðu. 

Vilji er allt sem þarf.

Meira fyrir minni peninga
EFNAHAGSMÁL

Guðlaugur Þór 
Þórðarson
þingmaður 
Sjálfstæðisfl okksins
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Ég gekk um Síldarminjasafnið á 
Siglufirði á dögunum á miðjum 
rigningardegi – fáir á ferli – þögn 
yfir öllu. Þá er alltaf skemmti-
legast að ganga um söfn, þegar 
maður þarf ekki að hlusta á eitt-
hvert skvaldur og getur einbeitt 
sér að því að hlusta á hlutina 
þegja.

Þögn hlutanna
Þögnin er margvísleg. Þögn hafs-
ins er mikilúðleg og þögn nætur-
himinsins vekur manni lotningu, 
þögn öræfanna er tignarleg og 
váleg er þögn svarta sanda; sumt 
fólk þegir þannig að gengur á 
með þrumum og eldingum kring-
um það en aðrir sveipa sig mildri 
og nærgætnislegri þögn. Og svo 
framvegis. Þögn hlutanna er hins 
vegar ólík allri annarri þögn. 
Nytjahlutir sem lokið hafa þjón-
ustu sinni liggja þarna og bíða 
eftir höndum, bíða þess að vera 
teknir upp og notaðir – og þegja. 
Hlutir eru til þess að vera  notaðir 
og hlutir sem ekki hafa verið 
notaðir til síns brúks áratugum 
saman fara smám saman að þegja 
á einhvern alveg sérstakan hátt. 
Aflögð amboð sem liggja til sýnis, 
tilbúin að spretta á ný upp, tilbúin 
að verða fyllt lífi með mannlegri 
nálgun, samleik handa og heila – 
frá slíkum verkfærum streymir 
þögul orka, góð og gjöful. 

Maður horfir á þau og sér liðin 

handtök, skynjar í sviphendingu 
ólgandi athafnalíf, framtakssemi, 
útsjónarsemi, mannlíf – mann-
legt hugvit, tiltekinn þankagang 
– maður gerir svona og svona og 
svona og þá gerist þetta og þetta 
– og djúpt í manni vaknar eitt-
hvað sem líkist verkmanni. Mann 
 langar að fara og gera eitthvað 
gagn einhvers staðar.

Slíkar og þvílíkar kenndir geta 
vaknað með manni þegar maður 
fer á minjasöfnin sem víða um 
land hafa risið og vitna um 
myndar skap og ræktarsemi við 
íslenskan menningararf. 

Ekki er síst gaman að koma á 
Síldarminjasafnið á Siglufirði og 
sjá allar þær keðjur og króka sem 
þar þegja, tunnur, klippur katla 
og ker – að ógleymdum díxílnum. 

Afar vel hefur tekist til með 
uppsetningu safnsins, maður 
líður þar um af áreynsluleysi og 
dáist að öllu. Ekki er síst mikils-
vert að fá að sjá myndir af fólki, 
hvort sem það hefur stillt sér upp 
sérstaklega til myndatöku eða er 
við störf sín: fjarri er hið lunta-
lega og feimnislega fas sem svo 
algengt er að sjá á gömlum mynd-
um af íslensku sveitafólki. Þetta 
fólk er svalt. Það er dugnaðar-
legt, íbyggið, opið og fasmikið að 
sjá, allir virðast óðir og  uppvægir 
við að láta hendur standa fram 
úr ermum og tileinka sér tækni 
nýrra tíma, svipurinn ljómar af 
einhvers konar einkennilegri 
kátínu, eftirvæntingu, vinnu-
gleði – gott ef ekki sjálfri verð-
andinni. Samtaka nú! segir þessi 
 svipur. Kvikmyndirnar sýna síðan 
fólk sem labbar eins og í gömlum 
Chaplinmyndum: allir hreyfa sig 
þar svo hratt og manni finnst 
eins og það sé ekki vegna þess að 

kvikmyndatæknin sé ófullkomin 
heldur af hinu, að öllum liggi á að 
bjarga verðmætum, skapa framtíð 
– samfélag – nýtt og gott Ísland.

Virðing og kærleikur
Yfirleitt heyrum við mest talað 
um það hvað herinn og  blessað 
stríðið hafi gert mikið fyrir 
Ísland – en í raun og veru var 
það þetta fólk sem kom Íslandi 
til bjargar á kreppuárunum, 
þegar Síldarverksmiðjur ríkis-
ins tóku að starfa af fullum 
krafti og Íslendingar hættu að 
láta sér nægja að vinna síldina 
á  forsendum Norðmanna. Maður 
sér það á fasi þess og svipmóti að 
það hefur mikilsverðu hlutverki 
að gegna: þetta er fólkið sem bjó 
til nútíma-Ísland, skapaði með 
dugnaði sínum, atorku, útsjónar-
semi og vinnugleði – og samtaki 
– forsendur fyrir þéttbýlismynd-
un og bjó þar með í haginn fyrir 
afkomendur sína. 

Við vitum líka hitt, að þetta 
kostaði sitt: á  síldarleysisárum 
geysaði stundum hungur í 
bænum, lífsbaráttan var upp á líf 
og dauða og margar urðu þarna 
örlagasögurnar, lífið gat verið 
ljótt og grimmt og stéttaátökin 
gátu orðið harðvítug vegna þess 
að verkafólk þurfti að sækja af 
alefli öll þau réttindi sín, sem 
sjálfsögð eru talin nú á dögum. 
Við megum ekki sjá þessi ár í 
of rómantísku ljósi eða ímynda 
okkur að þessi ár hafi lífið verið á 
einhvern máta betra en við þekkj-
um. Þetta vitum við. En samt: 
Síldarárin ljóma í Íslandssögunni. 
Og þau eru líka tákn þess sem 
aflaga fór. Af síld ertu  kominn 
og síldin hvarf. Þau eru tákn  
um fallvaltleik þess að treysta 

um of á að geta ausið endalaust 
af brunnum Jarðar, leggja allt 
sitt traust á hráefnisframleiðslu 
fremur en hugvit.

Eitt af því sem er svo fallegt 
við Síldarminjasafnið á Siglu-
firði er að þar er þessi gamla 
undirstöðu-atvinnugrein okkar, 
sjávarútvegurinn, umvafinn kær-
leika og virðingu, eins og vera 
ber. Allt vitnar um það á þessu 
safni: hvernig hlutunum er fyrir 
komið af ástríðu þar sem hver 
og einn fær notið sín í mælskri 
þögn sinni, hvernig vinnusvæði 
eru endurgerð í látleysi sínu og 
nytjafegurð, hvernig bátarnir í 
bátaskýlinu tróna í sæmd sinni í 
mildri birtu ævikvöldsins.

Við erum vön skæklatogi þegar 
kemur að málefnum sjávar-
útvegsins og sjálfir hafa tals-
menn greinarinnar ekki verið 
barnanna bestir í því að umvefja 
hana neikvæðni með frekju og 
fruntalegum kveinstöfum. Síldar-
minjasafnið á Siglufirði er til 
þess fallið að minna okkur á hitt: 
af síld ertu kominn. Við  byggjum 
á því sem hún gaf okkur og eigum 
að einbeita okkur að nýjum 
úrlausnarefnum með sömu gleði 
og eftirvæntingu og áar okkar og 
eddur gerðu þegar síldin kom – 
og fór.

Af síld ertu kominn
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Þetta er fólkið sem 
bjó til  nútíma-Ísland, 

skapaði með dugnaði 
sínum, atorku, útsjónarsemi 
og vinnugleði –   og samtaki 
– forsendur fyrir þéttbýlis-
myndun.

AF NETINU
Þjóðaratkvæði væri 
gott fyrir Framsókn

Það voru Sjálfstæðismenn sem 
lögðu mesta áherslu á að ná 
fram lækkun veiðigjaldsins fyrir 
útvegsmenn. Sjávarútvegsáðherra 
Framsóknarflokksins, Sigurður Ingi 
Jóhannsson, fékk hins vegar það 
dapra hlutverk að koma því í fram-
kvæmd. Þar með tóku Framsóknar-
menn á sig óvinsældir vegna þessa 
forgangsmáls Sjálfstæðismanna!

[…] það væri gott fyrir Fram-
sókn að fá þjóðaratkvæði um 
málið, á hvorn veg sem það færi. 
Þá væri Framsókn losuð undan 
 óvinsældum, sem framkvæmdin 
(fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins) 
skapar þeim.

blog.pressan.is/stefano
Stefán Ólafsson

Reiknilist
verkfræðinga

Til skamms tíma ætluðu Orkuveita 
Reykjavíkur og HS Orka að virkja 
jarðhita til raforku út um allar triss-
ur. Skálduð orkugeta hvers svæðis 
var notuð í samlagningu. Nú kemur 
í ljós, að orkan fjarar út. Hellisheið-
arver þarf að fá orku Hverahlíða. 
Verkfræðigreyin segja, að þetta hafi 
alltaf verið vitað. Ævinlega þurfi að 
bora meira og meira til að halda 
óbreyttri orku. Einmitt. Þegar búið 
er að nota orkuna frá Hverahlíðum 
sem varadekk undir þverrandi orku 
frá Hellisheiðarveri, hvaðan á þá 
að fá orku í Hverahlíðaver í stóra 
dæmið? Og svo framvegis? Bara 
Framsóknar-Höskuldar trúa, að rugl 
gangi upp?

jonas.is

Jónas Kristjánsson

20% sparneytnari og enn öruggari Mazda6

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is
Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga frá kl. 9-17.

Glæsilegur staðalbúnaður, m.a. snjallhemlunarkerfi (Smart City Break Support), blindpunktsaðvörunarkerfi 
(Rear Vehicle Monitoring), 17” álfelgur, Bluetooth síma- og tónhlöðutengi, i-stop spartækni, nálægðarskynjarar, 
upplýsingasnertiskjár í mælaborði, hraðastillir (cruise) og regnskynjari í framrúðu.



| TÍMAMÓT | 

TÍMAMÓT

Elskulegur sonur okkar, bróðir,  
mágur og frændi,  

SIGURDÓR HALLDÓRSSON 
Hamrabyggð 7, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu 30. júní. Jarðarförin fer 
fram frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn  
9. júlí kl.13.00. Þeim sem vilja minnast hans 
er bent á Krabbameinsfélagið.

 
Halldór Gunnlaugsson
Bára Fjóla Friðfinnsdóttir
Skarphéðinn Halldórsson 
Birta Dögg Birgisdóttir 
Birgir Smári Skarphéðinsson
Emil Árni Skarphéðinsson

Ástkær móðir okkar, amma,  
langamma, sambýliskona og systir,

ÓLÖF B. ÁSGEIRSDÓTTIR
verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 
miðvikudaginn 10. júlí kl. 13.00.  
Blessuð sé minning hennar.

Fyrir hönd aðstandenda. 
Birgitta, Svafar, Bjössi.

Elskuleg eiginkona mín, móðir,  
tengdamóðir, amma og langamma,

BÁRA GERÐUR VILHJÁLMSDÓTTIR
til heimilis að Hrafnistu, Hafnarfirði,

lést 29. júní sl. Jarðarförin fer fram  
frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn  
10. júlí kl. 13.00.

 
Gústav Kristján Gústavsson
Inga Gústavsdóttir  Gunnar Einarsson
Gústav Kristján Gústavsson Margrét Sólveig Ólafsdóttir
Ásdís Heiðdal Gústavsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

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

www.kvedja.is

sttattVV

„Við erum með mjög flotta tónlistar-
menn í sumar. Martial Nardeau er 
fyrstur, hann spilar eins og engill á 
óbóið sitt og það er ekki oft sem heilir 
tónleikar eru leiknir á það hljóðfæri, 
eitt og sér,“ segir Hlíf  Sigurjónsdóttir, 
listrænn stjórnandi Sumartónleika 
Listasafns Sigurjóns. Hún er að tala 
um tónleikana annað kvöld, þá fyrstu í 
safninu þetta sumarið.

Æft í öllum hornum
Hlíf er eitt þriggja barna lista-
mannsins Sigurjóns og Birgittu Spur, 
konu hans. Hún ólst upp í húsinu á 
Laugarnes tanganum við listasafnið. 
Sumartónleikahefðin í safninu er á 
tuttugasta og fimmta ári og Hlíf rekur 
upphaf hennar til þess að þau syst-
kinin hafi öll verið að læra á hljóðfæri 
og hafi oft komið fram á tónleikunum 
fyrstu árin. „Það var alltaf hljóðfæra-
leikur í húsinu. Við systkinin æfðum 
okkur í öllum hornum. Það var sleg-
ist um að vera niðri hjá pabba í vinnu-
stofunni, eða frammi í forstofu,“  rifjar 
hún upp og fræðir mig um að bræður 
hennar séu Freyr Sigurjónsson, fyrsti 
flautuleikari sinfóníuhljómsveitar-
innar í Bilbaó á Spáni og Ólafur Spur 
sellóleikari sem var í sinfóníuhljóm-
sveit í Malmö í Svíþjóð.

Grasrótin brást ekki
„Við stóðum frammi fyrir því í fyrra-
sumar að kannski væri þessi tónlistar-
þáttur starfsins í safninu bara búinn 
því aðstæður breyttust. Mamma gaf 
safnið, húsið og eigurnar til þjóðar-
innar,“ segir Hlíf og bætir við sposk. 
„Á þessum síðustu tímum verður allt 

að skila arði í beinhörðum peningum 
og þá er ekki búið að verðsetja lífs-
gæði.“ Hún segir vissan mótþróa hafa 
gert vart við sig hjá fjölskyldunni og 
ákveðið hafi verið að safna peningum 
til að styðja við bakið á 25. tónleika-
röðinni. „Við póstlögðum um tuttugu 
bréf til fyrirtækjanna í Borgartúninu. 
Þeim var boðið að kaupa styrktarlínur 
í sumartónleikabæklinginn, kaupa X 
marga miða á tónleika eða veita styrk. 
Fjögur fyrirtæki svöruðu strax að þau 
sæju sér það ekki fært og frá öðrum 
heyrðist ekkert. Fyrir þremur vikum 
var bæklingurinn að fara í prentun og 
ég ákvað að hringja í öll fyrirtækin og 
árétta boðið. Sá bæklingur fer víða og 

þar með auglýsingarnar. Það voru lög-
fræðingar sem mamma hefur skipt 
við sem slógu til, ásamt Frú Laugu, 
bændamarkaði og Fiskbúðinni á Sund-
laugaveginum. Grasrótin sem hefur 
sans fyrir hlutum.“ 

Öllu betur gekk að fá listafólk til 
að koma fram. „Bæði í fyrra og núna 
hafa rúmlega fimmtíu sótt um en við 
erum með átta tónleika. Fólk vill koma 
og spila og það er ekki út af pening-
unum, því við getum ekki borgað 
mikið. En salurinn er yndislegur og 
 staðsetningin einstök. Þannig blandast 
saman tónlist, myndlist og umhverfi. 
Þetta er allt verðmætt og fer vel 
saman.“  gun@frettabladid.is

Það var alltaf hljóðfæra-
leikur í þessu húsi
Sumartónleikar Listasafns Sigurjóns Ólafssonar hefj ast annað kvöld í tuttugasta og 
 fi mmta sinn. Á þessum aldarfj órðungi hafa margir helstu tónlistarmenn landsins komið 
fram í safninu og oft  dregið með sér erlenda kollega. Hlíf Sigurjónsdóttir veit meira.

Í LISTASAFNI SIGURJÓNS  Martial Nardeau óbóleikari var mættur í safnið til að æfa fyrir 
tónleikana annað kvöld og er hér með skipuleggjandanum og dótturinni í húsinu, Hlíf Sigur-
jónsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Þróun Svavars Guðnasonar sem lista-
manns er þema nýrrar sýningar á verk-
um hans í Listasafni Hornafjarðar. Hún 
ber heitið Litirnir í fjallinu. Listrænn 
stjórnandi hennar er Jón Proppé.  

Svavar fæddist á Höfn 18. nóvember 
1909 og ólst þar upp en flutti til Reykja-
víkur 1928 þar sem hann kynntist þeim 
listamönnum sem mest bar á á þeim 
tíma og því meginhlutverki listarinn-
ar að upphefja fegurð landsins; listin, 
 fegurðin og landið voru eitt.

Svavar hafði kynnst landslagsmál-
verkinu fyrr á æviferli sínum og málað 
með sveitungum sínum. Í æskuverkum 
hans er náttúra Hornafjarðar í brenni-
depli, stórbrotin náttúra hafs, jökla, 
vatna og fjalla sem dreif hann áfram til 
nýrra afreka á sviði listarinnar. Svavar 
lést í júní 1988.  

Þetta sagði Halldór Laxness meðal 
annars um Svavar:

„[…]Hvar sem myndir Svavars 
Guðnasonar hanga tekur maður eftir 
ákveðnum tærleika í hátónalitunum; 

þetta gerir það að verkum að myndir 
hans skera sig úr þegar þær hanga á 
sýningu með myndlist frá öðrum lönd-
um: Þetta er Íslands, segir maður. Ef 
maður væri smámunasamari segði 
maður jafnvel: Hér er list sem á sitt 
raunsæislega upphaf í ljósheimi Vatna-
jökulssvæðisins. 

[…] 
En lykiltónn á litaspjaldi Svavars er 

þó, í ótal tilbrigðum en alltaf jafnágegn,  
nærvera af rauðu.

Segðu mér Svavar, spyr ég. Þessi 
rauði litur […] Hvaðan hefur þú hann?

Svavar (með dempuðum raddblæ sem 
líka er dæmigerður fyrir héraðið undir 
Vatnajökli): 

„Ætli það sé ekki ástin?“
(Þýðing: Jón Proppé)
 - gun

Ætli það sé ekki ástin?
Litirnir í fj allinu er heiti sýningar á verkum Svavars Guðnasonar sem opnuð var um 
síðustu helgi í Listasafni Hornafj arðar. Hún verður opin í allt sumar. 

Síld var landað á Siglufirði í fyrsta 
skipti þennan dag árið 1903. Þá 
höfðu Norðmenn hafið síldveiðar 
fyrir Norðurlandi og fljótlega fóru 
Íslendingar að dæmi þeirra. Siglu-
fjörður varð strax helsti síldarbærinn 
vegna góðrar hafnaraðstöðu frá 
náttúrunnar hendi og nálægðar 
við miðin. Nokkrar síldarbræðslur 
voru reistar, þar á meðal sú stærsta 
á landinu, og yfir tuttugu söltunar-
stöðvar voru þar þegar best lét.

Á síldarárunum var því mikið um 
að vera á Siglufirði og oft margt 
farandverkafólk í plássinu sem vann í 
törnum og fékk vel greitt fyrir, þannig 
að Siglufjörður varð hálfgerður gull-
grafarabær. Sum árin var verðmæti 
síldarútflutnings frá Siglufirði yfir 
20% af öllum útflutningi Íslendinga. 
Siglfirðingar minnast þessa tímabils 
og í bænum er starfandi Síldar-
minjasafn. 

ÞETTA GERÐIST: 8. JÚLÍ 1903

Síldarævintýrið hófst á Siglufi rði

LITIRNIR Í FJALLINU   „Hér er list sem á sitt raunsæislega upphaf í ljósheimi 
Vatnajökulssvæðisins,“ sagði Halldór Kiljan um myndir Svavars. 

MERKISATBURÐIR
1362 Mikill bardagi er háður á Grund í Eyjafirði. Þar fara 
Eyfirðingar að Smiði Andréssyni hirðstjóra og mönnum hans og 
drepa þá.

1497 Vasco da Gama heldur upp í fyrsta leiðangur sinn til 
Indlands, umhverfis Afríku.

1922 Ingibjörg H. 
Bjarnason er kjörin á þing 
fyrst kvenna.

1926 Ríkisstjórn undir 
forsæti Jóns Þorlákssonar 
sest að völdum.

1951 Tveir íþróttamenn 
bíða bana og tveir aðrir 
slasast mikið þegar bjarg 
lendir á rútu í Óshlíð á 
milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar.

1987 Ríkisstjórn undir forsæti Þorsteins Pálssonar sest að 
völdum. Jóhanna Sigurðardóttir, sem á sæti í þeirri stjórn, er 
þriðja kona til að gegna ráðherraembætti á Íslandi.

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

INGIBJÖRG H. 
BJARNASON



DÆGURPERLUR Í HANNESARHOLTI
Tónleikar verða í Hannesarholti, Grundarstíg 10,  
í dag kl. 17. Þar mun píanistinn og söngvarinn Kristján 
Hrannar Pálsson leiða gesti gegnum brot af 

dægurlagafjársjóði þjóðarinnar, eftir höfunda á borð 
við Sigfús Halldórsson, Jónas og Jón Múla Árnasyni, 

Oddgeir Kristjánsson og fleiri. 

Það er gaman að segja frá því að 
sendingin er komin, það eru svo 
margir sem hafa beðið eftir boll-

unum, enda hafa þeir verið uppseldir 
í hálft ár.“ segir Sveinbjörg Hallgríms-
dóttir, myndlistarmaður og eigandi fyrir-
tækisins sem kennt er við hana. Thermo-
krúsirnar og bollarnir slógu heldur betur 
í gegn, en sendingin rokseldist á síðasta 
ári. „Þetta rauk út á einum og hálfum 
mánuði löngu fyrir jól í fyrra. Öll send-
ingin, sem var alveg risastór.“ Um er að 
ræða thermo postulínsbolla sem hægt 
er að fá í tveimur stærðum, eru holir að 
innan og halda því vel heitu og hitna ekki 
í gegn. Minni bollarnir eru seldir tveir 
saman í kassa en með þeim stærri fylgir 
sílikonlok og griphringur úr sílikoni.  

Nýja sendingin skartar glænýjum litum 
sem eru tískulitirnir í ár. „Þetta tók sinn 
tíma, því við þurfum að fá sýnishorn af 
litunum hverju sinni sem getur verið 
langt ferli. En nú eru krúsirnar komnar og 
seljast bara eins og heitar lummur,“ segir 
Sveinbjörg en nýju litirnir eru bleikur, 
grár og ljósblár í minni bollunum og bleik-
ur og limegrænn í krúsunum með lokinu. 
„Við erum aðallega að vinna í tveimur 
mynstrum, annars vegar garðveislunni, 
sem eru þrestir og reyniviður, 
og hins vegar hrafnamynstr-
inu. Við breytum alltaf 
mynstrunum aðeins en aðal-
nýjungin felst í litunum.“ 

Hönnunarvörur Svein bjargar 
eru yfir hundrað talsins, í 
ýmsum flokkum. Borðbúnaður, 
vefnaðarvörur, glugga- og vegg-
skraut er meðal þess sem finna 
má undir merkinu. Hægt er að 
skoða vöruúrvalið og sölustaði 
á heimasíðu fyrirtækisins, www.
sveinbjorg.is, og einnig er bent 
á Facebook-síðu hennar, þar 
sem reglulega koma inn fréttir og 
myndir af vörunum og nýjungum. 

THERMO BOLLAR Í 
FALLEGUM LITUM
SVEINBJÖRG KYNNIR  Eftir langa bið eru hitaþolnu thermo postulínsbollarnir 
frá Sveinbjörgu aftur komnir í verslanir, en síðasta upplag seldist upp á met-
tíma fyrir jól. Nú eru nýir litir í boði, bleikir, gráir og ljósbláir.

MYNDLISTIN FÆR 
FRAMHALDSLÍF
Sveinbjörg gefur mynd-
listarverkum sínum fram-
haldslíf  í hönnunarvörum 
sínum. 



FÓLK|HEIMILI

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn 
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Töfraturninn er ílát undir mat til að 
taka með í veisluna þegar allir eiga 
að koma með eitthvað,“ útskýrir 

Bergdís Björt Guðnadóttir keramik-
hönnuður þegar hún er spurð út í loka-
verkefni sitt frá Myndlista skólanum 
í Reykjavík frá í vor. Bergdís hannaði 
þrjár postulínsskálar sem falla hver 
ofan í aðra þegar þeim er staflað upp og 
festar saman með viðarhandfangi.

„Ég skoðaði mikið indversk nestisbox 
úr stáli við hugmyndavinnuna en þau 
eru byggð upp á svipaðan hátt, raðað 
saman og fest með spennu. Ég vildi að 
hægt væri að bera matinn fram í ílátinu 
og jafnvel hita matinn upp í ofni. Skál-
arnar eru eldfastar og til dæmis hægt 
að baka í þeim köku og taka með sér í 
heimsókn. Ég sá fyrir mér litla smárétti 
eins og kjötbollur eða salöt, og eins væri 
hægt að taka ílátin með í lautarferð, for-
rétt, aðalrétt og eftirrétt.“ 

Botn og lok turnsins eru viðarplattar 
sem einnig er hægt að nýta sem hita-
platta undir skálarnar ef þess gerist þörf 
og svo er allt fest saman með tréhand-
fangi.

„Ég hafði leitað að samstarfsaðila til 
að vinna tréhlutina með mér og talaði 
að endingu við Iðnskólann í Hafnarfirði. 
Þar fékk ég frábærar móttökur og  Daníel 
Rúnar Sölvason, sem var að útskrifast 
þaðan í vor, fékk að vinna þetta með 
mér sem verkefni í Iðnskólanum,“ segir 
Bergdís, sem vonast til að geta komið 
Töfraturninum í framleiðslu.

„Ég er á leiðinni í framhaldsnám 
til Danmerkur í haust svo það verður 
kannski ekki í nánustu framtíð. En ég 
hef fengið góð viðbrögð við vörunni 
og  vonandi get ég komið henni áfram í 
framleiðslu.“ ■ heida@365.is

MATINN MEÐ Í BOÐIÐ
ÍSLENSK HÖNNUN  Bergdís Björt Guðnadóttir hannaði hentugt ílát til að grípa 
matinn með þegar allir eiga að leggja eitthvað til á veisluborðið.

MATINN MEÐ 
Daníel Rúnar Sölvason 
smíðaði viðarhlutana í 
Töfraturninn.

HÖNNUÐUR Bergdís 
Guðnadóttir er á 
leiðinni í framhalds-
nám í keramikhönnun til 
 Danmerkur.

TÖFRATURNINN Berg-
dís hannaði  eldfastar 
skálar úr postulíni sem 
hægt er að stafla upp 
og taka matinn með í 
veisluna.
MYND/BERGDÍS GUÐNADÓTTIR

Hönnunarsýningin 100% design fer fram 
 dagana 18. til 21. september í London í 
 átjánda sinn, en hún fór fyrst fram árið 1995.
Þetta er stærsti hönnunarviðburður Bret-
lands en yfir 25 þúsund gestir sóttu sýn-
inguna á síðasta ári. Þá var sýningin  tilnefnd 
af AEO Excellence Awards til tvennra verð-
launa í ár, Best Tradeshow Exhibition og 
Marketing Campaign of the Year.

Hönnuðir eru valdir sérstaklega inn á 
sýninguna og eiga að endurspegla allt það 
nýjasta og vandaðasta í hönnunar- og arki-
tektúrheiminum. Yfir þúsund vörur voru 
frumsýndar á sýningunni í fyrra.

SKAPANDI JAFNVÆGI
100% design er stærsti 
hönnunar viðburður í 
Bretlandi. Yfir þúsund 
vörur voru frumsýndar á 
sýningunni í fyrra. 

■ SNILLD Stigar eru oft fyrir-
ferðarmiklir. Góðar lausnir, til 
að nota rýmið sem myndast 
undir þeim, eru því vel þegnar. 
Á myndinni hefur hugvitsam-
legur eigandi ákveðið að nýta 
plássið undir hjólin sín. Það 
er ekki galin hugmynd, sér-
staklega þar sem engar hjóla-
geymslur eru. 

Stiginn getur nýst undir 
ýmislegt. Til dæmis eru margar 
útgáfur til af bókahillum 
undir stigum sem er ákaflega 
skemmtileg lausn. Aðrir búa 
til heimaskrifstofu eða tölvu-
aðstöðu. Einnig má loka fyrir 
og útbúa þar geymslu. Enn 
aðrir útbúa leikhorn fyrir börn. 
Ef menn vilja innblástur kemur 
netið að góðu gagni. Þar er 
bæði hægt að sjá lausnir og 
myndir. Ýmsar skemmtilegar 
hugmyndir má skoða á fresh-
home.com.

HJÓLAGEYMSLA

Þema  sýningarinnar 
í ár er „skapandi 
jafnvægi“ og sjónum 
beint að þeim dansi 
sem hönnuðir þurfa 
að dansa milli 
skapandi hugsunar 
og að mæta því sem 
markaðurinn kallar 
eftir.

100% HÖNNUN

Nýtt námskeið hefst 26. septemberNýtt námskeið hefst 17. aprílNæsta námskeið hefst 10. júlí

Fáanlegt í flestum apótekum, heilsubúðum 
og heilsuhillum stórmarkaðanna www.gengurvel.is

UPPLIFÐUMUNINN!

Þessi vara er laus við:

Mjólk • Glúten • Sykur
Soja • Rotvarnarefni
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Áhrifaríkur ASÍDÓFÍLUS ásamt 
öðrum öflugum góðgerlum
Oft spurt?
Af hverju virka PRÓGASTRÓ DDS PLÚS 3 
góðgerlarnir svona vel og fljótt á marga 
meltingaerfiðleika eins og hægðatregðu, 
niðurgang, uppþembu, kandíta, 
sveppasýkingu ofl.

Svar?
Lykillinn er að allir góðgerlarnir í PRÓGASTRÓ 
DDS PÚS 3 eru gall- og sýruþolnir og ná að 
lifa ferðina af í gegnum magann niður í smá-
þarmana. Auk þess er ASÍDÓFÍLUSINN
DDS 1, sem hefur þann hæfileika að fjölga 
sér og dvelja í þörmunum, vinnusamur og 
stöðugur.

Notkun
2 hylki á morgnana á fastandi maga geta gert 
kraftaverk fyrir meltinguna! Margir fullyrða að 
þeir sem hafa góða meltingu séu hamingju-
samari. 

- Prófaðu og upplifðu muninn

REYKJAVÍK   AKUREYRI   EGILSSTAÐIR   KEFLAVÍK   SELFOSS   HAFNARFJÖRÐUR

Nú getur þú horft á Stöð 
2 og RÚV í iPad hvar og 
hvenær sem er með nýja 
OZ appinu.  Prófaðu 
ó e pis á o . om.

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

STÖÐ 2 OG RÚV 
HVAR SEM ER 
MEÐ OZ APPINU !

SPJALDTÖLVUR Í SUMARFRÍIÐ



FASTEIGNIR.IS
8. JÚLÍ 201327. TBL.

LANDMARK, fasteignasala, 
sími 512.4900 kynnir: Vönduð 
og vel hönnuð raðhús á einni 
hæð með bílskúr að Austurkór 
55-61 í Kópavogi. Óbyggt 
svæði á baklóð.

Um er að ræða 180 fm stað-
steypt raðhús með bíl-
skúr, hönnuð af Aðalsteini 

V. Júlíussyni og Verkfræðistofu 
Kópavogs. Skipulag hvers húss er 
eftirfarandi; íbúð er 159,5 fm og 
21,5 fm sambyggður bílskúr. Öll 
húsin hafa stóran garð í suður. 

Rúmgott anddyri. Gangur/
hol. Baðherbergi. Rúmgóð stofa/
eldhús. Svefnherbergisgangur. 
Fjögur svefnherbergi. Baðher-
bergi í enda gangs. Hægt er að 
sleppa fjórða svefnherberginu og 
stækka stofurými sem því nemur 
og nota til dæmis sem sjónvarps-
hol eða auka borðstofu. Í and-
dyri er þvottahús á hægri hönd. 
Innangegnt úr þvottahúsi í góða 
geymslu og bílskúr. 

Skilalýsing: Húsið afhendist 
fullbúið að utan, veggir sand-
pússaðir og málaðir. Gluggar 

og útihurðir hafa verið settar 
í og einangraðar. Lóð er jarð-
vegsskipt og grófjöfnuð. Þak er 
fullbúið og einangrað. Að innan 
skilast húsið fokhelt með vatns-
lögnum og affallslögnum baðher-
bergja og eldhúss, ótengdum en 
íkomnum í gólfplötuna. Plata er 
tilbúin til lagningar á gólfhita. 
Útveggir að innan skilast tilbúnir 
til einangrunar og steyptir inn-
veggir sem eru komnir, þar með 
taldir útveggir á milli húsanna 
sem eru tilbúnir til slípunar og 
spörslunar. Loftplatan afhendist 
tilbúin til slípunar og spörslunar. 

Plastpípur raflagna eru komnar í 
steypta loftplötuna og þá útveggi 
sem tilbúnir eru til slípunar og 
spörslunar. Afhending 1. septem-
ber 2013. 

Allar nánari upplýsingar veita 
Kristberg Snjólfsson í síma 892-
1931 eða Magnús Einarsson í 
síma 897-8266.

Ný raðhús í Kópavogi

Stílhrein raðhús við Austurkór í 
Kópavogi. 

Arnarsmári 14 - 3ja herb 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:30-18:00
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð ásamt bíl-
skúr. Eignin skiptist í forstofu með skáp, tvö svefn-
herbergi, baðherbergi með nýlegum flísalögðum 
sturtuklefa. Eldhús með borðkrók. Björt stofa með 
útgengi út í sólskála og sólpall. Þvottahús innaf 
íbúð. Sér geymsla í kjallara.

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

Lómasalir  - Endaraðhús.
Stórglæsilegt um 220 fm endaraðhús með bílskúr. 
Sérlega vel hannað fjölskylduhús með fimm 
góðum svefnherbergjum.  Allur frágangur er til 
fyrirmyndar. Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð 
gólfefni. Glæsileg fullbúin lóð með afgirtum ca 100 
fm  sólpalli. V. 62,9 m

Holtsgata Hfj. - 2ja herb.
Vinaleg og töluvert mikið endurnýjuð 55 fm íbúð 
á miðhæð í þríbýlishúsi.  Endurnýjað baðherbergi,  
rúmgott opið eldhús.  Á lóðinni er  góð útigeymsla 
/ vinnuaðstaða.  Áhv. 11,6 m.

Klapparhlíð - 2ja herb.
Góð 70 fm íbúð á 2.hæð í viðhaldslitlu þriggja 
hæða fjölbýli.  Björt rúmgóð rými og gott skipulag.  
Þvottahús innan íbúðar og suður svalir.  Góð kaup 
- Laus fljótlega!

Sundlaugavegur -  6 herbergja hæð .
Mjög rúmgoð og vel skipulögð um 131 fm hæð, 
fjögur svefnherb. og tvær stofur. Tölvert endurnýjuð 
eign, m.a. eldhús og parketi og húsið nýlega við-
gert.  Góð staðsetnign við Laugardalinn.  
 V. 34,9 m. 

Ásakór - 4ra herb.
Vönduð og vel skipulögð  120  fm endaíbúð ásamt 
stæði í bílskýli.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Þrjú góð svefnherbergi, góðar svalir og útsýni. 
V. 34,5 m. 

Reykás - 3ja herb.
Góð mikið endurnýjuð 85 fm endaíbúð á efstu hæð 
með miklu útsýni.   Nýlegt baðherbergi, endurbætt 
eldhús og öll gólfefni.  Tvö svefnherbergi og stórar 
svalir.    Laus til afhendingar.  V. 24,3 m.  

Gullsmár - 3ja herb.
Vel skipulögð um 90 fm 3ja herbergja íbúð á 4. 
hæð lyftuhúsi. Tvö rúmgóð herbergi og björt stofa. 
Stórar suðursvalir með fallegu útsýni. Íbúðin er laus 
við samning.  Góð kaup!

Reynimelur -  4ra herb.
Góð  mikið endurnýjuð 95 fm  endaíbúð á efstu 
hæð.  Þrjú svefnherbergi  og bjartar stofur.  Frábært 
útsýni af stórum hornsvölum. V. 31,5 m. 
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

BOGAHLÍÐ – RVK. 4RA – 5 HERB.
- 126,2 fm. íbúð á jarðhæð auk geymslu og bílastæðis í

bílgeymslu. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
- Opið eldhús, rúmgóð setustofa, 2 svefnherbergi.
- Sér hellulögð verönd í suðvestur.

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

VÍÐIGRUND – KÓPAVOGI
- Nánast algjörlega endurnýjað 126,2 fm. einbýlishús á

frábærum stað. Stór og björt stofa. Þrjú herbergi.
- Ræktuð og skjólgóð lóð.
- Verönd til suðurs og vesturs.

GNITAKÓR-KÓPAVOGI
- 343,8 fm. einbýli á tveimur hæðum að meðt. 36,0 fm.

bílskúr. 131,0 fm. efri hæð hússins er í dag ein íbúð.
- Tvær 85,0 fm. 2ja herb. íbúðir á neðri hæð.
- Húsið er vel staðsett á góðum útsýnisstað.

HOLTSGATA -  4RA HERB. M/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.

ÁLFASKEIÐ – HAF. 5 HERBERGJA.
- 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. .

LÆKJARGATA – HAFNARFIRÐI.
- Falleg og vel skipulögð 86,9 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.
- Yfirbyggðar svalir til suðurs og sér þvottaherbergi.
- Björt stofa. Opið eldhús við stofu. Tvö herbergi.
- Frábær staðsetning miðsvæðis í Hafnaf.

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.

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

NORÐURBRÚ – SJÁLANDI GARÐABÆ.
- Falleg 95,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu í

góðu lyftuhúsi. Sjávarútsýni af svölum og ylströndinni.
- Opið eldhús. Rúmgóð stofa. Tvö góð herbergi.
- Sér stæði í bílageymslu.

KÓPAVOGSBARÐ-KÓPAVOGI.
Glæsilegt og vel hannað parhús á tveimur hæðum. Eignin
er 315 fm. að stærð að meðtöldum 29,1 fm. bílsku´r og 18
fm. opinnar geymslu/herbergis. Svalir til suðurs og verönd til
suðurs og vesturs. Eignin afhendist fullbúin
að utan og tæplega tilbúin til innréttinga.

BERGÞÓRUGATA- REYKJAVÍK.
- 35,1 fm. ósamþykkt íbúð í kjallara miðsvæðis.
- Íbúðin hefur nánast öll verið endurnýjuð á sl. 10 árum.
- Eldhús, stofa og eitt herbergi innaf stofu.
- Nýlegar raflagnir og tafla.

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

NJÁLSGATA- REYKJAVÍK.
- 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.

PARHÚS 3JA HERBERGJA 4RA- 6 HERBERGJA SÉRBÝLI

48,5 millj. 39,9 millj.

 50,0 millj.36,5 milllj.

26,4 millj.  73,9 millj.

23,9 millj. 

35,5 millj.

37,9 millj.

29,9 millj.

12,9 millj.

17,9 millj.

13,5 millj.

BIRKIMELUR  6

Birkimelur 6 – Reykjavík. 3ja herbergja endaíbúð
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00  
Mjög falleg og vel skipulögð 77,7 fm. á 2. hæð, gluggar í 3 áttir. Herbergi í risi með aðgengi að salerni og geymslu í kjallara.
Stærð að meðtöldum þessum rýmum er ca. 90,5 fm. Samliggjandi stofur, útgengi á suðursvalir. Eldhús með upprunalegum inn-
réttingum. Húsið að utan í góðu ástandi. Góð íbúð nærri háskólanum. Verð 27,9 millj.VV Íbúð merkt 0201. Verið velkomin.VV

2JA HERBERGJA

Hörgslundur - Garðabæ
Mjög fallegt og vandað 344,3 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum. Mögulegt er að hafa sér íbúð í hluta kjallara hússins.
Frábært fjölskylduhús, sem hentar vel barnmörgum fjölskyldum. Allt að 7 svefnherbergi geta verið í húsinu. Nýlegar innréttingar í
eldhúsi. Bjartar stofur með útgengi á verönd. Stór sjónvarpsstofa. Stór og skjólgóð verönd til suðurs og stórri steyptri innkeyrslu.
Baklóðin er gróin með matjurtargarði og stórum trjám. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu. Verð 72,9 millj.VV

HÖRGSLUNDUR

44,9 millj.



HÁKOTSVÖR – ÁLFTANESI
- Mjög fallegt og mjög vel staðsett 221,0 fm. einbýli með sjávarútsýni.
- Rúmgóðar stofur með arni. 4 herbergi. Skáli/sjónvarpsstofa.
- Verönd með skjólveggjum og heitum potti.
- 1.155 fermetra gróinni lóð með fallegu sjávarútsýni.

UNDRALAND- REYKJAVÍK.
- Afar vel skipulagt 277,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.
- Arinstofa. Samliggjandi borð- og setustofa. Sjónvarpsstofa.
- Mögulegt er að hafa allt að 7 svefnherbergi í húsinu.
- Gróinn og skjólsæll staður miðsvæðis í Reykjavík.

BRÆÐRATUNGA- KÓPAVOGI.
- 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.

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

FELLAHVARF – KÓPAVOGI. EFRI SÉRHÆÐ.
- Mjög vönduð vel skipulögð 119,6 fm. 3ja - 4ra herb. efri sérhæð.
- Íbúð sem er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt.
- 2 herbergi í dag en auðvelt að bæta 3ja herberginu við.
- Frábær útsýnisstaður við Elliðavatn. Útsýni til suðurs og vesturs.

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.

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

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

KLAPPARSTÍGUR
- 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.

GRENIMELUR- REYKJAVÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ
- Vel staðett 126,8 fm. neðri sérhæð í upprunalegum stíl.
- 41,7 fm. ósamþykkt aukaíbúð í kjallara og 32,0 fm. bílskúr.
- Í kjallara eru auk íbúðarinnar 2 herbergi sem nýtast vel með hæðinni.
- Ræktuð lóð með fallegum trjám og runnum.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR.
187,5 fm. heil húseign neðarlega á Skólavörðustíg. Húsið, sem er á 4 pöllum er
allt flísalagt í gólf. Stigar á milli hæða eru úr stáli og flísalagðir. Góðir gluggar eru á
neðsta og næst neðsta palli hússins, en efri hæðir eru nánast gluggalausasar. Fyrir
liggur leyfi frá arkitekti hússins að gera útlitsbreytingar á því sem og breytingar á
skipulagi eignarinnar hið innra.

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

SUMARBÚSTAÐIR

39,9 millj.

49,2 millj.

60,0 millj.

49,9 millj.

75,0 millj.
15,9 millj.

55,0 millj. 45,0 millj. 

79,9 millj.

Sunnuflöt - Garðabæ
Mjög mikið endurnýjað 268,3 fm. einbýlishús á tveimur hæðum auk u.þ.b. 30 fermetra sólskála á frábærum stað innst í götu
við opið svæði við Sunnuflöt í Garðabæ. Virkilega glæsileg aðkoma er að húsinu og stór nýlega flísalögð innkeyrsla með
hitalögnum. Stórar samliggjandi stofur með arni og útsýni að suðurnesjunum og út í hraunið. Eldhús með nýlegri og vandaðari
innréttingu. Fjögur herbergi. Sólskáli með heitum potti. Gólfefni eru nýleg auk loftaklæðninga og innihurða á efri hæð. Að utan
er húsið í góðu ástandi, nýlegt þakjárn og álklæddur þakkantur, gler er gott og hús klætt með ímúr kerfi að utan. Lóðin er
ræktuð og falleg með hellulagðri skjólgóðri verönd til suðurs og með stórri grasflöt norðan við húsið. Verð 95,0 millj.

Brekkubær - Reykjavík
Nánast algjörlega endurnýjað 277,3 fm. raðhús að meðtöldum 22,9 fm. bílskúr á þessum skjólsæla stað alveg niður við
Elliðaárnar. Árið 2007 voru tvær efri hæðir hússins nánast algjörlega endurnýjaðar. Rut Káradóttir teiknaði breytingarnar. Beyki ehf
sá um alla sérsmíði á innréttingum og skápum í eldhúsi, forstofu, holi, baðherbergi, snyrtingu miðhæðar, sjónvarpsholi og arni í
stofu. Parket og ítalskar flísar á gólfum. Hiti er í gólfum miðhæðar og á baðherbergi efri hæðar.
Um er að ræða vel skipulagt fjölskylduhús með möguleika á leigutekjum.
Stutt í alla þjónustu eins og skóla, leikskóla, verslun og sundlaug. Verð 64,8 millj.

SUNNUFLÖTBREKKUBÆR

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.

ATVINNUHÚSNÆÐI



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

HÖRGSLUNDUR 9 
- EINBÝLI Á FÍNUM STAÐ. 

Fallegt og mjög vel skipulagt einbýlishús á einni hæð sem hentar einstaklega 
vel fyrir stóra fjölskyldu. 4 svefnherb, geta verið 5-6. Talsvert endurnýjað hús á 
einstaklega góðum stað i lundum steinsnar frá mikilli þjónustu.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 8.júli frá kl. 17:30 -18:00 V. 72,9 m.2938 

ÞÓRÐARSVEIGUR 24 
- STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Mjög falleg og björt 3ja herb. ca 86 fm enda íbúð á 4. hæð í fallegu lyftuhúsi. 
Fallegar samstæðar eikarinnrétt. parket og flísar á gólfum og þvottahús innan 
íbúðar. Stofa björt með gluggum á tvo vegu með útg. út á rúmgóðar L-laga 
svalir til suðurs og vesturs. Fallegt útsýni og stæði í bílageymslu.  Eignin 
verður sýnd mánudaginn 8.júlí milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 25,9 m. 2953 

UNNARBRAUT 28 
- SÉR INNGANGUR

Björt og vel skipulögð 2ja herbergja 54 fm íbúð á jarðhæð, með sér inngangi, í 
fallegu steinhúsi á Seltjarnarnesi. Nýleg gólfefni og uppgert eldhús. Skolp- 
lagnir hafa verið endurnýjaðar ásamt fleiri lögnum. Sameiginlegt þvottahús 
á hæðinni. Eignin verður sýnd mánudaginn 8.júlí milli kl. 17:30 og kl. 18:00.  
2955 

ÁSBREKKA 5
- GARÐABÆ /ÁLFTANESI.

Falleg 122,9 fm 4ra herbergja neðri hæð í fallegu húsi.  3 svefnherbergi. Góðar 
innréttingar, sérþvottahús. Mjög góð staðsetning. Stór afgirt verönd. Laus 
strax, lyklar á skrifstofu. Eignin verður sýnd mánudaginn 8.júlí milli kl. 12:00 
og kl. 12:30. V. 28,9 m. 2933 

KAMBASEL 85 
- JARÐHÆÐ MEÐ VERÖND

Góð 2ja herbergja 81,5 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi. Stór timbur-
verönd og þvottahús innan íbúðar. Eignin skiptist í forstofu, þvottahús, 
baðherbergi, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir 4,8 m2 sérgeymsla. Eignin verður 
sýnd mánudaginn 8.júlí milli kl. 16:40 og kl. 17:10. V. 18,9 m.2932 

RAUÐARÁRSTÍGUR 22 
- KJALLARI.

Um er að ræða 3ja herbergja 63,1 fm íbúð í kjallara við Rauðarárstíg. Eignin 
skiptist í tvö herbergi, hol, baðherbergi, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir tvær 
litlar sérgeymslur í sameign. Eignin verður sýnd mánudaginn 8.júlí milli kl. 
12:00 og kl. 12:30. V. 14,9 m. 2934 

KARFAVOGUR 41 
- GÓÐUR STAÐUR

Fallegt einbýlis /tvíbýlishús á mjög góðum stað. Húsið er skráð 233 fm með bíl-
skúr. Auka íbúð er í kjallara. Gróinn og skjólgóður garður er við húsið. Stórar 
timbursvalir eru frá stofu efri hæðar með tengingu við lóð. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 2.júlí milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 51 m. 5208

JÖKLAFOLD 6 
- GLÆSILEGT ÚTSÝNI - SKIPTI MÖGULEG. 

Fallegt,vel skipulagt 291,3 fm einb. á tveimur hæðum neðst í botnl, ásamt bílsk. 
Rúmg. stofur, arinn. Sólskáli. Fráb.útsýni. Mjög góð lóð. Góður 43,2 fm bílskúr. 
Húsið er nýmálað og einnig þak. Hiti er í plani. Garðurinn er allur afgirtur 
viðarklæðningu. Skipti á 3ja herb. íbúð í Grafarvogi koma til greina.  Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 9.júlí frá kl. 17:00 - 17:30  V. 56,5 m. 1322

FAGRIHJALLI 9  
- SUÐURHLÍÐAR KÓPAVOGS

Fallegt og vel staðsett 233,4 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyg-
gðum bílskúr og möguleika á aukaíbúð. Stór og björt stofa og borðstofa með 
útgangi út á rúmgóðar suður svalir með fallegu útsýni. fimm góð svefnher-
bergi, fallegur garður í rækt, verönd með skjólveggjum og heitum potti. Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 9.júlí milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 56,9 m. 2952

BREKKUSMÁRI 3  
- GLÆSILEG EIGN

Fallegt og vandað 206,9 fm raðhús á tveimur hæðum. Mikið útsýni til vesturs 
og norðurs. Efri hæð: Innb. bílskúr, forstofa, stigahol, eldhús með borðkrók, 
þrjár stofur og baðherbergi, góðar svalir. Neðri hæð: Sjónvarpshol, baðher-
bergi, þrjú góð herbergi og þvottaherbergi. Góð verönd. Eignin verður sýnd 
þriðjudag 9.júlí milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 55,0 m. 1396 

ESKIHLÍÐ 21 
- EFRI HÆÐ MEÐ AUKAÍBÚÐ

Mjög sjarmerandi og björt ca 190 fm efri sérhæð, með aukaíbúð í risi, í fallegu 
steinhúsi í botnlangagötu. Tvær samliggjandi stofur með gluggum til þriggja 
átta og suður svölum. Þrjú rúmgóð svefnh. Íbúðinni fylgir 3-4ra herbergja íbúð 
í risi ásamt aukah. í sameign. Einstök staðsetning í hlíðunum. Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 9 .júlí milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 59 m. 2946

LAUGAVEGUR 
- ATVINNU/SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI.

 
Þrír eignarhlutar 0201, 0202 og 0304 eru skrifstofu/atvinnuhúsnæði á 2 og 
3.hæð í mjög vel staðsettu húsi á miðjum Laugaveginum. Eignarhluti  0201 er 
148,4 fm eignarhluti 0202 er 161,0 fm og 0304 er 90,9 fm. Húsnæðið er selt í 
núverandi ástandi. Svalir að Laugavegi út frá einum hlutanum. Eitt bílastæði á 
baklóð fylgir hverju bili. Selst í einu lagi.   V. 65,0 m. 2950
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EINBÝLI

Sogavegur - 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 millj.  

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  -m.  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 305,9 fm einbýlishús 
á þessum frábæra útsýnisstað. Húsið er skráð 305,9 fm. 
Húsið skiptist í forstofu, búr, eldhús, hol og borðstofu, 
fimm svefnherbergi og tvær stofur. Þvottahús og 
geymsla, góður bílskúr.  V. 72,9 m.2902

Kaldasel   - vandað hús
Vandað þrílyft  233 fm einbýlishús 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.  V. 49,9 m.2730

PARHÚS/RAÐHÚS

Staðarbakki
Vel staðsett 163 fm endaraðhús ásamt innbyggðum bíl-
skúr. Öll almenn þjónusta er i örfárra mínútna göngufæri. 
Hellulagt bílaplan með snjóbræðslu o.fl. Góð afgirt lóð 
sem er með háum skjólveggjum. V. 39,8 m.2853 

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. V. 
49,9 m. 2701 

HÆÐIR

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

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

4RA-6 HERBERGJA

Þrastarás - endaíbúð
Góð og björt 103,6 fm 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. 24,9 
m.2923

3JA HERBERGJA 

Kleppsvegur 10 - laus strax. 
2ja -3ja herbergja 66,5 íbúð á 3.hæð í að sjá góðu 
fjölbýlishúsi. Góð sameign. Íbúðin er með 2 herbergjum, 
rúmg. stofu, baði og eldhúsi. Fallegt útsýni. Parket.  Laus 
strax, lyklar á skrifstofu.  V. 17,9 m.2931

Þorláksgeisli - með bílskúr
3ja herbergja vönduð 83,6 fm 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 sunnan við húsið og opið skógræktarsvæði. 
V. 27,5 m.2892 

Holtsgata - 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 

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

Grandavegur  - glæsileg íbúð
Falleg og björt þriggja herbergja 92,9 fm íbúð sem skiptist 
í hol, stofu með suður-svölum og útsýni, opið eldhús, 
baðherbergi 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 
íbúðarinnar.  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 

2JA HERBERGJA

Álfkonuhvarf  - laus strax
2ja herbergja nýleg og glæsileg 71,8 fm íbúð á 2. hæð. 
Góðar suðursvalir eru út af stofu en þaðan er glæsilegt 
útsýni m.a. að Elliðavatni, Bláfjöllum o.fl. Lyfta er í húsinu.  
V. 22,5 m. 2565 

Bárugata - gott skipulag
Mjög góð og vel staðsett 47 fm 2ja herbergja íbúð í kj. 
Inngangur í íbúðina er aðeins nýttur af þessari íbúð en er 
inn á sameignargang. Glæsilegt baðherbergi og nýlegt 
gler í allri íbúðinni.  V. 17,9 m. 2930 

SUMARHÚS 

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

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

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

Glæsilegur sumarbústaður í Hálsasveit
Húsið er í Fjárhústungu í landi Stóra-Áss (Hálsas-
veit) og er alls 81,8 fm. Bústaðurinn er 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 

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 

HRAUNPRÝÐI 6 -12 OG 11-13 
Í GARÐABÆ. 

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 blönd-
unartækjum. Einstaklega vel skipulögð hús á einni hæð Stærðir húsa er frá 
157-182 fm. Verð húsa nr. 6-12 er 59,9 millj. Verð húsa nr. 11 og 13 er 56,9 millj.    
2875

LJÓSAKUR 2-8 
GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR.

 
Stórglæsilegar  og vel hannaðar 2ja - 5 herbergja 75 -168 fm íbúðir í nýjum 
glæsilegum 2ja hæða húsum á frábærum útsýnisstað á Arnarneshæðinni. 
Hátt er til lofts og gluggar stórir. Veglegar svalir með fallegu útsýni suður yfir 
Garðabæ. Afhendast fullbúnar án gólfefna.  
Eignirnar verða til sýnis í opnu húsi þriðjudaginn 9.júlí 2013 frá kl. 17:00-18:00

FERJUVAÐ 1-3 
- NÝJAR ÍBÚÐIR

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 vinnu-
brögð,. Nánari upplýsingar á www.eignamidlun.is/nybyggingar 
Verð frá 22,0 - 44,0 m. 2326

OPIÐ HÚS 

þriðjudag
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BREKKUBYGGÐ - GBÆR
Falleg 67,5 fm 2ja herbergja íbúð með 
SÉRINNGANGI á 1.hæð í fjórbýli á góðum stað 
innst í Brekkubyggðinni. FALLEGT ÚTSÝNI. Laus 
strax. Verð 21,5 millj.

ÁLFASKEIÐ - HFJ
Góð 87 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt 
23,8 fm bílskúr, samtals 110,8 fm á góðum 
stað miðsvæðis í Hafnarfirði. 2 svefnherb. 
Suðursvalir. Bílskúr með hita, rafmagni, vatni 
og hurðaopnara. Verð 19,6 millj.

GJÓTUHRAUN - HFJ
Gott 417 fm atvinnuhúsnæði sem hentar fyrir 
margskonar starfsemi, s.s. heildsölu, hvers 
konar framleiðslu o.fl.  Neðri hæð skiptist í 
móttöku/verslun, vinnusal, innkeyrsluhurð. Efri 
hæð skiptist í skrifstofu, starfsmannaaðstöðu, 
snyrtingu og geymslupláss. Verð 55 millj.

SLÉTTUHLÍÐ - HFJ - SUMARHÚS
Fallegt 39,9 fm sumarhús á frábærum stað við 
Sléttuhlíð í Hafnarfirði. Góð timburverönd í krin-
gum húsið og geymsluskúr. Lóðin er vel gróin 
og falleg í góðu skjóli, samtals 2.722 fm.Húsið er 
nýklætt að innan en þarf að mála að utan.

TUNGUSEL - RVÍK
Falleg 113 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í fjöl-
býli á góðum stað í Seljahverfi. 3 svefnherbergi. 
FRÁBÆRT ÚTSÝNI. Skóli o.fl. í göngufæri.  

RAUÐARÁRSTÍGUR - RVÍK
63 fm 3ja herbergja kjallaraíbúð á frábærum 
stað miðsvæðis í Rvík. 2 svefnherbergi. LAUS 
STRAX. Lyklar á skrifstofu. Verð 14,9 millj.

ÁSBREKKA - GBÆR
Falleg 123 fm 4ra herbergja neðri hæð með 
SÉRINNGANGI í fjórbýli á góðum stað á 
Álftanesi (Gbæ). 3 svefnherb. Fallegur garður 
og stór afgirt verönd. LAUS STRAX. Lyklar á 
skrifstofu. Verð 28,9 millj.

KAMBASEL - RVÍK
Björt og falleg 76,7 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð 
ásamt 4,8 fm geymslu, samtals 81,5 fm í litlu 
fjölbýli á góðum stað. Afgirt SUÐAUSTUR-
VERÖND. LAUS STRAX. Lyklar á skrifstofu.  
Verð 18,9 millj.

KLEPPSVEGUR - RVÍK
Góð 60,5 fm 2ja-3ja herb. íbúð á 3. hæð ásamt 
5,5 fm geymslu í kjallara, samtals 66,0 fm. 
SUÐURSVALIR.  Íbúðin er teiknuð sem tveggja 
herbergja en búið er að gera eitt svefnherbergi 
inn af eldhúsi. LAUS STRAX. Lyklar á skrifstofu. 
Verð 17,9 millj.

URÐARBRAUT - GARÐUR
Glæsilegt 273,8 fm einbýli ásamt 27,6 fm bílskúr 
við Urðarbraut í Garði. 5 svefnherbergi. Í miðju 
húsinu er pallur/verönd undir berum himni 
umkringdur gluggum inn í stofur og eldhús 
hússins. Halogen lýsing. Gólfhiti. LAUST 
STRAX. Lyklar á skrifstofu. Verð 44,9 millj.

KVISTAVELLIR - HFJ
Glæsileg 122,5 fm 4ra herbergja íbúð á 3 hæð 
í nýlegu lyftuhúsi á sérlega góðum stað á Völ-
lunum. 3 svefnherb. Parket, flísar og vandaðar 
innréttingar. SUÐURSVALIR. Fallegt útsýni. 
LAUS STRAX. Verð 27,5 millj.

HLÍÐARÁS - HFJ
Sérlega fallegt 206,4 fm einbýli ásamt 44,8 fm 
bílskúr, samtals 251,2 fm á góðum útsýnisstað. 
Fjögur góð svefnherb. Hágæðainnréttingar frá 
HTH og Miele tæki. Gólfhiti. Glæsileg lýsing. 
Arinn í stofu. Stórar svalir yfir bílskúr. Frábært 
útsýni yfir höfuðborgina og víðar. Verð 68,9 millj.

FLÉTTUVELLIR - HFJ
Sérlega fallegt og vel hannað 187,5 fm einbýli á 
einni hæð ásamt 39,5 fm bílskúr á góðum stað. 
4 svefnherb. 130 fm verönd m/skjólveggjum og 
heitum potti. Vandaðar innréttingar, Miele tæki, 
flott lýsing, hiti í öllum gólfum. Verð 59,9 millj.

DAGGARVELLIR - HFJ
Sérlega falleg og vönduð 120 fm efri hæð í 
fjórbýli á góðum stað. 3 svefnherb. Sérinngan-
gur. Rúmgóðar suðvestursvalir. Falleg lóð m/
leiktækjum. Örstutt í leikskóla, skóla, sund, 
íþróttasvæði o.fl. Verð 31,9 millj.

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

 

PANTIÐ SKOÐUN

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

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

Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir í nýju 
lyftuhúsi við SJÁVARBAKKANN í Hafnar-
firði í göngufæri við alla helstu þjónustu. 

PANTIÐ SKOÐUN

AUSTURKÓR - KÓP.
Vorum að fá í sölu 8 2ja-4ra herb. 
íbúðir í tveggja hæða litlu fjölbýli. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án 
gólfefna, nema baðherb. og þvot-
tahús verða flísalögð. Innréttingar 
og tæki í góðum gæðaflokki. Góð 
staðsetning, stutt í skóla leikskóla 
og íþróttamiðstöð. Suð/vestur 
svalir/verandir. Sérinngangur í 
allar íbúðir. Verð 19,6 - 27,6 millj. 
Nánari upplýsingar hjá Aroni Frey 
sölufulltrúa Ás í s.772-7376 og/eða 
aron@as.is
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NORÐURBAKKI 11 - HFJ
Glæsilegar 3ja herb. íbúðir ásamt 
stæði í bílageymslu í lyftuhúsi á 
þessum vinsæla stað við sjávar-
bakkann í Hafnarfirði í göngufæri 
við alla helstu þjónustu. Hágæðain-
nréttingar frá Axis, AEG tæki, 
gólfhiti, halogenlýsing. 

Lausar strax.

Verð 29,2 og 29,5 millj.

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá sölufulltrúum Ás

TVÆR EFTIR

KLUKKUBERG 33 íbúð 0105 - HFJ
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18-19
Falleg 61,4 fm 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð í góðu fjölbýli á frábærum 
útsýnisstað í Setberginu. Verönd 
með skjólveggjum. Laus fljótlega. 
Verð 17,5 millj.

Kristín og Sverrir taka á móti 
gestum, s. 846-3867

OPIÐ HÚS

NORÐURBAKKI 17 íbúð 0405 - HFJ
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 19:30-20
Glæsileg 119 fm 3ja herb. íbúð á 4. 
hæð ásamt stæði í bílageymslu í 
nýju lyftuhúsi við hafnarbakkann. 
Tvennar svalir. Falleg útsýni. 
Gólfhiti. Aðeins tvær íbúðir á hæð. 
Á þaki bílageymsluhúss er sa-
meiginlegur garður með leiksvæði, 
garðbekkjum og púttvelli. Laus 
fljótlega. Verð 36,9 millj.

Aron Freyr sölufulltrúi tekur á móti 
gestum, s. 772-7376

OPIÐ HÚS

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

PANTIÐ SKOÐUN

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

PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufull-
trúum Ás. 

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

PANTIÐ SKOÐUN
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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 mjög fallegt, vel staðsett, einlyft
einb. með innbyggðum tvöföldum bískúr samtals
ca 200 fm. Eignin skiptist ma. í, þrjú herbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpshol,
þvottahús, millibyggingu og bílskúr. Húsið er nýlega
endurnýjað að utan.  Laust fljótlega. Verð 49,8 millj.

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

Háaberg - Einbýli - Hf.
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm með
bílskúr. Vel staðsett á útsýnisstað í Setbergslandi
í Hafnarfirði.Skiptist í forstofu, gestasnyrtingu,
hol, sólstofu, borðstofu, eldhús og stofu, bílskúr og
herbergi inn af. Neðri hæð: anddyri, gangur, tvö (þrjú)
herbergi, hjónaherbergi með fataherbergi, baðher-
bergi, 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 bar-
naherbergi, baðherbergi, fataherbergi, hjónaherbergi,
þvottahús og bílskúr. Verð 67. millj.

Krókahraun - Hf - 
4ja herb. m/bílskúr
Nýkomin í einkasölu falleg, björt, 107 fm íbúð á
2.hæð í 4-býli. 32 fm bílskúr, samtals 139 fm. SV
svalir, sér þvottaherb. Róleg og góð staðsetning.
Laus strax.
Verð 25,6 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 - Hf - 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 
m/ Bílskúr  
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 nálægt skóla og leikskóla. Eignin 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
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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 - Hf. 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 m. in-
nbyggðum bílskúr samtals 162 fm. Allar innréttingar
og gólfefni hafa verið endurnýjað á vandaðan máta. 
Risloft yfir íbúð sem möguleiki er að innrétta. Hús
góðu standi. Verð 39,2 millj.

Eskivellir 21 - Hf - Nýjar 3ja til 4ra 
herbergja íbúðir.
• Fullbúnar með gólfefnum til afhendingar strax.
• Íbúðirnar eru 77,5 fm - 98,6 fm.

g

• Innréttingar frá Innex
• Sérinngangur af svölum. Lyftuhús.
• Tvær geymslur fylgja hverri íbúð.
• Traustir byggingar aðilar ER hús ehf.
Verð frá 19,6 millj. til 26,8 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.

g g y
Verð 19,5 millj.

Mánastígur 6 - Hf. - Einstök staðsetning

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.

Furuhlíð - Hf. - Raðhús

Nýkomin í einksölu stórglæ-
silegt pallabyggt raðhús með
innbyggðum 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.

Sléttahraun - Hf - Einbýli

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.

Hraunprýði - Parhús - Gbæ. - Nýtt

Glæsilegt nýtt tvílyft parhús með in-
nbyggðum 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 Ak-
rahverfi í Garðabæ. Mögulegt er
að nýta 3ja herb. Íbúð á jarðhæð
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sér þannig að nýtingarmöguleikar
hússins eru fjölbreyttir.Eignin er
afar smekklega innréttuð með
glæsilegum sérsmíðuðum innrét-
tingum og gólfefnum þar sem allt
er fyrsta flokks. Tvennar svalir og

fallegur garður með afgirtum sólpalli,hellulögðu bílaplani og fleirra.

Staðarhvammur - Hf. - 3ja herbergja

Glæsilega nýstandsett 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð í þessu eftirsótta
húsi við Staðarhvamm 1. Íbúðin

j þ

er  125,9 fermetar. Sérinngangur
og gott aðgengi, Sérlega fallegar
innréttingar frá Brúnás. Ibúðin er vel
skipulögð og nýtist öll sérlega vel.
Þetta er falleg íbúð, Útsýni.

p g g ý

Eign sem vert er að skoða.
Laus strax.
V. 33,9 millj.

Jófríðarstaðavegur - Hf. - Einbýli/Tvíbýli.

Nýkomið mjög fallegt tvílyft einbýli 
með innbyggðum bílskúr samtals
ca. 260 fm. Húsið skiptist m.a.
þannig. Efri hæð : stofur, eldhús,
sjónvarpsskáli, 2-3 herb. Baðher-
bergi. Svalir ofl. Neðri hæð: Bílskúr,
mjög góð 2ja herb.íbúð ofl. Fallegur
garður,gróður hús. Róleg, góð og
frábær staðsetning. Hornlóð. Útsýni
g g g g g

yfir fjörðinn, Snæfellsjökul ofl.

Verð 53,9 millj.

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.

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.
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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

MIKLABORG

Nánari upplýsingar veitir

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

225 Álftanes

Glæsilegt tvílyft hús

Fallega innréttað

Bílskúr

Góð staðsetning
Verð  43,0 millj.

Austurtún 3
OPIÐ HÚS

Miðvikudag 10. júlí 17:30 - 18:00

, j

Nánari upplýsingar veitir

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

112 Reykjavík

Falleg íbúð með glæsilegu útsýni

Tvö svefnherbergi

Lítið fjölbýli, 2 íbúðir á hæð

Bílskýli
Verð  28,9 millj.

Logafold 20
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 9. júlí 17:30 - 18:00

, j

Verð  147 millj.

Falleg 2ja herbergja

Þvottahús innan íbúðar

Afgirtur góður pallur 

Stæði í bílageymslu

Berjarimi
112 Reykjavík

Verð  22,9 millj., j

Góð 2ja-3ja herbergja, 56,5 fm risíbúð

Frábær staðsetning

Húsið nýlega tekið í gegn að utan

Nýlegt járn og gluggar

Lokastígur
101 Reykjavík

Verð 20,9 millj., j

Falleg endaíbúð í góðu lyftuhúsi

Vandaðar innréttingar og gólfefni

Góð alrými, fjögur svefnherbergi

Tilbúin til afhendingar

Kvistavellir
221 Hafnafjörður

Verð  27,5 millj., j

Glæsilegt einbýli á einni hæð 

Stórar stofur, 4 svefnherbergi

Góð verönd með heitum potti

Innbyggður bílskúr

Eigendur skoða skipti á minni eign

Fífuvellir
221 Hafnarfjörður

Verð  53,9 millj., j

Góð 3ja herbergja íbúð

Sérinngangur af svölum

Viðhald að utan gott

Sjávarútsýni

Stæði í bílageymslu

Seilugrandi
107 Reykjavík

Verð  24,9 millj., j

Íbúð á efstu hæð, 150 fm

Mikið endurnýjuð

Stæði í bílakjallara

Stórbrotið útsýni

Austurströnd
170 Seltjarnarnesi

Verð  44,9 millj., j

Laus strax

Laus strax

109 Reykjavík

Falleg 91,5 fm, 3ja herbergja íbúð 

Gott hús, nýlegt þak 

Gróið og fallegt hverfi

Verð  21,9 millj.

Engjasel 29
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 9. júlí 17:30 - 18:00

, j

Nánari upplýsingar veitir

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

316 fm einbýli á sjávarlóð
Stórbrotið útsýni
Frábær staðsetning

Vel viðhaldið hús
Möguleiki á aukaíbúð

170 Seltjarnarnes

97 4210 Sími: 897 0634

Hrólfsskálavör

j



Grétar Haraldsson hrl. 
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir  
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk Fax 535 1009

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.

Vatnsstígur - 101 Rvk
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 108 millj.

Hjallahlíð - 270 Mos
Vel skipulögð og falleg 117,4 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu 
fjórbýlishúsi ásamt 24,1 fm bílskúr. Mögul. að bæta við herbergi. 
Rúmgóðar og skjólsælar 12 fm suðvestur svalir með útsýni. Parket 
og flísar á gólfum.  Frábær staðsetning í fjölskylduvænu hverfi. 
Verð 38,9 millj.

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

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

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

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

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 íbúðir. Verð 55 millj.

Laugavegur 133 - 101 Rvk

Opið hús þriðjudaginn 9. júlí kl 17:30-18:00.
Einstaklega skemmtileg 79,5 fm þriggja herbergja íbúð á 4. hæð. 
Eignin er staðsett á besta stað í miðborg Reykjavíkur og bíður upp á 
mikla möguleika. Nýlegt rafmagn og vatnslagnir. Verð 23,9 millj.

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 33,9 millj.

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

Frakkastígur - 101 Rvk
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.

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

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 25,9 millj.

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 150 millj.

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.

Hraunbær - 110 Rvk
1.252,5 fm fallegt verslunar og skrifstofuhúsnæði í góðum verslunarkjarna í Árbænum. Hús 
sem býður upp á mikla möguleika og getur hýst ýmsa starfsemi.

Verð 240 millj.

OPIÐ HÚS



Sumarhús

Skorradalur - Vandað hús
Glæsilegt 50,4 fm heilsárshús í landi Indriðastaða 
Skorradal og með frábæru útsýni yfir vatnið og 
nærsveitir. Tvö svefnherbergi auk svefnlofts. Stórir 
pallar. Hitaveita og kalt vatn ásamt rafmagni er til 
staðar. Heitur pottur á verönd.  
Uppl. Sigþór S: 899 -9787. 

Reynilundur - Bláskóabyggð.
Góður 30,7 fm sumarbústaður í landi Miðfells 
við Þingvallavatn sem skiptist stofu, eldhús, 
svefnherbergi og salerni.  Timburverönd. Mikið 
endurnýjaður.  Einnig er geymslu hús á lóð sem er  
0,2 ha eignarlóð. V. 9,9m.  
Allar uppl. gefur Ólafur í síma 820-0303.

Sumarhús Húsafelli 
Gott 58 fm heilsárshús. Tvö svefnh og svefnloft. 
Rúmgott baðherbergi með sturtuklefa. Eldhús og 
samliggjandi stofa með kamínu. Rúmgóð björt stofa 
með gluggum á þrjá vegu Verönd og heitur pottur, 
hitaveita.  Ákvílandi 6,5 m Á svæðinu er sundlaug, 
golfvöllur,verslun og veitingarhúverð V. 13.5 m. upp. 
Sigþór  S 899 9787

Sumarhús Svínadal
Fallegt og vel byggt 125 fm. Sumar hús í skógivöxnu 
landi. Fjögur svefnherbergi og stór stofa. Steypt gólf-
plata með hitalögnum. Stórir sólpallar og óheft útsýni  
yfir Eyrarvatnið. Húsið er tilbúið til innréttinga. Skipti 
möguleg. V 17.9 millj Uppl. Sigþór s: 899 978  

Heiðarbyggð - Rétt suður af 
Flúðum. Glæsilegt útsýni.
Fallegur 58 fm sumar / heilsársbústaður á góðum 
útsýnisstað. 2 góð svefnherbergi, svefnloft, hitaveita, 
heitur pottur á góðri afgirtri verönd. Skuldlaus. Verð 
13,9 millj. Uppl. veitir Jón Rafn 695-5520

Flúðir - Gott útsýni 
Fallegt 68fm sumarhús í landi Ástúns rétt við Flúðir.  
Eignin skiptist í heilsárshús 56,3 fm að stærð ásamt 
geymslu 11,3 fm sem hægt væri að breyta í ges-
tahús. Tvö svefnherbergi með fataskápum en einnig 
er rúmgott svefnloft í húsinu sem gæti rúmað 8-10 
manns.  Heitur pottur á palli og glæsilegt fjallaútsýni.  
V. 14,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Stærri eignir

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

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

Bakkastaðir - Hornlóð 
225 fm einbýlishús á einni hæð m. stórri lóð með 
góðu útsýni.  Eignin er með fjórum svefnherbergjum 
en eitt þeirra er sameinað úr tveimur, filtteppi á 
gólfum.  V. 55 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

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

Fannafold -parhús á einni hæð. 
laust fljótlega
Mjög gott ca 132 fm parhús á mjög góðum stað í 
lokaðri götu, fallegur garskáli, mikið útsýni,parket og 
flísar á gólfum. Innbyggður bílskúr. Hiti í plani. V. 38,9 
m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða ellert@valholl.is

Eldri borgarar

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

Hæðir

Silfurteigur sérhæð með 36,4 fm 
bílskúr
Í einkasölu frábærlega staðsett 148 fm neðri sérhæð 
við Silfurteig í Reykjavík. Tvö herbergi og tvær stofur, 
innangengt í rúmgóðann 36 fm bílskúr.  Vel með 
farin hæð í gamla upprunalega stílnum.  Hús í góðu 
ástandi, búið að laga þak, skólplagnir, rafmagn og fl. 
Verð 41,5 milj, uppl. Heiðar  s:693-3356.  Hæðin er 
laus við kaupsamning.

Andarhvarf efri hæð ásamt bílskúr.
Glæsileg sérlega vel staðsett 135 fm hæð ásamt 
25 fm bílskúr. Glæsilegt útsýni m.a. yfir Elliðarvatn. 
Þrú góð svefnherbergi. Stórar suðursvallir. Parket og 
flísar á öllum gólfum. V. 42,5m.  Nánari uppl. veitir 
Ellert 893-4477 Mögul. skipti á einbýli í Seljahverfi.

Sogavegur eign fyrir vandláta.
Glæsileg ca 125 fm. efri hæð með sér inngangi og 
góðum 25 fm. bílskúr. Allar innréttingar, tæki og 
gólfefni fyrsta floks, stórar svalir, tvö baðherbergi. 
Hæðin er laus og til afh. við kaupsamning. V. 46,9m. 
Áhv. ca 27m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477  

Nýbyggingar.

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

4ra herb.

Hörðukór - áhvílandi 26,5 millj. Íls. 
93% af kaupverði.
Í einkasölu falleg 117 fm útsýnisíbúð á 6 hæð í 
góðu lyftuhúsi. Áhvílandi 26,5 millj. Íbúðalánasjóð. 
Afborgun ca kr. 130.000 á mánuði. 3 góð svefnherb. 
með skápum. Parket. Góð stofa með útgengi á stórar 
suðursvalir. Góðar innréttingar. Sérþvottahús. Verð 
28.9 millj. Uppl. veitir Bárður 896-5221.

Fellsmúli 116,9 fm íbúð með  
4- svefnherbergjum
Nýkomin í einkasölu 5 herbergja 117 fm íbúð á efstu 
hæð við Fellsmúla í Reykjavík. Rúmgóð stofa m. 
suður svölum, eldhús með eldri innréttingu, fjögur 
svefnherbergi og baðherbergi.  Verð 25,9 milj. Uppl. 
veitir Heiðar 693-3356, heidar@valholl.is

3ja herb

Sóltún - Falleg nýleg íbúð m. st. í 
bílageymslu
Nýkomin í einkasölu fallega 3ja herb. 137 fm íbúð í 
nýlegu lyftuhúsi við Sóltún í Rvk. Bílastæði í lokaðri 
bílageymslu.  Húsið var byggt af Íslenskum aðalverk-
tökum árið 2007.  Fallegt eldhús og stórar stofur, 
tvennar svalir.  Eikarparket og eikarinnréttingar.  
Eignin er laus við kaupsamning. Verð 39,5 m.  Uppl. 
veitir Heiðar s:693-3356 eða heidar@valholl.is

Hörðukór - Falleg íbúð með verönd
Góð nýleg 94 fm íbúð á jarðhæð.  Rúmgóð stofa 
með fallegu parketi, eldhús opið og með vandaðri 
innréttingu.  Tvö svefnherbergi með fataskápum.  
Baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Geymsla og 
þvottaherbergi innan íbúðar.  V. 23,9 millj.  Uppl. Jón 
Rafn S: 695-5520

Seilugrandi - Laus v. kaupsamning
Íbúð á þriðju hæð ca 80 fm ásamt 31 fm stæði í 
bílageymslu. 2 svefnherbergi m. skápum.  Góð innrét-
ting í eldhúsi.  Baðherbergi með baðkari og tengi f. 
þvottavél.  V. 24,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

2ja herbergja

Víðimelur með bílskúr.
Góð mikið endurnýjuð ca. 60 fm. íbúð á 2. hæð í góðu 
mjög vel staðsettu húsi, íbúð fylgir 43,1 fm. bílskúr. 
Suður svalir, íbúð er öll mikið endurnýjuð .Ásett verð 
. 23,9 m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.
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Opið virka daga frá kl. 9-17

Ingólfur 
Gissurarson 
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

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

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur  
Davíðsson Löggil-
tur fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir  
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

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

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

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Vesturhús - Grafarvogi.  Glæsilegt einbýli með aukaíbúð á BESTA ÚTSÝNISSTAÐ REYKJAVÍKUR.

Í einkasölu ca 320 fm einbýli með auka 3ja herb. íbúð (samþykkt). Glæsilegt úsýni, Akrafjall, Snæfellsnes, Sundin, Borgin, Bláfjöll og fl. Örstutt 
í skóla, sund, íþróttir og óbyggt svæði framanvið húsið. Innréttingar hannaðar af Finni Fróðasyni. Frábært skipulag. Tvennar svalir, Arin í stofu, 
glæsilegt eldhús, 4 stór svefnherbergi + aukaíbúðin (innangengt + sérinngangur). Algört draumahús á draumastað. Lítill skógarlundur framanvið 
húsið. Ásett verð 88 millj. Skipti skoðuð á ódýrari eign. Pantið skoðun og fáið nánari upplýsingar hjá Ingólfi Gissurarsyni í 896-5222.

Engimýri - Garðabæ. Fallegt einbýli á frábærum stað.
Nýkomið í einkasölu fallegt og vel við 
haldið einbýlishús með tvöföldum bílskúr í 
grónu og barnvænu hverfi í Garðabæ. Húsið 
er 186.5 fm og bílskúrinn er 43.1 fm, alls 
um 230 fm.  4 svefnherbergi, góðar innr., 
sólskáli, fallegur veðursæll garður. Örstutt 
í skóla, íþróttir, sund, verslanir og þjónustu. 
Verð 57,9 m.  Uppl. veitir Bárður 896-5221

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



TIL LEIGU
Nýbýlavegur 6-8

Glæsilegt verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði með allt að 4 metra lofthæð.

Hentar vel undir verslanir, veitingastaði, bílaumboð, bílaleigu, verkstæði o.fl

Frábær staðsetning, næg bílastæði, sanngjarnt verð.

Nánari upplýsingar gefur  
Sverrir Einar Eiríksson  
í síma 661-7000

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Sverrir Einar 
Eiríksson
Sölufulltrúi

300 - 9000 fm

EF EKKI ÞÁ FÆRÐ ÞÚ  
50% AFSLÁTT AF SÖLULAUNUM

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



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

Ársæll Ó. 
Steinmóðsson
Sölufulltrúi

Sveinn  
Guðmundsson
Sölufulltrúi

Hrund 
Einarsdóttir
Sölufulltrúi

Snjólaug E. 
Nielsen
Sölufulltrúi

Gunnar 
Kristinnðarson
Sölufulltrúi

Indriði Jónuson
Sölufulltrúi

Díana Hrund 
Gunnarsdóttir
Sölufulltrúi

Helgi 
Þórhallsson
Sölufulltrúi



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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Falleg og rúmgóð 122,9 m2, 4ra 
herbergja íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi og sérgarði við 
Ásbraut 5 á Álftanesi/Garðabæ. 
Eignin er laus til afhendingar 
strax. Eignin skiptist í þrjú svefn-
herbergi, baðherbergi, þvottahús, 
forstofu, eldhús og stofu. Íbúðinni 
fylgir 6,9 m2 sérgeymsla. V. 28,9 m.

Rúmgóð og vel skipulögð 81,5 
m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi og stórri 
timburverönd við Kambasel 85 
í Reykjavík. Eignin er laus til 
afhendingar strax. Eignin skiptist í 
forstofu, þvottahús, baðherbergi, 
eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir 4,8 
m2 sérgeymsla. V. 18,9 m.

Ásbrekka 5 - 225 Álftanes 

Kambasel 85 - 109 Reykjavík 

66,0 m2, 2-3ja herbergja íbúð á 3. 
hæð við Kleppsveg 10 í Reykjavík. 
Eignin er laus til afhendingar 
strax. Eignin skiptist í tvö herbergi, 
baðherbergi, hol, eldhús og stofu. 
Íbúðinni fylgir sérgeymsla í  
kjallara. V. 17,9

 Kleppsvegur 10 - 105 Reykjavík 

 
Rauðarárstígur 22 - 105 Reykjavík 
63,1 m2 3ja herbergja kjallaraíbúð. Eignin 
skiptist í tvö herbergi, hol, baðherbergi, 
eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir tvær litlar 
sérgeymslur í sameign. V. 14,9 m.

 
Hörðukór 3 - 203 Kópavogur 
Falleg og björt 97 m2, þriggja herbergja íbúð 
á jarðhæð í lyftuhúsi. Eignin skiptist í forstofu, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, 
geymslu, eldhús og stofu. Góð gólfefni og 
fallegar innréttingar. V. 23,9 m.

 
Hraunbær 119 - 110 Reykjavík 
Gott 1.252,5 m2 skrifstofu- og verslunnarhús-
næði á tveimur hæðum við Hraunbæ 119 í 
Reykjavík. V. 240,0 m.

 
Kvíslartunga 62 - 270 Mosfellsbær 
240,2 m2 raðhús á tveimur hæðum við Kvíslar-
tungu 62 í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er forstofa, 
stofa, sjónvarpshol og eldhús. Á 2. hæðinni 
eru fjögur góð svefnherbergi, fataherbergi, 
stórt baðherbergi og þvottahús inn af baði. 
Ýmis frágangur er eftir í húsinu. V. 36,0 m.

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá Laus strax

Laus strax
243,5 m2, 5 herbergja raðhús á tveimur 
hæðum með bílskúr við Laxatungu í 
Mosfellsbæ. 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 

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. 

Stórikriki 3 - 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.

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

Litlikriki - 270 Mosfellsbær 

Arkarholt 7 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

AÐEINS TVÖ

HÚS EFTIR

Grétar Hannesson Hdl., 

gretar@domusnova.is
Löggiltur fasteignasali.

sveinn@domusnova.is
Sími: 899 8546 
Sölufulltrúi / Vélfræðingur
Sveinn G. Guðmundsson

Vegna mikillar sölu vantar 
eignir á skrá, frítt sölumat.
Hringdu núna 899 8546

Bílalakk ehf.
Til sölu fyrirtæki í góðum rekstri - miklir möguleikar

Heildsala og innflutningur á bílalökkum og efnum til bílamálara.
Fylgihlutir til bílamálunar og viðgerða, þekkt vörumerki.   

Upplýsingar veitir Sveinn s:  899 8546 eða sveinn@domusnova.is

Til leigu eða sölu gott 268 fm. verslunar-/þjónusturými með góðri
aðkomu sem skiptist að mestu í opið rými með góðri lofthæð,
kaffistofu og snyrtingu. Áberandi staðsetning. Laust strax!

Allar nánari upplýsingar veitir 
Helgi Már Karlsson, lögg. fasteignasali
s. 534 1024 / 897 7086 eða hmk@jofur.is

Bæjarlind 6, 201 Kópavogi 

www.jofur.is

Iðnaðar- og verslunarhúsnæði til sölu: 
Vagnhöfði 21, 110 Reykjavík

 
Til sölu 596 fermetra iðnaðar- og verslunarhúsnæði á frábærum stað 
á Höfðanum. Eignin er með góða aðkomu frá götu, stórt bílastæði og 
mjög  sýnileg. Hún skiptist í megindráttum í tvo vinnusali með mikilli 
lofthæð og tveimur stórum innkeyrsluhurðum og verslunarhúsnæði 
með einni innkeyrsluhurð. Innangengt er í vinnusali um verslunar-
rými. Kaffistofa auk skrifstofu er á millilofti milli vinnusala. Eignin 
er laus strax. 

Tilboðum skal skila fyrir föstudaginn 19. júlí
 
Nánari upplýsingar um eignina fást hjá Ólafi Erni Ólafssyni    
KPMG í síma 891 6099.

 
 
Glæsilegt 278,7 fm einbýlishús á tveimur hæðum hannað af Guð-
mundi Kr. Kristinssyni arkitekt. Eldhús með vandaðri upprunalegri 
innréttingu úr hnotu. Mjög rúmgóð stofa og borðstofa með stórum 
gluggum og útgangi út á rúmgóðar suðursvalir. Af svölum er 
gengið niður í garðinn sem er gróinn með viðarpalli og heitum potti. 
Svefnherbergisgangur með 3-4 svefnherbergjum. Baðherbergi með 
baðkari og sturtuklefa. Flísalagður hringstigi er niður á jarðhæðina 
en þar er hátt til lofts. Mikið rými er á neðri hæðinni en þar er sjón-
varpsherbergi, svefnherbergi og vinnustofur. Bílskúrinn er með hita 
og rafmagni. Stutt er í skóla, verslun og aðra þjónustu. 
Verð 68 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 17 - 17:30. 
 

MÁVAHRAUN 18,  
220  

HAFNARFJÖRÐUR

HB FASTEIGNIR

Save the Children á Íslandi

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is
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Traust þjónusta í 30 ár

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

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

SÍLAKVÍSL 13 -  
4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG  
FRÁ KL. 17:30-18:00.  
Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 
endaíbúð sem er hæð og ris. Íbúðin 
er með sérinngangi. Falleg innrétting í 
eldhúsi. Stofa og borðstofa með suður-
svölum. Þrjú svefnherbergi með skápum. 
Flísalagt baðherbergi. Hús í góðu ástandi. 
Verð 30,9 millj.

VERSLUNAR-  
OG ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI
Vorum að fá í sölu verslunarkjarna á 
góðum stað í Árbænum. Eignin sem er á 
tveimur hæðum er 1.253 fm að stærð og 
er skipt upp í fimm verslunar og þjónustu 
einingar. Allar einingarnar nema ein  eru 
með langtímaleigusamninga. Starfrækt 
fyrirtæki innan eignarinnar eru: Banki (er 
að flytja), bakarí, skósmiður, hárgreiðslu-
stofa og borgarbókasafnið. Eignin verður 
afhent í september. Verð 240 millj.  

Bakkastaðir 167
Glæsileg 3-4ja herbergja 100 fm íbúð á 2. hæð. Fallegar og 
vandaðar innréttingar. Flísalagt baðherbergi. Björt og rúmgóð stofa 
með suðursvölum. Eldhús með fallegum maghony innréttingum. 
Þvottahús innan íbúðar. Skipti möguleg á stærri eign í hverfinu. 
Verð 29.5 millj.

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

SUMARHÚS - SILUNGSVEIÐI
Vorum að fá í einkasölu góðan sumarbústað við Eystri 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. 

HVAMMSSKÓGUR - GLÆSILEG EIGN 
Vorum að fá í einkasölu þessa glæsilegu eign við Skorradalsvatn. 
Eignin stendur við vatnið, er 253 fm að stærð á þremur hæðum 
-kjallari, hæð og risloft. Lóðin er 6.800 fm eignarlóð. Fjögur stór 
svefnherbergi. Stór og björt stofa með kaminu. Stórar verandir og 
14. fm gestahús. Allar upplýsingar gefur Sveinbjörn sími 892-2916.

RAUÐÁS 12 - 5 HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:15 - 17:45.
Falleg 5 herbergja 155 fm íbúð með rislofti á 3.hæð við Rauðás í 
Árbænum.  Eldhús með góðri ljósri innréttingu. Björt og stór stofa 
með borðstofu og útgengi á suðursvalir. 5 svefnherbergi. Flísalagt 
baðherbergi. Sjónvarpshol. Þvottahús innan eignar. LAUS STRAX. 
Verð 31 millj. 

FUNALIND 3 - 3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:15 - 18:45. 
Falleg 86 fm 3ja herbergja íbúð á 4.hæð á eftirsóttum stað í 
Kópavogi. Björt og góð stofa með austursvölum. Flísalagt baðher-
bergi. Tvö svefnherbergi með Skápum. Eldhús með góðum hvítum 
viðarinnréttingum. Þvottahús  inn af anddyri. LAUS STRAX. 
Verð 23,5 millj.

ÁLFKONUHVARF 27 - 3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 9. JÚLÍ FRÁ KL. 17:30-18:00. 
Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir 
stæði í bílageymslu. Tvö svefnherbergi  með skápum. Falleg inn-
rétting í eldhúsi. Stofa með útgengi á stórar suðursvalir. Flísalagt 
baðherbergi með baðkari. Þvottahús innan íbúðar. Eignin er laus nú 
þegar, ekkert áhvílandi. Verð 26,5 millj.

ENGIHJALLI - 4RA HEBERGJA
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 9. JÚLÍ FRÁ KL. 17:15-17:45. 
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.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ Í KÓPAVOGI
180 FM - AÐ AUSTURKÓR 49 TIL 61

Bolholt 4, 3. hæð
Sími 512 4900 

www.landmark.is

✓ Hægt að hafa 3 eða 4 svefnherbergi.
✓ Suðurgarðar - óbyggt svæði á baklóð
  - stutt í náttúruna.

✓ Húsin afhendast fullbúin að utan og
  rúmlega fokheld að innan skv. skilalýsingu.

✓ Byggingaraðili: Sóltún hf

Upplýsingar veita: 

Kristberg Snjólfsson, sölumaður 
í síma 892 1931 

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali 
í síma 897 8266 
magnus@landmark.is

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali

Verð á miðjuhúsum 35.900.000 kr. - Verð á endahúsum 37.400.000 kr.
Afhending fyrstu húsa í lok ágúst - byrjun september 2013.
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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

Einstök staðsetning – 249m2 parhús með 
frábæru útsýni yfir Elliðavatn

Búðavað 17-19

Upplýsingar veitir Guðjón í síma 694 5422

 Opið hús þriðjudaginn 9. júlí kl. 18:00 – 18:30

Búmenn auglýsa íbúðir
Prestastígur 6 í Reykjavík

Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 94 
fm. Íbúðin er á þriðju hæð í fjögurra hæða fjölbýlishúsi. Íbúðinni fylgir 
stæði í bílageymslu og eru svalir yfirbyggðar. Í húsinu er lyfta og fylgir 
aðgangur að samkomuhúsi. Verð búseturéttarins er um kr. 9.2 millj. 
og eru mánaðargjöldin um 117.000.-. 

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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Ferjuvað 7  
í Reykjavík.
Til sölu er búseturéttur í 
3ja herbergja íbúð sem er 
rúmlega 92 fm að stærð. 
Íbúðin er á jarðhæð í 3ja 
hæða fjölbýlishúsi með 

lyftu. Stæði í bílakjallara fylgir íbúðinni.  Ásett verð er kr. 4  millj. og 
mánaðargjöldin eru um 158.000.-.Í mánaðargjaldinu er allt innifalið 
nema rafmagn samkvæmt mæli.

Kjóaland 11  
í Sveitarfélaginu 
Garði
Til sölu er búseturéttur í 
nýlegu parhúsi. Um er að 
ræða 4ra herbergja íbúð 
um 105 fm ásamt um 

35 fm bílskúr. Ásett verð er 2.5 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 
172.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð 
þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 12. júlí  n.k.
Tilboðsfrestur er til 19. júlí  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

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

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

Stórglæsilegt einbýlishús, 211,2 m2, þar af 51,4 m2 bílskúr.  
Um er að ræða virkilega vandaða eign að öllu leiti og á góðum stað innst  
í botnlangagötu. Verðlaunagarður. Sjá myndir og nánari lýsingu á 
www.fastko.is   Verð kr. 52,8 milj. 

Glæsilegt tveggja hæða einbýlishús. Innréttuð er 75 m2 
glæsileg íbúð á fyrstu hæð ásamt 47,2 m2 bílskúr.  
Efri hæðin er rúmlega fokheld  155 m2 íbúð.
Sjá myndir og nánari lýsingu á www.fastko.is   
Verð kr. 42 milj.

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá.

Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur Hilmarsson, 
fasteignasali og viðskiptafræðingur í síma 777 56 56 

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

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna
og snjallsímann

Nú er komið app
fyrir Fréttablaðið:
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Corolla 1,6 vvti sport. Árgerð 
2005, ekinn 156 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.390.000. Rnr.990093. Verð nú 
kr: 1.190.000,-

NISSAN Navara 4wd double cab at 
se. Árgerð 2007, ekinn 126 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.110675

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.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

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2012, 
ekinn 30 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.160397. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

PORSCHE CAYENNE 04/2007, ekinn 
107 Þ.km, sjálfskiptur, leður, 19” felgur 
ofl.. Verð 5.990.000. Rnr.250482.

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

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

Toyota Yaris árg. 2003, hvítur, ekinn 
216.421 km. Góður bíll, næsta 
skoðun árið 2014. Verð 360.000 kr. 
Upplýsingar í síma 892 0017

Toyota Yaris árg. 2000, gulur, ekinn 
252.847 km. Bíll í mjög góðu standi, 
næsta skoðun árið 2014. Verð 
325.000 kr. Upplýsingar í síma 892 
0017.

Toyota Yaris árg. árg. 2000, grænn, 
ekinn 281.502 km. Góður í mjög 
góðu standi, næsta skoðun árið 2014. 
Verð 325.000 kr. Upplýsingar í síma 
892 0017

 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

 Lyftarar

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar. 

 S. 893 3573.

 Bátar

Til sölu tvær ónotaðar 2ja öxla 
TikiTrailer bátakerrur. Lengd: 742, 
Breidd: 231 Heildarþyngd: 2500 
kg, Burðargeta: 1910 kg Beisli 
og bremsubúnaður frá KNOTT í 
Þýskalandi Verð kr. 1.490.000.- tilboð 
kr. 898.000.- S. 892 8030

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

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

 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.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

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

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 
662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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

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.

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

 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 
- Múrarar - 

Áratuga reynsla. 

Smiðir - Málarar - 
Háþrýstiþvottur.

GS múrviðhald ehf.

Netfang: murvinna@gmail.com

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

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 899-4254.

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

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.

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna

Nudd, nudd, nudd! Slökunarnudd frá 
9-24. Rvk 101, s: 841 6795 Júlija.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 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

PLÖNTUSALA
Mikið úrval af margra ára plöntum. 
Furum, greni, runnum, kvistum, 
rósum, lerki, fjallarif, misplum, 
silfurreyni, koparreyni og fleiru. Fyrstir 
koma, fyrstir fá. Verið velkomin. 
Blómsturvellir við Reykjalund Mosf. S. 
864 1202 Opið 13-18 alla daga.

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

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Eigum einnig til á lager: 8 hyrndlok 
á Unaðskel, Hörpuskel, Blómaskel frá 
Trefjum. Snorralaug og Unnarlaug frá 
Normex. Eigum einnig til á lager lok: 
235x235, 217x217, 210x210, 200x200, 
217x235, 217x174. Lokin þola 1000 
kg jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu 
lokin á markaðinum í dag.Litir: Brúnt 
eða Grátt. www.Heitirpottar.is 
Sími 777 2000

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið alla daga 11-18, Kringlan - 
3. hæð ( Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

 Húsnæði óskast

35 ára kona, háskólanemi óskar eftir 
snyrtilegri íbúð. Skilv. gr. heitið. S. 659 
8508 Anna

 Geymsluhúsnæði

WWW.BUSLODAGEYMSLA.
IS

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

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.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir fólki í úthringistarf. Góðir 
tekjumöguleikar fyrir réttan aðila. 
Föst laun og bónusar Uppl gefur 
Ágúst í agust@tmi.is

Húsasmiður óksast til starfa í 
tímabundið verkefni. Pétur sími 865 
2300.

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

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

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

S. 776-7080 Proventus.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín
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með árum, svuntum og vestum. 
Fást á góðu verði við snögg viðskipti. 

TVEIR 5 METRA  

UPPL. Í SÍMA 616 6368  SVERRIR

TIL SÖLU  
SJÓKAYAKAR

 
 

Efnistaka Skútabergs ehf. í 
landi Skúta, Hörgársveit  
Mat á umhverfisáhrifum  

Álit Skipulagsstofnunar  
Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á 
umhverfisáhrifum samkvæmt lögum  
nr. 106/2000 m.s.b.  

Skipulagsstofnun telur að áhrif efnistökunnar 
á landslag verði talsvert neikvæð og henni 
geti fylgt ónæði fyrir nærliggjandi svæði, en 
hávaði verði langt undir viðmiðum reglugerðar 
um hávaða og áhrif á hljóðvist því óveruleg. 
Áhrif á fugla verði óveruleg en áhrif á jarð-
myndanir og gróður nokkuð neikvæð.  Áhrif á 
menningarminjar skv. kosti I verði óveruleg 
en nokkuð neikvæð skv. kosti II.  

Álitið í heild liggur frammi hjá Skipulags-
stofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Álit 
Skipulagsstofnunar og matsskýrsla Skúta-
bergs ehf. er einnig að finna á heimasíðu 
stofnunarinnar:  www.skipulagsstofnun.is.  
      
  Skipulagsstofnun 
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Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Save the Children á Íslandi
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Kísilmálmverksmiðja PCC 
á Bakka við Húsavík, með 
allt að 66.000 tonna fram-
leiðslugetu, Norðurþingi  

Mat á umhverfisáhrifum  
Álit Skipulagsstofnunar  

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á 
umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr.  
106/2000 m.s.b.  

Skipulagsstofnun telur að helstu neikvæðu 
áhrif kísilverksmiðjunnar felist í ásýndar-  
breytingum og ónæði sem fyrirsjáanlegt er að 
verði fyrir ábúendur í nágrenni verk-
smiðjunnar. Losunarefni út í andrúmsloft verði 
undir viðmiðum viðeigandi reglugerða, en 
muni rýra loftgæði í nágrenni verksmiðjunnar 
og áhrifin verði nokkuð neikvæð. Áhrif á hljóð-
vist verði óveruleg, nokkuð neikvæð áhrif 
verði á menningarminjar og losun gróður-
húsalofttegunda og áhrif á gróður talsvert 
neikvæð. Áhrif á fugla verði nokkuð neikvæð 
nema komi til sjókælingar, þá geti áhrifin orðið 
verulega neikvæð. Skipulagsstofnun telur 
brýnt að tímanlega sé hugað að framtíðar-
urðunarsvæði fyrir starfsemina og þeim ráð-
stöfunum sem boðaðar eru til að draga úr 
áhættu vegna starfseminnar.  

Skipulagsstofnun telur að við leyfisveitingar 
þurfi að setja eftirfarandi skilyrði:  

Áhættumat sem framkvæmdaraðili boðar 
vegna starfseminnar verði byggt á nýjustu 
gögnum um jarðskjálftavá á svæðinu.  

Niðurstöður úr rannsóknum á lífríki haf- og 
strandsvæðis við Bakkakrók liggi fyrir áður 
en ráðist verður í framkvæmdir við sjó- 
kælingu, verði hún fyrir valinu.  

Álitið í heild liggur frammi hjá Skipulags-
stofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Álit 
Skipulagsstofnunar og matsskýrslu PCC er 
einnig að finna á heimasíðu stofnunarinnar: 
www.skipulagsstofnun.is.  

Skipulagsstofnun 

 
 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um 

matsskyldu framkvæmdar  
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að 
eftirtalin framkvæmd skuli háð mati á um-
hverfisáhrifum samkvæmt lögum um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br.  

Aukin framleiðsla á laxi á vegum Fjarðalax 
ehf. í Fossfirði, Arnarfirði, um 4.500 tonn, 
Vesturbyggð  

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulags-
stofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Hana 
er einnig að finna á heimasíðu Skipulags-
stofnunar: www.skipulagsstofnun.is.  

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 
og er kærufrestur til  9. ágúst 2013. 

Skipulagsstofnun 

Breyting á Aðalskipulagi  
Kaldrananeshrepps og nýtt  

deiliskipulag frístundasvæðis  
í landi Kaldrananess.

Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps hefur þann  
27. júní 2013 samþykkt að auglýsa samhliða eftirfar- 
andi skipulagstillögur skv. 1. mgr. 36. gr. og 1. mgr.  
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010:

(1) Tillögu að breytingu á aðalskipulagi Kaldrananes- 
hrepps 2010-2030 skv. 1. mgr. 36 gr. skipulagslaga  
nr 123/2010.  Breytingin varðar afmörkun nýs frí- 
stundasvæðis í landi Kaldrananess og ákvæði í  
greinargerð um efnisnámur og samgöngur. 

(2) Tillögu að deiliskipulagi frístundasvæðis í landi 
Kaldrananess skv. 1.mgr. 41. gr skipulagslaga nr. 
123/2010. Deiliskipulagstillagan varðar þrjár frístunda- 
lóðir í landi Kaldrananess.  Um er að ræða 3,4 ha 
svæði sem tengist inn á Drangsnesveg nr. 645.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi á skrif-
stofu Kaldrananeshrepps frá 8. júlí 2013 til 20. ágúst 
2013.  

Frestur til að gera athugasemdir við tillögurnar 
rennur út kl. 16.00  föstudaginn 26. ágúst 2013 og skal 
athugasemdum skilað skriflega til skrifstofu Kaldrana-
neshrepps, Holtagötu, 520 Drangsnes  eða með 
tölvupósti (drangsnes@drangsnes.is) þar sem nafn, 
kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram. 
Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillögurnar 
innan þessa frests telst vera þeim samþykkur.

Drangsnesi 5. júlí 2013
Jenný Jensdóttir

Oddviti Kaldrananeshrepps

Kaldrananeshreppur
 
 

Í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 

samþykkt bæjarstjórn Kópavogs þann

28. maí 2013 tillögu að breyttu deiliskipulagi 

Vatnsendahlíðar – Þing, reitir 2, 3 og 4. Tillagan 

var kynnt frá 26. febrúar með athugasemdafrest 

til 12. apríl 2013. Athugasemdir og ábendingar 

bárust. Skipulagsstofnun hefur í samræmi við

1. mgr. 42. gr. skipulagslaga yfirfarið málsgögnin

sbr. erindi dags. 12. júní 2013 þar sem ekki er 

gerð athugasemd við að birt sé auglýsing um

samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar í B-deild

Stjórnartíðinda. Málsmeðferð var samkvæmt væm æmkvæmt 

43. gr. ofangreindra laga. Uppdrættir hafa

hlotið þá meðferð sem ofangreind lög mæla 

fyrir um. Hverjum þeim sem telur rétti sínum

hallað með samþykkt þessari er heimilt að 

skjóta máli sínu til úrskurðarnefndar umhverfis-

og auðlindarmála með kæru sbr. 5. mgr. 52. 

skipulagslaga nr. 123/2010. Kærufrestur er einn 

mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt

deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda þ.e. frá

og með 8. júlí 2013.

Í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 

samþykkt bæjarstjórn Kópavogs þann 28. maí

2013 tillögu að breyttu deiliskipulagi Dalvegar, 

hringtorg – Dalvegar 2-16 (1. áfangi). Tillagan var 

kynnt frá 19. mars með athugasemdafrest til

 7. maí 2013. Athugasemdir og ábendingar

bárust. Skipulagsstofnun hefur í samræmi við

1. mgr. 42. gr. skipulagslaga yfirfarið málsgögnin

sbr. erindi dags. 13. júní 2013 þar sem ekki er 

gerð athugasemd við að birt sé auglýsing um

samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar í B-deild

Stjórnartíðinda. Málsmeðferð var samkvæmt 

43. gr. ofangreindra laga. Uppdrættir hafa

hlotið þá meðferð sem ofangreind lög mæla 

fyrir um. Hverjum þeim sem telur rétti sínum

hallað með samþykkt þessari er heimilt að 

skjóta máli sínu til úrskurðarnefndar umhverfis-

og auðlindarmála með kæru sbr. 5. mgr. 52. 

skipulagslaga nr. 123/2010. Kærufrestur er einn 

mánuður frá birtingu auglýsingar um samþykkt

deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda þ.e. frá

og með 8. júlí 2013.

Nánari upplýsingar eða gögn um ofangreindar skipulagsáætlanir er hægt að nálgast á skipulags- 

og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi milli kl. 8:00 og 16.00 mánudaga til 

fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:00 til 15:00.

Skipulagsstjóri Kópavogs

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Kópavogi

kopavogur.is

Vatnsendahlíð – Þing, reitir 2, 3 og 4. Breytt deiliskipulag.

Dalvegur, hringtorg. Breytt deiliskipulag Dalvegar 2-16 (1. áfangi).
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Karjakin er efstur að loknum 4 um-
ferðum á Grand Prix móti í Beijing. 
Mamedyarov er annar. Hann vann 
Wang Hao laglega í 2. umferð.

Hvítur á leik

36. Rxb2! Hxb2 37. Hd1. Svartur gafst 
upp því hann gat ekki varist hótunum 
hvíts, t.d. 38. Df7 og 38. Hxd6+. 
Þingeyingar unnu  á Landsmóti UMFÍ 
sem fram fór um helgina, Kjalnesing-
ar urðu aðrir og Fjölnismenn þriðju.
www.skak.is Hjörvar teflir á Opna 
skoska meistaramótinu.

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

„Dagur án hláturs er dagur án tilgangs.“
  Charlie Chaplin

LÁRÉTT
2. skraf, 6. í röð, 8. traust, 9. bergmála, 
11. ekki, 12. mæling, 14. gáleysi, 16. 
sjó, 17. einkar, 18. hætta, 20. samtök, 
21. málmhúða.

LÓÐRÉTT
1. botnfall, 3. ólæti, 4. rugla, 5. bóndi, 
7. lítilræði, 10. sóða, 13. kvk nafn, 15. 
kaupbætir, 16. aska, 19. ónefndur.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. rabb, 6. rs, 8. trú, 9. óma, 
11. ei, 12. mátun, 14. vangá, 16. sæ, 
17. all, 18. ógn, 20. aa, 21. tina. 

LÓÐRÉTT: 1. gróm, 3. at, 4. brengla, 
5. búi, 7. smávægi, 10. ata, 13. una, 
15. álag, 16. sót, 19. nn.

Við notum plan B 
með Brett Vale-
Aldershot! Okkur 
vantar bara Rory 

McBastard og 
Trevor Strapon!

Trevor 
Strapon? Í 

alvöru?

Það heitir enginn Trevor 
Strapon! Eða Rory McBast-
ard! Þetta er bara eitthvað 

sem þú skáldar! Viðurkenndu 
það!

Í öll þessi ár hefur þú setið 
þarna og skáldað leikmenn 

með fáránleg ensk nöfn. 
Jæja, nú getur þú hætt því...

Ello?

Trevor Strapon 
speaking, who 

is this?

Eh, 
never 
mind!

Hvar var ég? Já! McBastard 
og Strapon eru báðir 

meiddir en Willy Molester 
losnar bráðum úr sóttkví!

Willy Molester ... 
of course!

Sunnuhlíð
Nektarnýlenda

Ekki reyna að 
tala við mig því 
ég er að hlusta 
á iPodinn hans 

pabba.

Ég heyri ekkert nema tónlist! Leiðrétting: Ég heyri ekkert nema 
tónlist og súkkulaðiát.

Þá ætla ég að 
nýta tækifærið 

og borða 
afganginn af 
páskaegginu 

þínu.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

22:00
SIDEWAYS

Verðlaunuð gamanmynd með hádramatískum undirtóni með 
Paul Giamatti og Thomas Haden Church 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. 



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 HEIMSENDINGUM LAND ALLTÍ JÚLÍ EF PANTAÐ ER Á MAX.IS

FRÍ HEIMSENDINGUM LAND ALLTÍ JÚLÍ EF PANTAÐ ER Á MAX.IS
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BAKÞANKAR 
Ragnheiðar 
Tryggvadóttur

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

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI
KEFLAVÍK

AKUREYRI

EMPIRE

H.S.S. - MBL

 

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

THIS IS THE END                     KL. 5.30 - 8 - 10.30 16 
THIS IS THE END LÚXUS         KL. 5.30 - 8 - 10.30S 16 
THE LONE RANGER               KL. 5 - 8 - 11 12
WHITE HOUSE DOWN              KL. 5.10 - 8 - 10.50 14 
THE PURGE                       KL. 10.35 16 
THE INTERNSHIP   KL. 5.25 - 8 7
EPIC 2D Í ÍSL.TAL                   KL. 3.20 L
EPIC 3D ÍSL.TAL                   KL. 3.20 L

THIS IS THE END              KL. 5.30 - 8 - 10.30 16 
WHITE HOUSE DOWN       KL. 6 - 9 14  
THE PURGE                       KL. 8 - 10 16 
THE INTERNSHIP              KL. 9 7
EPIC 3D ÍÍSL.TAL                KL. 5.45 L
THE GREAT GATSBY          KL. 6 12

THIS IS THE END                KL. 5.40 - 10 16 
WHITE HOUSE DOWN         KL. 8    14 
THE PURGE                         KL. 10.30  16  
THE INTERNSHIP                KL. 5.40  7  

S.B., DV

S.G.S., MBL

Miðasala á: og

THIS IS THE END 5 - 8 - 10.20
WHITE HOUSE DOWN 5 - 10
THE PURGE 8
THE ICEMAN 8 - 10.20
EPIC 2D 5

EKKERT EYÐILEGGUR GOTT
PARTÝ EINS OG HEIMSENDIR!

5%

Fjölmenni á sýningar-
opnun Söru Riel
Opnun sýningar myndlistarkonunnar Söru Riel, Memento mori, fór 
fram í Listasafni Íslands á föstudaginn. Síðastliðin þrjú ár hefur Sara 
rannsakað náttúrugripasöfn, hér á landi sem og erlendis, en afrakstur 
rannsóknarvinnunnar má sjá á sýningunni. Sýningin stendur yfi r til 25. ágúst.

FÍNAR  Þær Guðrún Ragnarsdóttir og Lilja Birgisdóttir mættu 
á opnunina.

SPÁÐ OG SPEKÚLERAÐ  Sýningargestir virtu listaverkin fyrir sér. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SÆL MEÐ SÝNINGUNA   Þau Sigurborg Stefánsdóttir og Mekkínó 
Björnsson stilltu sér upp fyrir ljósmyndara Fréttablaðsins.

FLOTT SAMAN  Halldór Heiðar Bjarnason 
og Lilián Pineda komu við í Listasafninu.

SKÁLUÐU Í HVÍTT  Þau Karen frá Kanada og Martinez frá 
Litháen lofuðu sýninguna.

LÉTU SIG EKKI VANTA  Þau Marteinn Bjarnar og Michelle voru 
viðstödd opnunina.

Ég heyrði sögina öskra gegnum símann 
svo skar í eyrun. Maðurinn á hinum 

enda línunnar heyrði ekkert í mér. „Hvað 
segirðu?“ hrópaði hann þegar ég kynnti 
mig. Ég hafði misst af símtali frá honum 
skömmu áður og var nú að hringja til 
baka.

 ÉG þóttist vita hvaða erindi hann 
hafði átt við mig og hávaðinn í sög-
inni gerði mig taugaóstyrka. Þeir 
voru byrjaðir.

ÉG gat sjálfir mér um kennt. Ég hafði 
gengið á eftir þeim, ýtt á um að drífa 

þetta í gang sem fyrst. „Helst á morg-
un“ hafði ég nauðað þegar ég fékk þá 

fyrst til verksins en þeir höfðu engu 
lofað. Sögðust skrifa mig niður á 

listann hjá sér, svo sæjum við 
til. Það var víst mikið að gera. 
Þetta verk hafði lengið staðið 
til, árum saman reyndar og 
oft hafði ég bölvað því að drífa 
þetta ekki bara í gang. Að 
nokkrum dögum liðnum hafði 

ég því aftur samband við þessa 
mætu menn og ýtti enn á eftir 

verkinu. Hvort nokkur séns væri að þeir 
kæmust í þetta fljótlega? Helst á morgun!

NÚ voru þeir byrjaðir og ég heyrði á 
söginni gegnum símann að verkið var 
á fljúgandi siglingu.  Að hendur stæðu 
fram úr ermum. Trén í garðinum mínum 
væri verið að búta niður eitt af öðru  til að 
hleypa kærkomnu sólskininu að blettinum. 
Í garðinum mínum, vonandi! 

FYRR um daginn hafði ég nefnilega 
 fengið símtal þar sem vasklegur maðurinn 
tilkynnti mér að, jú, þeir kæmust í þetta 
í dag. Barasta núna á eftir og nei, nei ég 
þyrfti ekkert frekar að vera á staðnum. 
Þeir gengju bara í verkið. Hvar ætti ég 
aftur heima? Ég hafði þurft að endurtaka 
heimilisfangið mitt. Hann hélt að ég byggi 
annars staðar. Og nú voru þeir byrjaðir.

MEÐ sagargnýinn í eyranu sá ég fyrir 
mér tré falla í ókunnugum garði. Ræktar-
leg reynitré og blómstrandi gullregn og 
hjartað missti úr slag. Ég hrópaði á mann-
inn í símanum, fannst hann jánka við. Svo 
lagði hann á. Ég steig hjólið mitt titrandi í 
hnjánum heim. 

Við erum byrjaðir
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Svo létt á brauðið
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Leikkonan Chloë Moretz  segist 
treysta mótleikkonu sinni, 
 Julianne Moore, fyrir leyndarmál-
um sínum, en þær leika mæðgur í 
endurgerð hrollvekjunnar Carrie. 

Moretz sagðist hafa rætt ástina 
við Moore og sú hafi gefið henni 
góð ráð. „Hún sagði mér að fara 
varlega og treysta dómgreind 
minni. Af því að þegar maður er 
ungur, þá verður maður ástfang-
inn og maður veit ekki einu sinni 
af því,“ sagði hin unga leikkona. 

Hún fer með hlutverk 
 stúlkunnar Carrie White í sam-
nefndri kvikmynd í leikstjórn 
Kimberly Peirce. 

Leitaði ráða 
hjá Moore

PASSAR SIG  Chloë Moretz treysti 
mótleikkonu sinni, Julianne Moore, fyrir 
leyndarmálum sínum. NORDICPHOTOS/GETTY

Emma Watson segir að hún gæti 
aldrei búið í Los Angeles. Leik-
konan unga segist vera svo háð 
ensku veðráttunni, rigningunni 
og hvassviðrinu, að hún gæti 
ómögulega ímyndað sér að búa 
í hinni sólríku Los Angeles. „Ég 
er bara ensk stúlka af lífi og sál. 
Heimurinn er svo breyttur. Allir 
keyra um í bílum en mér finnst 
svo fínt að labba. Og svo er alltaf 
svo hrikalega heitt. Mér finnst 
rigningin góð,“ sagði leikkonan 
um stórborgina Los Angeles.

Kann ekki við 
Los Angeles

FINNST RIGNINGIN GÓÐ  Emma 
Watson tekur rigninguna og rokið í 
Englandi fram yfir sólina í L.A.

Breska söngkonan Jessie J er 
hætt sem dómari í sjónvarps-
þættinum The Voice UK. Hún sat 
í dómarasætinu í tvær þáttaraðir 
og staðfesti fregnirnar á Twitter.

„Ég hafði mjög gaman af því að 
vera hluti af The Voice og vona að 
allir viti það. Ég hlakka mikið til 
þess að kynna nýju plötuna mína 
um allan heim og það starf hefur 
forgang núna,“ skrifaði söng-
konan á föstudag. 

Jessie kvaðst jafnframt ætla 
að fylgjast vel með þriðju þátta-
röð The Voice. „Ég vona að ég fái 
áfram að vera hluti af þættinum 
á einhvern hátt.“

Söngkonan sló í gegn árið 2011 
með smellinn Do It Like a Dude. 

Hætt sem 
dómari

HÆTT  Jessie J er hætt sem dómari í 
The Voice UK.  NORDICPHOTOS/GETTY

John Travolta segir að skortur á 
kvikmyndaverkefnum fari ekki 
fyrir brjóstið á honum. Hann 
telur sig njóta blessunar því hann 
er enn starfandi eftir fjörutíu ár 
í bransanum. „Þú verður að skilja 
bakgrunn minn. Ég kem úr lág-
stéttarfjölskyldu og við höfðum 
ekki mikið á milli handanna, en 
við nýttum okkur listina. Þú ert 
að tala við mann sem starfar við 
það sem honum er kærast; að leika, 
syngja og dansa. Svo allar lægðir 
í leikaraferlinum hafa ekki haft 
mikið að segja,“ sagði  Travolta 

í viðtali við blaðamann The 
 Guardian. Það eru ekki  lægðirnar 
sem rista djúpt hjá leikaranum 
heldur áföllin. „Hið eina sem virki-
lega hafði áhrif á mig voru dauðs-
föllin. Þau voru mörg og höfðu 
djúpstæð áhrif.“ 

Lætur lægðina ekki á sig fá
John Travolta á langan leikferil að baki. Hann hefur þó ekki fengið mörg hlutverk síðustu ár.

SÁTTUR  Leikarinn 
John Travolta segir 
sig njóta blessunar 
því hann starfar enn 
sem leikari.
GETTY IMAGES

➜ John Travolta sló 
í gegn í söngvamyndinni 

Grease árið 1978.
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BORGUNARBIKAR 
8-LIÐA ÚRSLIT 
ÍBV - KR   0-3
0-1 Óskar Örn Hauksson (73.), 0-2 Kjartan 
Henry Finnbogason (76.), 0-3 Kjartan Henry 
Finnbogason (84.) 
Rauð spjöld: Aaron Spear, ÍBV (34.), Ragnar 
Pétursson, ÍBV (88.).

FYLKIR - STJARNAN  2-3
1-0 Viðar Örn Kjartansson (39.), 2-0 Viðar 
Örn Kjartansson (73.), 2-1 Garðar Jóhannsson 
(84.), 2-2 Tryggvi Sveinn Bjarnason (93.), 2-3 
Tryggvi Sveinn Bjarnason (105.) 
Rautt spjald: Ingvar Jónsson Stjarnan (60.)

VÍKINGUR R. - BREIÐABLIK  1-5
0-1 Nichlas Rohde (08.), 0-2 Elfar Árni 
Aðalsteinsson (34.), 0-3 Ellert Hreinsson (50.), 
0-4 Kristinn Jónsson (65.), 1-4 Arnþór Ingi 
Kristinsson (74.), 1-5 Nichlas Rohde (79.)

LEIKUR KVÖLDSINS
Mánudagur 08. júlí: 19.15 Grótta - Fram.

Silverberg

Þoran Distillery
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Nú hafa tíu sprotafyrirtæki hafið þátttöku
í Startup Reykjavík verkefninu. Arion banki
og Klak-Innovit munu hjálpa þeim að vaxa
og dafna.

Fylgstu með á www.startupreykjavik.com
og á Facebook.com/StartupReykjavik.

SPENNANDI HUGMYNDIR 
VERÐA AÐ VERULEIKA

3 DAGAR Í FYRSTA 
LEIK ÍSLANDS

Aðeins einn leikmaður skoraði fleiri mörk en Margrét 
Lára Viðarsdóttir í undankeppni EM 2013 í Svíþjóð 
en Margrét Lára skoraði 11 mörk í 12 leikjum 
Íslands. Þar af skoraði hún tvö þeirra í umspils-
leikjunum tveimur á móti Úkraínu. Célia Okoyino 
da Mbabi frá Þýskalandi varð markahæst með 
17 mörk en hún skoraði meðal annars þrjár 
fernur. Ramona Bachmann frá Sviss og Verónica 
Boquete frá Spáni skoruðu jafnmörg mörk og 
Margrét Lára en þær léku báðar færri mínútur.

Bara ein skoraði meira en 
Margrét Lára

HLAUP Það reyndi heldur betur 
á Gunnlaug A. Júlíusson um 
helgina en hann hljóp tíu mara-
þon á  Thames Ring 2013-mótinu  
sem fram fór í London. 37 hlaup-
arar hófu keppni á miðvikudags-
morgun og aðeins 14 þeirra klár-
uðu mótið í gær. Gunnlaugur kom 
fjórði í mark. Hlaupið hófst við 
Thames-ána í London en hlaupar-
arnir ná lítið sem ekkert að hvílast 
milli maraþona. Allir hafa þeir að 
hámarki 100 klukkustundir til að 
klára hlaupið en það tók Gunnlaug 
um 70 klukkustundir.

„Maður er ekkert klikkaður að 
taka þátt í svona hlaupum og að 
mínu mati er maður kannski bara 
fyrst og fremst heilbrigður,“ segir 
Gunnlaugur í samtali við Frétta-
blaðið í gær. 

„Ég hef alltaf sagt, þegar ég 
er spurður út í það hvort ég sé 
ekki eitthvað bilaður að taka þátt 
í svona hlaupum, að mér finnist 
mun meiri bilun að reykja. Þetta 
gekk rosalega vel um helgina og ég 
náði að klára hlaupið.“

Byrjar á því að venjast aðstæðum
„Ég fer alltaf rosalega hægt af 
stað og byrja bara á því að finna 
út hvernig skrokkurinn er og 
 hvernig mér líður. Yfirleitt er ég 
síðastur til að byrja með á meðan 
allir aðrir byrja hlaupið eins og 
þeir séu að keppa í 1500 metra 
hlaupi, það hentar mér illa. Ég 
labba bara rólega af stað og er 
fyrst og fremst að stilla mig af 
til að byrja með. Fyrsta daginn 
var frekar heitt hér í London og 
þar sem vorið á Íslandi hefur ekki 
verið neitt sérstakt þá tók mig 
töluverðan tíma að  venjast aðstæð-
um. Ég var  farinn að hafa tölu-
verðar  áhyggjur í upphafi móts-
ins. Þú þarft að drekka rosalega 
mikinn vökva og með því fylgja 
oft ákveðin magavandræði og 

menn eiga það til að kasta reglu-
lega upp og fyrsti dagurinn var sá 
erfiðasti.“

Endurhugsaði allt hlaupið
„Þegar ég var kominn á þriðja 
maraþonið þá var ég orðin veru-
lega þreyttur og labbaði mikið 
þann legg. Ég átti von á því að fá 
góðan morgunmat þegar ég kæmi 
í mark eftir fyrstu þrjú maraþon-
in, en þá tóku starfsmenn hlaups-
ins á móti mér með bollasúpu. 
Þá fauk heldur betur í mig og ég 
spurði menn hvort hægt væri að 
lifa af fjögurra sólahringa hlaup 
á bollasúpu. Á þessum tímapunkti 
var maginn á mér komin í upp-
reisn og ég var farinn að kasta 

mikið upp. Ég endurhugsaði allt 
hlaupið og gaf skít í þann mat sem 
mótshaldarar buðu upp á og kom 
mér inn á næsta bar. Þar fékk ég 
mér almennilegan hamborgara 
og Guinness-bjór. Þetta bjargaði 
mótinu fyrir mér og eftir þetta 
byrjaði ég að borða það sem mér 
sýndist, hvort sem það voru steik-
ur eða hamborgarar.“

Guinness-bjórinn hjálpaði mikið til
„Ég drakk Guinness alveg eins 
og ég gat í mig látið. Maður þarf 
mikinn vökva í svona mótum og 
í raun og veru er bjórinn besti 
vökvinn til að innbyrða. Ég 
komst að þessu í hlaupinu sem er 
virkilega merkilegt. Ef ég hefði 

 drukkið jafn mikið af vatni eins 
og ég drakk af bjór í hlaupinu þá 
væri allt löngu komið í steik hjá 
mér. Maður getur innbyrt miklu 
meiri vökva í gegnum bjór en 
vatn. Þegar hitinn er svona mikill 
þá er vökvatapið ennþá meira og 
útgufunin gríðarleg. Vatnið safn-
ast bara saman inn í líkamanum 
og maður fær bjúg en bjórinn 
rennur miklu þægilegra í gegn. 
Þegar ég áttaði mig á því að vera 
alltaf nægilega saddur og drakk 
síðan nóg af bjór þá fór mér að 
líða vel og rúllaði í gegnum hlaup-
ið í tómri ánægju.“

Gunnlaugur stefnir á fleiri mót 
af þessari tegund. 

 stefanp@frettabladid.is

Bjórinn var lykillinn 
Gunnlaugur A. Júlíusson hljóp tíu maraþon án þess að sofa á Thames Ring-mótinu í London um helgina. 
Hlauparinn notaði næturnar til að hlaupa á meðan aðrir keppendur hvíldu sig. Almennilegur matur og nóg 
af bjór kom Gunnlaugi í gegnum rúmlega 400 kílómetra. Nú tekur við hvíld hjá Íslendingnum.

MAGNAÐUR Gunnlaugur hljóp yfir 400 kílómetra um helgina. Það sem kom hlauparanum í gegnum hlaupið var nægilega mikill 
matur og eins mikið af Guinness og hann gat í sig látið.   FRÉTTABLAÐIÐ / DANÍEL

FÓTBOLTI Yfirmaður 
knattspyrnumála hjá PSG í 
Frakklandi hefur staðfest það 
að félagið hafi lagt fram tilboð í 
Úrúgvæann Edinson Cavani sem 
leikur með Napoli á Ítalíu. 

Cavani var frábær á 
síðasta tímabili en hann var 
markahæstur í ítölsku deildinni 
er lið hans Napoli hafnaði í öðru 
sæti deildarinnar. 

Leikmaðurinn er einn 
eftirsóttasti knattspyrnumaður 
heims í dag en lið eins og Real 
Madrid, Chelsea og Manchester 
City hafa verið á höttunum 
eftir honum, en verðmiðinn 
á leikmanninum hefur þótt 
of hár. Svo virðist því vera 
að Parísarborg sé líklegasti 
áfangastaður Cavani.  -shf

PSG með 
tilboð í Cavani

MARKASKORARINN Cavani gæti flutt 
sig yfir til Frakklands.   NORDICPHOTOS/GETTY

FORMÚLA Þjóðverjinn Sebastian 
Vettel bar sigur úr býtum í þýska 
kappakstrinum í Nürburgring í Form-
úli 1-keppninni en ökuþórinn keyrir 
fyrir Red Bull-liðið. 
Þetta var í fyrsta sinn sem Vettel 
vinnur á heimavelli. Með sigrinum 
jók Vettel forskot sitt í keppninni um 
heimsmeistaratitil ökumanna í 157 
stig en í öðru sæti kemur Fernando 
Alonso hjá Ferrari með 123 stig. Kimi 
Räikkönen er í þriðja sæti í keppni 
ökumanna með 118 stig. 
Lið Red Bull náði einnig að styrkja 
stöðu sína í keppni bílsmiða en liðið 
hefur eftir keppnina í gær 250 stig 

en Mercedes er töluvert á eftir þeim 
með 181 stig. 

„Þetta var erfiður kappakstur,“ 
sagði Vettel eftir keppnina í gær. 

Þetta er í 30. skipti sem Vettel fer 
með sigur af hólmi í Formúlu 1-kapp-
aksturskeppni. 

„Ég get ekki lýst því hversu 
ánægður ég er með það að vinna 
loks í mínu heimalandi. Kimi [Räik-
konen] pressaði á mig alla keppnina 
og ég þurfti að hafa mig allan við til 
að koma fyrstur í mark.“

„Þetta er einn mikilvægasti sigurinn 
á ferlinum, loksins hér í Nürburgring.“ 
 - sáp

Vettel með sinn fyrsta heimasigur

HEIMASIGUR Vettel vann loks í Þýska-
landi.   NORDICPHOTOS/GETTY
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Öll brúðhjón fá glæsilega svuntu með nöfnum 
sínum og brúðkaupsdegi ísaumuðum.

Íslensk kennslubók í matreiðslu fylgir!
Gildir um  hrærivélar.

FOR THE WAY IT´S MADE

Nýjar                          vörur

brúðhjón sem koma við í verslun okkar og Þau b
sig á brúðargjafalista fá nöfnin sín sjáfkrafa skrá s
skráð í pott. Í lok sumars verða heppin s

úðhjón dregin út og hljóta þau að launum brú
nýju KitchenAid matvinnsluvélina, nýju n
KitchenAid brauðristina, nýja KitchenAid K

blandarann og nýja KitchenAid 
töfrasprotann, samtals að verðmæti 

um 200 þúsund krónur.
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ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

Nýja Philips DesignLine SmartTV tækið er óhefðbundið sjónvarp. Bakvið glerið er einstök Ambilight 
tæknin, sem ásamt LED ljósum skapar takmarkalausa upplifun. Og að sjálfsögðu er mögulegt að 
tengjast þráðlaust og deila efni með öðrum gáfuðum tækjum á heimilinu!

S J Ó N V A R P  S E M  E R  B Æ Ð I  G Á F A Ð  O G  F A L L E G T

P H I L I P S  A M B I L I G H T  T V   -   B E Y O N D  T H E  O R D I N A R Y

Tvílyft vandað 231 fm raðhús á mjög góðum útsýnisstað. Á efri hæðinni 
er forstofa, snyrting, þvottahús, hol, stofa, eldhús og svefngangur. Innaf 
svefnganginum er baðherb. og fjögur herbergi Í kj. er rúmgóð 2ja herb. 
íbúð. V. 47,0 millj.
Eignin verður sýnd mánudaginn 8. júlí milli kl. 17:30 og kl. 18:00 

OPIÐ HÚS 

mánudag

Vogatunga  10 – Raðhús

TENNIS Skoski tennisleikmaðurinn 
Andy Murray varð í gær fyrsti 
Bretinn í 77 ár til þess að vinna 
Wimbledon-mótið í tennis í ein-
liðaleik karla. 

Murray atti kappi við Serbann 
Novak Djokovic í úrslitum en 
Djokovic er einmitt í efsta sæti 
heimslistans en Murray er í öðru 
sæti listans.

Murray sýndi frábæra spila-
mennsku í úrslitaleiknum og 
 virtist frá upphafi staðráðinn í að 
landa titlinum. Hann vann öll sett-
in, 6-4, 7-5 og 6-4, og var því vel að 
sigrinum kominn.

Þetta er í fyrsta sinn sem 
Murray vinnur Wimbledon-mótið 
en hann hefur verið á mikilli upp-
leið á undanförnum árum og vann 
meðal annars Ólympíugull síðasta 
sumar. 

„Þetta var ótrúlega erfiður 
leikur og ég veit ekki hvernig 
ég komst í gegnum þetta,“ sagði 
Murray í viðtali eftir sigurinn. 

„Novak [Djokovic] er  ótrúlegur 
leikmaður og kemur alltaf til 
baka. Ég rétt náði að kreista fram 
sigur undir lokin. Ef það hefði 

ekki  tekist hefði þetta getað endað 
illa.“ 

Murray tapaði fyrir Roger 
 Federer í úrslitum mótsins á 
 síðasta ári og var niðurbrotinn 
eftir þau úrslit. 

„Það vildu allir fá að sjá breskan 
sigurvegara hér á landi og ég vona 
að allir nái að njóta augnabliksins 
núna. Þetta er í það minnsta ótrú-
legasta augnablik á mínum ferli. 
Mér leið ótrúlega illa eftir úrslita-
leikinn fyrir einu ári síðan og 
þetta er töluverður munur. Ég man 
ekkert hvað gerðist undir lokin, ég 
var svo einbeittur og var í mínum 
eigin heimi,“ sagði Andy Murray, 
sigurvegari í einliðaleik karla á 
Wimbledon-mótinu árið 2013.

Andy Murray var fyrir mótið í 
öðru sæti heimslistans en spurn-
ingin er hvort Skotinn fari loksins 
á toppinn eftir sigurinn í gær. 

Þetta var í 27. skipti sem kapp-
inn fer með sigur af hólmi á móti 
en í annað skipti sem hann  vinnur 
mót af þessari stærðargráðu. 
Murray vann Opna ameríska 
meistaramótið á síðasta ári.  
 stefanp@frettabladid.is

Sá fyrsti í 77 ár
Andy Murray bar sigur úr býtum á Wimbledon-mótinu í 
tennis eft ir magnaða frammistöðu gegn Novak Djokovic. 

FÓTBOLTI Þorlákur Árnason, þjálf-
ari kvennaliðs Stjörnunnar, er 
nokkuð bjartsýnn fyrir hönd 
íslenska landsliðsins í knattspyrnu 
sem hefur leik á Evrópumótinu í 
Svíþjóð á fimmtudaginn þegar 
liðið mætir því norska í fyrsta leik 
riðlakeppninnar. 

„Mótið leggst vel í mig. 
 Væntingar eru hóflegar og það 
hefur sýnt sig í gegnum tíðina 
að þá gengur okkur best,“ segir 
 Þorlákur Árnason.

„Okkar möguleikar  byggjast 
mikið á því hvernig fyrsti 
 leikurinn gegn Norðmönnum fer. 
Ísland er með betri leikmenn en 
Noregur, það er alveg ljóst.“

Ísland er með Noregi, Hollandi 
og Þýskalandi í riðli en tvö efstu 
liðin fara örugg áfram. 

Fjögur stig fara með okkur áfram
„Þá nægir okkur eitt stig gegn 
Hollendingum til að komast 
áfram. Þó það vanti einhverja 
leikmenn í þýska liðið og þær hafi 
leikmenn sem eru að koma eftir 
meiðsli þá held ég að við getum 
ekki gert ráð fyrir stigi eða stig-
um gegn þeim.“

Baráttan okkar styrkleiki
„Styrkleiki liðsins er hryggur 
liðsins frá markmanni að fremsta 
manni. Við eigum frábæra mark-
menn og svo eru Sif [ Atladóttir] 
og Katrín [ Jónsdóttir] mjög 
gott miðvarðapar, Sara [Björk 
Gunnars dóttir] og Margrét Lára 

[Viðarsdóttir] eru síðan einir 
af bestu leikmönnum sænsku 
úrvalsdeildar innar. Styrkur liðs-
ins í gegnum tíðina hefur verið 
barátta, uppsett atriði og hraðar 
sóknir.“

Stutt í endurnýjun
„Sigurður Ragnar [Eyjólfs-
son, landsliðsþjálfari] er búinn 
að þjálfa liðið lengi og er frekar 
íhaldssamur. Menn hafa gagn-
rýnt það svolítið að  breytingar 
hafa verið litlar undanfarin ár 
en það hefur gengið vel og þjálf-
aranum því ekki fundist ástæða 
fyrir breytingar. Um leið og 
 gengið versnar þá koma sér-
fræðingarnir fram með lausnir. 
Ég á ekki von á öðru en að Siggi 

sjái að það þurfi smá uppstokkun 
á  liðinu eftir EM. Það hlýtur að 
hafa verið erfið ákvörðun fyrir 
Sigga að skilja Eddu [Garðars-
dóttir] eftir heima. Endurnýjun 
á liðinu hefur verið lítil undan-
farin ár og þess vegna held ég að 
þetta hafi komið  mörgum í opna 
skjöldu. Edda er auðvitað tákn-
gervingur liðins, mikill leiðtogi 
og baráttujaxl sem gerir aðra leik-
menn betri í  kringum sig. Að mínu 
mati þá hefði ég undirbúið þessa 
 breytingu fyrr.“

8-liða úrslitin
„Ég held að liðið komist í 8-liða 
úrslit en stoppi þar. Það yrði 
 flottur árangur.“  
 stefanp@frettabladid.is

Förum upp úr riðlinum
Þorlákur Árnason telur að mikil barátta sé aðalstyrkleiki íslenska kvennalands-
liðsins í knattspyrnu. Liðið hefur keppni á Evrópumótinu í Svíþjóð í vikunni. 
Endurnýja þarf landsliðið eft ir mót. Þorlákur sér liðið fara í 8-liða úrslit.

8-LIÐA ÚRSLIT Þorlákur er bjartsýnn fyrir Evrópumótið í knattspyrnu sem hefst á 
fimmtudaginn. Liðið þarf að fara í endurnýjun eftir mót.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Paul Scholes, fyrrverandi leikmaður Manchester United, hefur hafnað 
þjálfarastarfi hjá félaginu en leikmaðurinn lagði skóna endanlega á 
hilluna eftir tímabilið. 

David Moyes, knattspyrnustjóri Manchester United, hafði 
farið þess á leit við miðjumanninn snjalla að verða partur af 
þjálfarateymi liðsins. Ryan Giggs og Phil Neville verða báðir 
partur af þjálfarateymi Manchester United en þeir þrír léku 
saman hjá liðinu í mörg ár. 

„Ég vildi endilega fá Paul Scholes inn í teymið og nýta 
þar með þá gríðarlegu reynslu sem þessir eldri leikmenn 
félagsins hafa fram að færa til þeirra ungu,“ sagði 
David Moyes.

„Scholes vildi taka sér gott frí frá knattspyrnu og 
vera meira með fjölskyldu sinni. Maður verður 
bara að virða þá ákvörðun. Staðan verður aftur á 
móti til staðar fyrir Scholes þegar hann er tilbúinn, 
hann má taka sér eins langt frí og hann vill.“ - sáp

Scholes hafnaði þjálfarastarfi  hjá United
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

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

STÖÐ 2

SKJÁREINN

Stöð 2 kl. 20.50
Nashville
Connie Britton og Heyden 
Panettiere voru báðar til-
nefndar til Golden Globe 
verðlauna fyrir frammi-
stöðuna í þáttaröðinni 
 Nashville, sem er á dagskrá 
Stöðvar 2 í kvöld. Þær leika 
söngkonur sem eiga fátt 
sameiginlegt en eru 
þvingaðar til að vinna 
saman. 

19.00 Friends  (10:24) 
19.25 Two and a Half Men  (3:24) 
19.45 Simpson-fjölskyldan  (14:22) 
20.10 The O.C.  (8:27) 
20.55 Holidate  (5:10) 
21.40 Holidate  (6:10) 
22.25 Hart of Dixie  (11:22) 
23.10 Hart of Dixie  (12:22) 
23.55 The O.C.  (8:27) 
00.40 Holidate  (5:10)
01.25 Holidate  (6:10)
02.10 Hart of Dixie  (11:22) 
02.55 Hart of Dixie  (12:22) 
03.40 Myndbönd frá Popptíví

17.20 Fæturnir á Fanneyju (26:39)
17.32 Spurt og sprellað (43:52)
17.38 Töfrahnötturinn (33:52)
17.51 Angelo ræður (27:78)
17.58 Skoltur skipstjóri (1:26)
18.12 Grettir (27:54)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Matartíminn–  Framandi 
 krásir (2:5) (Så er det mad - Det frem-
mede kommer)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Magafylli af sól (Eat the Sun) 
 Bandarísk heimildamynd um þann forna 
sið að stara í sólina sér til lyftingar og 
heilsubótar og kynni ungs nútímamanns 
af þeirri iðju.
21.00 Mótorsystur (1:10) 
( Motorsystrar)  Sænsk þáttaröð. 
21.15 Hefnd (19:22) (Revenge) 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Spilaborg (10:13) (House of Cards)  
23.15 Sherlock (1:3) (Sherlock)   Breskur 
sjónvarpsmyndaflokkur byggður á 
sögum eftir Arthur Conan Doyle. (e)
00.45 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

18:00 Ísland-Noregur (e)
20:15 Skólahreysti
21:15 Vestfjarðavíkingurinn 2012

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 America‘s Funniest Home 
Videos (46:48)
07.35 Everybody Loves Raymond 
(4:25)
08.00 Cheers (12:22)
08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.00 The Good Wife (23:23)
16.45 Judging Amy (20:24)
17.30 Dr. Phil
18.15 Top Gear Australia (3:6)
19.05 America‘s Funniest Home 
Videos (47:48)
19.30 Everybody Loves Raymond 
(5:25)
19.55 Cheers (13:22)
20.20 Parenthood (14:18)  Þriðja þátta-
röð.
21.10 Hawaii Five-0 (20:24)  Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna á 
Hawaii í þessum vinsælu þáttum. 
22.00 NYC 22 (5:13)  
22.45 CSI: New York (13:22)  
23.25 Law & Order (11:18) 
  Bandarískur sakamálaþáttur um störf 
rannsóknar lögreglumanna og saksókn-
ara í New York borg. 
00.15 Last Comic Standing (2:10) 
01.00 Hawaii Five-0 (20:24)
01.50 NYC 22 (5:13)
02.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.15 The Greenbrier 
Classic 2013 (4:4) 11.45 Golfing World 12.35 
The Greenbrier Classic 2013 (4:4) 17.05 PGA 
Tour - Highlights (25:45) 18.00 Golfing World 
18.50 The Greenbrier Classic 2013 (4:4) 22.00 
Golfing World 22.50 Champions Tour - Highlights 
(13:25) 23.45 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In the Middle  (18:22)
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors  (116:175) 
10.15 Wipeout
11.05 Hawthorne  (4:10) 
11.50 Falcon Crest  (7:28) 
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol  (26:37) 
14.25 American Idol  (27:37) 
15.15 ET Weekend  
16.00 Lukku láki
16.25 Ellen  
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar  
17.57 Simpson-fjölskyldan  (10:22) 
18.23 Veður  Ítarlegt veðurfréttayfirlit.
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður  
19.15 The Big Bang Theory  (11:23) 
19.35 Modern Family  Þriðja þáttaröð-
in um líf þriggja tengdra en ólíkra nú-
tímafjölskyldna.
20.00 Kingdom of Plants - special 
 Magnaður heimildarþáttur með David 
Attenborough og í þetta sinn eru það 
plönturnar sem fá athygli hans. Þættirn-
ir voru teknir á heilu ári í hinum sögu-
frægu Kew-görðum í London. 
20.50 Nashville  (3:21) 
21.35 Suits  (14:16) Önnur þáttaröðin  
um hinn eitursnalla Mike Ross.
22.20 Boss  (4:10) Önnur þáttaröðin.
23.15 The Big Bang Theory  (5:24) 
23.35 Mike & Molly  (15:23) 
23.55 Two and a Half Men  (23:23)
00.20 The Following  (3:15) 
01.00 The Following  (4:15) 
01.45 Stir of Echoes: The Home-
coming
03.20 Undercovers  (6:13) 
04.00 Nashville  (3:21)
04.45 Suits  (14:16) 
05.30 Fréttir og Ísland í dag

20.00 Frumkvöðlar
20.30 Golf fyrir alla
21.00 Eldhús meistaranna
21.30 Sædís í Gleym mér ei

11.35 New Year‘s Eve  
13.30 Gulliver‘s Travels  
14.55 Of Mice and Men
16.45 New Year‘s Eve  
18.45 Gulliver‘s Travels
22.00 Sideways  
00.05 L‘armee Du Crime  
02.20 Tree of Life  
04.35 Sideways

20.00 Sjálfstætt fólk
20.25 Matarást með Rikku  (8:10) 
20.55 The Practice  (11:21) 
21.40 Cold Case  (10:24)
22.25 Sjálfstætt fólk  
22.50 Matarást með Rikku  (8:10) 
23.15 The Practice  (11:21) 
00.00 Cold Case  (10:24) 
00.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví

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 Hvolpurinn 
Scooby-Doo   10.20 Áfram Diego, áfram!   10.40 
Doddi litli og Eyrnastór 10.50 Histeria!   11.10 
Latibær  (3:18)  11.35 Lalli   11.40 Lalli   11.45 
Refurinn Pablo 11.50 Litlu Tommi og Jenni   
12.15 Svampur Sveinsson 12.35 Dóra könn-
uður   13.00 Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.25 
Strumparnir   13.45 Waybuloo   14.05 Hvolpurinn 
Scooby-Doo   14.30 Áfram Diego, áfram!   14.55 
Doddi litli og Eyrnastór 15.10 Histeria!   15.35 
Latibær  (3:18)  16.00 Lalli 16.05 Lalli   16.10 
Refurinn Pablo 16.15 Litlu Tommi og Jenni   
16.40 Svampur Sveinsson 17.00 Dóra könn-
uður 17.50 Strumparnir 18.10 Waybuloo   18.30 
Hvolpurinn Scooby-Doo   18.55 Áfram Diego, 
áfram!  19.15 Doddi litli og Eyrnastór 19.30 
Latibær  (3:18) 

18.05 Þýski handboltinn. Kiel - 
Magdeburg  
19.25 Sumarmótin 2013  
20.10 Víkingur R - Breiðablik
22.00 Borgunarmörkin 2013
22.30 Víkingur R - Breiðablik
00.20 Borgunarmörkin 2013  

17.45 Man. Utd. - Tottenham  
19.30 Premier League World 
2012/13
20.00 Leikmaðurinn: Gylfi Sigurðs-
son  Guðmundur Benediktsson stýrir 
þætti um ensku stórliðin. 
20.30 Reading - Tottenham  
22.15 Leikmaðurinn: Gylfi Sigurðs-
son  Guðmundur Benediktsson stýrir 
þætti um ensku stórliðin. 
22.45 PL Classic Matches. Sout-
hampton - Tottenham, 1994  
23.15 Tottenham - Arsenal

Bylgjan kl. 22.00
Stál og hnífur
Bubbi Morthens 

með góðan gest 
í hljóðstofu 
 Bylgjunnar.

Modern Family
STÖÐ 2 KL. 19.35  Þriðja þáttaröðin um 
líf þriggja tengdra en ólíkra nútímafj öl-
skyldna, hefðbundinnar fi mm manna 
fj ölskyldu, samkynhneigðra manna 
sem eiga ættleidda dóttur og svo pars 
af  ólíkum uppruna, eldri manni og 
 fegurðardís frá Suður-Ameríku.

HOUSE OF CARDS
RÚV KL. 22.20 Bandarísk þáttaröð um 
klækjastjórnmál og pólitískan refskap þar 
sem einskis er svifi st í baráttunni. Þing-
fl okksformaðurinn Francis Underwood 
veit af öllum leyndarmálum stjórn-
málanna og er tilbúinn að svíkja hvern 
sem er svo að hann geti orðið forseti.

CSI: NEW YORK
SKJÁR 1 KL. 22.45 Vinsæl bandarísk 
sakamálaþáttaröð um Mac Taylor og 
félaga hans í rannsóknardeild lög-
reglunnar í New York. 

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is
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         HEFST 11. JÚLÍ

MASTERCHEF
Gordon Ramsey er mættur aftur til leiks í hinum geysi-
vinsæla þætti sem um þessar mundir er  í framleiðslu 
í yfir þrjátíu löndum.

HEFST 11 JÚLÍ

         HEFST 15. JÚLÍHEFST 15 JÚLÍ

THE NEWSROOM
Önnur þáttaröðin af þessum vinsælu þáttum úr smiðju HBO 
og Aaron Sorkin sem á heiðurinn af sjónvarpsþáttaröðinni 
The West Wing.

NÚ MÁ 
ALVEG RIGNA

 NÝ ÞÁTTARÖÐ

 NÝ ÞÁTT

HEFST 14. JÚLÍ
Hópur þrautþjálfaðra rannsóknarlögreglumanna ferðast um 
Evrópu og rannsakar dularfull sakamál. 

SNÝR AFTUR

SNÝR AFTUR

Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar og Netfrelsi
fyrir 265 krónur á dag

DAGSKRÁ
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Í KVÖLD

8,2 8,6TV.COM 8,99,4TV.COM 6,78,7TV.COM
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„Okkur fannst lagið bara eiga 
það  skilið að eiga líf fyrir utan 
 auglýsingaherferðina svo við slepptum 
því út á þetta internet sem allir eru að 
tala um,“ segir upptökustjórinn Pétur 
Jónsson, öllu þekktari sem Pedro hjá 
Medialux. Lagið „Betri en þú“ í  flutningi 
Sigríðar Thorlacius og Sigtryggs 
Baldurs sonar hefur nú hljómað á öldum 
ljósvakans síðustu daga, en lagið var 
samið sem auglýsingalag fyrir lamba-
kjötsframleiðendur. „Okkur var falið 
það verkefni að finna lag sem fjallaði 
um skemmtilegan kynjaríg. Ég fór því 
að leita að einhverju lagi sem væri 
þegar til en það var hvergi að finna. Við 
sömdum því bara nýtt lag,“ segir Pétur, 
en hann fékk Sigtrygg til að skrifa 
textann með sér. Lagið verður notað 
í auglýsingaherferð er snýr að karla- 
og kvennalandsliðunum í handbolta.
Það eru í raun ekki Sigtryggur og Sig-
ríður sem flytja lagið, heldur persón-
urnar Bógó og Lóló. „Þetta eru þessar 

tvær týpur sem eru persónurnar í lag-
inu. Bógó er væntanlega einhvers konar 
stytting á Bógomíl Font en Lóló hefur 
ekki verið til áður. Þau eiga augljóslega 
í einhvers konar erju-, ástar- og vináttu-
sambandi,“ segir Sigríður, en í textanum 
skjóta þau Bógó og Lóló föstum skotum 
hvort að öðru. Spurð að því hvort Bógó 
og Lóló eigi eftir að syngja meira saman 
í framtíðinni segir Sigríður það alveg 
óráðið. „Ég veit það ekki. Það getur vel 
verið. Lóló er allavega alveg að stökkva 
ný fram á sjónarsviðið,“ segir Sigríður í 
léttum dúr.  -ka

➜ Í textanum segir meðal 
annars: „Hver er, flottust inn á 
feisbúkk, topp næs, fimmtán-

hundruð læk það er verst, 
þú misskilur málið, statusarnir eru 

að verða að svakalegum kæk.“

„Þetta er samvinnuverkefni milli íslenskra 
og færeyskra þungarokkssveita sem 
Skálmöld startaði árið 2011. Við höldum 
tvenna tónleika í Reykjavík og svo er ferð-
inni heitið á Eistnaflug,“ segir Gyða Hrund 
Þorvaldsdóttir gítarleikari. Hljómsveit 
hennar, Angist, hyggur á tónleikaferðalag 
um Ísland og Færeyjar ásamt  færeysku 
þungarokkssveitinni Earth Divide. 
Ferðalagið hefst á mánudag og lýkur með 
tónleikum á G! Festival. „Tumi Snær, 
trommarinn okkar, keppti einu sinni í 
sundi í Færeyjum á sínum yngri árum og 
systkinin í bandinu, Edda og Haraldur, 
hafa komið í höfnina. Ég er sú eina í hljóm-

sveitinni sem hefur ekki komið til Færeyja 
og ég hlakka ótrúlega mikið til. Það er víst 
rífandi stemning á G! Festival,“ segir hún. 

Hljómsveitirnar tvær sjá um allt skipu-
lag sjálfar, en verkefnið er að hluta til 
styrkt af Kraumi og Tónlistarsjóði. „Við 
verðum saman 24/7 næstu tvær  vikurnar. 
Þeir gista hjá okkur og við hjá þeim,“ segir 
hún og bætir við: „Við höfum ekki hitt 
strákana í Earth Divide, en þeir eru mjög 
skemmtilegir á internetinu.“

Tónleikar hljómsveitanna fara fram í 
TÞM annað kvöld, á Gauknum á miðviku-
dag og á tónlistarhátíðinni Eistnaflugi um 
helgina.  - sm

Taka á móti færeyskri þungarokkssveit
Meðlimir þungarokkssveitarinnar Angist koma fram á tónleikum með færeyskum kollegum sínum. 

Á FLAKK  Hljómsveitin Angist hyggur á tónleikaferðalag um 
Ísland og Færeyjar ásamt færeysku sveitinni Earth Divide. Gyða 
er fyrir miðju, til hægri. MYND ÚR EINKASAFNI

Lagið samið fyrir lamba-
kjötsframleiðendur
Lagið „Betri en þú“ í fl utningi Sigríðar Thorlacius og 
 Sigtryggs Baldurssonar fær mikla spilun í útvarpinu.  
Lagið var samið fyrir lambakjötsframleiðendur.

SLEPPTU ÞVÍ ÚT Á INTERNETIÐ  Pétur Jónsson hjá Medialux samdi lagið „Betri en þú“ fyrir 
þau Bógó og Lóló. Lagið er hluti af auglýsingaherferð karla- og kvennalandsliðanna í hand-
knattleik. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Mánudagslagið mitt er Radio-
active með hljómsveitinni Imagine 
Dragons. Mjög fín hljómsveit og 
mátulega hresst lag fyrir mánudag.“
Harpa Þorsteinsdóttir, landsliðskona í 
 knattspyrnu.

MÁNUDAGSLAGIÐ

„Ferðalagið byrjar í Flatey 
en við erum fimm strákar 
sem erum að fara að ferðast í 
kringum landið í viku og halda 
tónleika til að koma okkur á 
framfæri en við munum enda 
tónleikaferðalagið á Gay Pride. 
Söngkennarinn okkar er sam-
kynhneigður og þetta er okkar 
leið til að sýna stuðning í 
verki,“ segir Pétur Oddbergur 
Heimisson.

Hugmyndin að tónleika-
ferðalaginu kom upp á yfir-
borðið fyrir einu ári en tveir 
meðlimir hópsins koma frá 
Rússlandi og Hollandi og höfðu 
áhuga á að ferðast til Íslands 
og kynnast landi og þjóð. Því 
var  ákveðið að halda tónleika 
víðs vegar um landið en Pétur 
 Oddbergur segir hópinn hafa 
fengið stuðning frá Höldi/Bíla-
leigu Akureyrar, N1 og Actavis 
við að koma þessu ævintýri á 
laggirnar. Sönghópinn Olgu 
skipa fimm karlmenn sem 
allir eru búsettir í Utrecht í 
Hollandi og stunda klassískt 
söngnám hjá Jóni Þorsteins-
syni söng kennara. Það eru þeir 
Bjarni Guðmundsson, Haraldur 
Eyjólfsson, Gulian van Nierop, 
Pétur Oddbergur Heimisson og 
Philip Barkhudarov sem syngja 
munu íslensk og rússnesk þjóð-
lög ásamt „barbershop“ fyrir 
landsmenn. Í kjölfar tónleika-
ferðalagsins hefur sönghóp-
urinn Olga ákveðið að heiðra 
nafnið Olga og hyggjast senda 
persónuleg boðskort til allra 
stúlkna og kvenna á landinu 
sem bera nafnið Olga og bjóða 
þeim frítt á tónleikana. 
 marinmanda@frettabladid.is

Olga syngur klassísk 
þjóðlög um allt land         
Tónleikaferðalag sönghópsins Olgu, sem er skipaður fi mm söngnemum,  
hefst í ágúst en hópurinn býður öllum Olgum landsins frítt á tónleikana

VINIR  Strákarnir eru allir að læra klassískan söng í Hollandi.

SÖNGHÓPURINN OLGA  Þeir syngja klassísk þjóðlög á tónleikaferðalaginu.
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Tækniframfarir í fl ugvélahönnun 

urðu mörgum til lífs
2 Rauðhærðasti Íslendingurinn í skýju-

num: „Mér fi nnst þetta æðislegt“
3 Kanínur skotnar á færi á Selfossi
4 Skrýtið að fótboltabullur gegni 

pólitísku hlutverki
5 Go-kart bíl ekið á stúlku

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
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LAGERSALA

RÚM - DÝNUR - PÍFULÖK - LÖK -  HEILSUKODDAR - RÚMGAFLAR
ÚTLITSGALLAÐ - SÝNINGARRÚM - ELDRI GERÐIR

Rekkjan ehf - LAGER ≤≥ Bæjarhraun 20 ≥≥ 220 Hafnarfirði ≥≥ 864 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS 

REKKJUNNAR
BAKA TIL Í ÁRMÚLA 44, REYKJAVÍK

40-70%
AFSLÁTTUR

VERÐDÆMI 
STOCKHOLMQueen Size rúm (153x203 cm)FULLT VERÐ 163.600 kr.

81.800 kr.
= 50% ASLÁTTUR

VERÐDÆMI 
SPRINGMAX

Heilsukoddi

FULLT VERÐ 12.900 kr.

NÚ AÐEINS

5.000 kr.

Opið í dag, mánudag, og á morgun, þriðjudag, frá kl. 11:00 til 18:00Skellti sér á Slippbarinn
Leikarinn Ryan Gosling er eins og 
margir vita staddur hér á landi að 
klippa kvikmynd sína How To Catch 
A Monster með Valdísi Óskarsdóttur. 
Lítið hefur farið fyrir leikaranum 
en til hans sást fyrir utan Mjölni á 
Seljavegi á fimmtudaginn en skrif-
stofa Valdísar stendur einnig við 
Seljaveg. Á föstudagskvöldið var 
Gosling mættur í drykki á Slipp-
barnum en þar var hann ásamt syni 

Valdísar, Davíð Erni 
Óskarssyni. Sam-
kvæmt heimildum 
Fréttablaðsins býr 
Gosling á Hótel 
Marina og hefur 
Davíð Örn verið 

duglegur að sýna 
leikaranum 

helstu staði 
bæjarins.
 - ka

Að springa úr hamingju
Jóhannes Kjartansson ljósmyndari, 
betur þekktur sem Jói Kjartans, og 
Hildur Hermannsdóttir, grafískur 
hönnuður, eignuðust dóttur á Ullevål-
sjúkrahúsinu í Osló fjórða júlí síðast-
liðinn. Þetta er fyrsta barn þeirra 
Jóa og Hildar. Á Facebook-
síðu Jóa tilkynnir 
hann fæðingu 
frumburðar-
ins. „Við erum 
að springa úr 
hamingju, öllum 
heilsast vel og lífið 
er yndislegt. Kær 
kveðja frá okkur 
litlu fjöl-
skyldunni í 
Osló.“
  - ósk
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