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H úsgagnaverslunin Patti opnaði nýja verslun á Bíldshöfða 18 þann 22. júní síðastliðinn, en verslunin var áður staðsett í Duggu-vogi. Patti sérhæfir sig í sérsmíðuðum 
sófum. „Það virðist sem orðið „sér-smíði“ hafi einhvers konar fælingar-mátt, fólk heldur að það þýði að hluturinn sé þá fokdýr, en það er ekki

endilega raunin Viðskii

við með Aqua clean-efni sem er nýtt hjá okkur, en það efni er mjög auðvelt 
að þrífa. Rauðvín, jarðarber og meira 
að segja kúlupenni næst úr bara með 
köldu vatni.“ Verðið á sófanum fer mikið eftir því hvaða áklæði er valið. SÓFI SEM SMELLPASSARVið ki

DRAUMASÓFARNIRPATTI KYNNIR  Húsgagnaverslunin Patti selur sérsmíðaða sófa sem viðskipta-

vinurinn setur sjálfur saman úr módelum og áklæðum sem Patti býður upp á.

ÝMSAR STÆRÐIR OG GERÐIR Gunnar Baldursson framkvæmdastjóri mælir með að fólk líti við í versluninni og skoði úrvalið.

  

MYND/VALGARÐUR 

MÖGULEIKAR ÁLSSkráning er hafin á ráðstefnu 13Al+ sem haldin 
verður 28. ágúst. Þar verður rædd núverandi 
staða og framtíðarmöguleikar sem felast
í frekari framleiðslu á áli á Íslandi.
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170. tölublað 13. árgangur

Spilað á Björgvin
Eini orgelsmiður landsins er nú 
að setja upp nýjustu smíð sína í 
Vídalínskirkju í Garðabæ. 6
Bláskelsrækt eyðilögð  Bláskelja-
bóndi við Breiðafjörð sakar 
síldveiði skipstjóra um að valda sér 
 tugmilljóna tjóni og hefur farið með 
málið til lögreglu. 2
Fá spítalann ekki gefins   Hafnfirð-
ingar fá hlut ríkisins í St. Jósefsspítala 
ekki gefins, samkvæmt ákvörðun 
velferðarráðuneytisins. 4
Fastir á flugvöllum  Fleiri en Edward 
Snowden hafa þurft að hírast á flug-
völlum í lengri tíma. Fréttablaðið 
skoðaði málið. 8

SKOÐUN Það vantar alltaf þessa 
listamenn, skrifar Guðmundur Andri 
Thorsson. 13

MENNING Berndsen og Hermigervill 
notuðu gamlar græjur úr eigu Kraft-
werk við upptöku á nýrri plötu.  26

SPORT Katrín Jónsdóttir lék 
sinn síðasta landsleik í gær. 
Tilfinningaþrungin kveðjustund.  22

Góði tannhirðirinn

Ultra reach tannburstinn frá

zendium
Mótaður eftir 
áhöldum tannlækna 
til að ná lengra

ð

na 

Húsavíkurjógúrt 
á tilboði

GEFORCE GTX 650

23.990

LANDBÚNAÐUR Undirbúnings-
vinna er hafin við að reisa tutt-
ugu og þriggja þúsund fermetra 
minka bú um tvo kílómetra utan 
við Þorlákshöfn. Áformin mið-
ast við að hafa þar tíu þúsund 
læður en með slíkum fjölda er 
hægt að framleiða um 50 þús-
und skinn. 

Þetta yrði tvöfalt stærra 
minkabú en minkabúið 
á Mön, sem nú er hið 
stærsta á landinu.

Stefán Jónsson, 
sem er forgöngumað-
ur um nýja búið við 
Þorlákshöfn ásamt 

Ármanni Einarssyni, segist vonast 
til þess að framkvæmdir 
geti hafist næsta vor. 

Peningar fyrir kostnaði 
eru ekki hristir fram úr 
erminni, en hann gæti orðið 
um 1,2 til 1,5 milljarðar. Þeir 
félagar eru nýir í greininni 
en Stefán er vélsmiður og 
Ármann útgerðarmaður. 
„Við ákváðum að prófa enda 
er mikil gróska í þessari 
grein,“ segir Stefán.

„Þetta er náttúrlega 
bóla, við vitum það, en við 

erum nú allavega nokkrir 
eldri en tvævetra í þessu svo 

við förum að öllu með gát og látum 
hana ekki springa framan í okkur,“ 
segir Björn Halldórsson, formaður 
Sambands íslenskra loðdýrabænda. 
 - jse / sjá síðu 10

Ekkert lát á bólunni 
í íslenskri minkarækt
Áform eru uppi um að reisa minkabú við Þorlákshöfn fyrir tíu þúsund læður. Það 
er tvöfalt stærra en stærsta bú landsins. Annað stórt minkabú situr fast í kerfinu.

Þetta er nátúrulega 
bóla, við vitum það, en við 
erum nú allavega nokkrir 

eldri en tvævetra í þessu 
svo við förum að öllu 

með gát 
Björn Halldórsson,

formaður Sambands 
íslenskra loðdýrabænda

Bolungarvík 13°  SV 4
Akureyri 17°  S 3
Egilsstaðir 20°  NA 2
Kirkjubæjarkl. 18°  SA 2
Reykjavík 14°  SA 3

Bjart á A-helmingi landsins  í dag en 
skýjað að mestu V-til með lítilsháttar 
vætu. Vindur hægur að mestu. Hiti 13-
20 stig, hlýjast NA-lands. 4

FÓLK Íslendingar hafa verið dug-
legir að sækja sólbaðsstofur á 
höfuðborgarsvæðinu samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins. „Ég 
get ekki kvartað,“ segir eigandi 
sólbaðsstofu í Kópavoginum. 

Veðrið hefur ekki beint leikið 
við landsmenn það sem af er 
sumri. Ferðaskrifstofur hafa 
varla undan við bókanir og ljóst 
að Íslendingar reyna hvað þeir 
geta til að komast í sól. 

„Síðustu þrjár, fjórar vikur er 
gjörsamlega allt búið að vera á 
hvolfi hjá okkur. Það er eigin-
lega bara ekkert laust sæti í sól-
ina,“ segir Inga Birna Ragnars-
dóttir, framkvæmdastjóri 
sölu- og markaðssviðs hjá Wow 
air.  
 - ka / sjá síðu 26

Íslendingar sakna sólarinnar:

Mikil ásókn
í ljósabekkina

FÓTBOLTI Landsliðsfyrirliðinn 
Katrín Jónsdóttir setti  punktinn 
aftan við 19 ára landsliðsferil 
sinn í gær þegar EM-ævintrýri 
íslenska kvennalandsliðsins end-
aði á 0-4 tapi fyrir Svíum í átta liða 
úrslitum Evrópumótsins í Svíþjóð. 
Þetta var 132. og síðasta leikurinn 
 hennar Katrínar. 

„Ég fór að hágráta þegar hún 
kom út af því að ég á eftir að 
sakna hennar og ég veit líka hvað 
þetta er erfitt fyrir hana. Hún 
getur verið virkilega stolt af sinni 

frammistöðu og öllu sem hún 
hefur gert fyrir íslenska kvenna-
knattspyrnu,“ sagði Margrét Lára 
Viðars dóttir. 

„Ég var hálftóm í hausnum 
þegar ég var tekin út af og svo 
eftir leikinn voru meiri tilfinning-
ar í gangi. Ég grét eins og smábarn 

en svona er þetta bara. Það er svo-
lítið skrýtið að þetta sé búið. Það 
tekur víst eitthvað annað við en 
það segja þær mér þessar  stelpur 
sem hafa hætt,“ segir Katrín bros-
andi en það voru mörg tár sem 
féllu á Örjans Vall í Halmstad í 
gær.   - óój / sjá Íþróttir síðu 22

EM-ævintýri stelpnanna okkar lauk með 4-0 tapi fyrir Svíþjóð í gær:

Katrín kvaddi með tár á vanga

KEMPUR KVEÐJAST  Katrín Jónsdóttir faðmar markvörðinn Guðbjörgu Gunnarsdóttur, einn allra besta leikmann Íslands á 
 Evrópumótinu, eftir tapið gegn ógnarsterku liði Svía í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

  Ég fór að hágráta þegar hún kom út af því að ég á eftir að 
sakna hennar og ég veit líka hvað þetta er erfitt fyrir hana 

Margrét Lára Viðarsdóttir,
landsliðskona í knattspyrnu

SAMFÉLAGSMÁL Samtök kvenna 
af erlendum uppruna lýsa yfir 
áhyggjum af konunum sem 
vinna á kampavínsklúbbunum. 

Varaformaður samtakanna 
segir mikilvægt að lögregla 
fylgist náið með að þeim sé ekki 
misboðið á neinn hátt. Liggja 

verði fyrir skýr 
verklýsing og 
löggildur samn-
ingur þegar 
erlent fólk er 
ráðið hingað til 
lands.

„Starfsmenn 
eiga að þekkja 
réttindi sín 
og hvort störf 

þeirra hér samræmist lögum í 
landinu,“ segir Anna Katarzyna 
Wozniczka, varaformaður sam-
takanna. 

Anna segir jafnframt að 
Íslendingar megi ekki vanmeta 
starfsemina og ættu frekar að 
horfa til reynslu nágrannaland-
anna hvað hana varðar. 

 - mlþ / sjá síðu 4

Efins um kampavínsklúbba:

Hafa áhyggjur 
af konunum

ANNA 
WOZNICZKA
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SPURNING DAGSINS

SLYS Einn var fluttur á slysadeild 
í gærmorgun, líklega ökkla-
brotinn, eftir að rússnesk þota, 
sem verið hafði á æfingaflugi um 
nóttina, brotlenti á Keflavíkur-
flugvelli.

Rannsóknarnefnd samgöngu-
mála hefur hafið rannsókn á 
óhappinu en grunur leikur á að 
lendingarbúnaður vélarinnar 
hafi verið bilaður.

Skúli Jónsson, aðstoðaryfir-
lögregluþjónn hjá lögreglunni 
á Suðurnesjum, segir í samtali 
við Fréttablaðið að allir hafi 
 sloppið ómeiddir nema einn. 
„Það voru fimm manns um borð 
og  fjórir reyndust ómeiddir. 
Einn var fluttur á Heilbrigðis-
stofnun Suður nesja með áverka 
á fæti, en það bendir allt til þess 
að hann sé ökklabrotinn,“ segir 
Skúli sem vinnur nú að rannsókn 
á vettvangi.

Skúli segir að það sé algjörlega 
ótímabært að fjalla um hvað olli 
slysinu en ítrekar að lögreglan og 
rannsóknarnefnd samgöngumála 
vinni nú að því að komast að því 
hvað fór úrskeiðis.

Í takt við aðgerðaráætlun voru 
ýmsar starfsstöðvar og stofnanir 
virkjaðar sem annast rekstur og 
uppbyggingu flugvalla á Íslandi 

ásamt slökkviliði, björgunar-
sveitum og Rauða krossinum.

Þotan var af gerðinni Sukhoi 
Super-jet og er framleidd í Rúss-
landi. Framleiðendur flugvéla af 
sömu tegund hafa áður þurft að 
bregðast við bilunum í lendingar-
búnaði á vélum sínum og hafa sjö 
flugvélar af þessari tegund verið 
framleiddar síðan árið 2007.   - khn

Einn var fluttur á slysadeild eftir að rússnesk þota brotlenti í Keflavík:

Ökklabrotnaði í brotlendingu
BILUN Í 
LENDINGAR-
BÚNAÐI  Rúss-
nesk flugvél 
af gerðinni 
Sukhoi-jet 
100 brotlenti 
á Keflavíkur-
flugvelli í gær.

SJÁVARÚTVEGSMÁL Grunur leikur á að stórir síldveiði-
bátar leggi á mið þar sem bláskeljaræktun fer fram 
með þeim afleiðingum að ræktunin eyðileggst. Símon 
Már Sturluson, eigandi fyrirtækisins Íslensk bláskel 
og sjávargróður ehf. í Stykkishólmi, fullyrðir að síld-
veiðibátarnir hafi valdið tugmilljóna tjóni.

„Þeir sigla inn á svæði sem okkur hefur verið 
úthlutað og kasta yfir burðarlínuna sem heldur skel-
inni fastri. Þannig rífa þeir bláskelina af línunum 
og hún fellur til botns og týnist. Ég er búinn að leita 

og leita að þeim. Krossfiskarnir 
eru líklega búnir að éta þær. Bát-
arnir eyðilögðu 30 tonna ræktun 
í fyrrahaust sem hefur valdið um 
40 milljón króna tjóni fyrir okkur,“ 
segir Símon og bendir á að þetta 
sé í þriðja skipti sem bátarnir soga 
upp skelina.

„Þetta er svakalegt áfall fyrir 
okkur og með ólíkindum hvernig 
þessir skipstjórar haga sér,“ bætir 
Símon við.

Þó svo að Símoni hafi verið 
úthlutað svæði til ræktunar á 
bláskel stendur hvergi í lögum að 
öðrum skipum sé bannaður aðgang-
ur að svæðinu. Hins vegar gerast 
skipstjórar brotlegir ef skipin valda 
tjóni. 

Símon segir að málið sé í rann-
sókn hjá lögreglu, en ekki sé búið 

að yfirheyra skipstjóra síldarbátanna. „Þeir gefa sér 
bara ekki tíma til að koma í yfirheyrslur og komast 
upp með það. Ég sá þá sigla yfir miðinn og það ætti 
að vera nóg,“ segir Símon og bætir við að hann sé 
búinn að fá það staðfest hjá Landhelgisgæslunni.

Kristján Berg, eigandi fiskbúðarinnar Fiski-
kóngurinn, segir að hann sakni þess að geta boðið 
viðskiptavinum upp á skelina. „Við erum algjör-
lega uppiskroppa með bláskel í búðinni vegna þessa 
tjóns,“ segir Kristján.

Símon hefur þurft að segja upp fimm 
 starfsmönnum vegna tjónsins, þar sem enga skel er 
að finna lengur.  lovisa@frettabladid.is

Síldveiðiskip skemma 
ítrekað bláskeljarækt
Eigandi bláskeljaræktunar á Stykkishólmi fullyrðir að síldveiðibátar hafi ítrekað 
valdið honum tjóni sem nemur tugum milljóna. Fisksali segist vera algjörlega uppi-
skroppa með bláskel vegna þessa. Lögregla hefur verið með málið til skoðunar. 

BLÁSKEL  Símon segir að skeljarnar falli til botns og týnist. 
Líklega éti krossfiskarnir þær.

SÍMON 
STURLUSON

KRISTJÁN BERG

  Ég er búinn að leita og leita að þeim. 
Krossfiskarnir hafa líklega étið þær. 

Símon Sturluson 
bláskeljabóndi

TEKUR VIÐ  Filippus tekur við krúnunni af föður sínum Albert II sem sat á valdastóli 
í tuttugu ár.  MYND/AFP

BELGÍA Hinn 53 ára gamli Filippus tók við sem konungur Belgíu í gær 
en faðir hans, Albert II, afsalaði sér krúnunni eftir tuttugu ár á valda-
stóli. Filippus sór eið í belgíska þinghúsinu en hann er sjöundi konung-
ur landsins. Hann sór að standa vörð um stjórnarskrána líkt og hefð 
er fyrir. 

Filippus konungur nam við háskólana í Oxford og Stanford en hann 
er einnig herflugmaður. Um 250 manns voru viðstaddir athöfnina og 
veifuðu Filippus og eiginkona hans, Matthildur drottning, til fólksins 
af svölum Konungshallarinnar í Brussel í gær.  - ka

Albert II afsalaði sér krúnunni eftir tuttugu ár á valdastóli:

Filippus nýr konungur Belgíu

JAPAN Shinzo Abe, forsætisráð-
herra Japans, vann stórsigur í 
þingkosningum í Japan í gær. 
Kosið var um helming þingsæta í 
efri deild þingsins. Kjörsókn var 
þó aðeins um 52,6 prósent. 

Flokkur Abes, Frjálslyndi lýð-
ræðisflokkurinn, og samstarfs-
flokkur hans hafa nú meirihluta 
í báðum deildum þingsins en það 
þýðir að frumvörp koma til með 
að eiga greiðari leið í gegnum 
þingið. „Við viljum bregðast við 
ósk þjóðarinnar um efnahagsleg-
an bata,“ sagði forsætisráðherr-
ann eftir niðurstöðurnar í gær.  - ka

Kosið til Japansþings:

Shinzo Abe 
vann stórsigur

VIÐSKIPTI Nýlega var tilkynnt 
að starfsmenn Landsbankans 
myndu eignast tæplega eins pró-
sents hlut í bankanum. Vigdís 
Hauksdóttir, formaður fjárlaga-
nefndar, sagði í fréttum Stöðvar 
2 í gær að hún teldi óeðlilegt að 
hægt væri að ráðstafa eignum 
ríkisins með þessum hætti. 
„Ég velti fyrir mér hvort það sé 
lagastoð fyrir þessari úthlutun 
því þetta lítur út fyrir að vera 
nokkurs konar gjafagjörningur. 
Það er alveg klárt í fjárlögum að 

þegar á að selja 
ríkisfyrirtæki 
eða hluta úr rík-
isfyrirtækjum 
þarf að færa 
slíka heimild í 
gegnum þing-
ið,“ segir Vigdís 
sem telur gjörn-
inginn siðlaus-
an. 

Afhending hlutabréfanna bygg-
ist á samningi frá 15. desember 
2009 en þá gerðu gamli Lands-

bankinn, nýi 
 Landsbankinn 
o g  í s le n sk a 
ríkið samning 
um fjárhags-
uppgjör. Með 
samþykki ríkis-
ins var nýja 
Landsbankanum 
gert að koma á 
árangurstengdu 

launakerfi fyrir starfsmenn 
bankans.

Steingrímur J. Sigfússon, 

þáverandi fjármálaráðherra, 
segir að þessi niðurstaða hafi 
verið sú skásta sem fékkst í samn-
ingaviðræðunum. „Upphaflega 
krafan frá erlendu  kröfuhöfunum 
var að koma á árangurstengdu 
launakerfi  fyrir einungis yfir-
menn. Við höfnuðum því alfarið. 
Eftir mikið þóf varð niðurstaðan 
sú að kerfið tæki til allra starfs-
manna bankans,“ segir Steingrím-
ur og bendir á að þessar eignir 
hafi í raun verið eignir kröfuhafa 
en ekki ríkisins.  - hþ,- le

Formaður fjárlaganefndar gagnrýnir að starfsmenn Landsbankans eignist hlut í bankanum:

Telur kaupaukakerfið löglaust og ósiðlegt

STEINGRÍMUR
J. SIGFÚSSON

VIGDÍS 
HAUKSDÓTTIR

SLYS Fjórir voru fluttir á slysadeild 
eftir tvö slys í Norðurárdal í gær.

Fyrra slysið varð þegar bifreið 
var ekið á lamb. Ökumaður rútu 
fyrir aftan bifreiðina náði ekki að 
hemla í tæka tíð og sveigði því frá. 
Lenti hann þannig framan á jeppa 
sem kom úr gagnstæðri átt. 

Þrír voru fluttir á spítala eftir 
áreksturinn og voru þeir allir í 
jeppanum sem hafnaði utan vegar.

Þá var ökumaður vélhjóls einnig 
fluttur á sjúkrahús eftir að hafa 
kastast af hjólinu við Hreimsstaði 
í Norðurárdal. Vélhjólamaðurinn 
er sagður fótbrotinn. Að sögn lög-
reglu gekk umferð í Borgarfirði 
mjög hægt vegna slysanna.  - hva, mlþ

Bílslys í Norðurárdal:

Fjórir á spítala

Björn, er Funi búinn að skjóta 
ykkur ref fyrir rass?
„Já hann Funi er sannkallaður 
bragðarefur.“
Yrðlingurinn Funi hefur vakið athygli 
viðskiptavina Þríhnúka, sem býður upp á 
skipulagðar ferðir ofan í Þríhnúkagíg. Funi 
hefur haldið til við búðir fyrirtækisins og 
gleður þar ferðamenn á svæðinu.



Íslenskt
CrossFit lið

á leið á heimsleika í LA
CrossFit snýst um að ná frábæru alhliða formi, ögra stöðugt 

nýjum vöðvum og taka sífellt nýjum áskorunum. Team Thor 

er harðsnúið lið á leið á heimsleikana í CrossFit í Los Angeles. 

Þol, úthald og herkænska skipta öllu í greininni og þar er 

rétt næring lykilatriði. Betra líf réttirnir frá 1944 uppfylla 

allir kröfur skráargatsins sem er hollustumerki sem 

auðveldar neytendum að velja holla matvöru. 

Við óskum Team Thor góðs gengis á 

heimsleikunum.

HEIT MÁLTÍÐ Á 5 MÍNÚTUM

22.-28. júlí 2013

Hægeldun 
tryggir að 

vítamín, bragðefni 
og næringarefni 

halda sér.
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STJÓRNSÝSLA Velferðarráðuneytið hefur 
hafnað ósk Hafnarfjarðarbæjar um að 
afhenda bænum endurgjaldslaust 85 pró-
senta eignarhluti ríkisins í St. Jósefsspítala 
og Suðurgötu 44. Fasteignamat húsanna er 
samtals 426 milljónir.

St. Jósefspítali hefur staðið auður síðan 
sjúkrahússtarfsemi var lögð þar af fyrir um 
einu og hálfu ári. Gunnar Axel Axelsson, 
formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, segir 
Guðbjart Hannesson, þáverandi velferðar-
ráðherra, hafa nefnt að nýta bæri fasteign-
irnar fyrir nærsamfélagið í Hafnar firði.

„Við lögðum fyrir ráðuneytið ýmsar 

 hugmyndir um menningastarfsemi sem 
gæti verið í húsinu. Forsendan var og er að 
ríkið afsalaði sér sínum hluta líkt og það 
hefur gert á Ísafirði og víðar við  svipaðar 
aðstæður,“ segir Gunnar, sem  kveður 
Hafnar fjörð ekki í sérstakri þörf fyrir 
aukið húsnæði.

„Við fögnum við því að fá skýrt svar en 
nú er boltinn hjá ríkinu sem þarf að svara 
því hvort húsið verði sett í almenna sölu 
eða hvort ríkið hyggst nýta það á einhvern 
hátt. Það gengur ekki að þessar byggingar 
standi auðar áfram og grotni niður,“ segir 
 formaður bæjarráðs.  - gar

Ríkið hafnar ósk Hafnfirðinga um að gefa eftir hlut í 426 milljóna fasteignum:

Bærinn fær ekki St. Jósefsspítala gefins
ST. JÓSEFS-
SPÍTALI  Unnið 
að brottflutningi 
Landspítalans 
úr Hafnarfirði 
í nóvember 
2011. Bygging-
arnar standa enn 
auðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

NÝJA-SJÁLAND Harður jarð-
skjálfti skók Nýja-Sjáland í 
gærmorgun en jarðskjálftinn 
var af stærðargráðunni 6,9 á 
Richter. Upptökin voru um 57 
kílómetra suðvestur af höfuð-
borginni Wellington. 

Engar fregnir hafa borist af 
manntjóni en rafmagn fór víða 
af í borginni og fólk sat fast í 
lyftum. Eins varð töluvert tjón á 
byggingum. 

„Það var eins og húsið  ætlaði 
sér að rísa á fætur og labba 
niður götuna,“ sagði útvarps-
maðurinn Tony Vale.  - ka

Jarðskjálfti í Nýja-Sjálandi:

Töluvert tjón í 
hörðum skjálfta

MENNTAMÁL Illugi Gunnarsson 
menntamálaráðherra sagði í 
hádegisfréttum Ríkisútvarpsins 
í vikunni að sameining háskóla 

á Íslandi væri 
í undirbúningi 
í menntamála-
ráðuneytinu. 

Illugi sagðist 
þeirrar skoðun-
ar að of margir 
háskólar væru 
hér á landi og 
að stefnt væri 
að sameiningu 

háskóla á þessu kjörtímabili.
Kristín Ingólfsdóttir, rektor 

Háskóla Íslands, tekur undir 
orð Illuga og telur að sameining 
Háskóla Íslands og Háskólans í 
Reykjavík gæti skilað faglegum 
og fjárhagslegum ávinningi.

Ari Kristinn Jónsson, rektor 
Háskólans í Reykjavík, segir 
hins vegar sameininguna órök-
rétta og að honum þyki sam-
keppni milli háskóla afar mikil-
væg.  - le

Sameining í undirbúningi:

Illugi telur há-
skóla of marga

ILLUGI 
GUNNARSSON

SAMFÉLAGSMÁL Samtök kvenna 
af erlendum uppruna á Íslandi 
kalla eftir því að starfsmanna-
mál á kampavínsklúbbum verði 
skoðuð sérstaklega af lögreglu. 
Hættulegt sé að vanmeta starf-
semina sem þar 
fari fram. 

Anna Katar-
zyna Wozniczka 
er  varaformaður 
samtakanna en 
hún segir að 
miðað við frétta-
flutning síðustu 
daga af stöðun-
um tveimur sé 
augljóslega ekki 
allt með felldu. 

Hún segir jafnframt að það eigi 
að tala upphátt um starfsemi sem 
þessa.

„Okkur finnst þó mikilvægt að 
bíða með að dæma eða ýta undir 
fordóma þangað til lögreglan og 
ábyrgar stofnanir rannsaka málið 
með aðstoð túlka,“ segir Anna.

Anna segir einnig að kampa-
vínsklúbbar þurfi að vera undir 
stöðugu eftirliti lögreglu. Mikil-
vægt sé að skoða reglulega að 
starfsmenn sem þar vinna séu 
með kennitölu og skattkort og 
einnig verður að huga að föstum 
ráðningarsamningum með starfs-
lýsingu. 

„Starfsmenn eiga að vita um 
réttindi sín og hvort það sem 
þeir gera hér á landi samræmist 
lögum,“ segir hún. 

Anna bendir á að konur sem 
hingað koma frá Austur-Evrópu 
þurfi ekki sérstakt atvinnuleyfi. 
Þær megi dvelja og starfa hér á 

landi í allt að þrjá mánuði. „Það 
gerir þær mun ósýnilegri. Því 
er mikilvægt að Ísland vanmeti 
ekki þetta mál og læri frekar af 
reynslu nágrannalandanna,“ segir 
Anna.

„Sérstaklega með tilliti til þess 
að konurnar sem þarna vinna eru 
nýkomnar til landsins og búa allar 
saman í lítilli íbúð. Það verður að 
ganga úr skugga um að þær séu 

hér á réttum forsendum,“ segir 
hún.

Anna segist jafnframt sammála 
orðum Bjarkar Vilhelmsdóttur, 
borgarfulltrúa Samfylkingarinn-
ar, um að starfsemi sem þessi sé 
varasöm. „Er þetta eitthvað sem 
við viljum hér?“ segir Anna.

Fyrir helgi stefndu eigendur 
kampavínsstaðanna VIP Club og 
Crystal borgarfulltrúanum Björk 

Vilhelmsdóttur og Steinunni 
Gyðu- og Guðjónsdóttur, forstöðu-
konu vændisathvarfsins, fyrir 
ummæli um að það virtist sem 
vændi og mansal væri  stundað í 
tengslum við staðina.

Konurnar þurfa að biðjast 
afsökunar á ummælunum og 
greiða miskabætur í dag, ella 
verður höfðað meiðyrðamál gegn 
þeim.  maria@frettabladid.is

Vilja athugun á starfsmanna-
málum Kampavínsklúbbanna 
Samtök kvenna af erlendum uppruna vilja úttekt á starfsmannamálum kampavínsklúbba. Þær segja mikilvægt 
að vanmeta ekki starfsemi sem þessa. Ganga verði úr skugga um að konurnar séu hér á réttum forsendum. 

ANNA 
WOZNICZKA

Í kvöldfréttum Stöðvar 2 sögðu tvær breskar starfs-
stúlkur á kampavínsklúbbnum VIP í Austurstræti 
að þær ætluðu ekki sitja undir því að vera kallaðar 
vændiskonur og að orðrómur um að mansal sé stundað 
í tengslum við staðinn sé ekki sannur. Konurnar vilja 
opinbera afsökunarbeiðni frá þeim sem hafa viðhaft 

slík ummæli og hafa ráðið sér lögfræðing. „Við vinnum 
við að skemmta. Við tölum við karlmenn, látum þeim 
líða þægilega, dönsum fyrir þá og syngjum. Eða bara 
það sem gerir þá ánægða. Þetta snýst um félagsskap 
okkar, það er allt og sumt. Félagsskapur, dans, kampa-
vínsglas eða -flaska,“ sögðu konurnar tvær. 

Dansa fyrir karlmenn í bakherberginu

7.715  heimili fengu fjár-
hagsaðstoð sveitar-

félaga árið 2011.
Árið áður fengu 6.910 heimili slíka 
aðstoð. 
Fjölgun á milli ára nemur 805 
heimilum. Fjölmennustu hóparnir 
sem fengu fjárhagsaðstoð árið 2011 
voru einstæðir barnlausir karlar og 
einstæðar konur með börn.

VIP CLUB 
Í AUSTUR-
STRÆTI  Eigandi 
VIP Club í 
Austur stræti 
hefur hótað að 
höfða meiðyrða-
mál vegna 
ummæla um 
staðinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ DANÍEL

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

Veðurspá

Miðvikudagur
Fremur hægur vindur, hvassara syðst.

BIRTIR TIL Á V-VERÐU LANDINU  á morgun, áfram einnig bjart NA-lands en dálítil 
væta syðst. Hlýjast verður inn til landsins vestan til á morgun, að 22 stigum. Bjart 
víðast hvar einnig á miðvikudag en dregur fyrir SA-til síðdegis. 
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Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

VISTVÆNN RUSLAPOKI
100% niðurbrjótanlegur, úr 

maíssterkju, 10 lítra, 25 stk. í pakka.

Verð 490 kr.

MILD HÚÐ- 
OG HÁRSÁPA
til daglegra nota. 
Lágt ph-gildi, 
aðeins 4,5. 
Verð 396 kr.
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www.rekstrarland.iswww.rekstrarland.is

VISTVÆNAR 
VÖRUR
Í Rekstrarlandi finnurðu mikið 
úrval af vistvænum og 
vottuðum vörum.

Skeifunni 11  | Sími 515 1100
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SÆNGURFATA

ÚTSALA!
SÆNGURFÖT Á
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40%
AFSLÁTTUR

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

AÐEINS

4
RÚM

ÓTRÚLEGT TILBOÐ!

BELLA EURO
Queen Size (153x203 cm.)

Fullt verð 197.923 kr.

NÚ 118.755 kr.
40% AFSLÁTTUR!

50% AFSLÁTTUR
AF HANDKLÆÐUM

40-50% AFSLÁTTUR
AF RÚMTEPPUM

ÓTRÚLEGT TILBOÐ!

DEVINE
Queen Size (153x203 cm)

FULLT VERÐ 282.083 kr.

NÚ 169.249 kr.

ÓTRÚLEGVERÐ!



22. júlí 2013  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 6

MENNING „Það er liðið um það bil 
ár síðan ég rölti hérna um  kirkjuna 
með organista og formanni sóknar-
nefndar til að sjá hvernig við 
 vildum hafa þetta,“ segir  Björgvin 
Tómasson orgelsmiður, sem nú er 
að setja upp nýjustu afurð sína í 
Vídalínskirkju í Garðabæ. 

Slíkt verk er ekki hrist fram úr 
erminni en því fylgja 1.200 pípur 
og eru sumar þeirra í um sjö 
metra hæð. Þegar þær eru komnar 
á sinn stað á svo eftir að stilla og 
inntóna orgelið, sem er tímafrekt, 
svo það verður ekki fyrr en í októ-
ber sem hljóðfærið verður komið 
í gagnið. 

„Það er mikill munur fyrir 
kirkjurnar að fá innlendan mann 
til að gera þetta. Ég get til dæmis 
 smíðað orgelið inn í kirkjuna 
en því er ekki að heilsa þegar 
menn kaupa þetta að utan,“ segir 
 Björgvin. 

Það er reyndar ekki um marga 
innlenda að ræða því hann er eini 
orgelsmiðurinn á landinu og því 
segir hann í gríni að það ríki  alltaf 
mikil sátt þegar  stéttarfélagið 
kemur saman. 

Hann er engin nýgræðingur í 
greininni en aldarfjórðungur er 
liðinn frá því hann hannaði sitt 
fyrsta orgel. „Já, það var Björgvin 
Tómasson opus 1 en þessi hérna er 
Björgvin Tómasson opus 34.“ 

Honum þykir það þó óneitanlega 
undarleg tilhugsun að verið sé að 
leika á Björgvin víða um land. 
Hann segist þó ekki gera upp á 
milli þessara nafna sinna. „Maður 
gerir ekki upp á milli barnanna 
sinna,“ segir hann. 

„Hins vegar er það alveg sárs-
aukalaust að segja frá því hvar 
þeir hljóma best en eins og við 
vitum getur hljómburður verið 
æði misjafn í kirkjum lands-
ins. Ég er til dæmis sérstak-
lega  ánægður með hvernig hann 
hljómar í Laugarneskirkju, þar er 
reyndar stærsta orgelið sem ég 

hef  smíðað.“ Hann segist  einnig 
ánægður með hvernig Björgvin-
arnir hljóma í Hjallakirkju og 
Digraneskirkju í Kópavogi.

Þótt Björgvin sé einn í stéttar-
félagi orgelsmiða á Íslandi er 
hann ekki einn að verki. „Ég er 
svo heppinn að hafa starfað með 
Jóhanni Halli Jónssyni smiði í ein 
tuttugu ár og svo Guðmundi Gesti 
Þórissyni um alllangt skeið. Svo 
hefur sonur minn verið mér mikil 
hjálparhella. Þó held ég að það sé 
borin von að hann vilji halda taka 
við kyndlinum og halda þessari 
listiðju í fjölskyldunni.“
 jse@frettabladid.is      

Leikið á Björgvin 
í kirkjum landsins
Eini orgelsmiður landsins er nú að setja upp hönnun sína í Vídalínskirkju í Garða-
bæ. Orgelið er um sjö metrar á hæð og með eitt þúsund og tvö hundruð pípur. 
Orgelin heita eftir orgelsmiðnum svo þetta er þrítugasti og fjórði Björgvininn.

SMIÐIRNIR EITTHVAÐ AÐ PÍPA  Hér er Björgvin með eina af rúmlega þúsund pípum en fyrir aftan hann er Egill sonur hans að 
baksa við aðra. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

VEISTU SVARIÐ?
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  Það er mikill munur 
fyrir kirkjurnar að fá 

innlendan mann til að 
gera þetta. Ég get til 

dæmis smíðað orgelið inn 
í kirkjuna en því er ekki 

að heilsa þegar menn 
kaupa þetta að utan 

Björgvin Tómasson
orgelsmiður

1200
pípur eru í nýjasta orgeli 
Björgvins í Vídalínskirkju í 
Garðabæ.

LÖGREGLUMÁL Stefán Logi Sívars-
son, sem grunaður er um um að 
hafa í félagi við aðra svipt mann 
frelsi sínu í höfuðborginni fyrir um 
tveimur vikum og pyntað, hefur 
ekki verið yfirheyrður af lögreglu.

Lögmaður hans, Vilhjálmur H. 
Vilhjálmsson, segir þau vinnu-
brögð lögreglu gagnvart skjólstæð-
ingi sínum í málinu ámælisverð.

Stefán hefur setið í gæslu-
varðhaldi í rúma viku. Meiri-
hluta varðhaldsins hefur hann 
dvalið í einangrunarklefa á 

 lögreglustöðinni við Hverfisgötu 
en var fluttur þaðan á Litla-Hraun 
á föstudaginn. 

Samkvæmt upplýsingum frá 

lögreglu hefur ekki þótt tilefni til 
að taka af Stefáni skýrslu enn sem 
komið er. 

„Ég get lítið tjáð mig um málið 
að svo stöddu, nema að rannsókn 
er í fullum gangi,“ segir Jón H.B. 
Snorrason aðstoðaryfirlögreglu-
þjónn.

Stefán Logi var  handtekinn 
þann 13. júlí síðastliðinn og 
 úrskurðaður í tveggja vikna 
gæsluvarðhald í kjölfarið. Sérsveit 
lögreglu handtók Stefán í Mið-
húsaskógi í Biskups tungum eftir 

umfangsmikla leit á öllu Suður-
landi.

Stefán Logi Sívarsson og  fjórir 
menn til viðbótar eru grunaðir um 
aðild að minnst þremur alvarleg-
um líkamsárásarmálum undan-
farnar vikur. Alls hafa fimm 
menn verið úrskurðaðir í gæslu-
varðhald vegna málsins.

 Gæsluvarðhaldsúrskurður 
yfir Stefáni Loga rennur út 
næst komandi föstudag, að öllu 
óbreyttu. 

 - mlþ

Stefán Logi Sívarsson var fluttur á Litla-Hraun á föstudag af lögreglustöðinni við Hverfisgötu:

Stefán Logi hefur ekki verið yfirheyrður

STEFÁN LOGI 
SÍVARSSON

JÓN H.B. 
SNORRASON

VEIÐI Samtökin IFAW og Hvala-
skoðunarsamtök Íslands stóðu 
fyrir mótmælaaðgerðum í gær-
nótt, en þau telja hvalveiðar 
Íslendinga tilgangslausar.

Þau sigldu út á Faxaflóa með 
hvalaskoðunarbátum að flutn-
ingaskipi Samskipa sem var á 
leið til hafnar með langreyðar-
kjöt sem ekki fékkst umskipað í 
evrópskum höfnum. „Það er verið 
að benda á tilgangsleysi hvalveið-
anna,“ sagði Sigursteinn Másson, 
fulltrúi IFAW.  - hva, mlþ

Mótmæli á hafi úti:

Segja veiðarnar 
tilgangslausar

MÓTMÆLT  Mótmælin fóru fram við 
flutningaskip með langreyðarkjöt.

DÚBAÍ Hin norska Marte Dalelv, 
sem dæmd var í 16 mánaða 
fangelsi eftir að hafa verið 

nauðgað, hefur 
verið boðuð á 
fund saksókn-
ara í Dúbaí í 
dag. 

Örlög hennar 
geta því ráðist 
í dag en málið 
hefur vakið 
gríðarlega 

athygli um heim allan. Lög-
regluþjónar í Dubai trúðu Marte 
ekki þegar hún leitaði til lög-
reglu eftir nauðgunina. Þeir 
vörpuðu henni í fangaklefa á 
þeim forsendum að hún hefði 
stundað kynlíf utan hjónabands 
og neytt áfengis án heimildar. 

Marte er þakklát fyrir stuðn-
inginn sem hún hefur fengið á 
síðustu dögum. - ka 

Norska konan í Dúbaí:

Dalelv fundar 
með saksóknara

MARTE DALELV

1. Hvaða borg í Bandaríkjunum lýsti 
yfi r gjaldþroti í vikunni?
2. Hversu mörg ár eru liðin frá vígslu 
Skálholtskirkju?
3. Hvaða hönnunarmerki prýðir 
fl estar forsíður tískutímarita í ár, eða 
alls 111 forsíður?

SVÖR1. Detriot-borg í Michigan 2. 50 ár 3. Gucci 
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www.volkswagen.is

Nýr Golf kostar frá

3.540.000 kr.

Komdu og reynsluaktu bíl ársins

Golf Trendline, 1.4 TSI, beinskiptur, 
122 hestöfl.

Nýr Golf.
Evrópu- og heimsmeistari
Volkswagen Golf var kosinn bíll ársins í 
Evrópu 2013 á bílasýningunni í Genf og 66 
bílablaðamenn hvaðanæva að útnefndu 
hann bíl ársins í heiminum á bílasýningunni 
í New York.

RÚSSLAND Bandaríski uppljóstrar-
inn Edward Snowden hefur nú setið 
fastur á flugvellinum í Moskvu í 
mánuð, án vegabréfs.

Hann er engan veginn sá eini sem 
lent hefur í slíkum aðstæðum en 
ástæður þess eru reyndar margvís-
legar. Sumir hafa týnt  skilríkjum 
sínum, aðrir eru að mótmæla og 
enn aðrir hafa enga ástæðu gefið.

Í tilviki Snowdens var það 
ákvörðun bandarískra stjórnvalda 
að ógilda vegabréf hans sem varð 
til þess að hann komst ekki lengra, 
eftir að hafa ferðast til Moskvu frá 
Hong Kong þann 23. júní.

Snowden virðist hafa ætlað sér 
að fara áfram til Kúbu og bíða þar 
þangað til hann fengi pólitískt hæli, 
annaðhvort þar eða í öðru ríki. 
Hann hefur nú sótt um hæli í Rúss-
landi til bráðabirgða, þangað til 
hann fær inni annars staðar.

Fái hann hæli í Rússlandi getur 
hann farið út fyrir flugvöllinn og 
ferðast um landið en Vladimír Pútín 
forseti hefur sagt að á meðan hann 
sé í Rússlandi muni Rússar ekki 
leyfa honum að leka fleiri upplýs-
ingum sem gætu verið skaðlegar 
fyrir Bandaríkin.

 gudsteinn@frettabladid.is

Fleiri en Snowden 
fastir á flugvöllum
Íranskur flóttamaður 
hafðist við í átján ár á 
flugstöð í París. Fleiri hafa 
þurft að hírast mánuðum 
saman á flugvöllum.

© GRAPHIC NEWSMyndir: Associated Press

Íranskur flóttamaður dvaldist í heil átján ár í flugstöðinni 
á Charles de Gaulle-flugvellinum í París. Hann hafði týnt 
skilríkjum sínum. Hann yfirgaf loks flugstöðina árið 2006 
þegar hann þurfti að fara á sjúkrahús. Árið eftir fór hann 
í skýli fyrir heimilislaust fólk í París. Árið 2004 varð saga 
hans efniviður í kvikmyndina Flugstöðin, sem Tom Hanks 
lék aðahlutverk í.

Hún flúði frá Íran ásamt syni sínu og dóttur eftir að 
eiginmaður hennar var tekinn af lífi í írönsku fangelsi. Hún 
bjó á Sjeremetsjevó-flugvellinum í Moskvu í tíu mánuði 
áður en hún fékk hæli í Kanada árið 2007.

Japanskur ferðamaður hafðist 
við á Benito Juarez-flugvellinum 
í Mexíkóborg í nærri fjóra 
mánuði árið 2008. Þetta gerði 
hann sjálfviljugur og hefur 
aldrei gefið upp ástæðuna. 
Í desember 2008 fór hann 
loks burt í fylgd japanskrar 
konu.

Kínverskur aðgerðasinni dvaldist
á Narita-flugvellinum í Tókýó í 
þrjá mánuði árið 2010 eftir að 
honum hafði verið neitað um 
að ferðast aftur til Kína. Hann 
fékk á endanum leyfi til að fara 
til Shanghaí, en var settur 
í stofufangelsi við komuna 
þangað.

Keníamaður reyndi að komast 
til Bretlands árið 2004 á 
vegabréfi, sem ætlað er breskum 
ríkisborgurum búsettum utan 
Bretlands. Honum var neitað og 
var sendur aftur til Kenía. Þar 
dvaldi hann í þrettán mánuði 
á Naíróbí-flugvelli 
í mótmælaskyni og fékk á 
endanum fullgildan breskan 
ríkisborgararétt.

Uppljóstrarinn hefur verið fastur á flugvellinum í Moskvu 
frá 23. júní, eftir að Bandaríkjastjórn ógilti vegabréf hans. 
Honum hefur verið boðið hæli í Bólivíu, Níkaragva og 
Venesúela og hefur sótt um bráðabirgðahæli í Rússlandi.

Mehran Karimi Nasseri

Zahra Kamalfar og fjölskylda hennar

Hiroshi Nohara

Feng Zhenghu

Sanjay Shah

Edward Snowden

BRETLAND Forsætisráðherra Bretlands, David 
Cameron, hefur hvatt netþjónustufyrirtæki til 
þess að vinna harðar að því að útrýma barna-
klámi af veraldarvefnum. Cameron sagði jafn-
framt að hann mundi íhuga að herða lögin, 
bregðist fyrirtækin ekki við þessari beiðni.

„Sem stjórnmálamaður og foreldri hef ég 
áhyggjur af þessari þróun. Við eigum öll smá 
sök í því að segja að allt sé leyfilegt á veraldar-
vefnum og að það sé ekkert við því að gera. 
En það eiga að vera til lög um það sem birtist 
á vefnum,“ sagði Cameron í sjónvarpsviðtali á 
BBC á sunnudaginn. 

Forsætisráðherrann sagði að leitarvélar 

eins og Google og Yahoo þyrftu að taka meiri 
ábyrgð á því efni sem finna má hjá leitar-
vélunum. „Það er mikilvægt að fyrirtæki af 
 þessari stærðargráðu sýni samfélagslega 
ábyrgð,“ bætti Cameron enn fremur við. 

Hann hrósaði þó netfyrirtækjunum fyrir að 
hafa lokað algjörlega á viss leitarorð á þráð-
lausu interneti til þess að koma í veg fyrir að 
börn gætu komist í gróft myndefni á stöðum 
eins og kaffihúsum og veitingastöðum.  - ka

David Cameron vill að netþjónustufyrirtækin taki enn meiri ábyrgð og íhugar að breyta lögum:

Cameron vill útrýma barnaklámi af netinu

HVETUR TIL ÁTAKS  Forsætisráðherra Bretlands, 
David Cameron, vill útrýma barnaklámi 

af veraldarvefnum.

LÖGREGLUMÁL Tilkynnt var um 
líkamsárás í miðbænum aðfara-
nótt sunnudags en maður hafði 
verið sleginn í andlitið. Var 
hann fluttur með lögreglubíl 
á slysadeild Landspítalans til 
 aðhlynningar en talið er að hann 
hafi nefbrotnað. 

Maðurinn var í svo annarlegu 
ástandi að starfsfólk slysadeildar-
innar gat með engu móti aðstoð-
að hann. Var hann því vistaður í 
fangageymslu  lögreglunnar þar 
til ástand hans skánaði.  - ka

Ein líkamsárás um helgina:

Nefbrotnaði 
við hnefahögg

SVÍÞJÓÐ 22 ára gömul kona var 
skotin til bana á lestarstöð í 
Umeå í Svíþjóð í gærmorgun. 

Konan var flutt lífshættulega 
slösuð á Norrlands-sjúkrahúsið 
þar sem hún lést af sárum sínum. 
Fjölmörg vitni voru að skotárás-
inni. 

„Við heyrðum skothvell og 
eftir 2-3 sekúndur birtist kona 
hinum megin við lestarteinana 
sem hrópaði á hjálp. Hún gekk 
fimm metra og féll svo í jörðina,“ 
sagði Eric Örnkloo í samtali við 
Aftonbladet. 

Tveir menn, 26 og 28 ára, voru 
handteknir vegna morðsins í gær. 
Þeir eru taldir þekkja konuna.  - ka

22 ára kona myrt í Svíþjóð:

Skotin til bana 
á lestarstöð

ATVINNUMÁL Fyrirtækið Arna 
ehf. mun hefja vinnslu á mjólk í 
Bolungarvík í næsta mánuði. 

„Við munum fyrst í stað fram-
leiða drykkjarmjólk, rjóma og 
ab-mjólk,“ segir Hálfdán Óskars-
son, mjólkurfræðingur og einn 
af eigendunum. „Síðan bætast 
við bragðbættar sýrðar mjólkur-
afurðir eins og jógúrt og skyr í 
ágúst eða september. 

Allar vörur Örnu ehf. eru 
laktósafríar og henta því fólki 
sem hefur mjólkuróþol en jafn-
framt öðrum þeim sem vilja 
mjólk án laktósa.“

Í fyrstu verður mjólkinni dreift 
á Vestfjörðum en síðan er stefnt 
að sölu um allt land. - jse

Mjólkurvinnsla fyrir vestan:

Ný mjólk fyrir 
fólk með óþol

SLYS Erlendur ferðamaður veikt-
ist í göngu á Fimmvörðuhálsi 
klukkan rúmlega þrjú í gær. 

Var konan flutt af björgunar-
sveitarmönnum niður af hálsin-
um og þar beið hennar sjúkrabíll.

Konan var svo flutt með þyrlu 
Landhelgisgæslunnar frá Hvols-
velli á Landspítalann í Reykjavík.

Samkvæmt upplýsingum lög-
reglunnar fann konan fyrir verk 
fyrir brjósti. - mlþ

Erlend kona veiktist á göngu

Flutt með þyrlu 
frá Hvolsvelli

FANN VERK Í BRJÓSTI  Þyrla Landhelg-
isgæslunnar sótti konu á Fimmvörðu-
háls í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON

RANNSÓKN Þjóðverjar eru frjáls-
legastir allra þjóða á sólarströnd-
um samkvæmt rannsókn sem var 
gerð af ferðavefnum Expedia. 
Rannsókninni var ætlað að kort-
leggja strandhegðun ferðafólks.

Könnunin náði til ferðamanna 
víða að og sýndu niðurstöður að 17 
prósent þýskra ferðamanna hafa 
striplast á stöndum en Frakkar 
eru hins vegar  ólíklegastir til að 
gera slíkt hið sama. - hva

Ólík strandmenning þjóða:

Þjóðverjar helst 
naktir á strönd

Nokkrir flugvallarbúar
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Komið í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
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Tilboð gilda til og með 31. ágúst eða á meðan birgðir endast.

Hafðu samband 
hjálpum þér 
a rafskutlu 
ð hæfi

Fastus býður uppá fjölbreytt úrval af rafskutluum 
Meðfærilegar í notkun  •  Einfaldar stillingaar

og við h
að finn

við

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/heimmsoknir

LANDBÚNAÐUR Útlit er fyrir að 
180 þúsund minkaskinn verði 
framleidd á Íslandi í ár, sem er 
met. „Undanfarin tvö ár hafa 
verið ævintýralega góð en það er 
allt útlit fyrir að þetta ár verði 
jafnvel enn betra,“ segir Björn 
Halldórsson, formaður Sambands 
íslenskra loðdýrabænda.

Undirbúningur er nú hafinn við 
að reisa stærsta minkabú lands-
ins við Þorlákshöfn. Þar eiga að 
vera um tíu þúsund læður, og með 
slíkum fjölda mætti framleiða um 
50 þúsund skinn. Búið yrði tvöfalt 
stærra en minkabúið á Mön, sem 
nú er hið stærsta á landinu.

Annað bú fyrir fjögur þúsund 
læður á Ásum í Skeiða- og Gnúp-
verjahreppi situr fast í skipulags-
ferli sem þegar hefur tekið eitt og 
hálft ár.

Ekki heldur áhuginn sig 
 einungis innanlands því Einar 
Einars son, ráðunautur og bóndi 
að Skörðugili í Skagafirði, segir að 
umboðsmenn fyrir kínverska aðila 
hafi verið að leita hér hófanna með 
það fyrir augum að reisa  risavaxið 
minkabú. Átti þar að framleiða 
meira af skinni en framleitt er á 
öllu landinu í dag. „Ég hef nú ekki 
heyrt frá þeim í tvær vikur svo ég 
á ekki von á því að neitt verði úr 
þessu,“ segir Einar.

Að sögn Björns Halldórssonar, 
formanns Sambands íslenskra loð-
dýrabænda, eru 28 bú í landinu 
og hafa aldrei verið fleiri. Fyrir 
nokkrum árum voru þau  einungis 
22. 

„Það eru mikill áhugi fyrir 
þessu og margir að spá og spek-
úlera,“ segir Björn. „Það er líka 
athyglisvert að það er gríðarlegur 
áhugi fyrir þessu í Danmörku og 
Svíþjóð. Það segir ýmislegt þegar 
áhuginn er svona mikill í landi 
þar sem smjör drýpur af hverju 
strái.“ 

Verð er með allra hagstæðasta 
móti fyrir íslensk minkaskinn. 
Um þessar mundir hefur fengist 
um 13 þúsund fyrir skinnið en 
það kostar um sex þúsund í fram-
leiðslu.  jse@frettabladid.is

Útlit fyrir met-
framleiðslu 
minkaskinna
Aldrei hafa verið framleidd fleiri minkaskinn á Íslandi 
en í ár. Þau verða líklega 180 þúsund talsins. Kínverjar 
hafa kannað möguleikann á risavöxnu minkabúi hér.

FERFÆTTUR GULLMOLI  Fyrir mörgum er þetta leiðindavargur en fyrir öðrum er 
þetta beinlínis ferfættur gullmoli miðað við verðin sem fást fyrir íslenska minka-
skinnið um þessar mundir.

   Það er líka athyglis-
vert að það er gríðarlegur 

áhugi fyrir þessu í Dan-
mörku og Svíþjóð. Það 

segir ýmislegt þegar 
áhuginn er svona mikill í 

landi þar sem smjör 
drýpur af hverju strái.

Björn Halldórsson,
formaður Sambands 

íslenskra loðdýrabænda

BEÐIÐ EFTIR 
BARNINU  Hópur 
fólks hefur safnast 
saman fyrir utan 
St. Mary‘s spítalann 
í London en þar 
mun hertogaynjan 
Kate Middleton 
fæða barn sitt og 
 Vilhjálms breta-
prins á allra næstu 
dögum. Breskir 
veðbankar telja að 
erfinginn muni vera 
kvenkyns og að hún 
muni hljóta nafnið 
Alexandra.
MYND/AFP
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*Vatnsmagn í miðlunarlónum er mæælt 
 í gígaalítrum (milljörðum lítra).

Orkuforðinn okkar

Vatnnsaflsstöðvar nota fallþungga
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 vinnaa 
raforku jafnt og þétt allt árið.
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66 ÞÚSUND ÍSLENDINGAR 
ÁVAXTA FÉ SITT Í LÍFEYRISAUKA

Lífeyrisauki er stærsti sjóður landsins sem býður eingöngu 
viðbótarlífeyrissparnað. 

Sjö ávöxtunarleiðir tryggja að þú finnur þá réttu fyrir þinn lífeyris- 
sparnað og leggur grunn að varasjóði til að skapa þér góð lífskjör 
eftir starfslok.

Skoðaðu leiðirnar á www.arionbanki.is/lifeyrisauki, með því að 
senda fyrirspurn á lifeyristhjonusta@arionbanki.is eða hafðu 
samband við ráðgjafa í síma 444 7000 og leggðu grunn að góðri 
framtíð í félagsskap fimmtungs þjóðarinnar.

ÞÚ KEMST HÆRRA 
Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP

Lífeyrisauki 1

Lífeyrisauki 2

Lífeyrisauki 3

Lífeyrisauki 4

Lífeyrisauki 5

Lífeyrisauki
Erl. verðbr.

Lífeyrisauki
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Nafnávöxtun 30.06.2012 – 30.06.2013

5 ára meðalnafnávöxtun
tímabilið 30.06.2008 – 30.06.2013

ÁVÖXTUN LÍFEYRISAUKA

Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um ávöxtun
í framtíð. Fimm ára ávöxtunartölurnar sýna 

meðalnafnávöxtun frá 30.06.2008 – 30.06.2013 en 
ávöxtunin er mismunandi á milli ára. Frekari 

upplýsingar um ávöxtun hvers árs má nálgast á 
arionbanki.is/lifeyrisauki.

3,9 %

5,4%

BANDARÍKIN Repúblikaninn John 
McCain, sem tapaði í forseta-
kosningunum árið 2008 fyrir 
Barack Obama, er sammála for-
setanum í því að ástæða sé til að 
endurskoða lög í Bandaríkjunum 
um sjálfsvörn. 

Lögin hafa verið mikið gagn-
rýnd í kjölfar réttarhaldanna 
yfir George Zimmerman, sem 
 sýknaður var af ákæru um morð 
á hinum 17 ára Trayvon Martin, 
sem hann segist hafa skotið til 
bana í sjálfsvörn. 

McCain gagnrýnir flokks-
bræður sína en margir þeirra telja 
að ef hróflað verður við lögunum 
gæti það orðið til þess að vegið 
verði að stjórnarskrárlegum rétti 
þeirra til vörslu skotvopna. 

„Er ekki betra að ræða þessi 
mál frekar en að fordæma?“ spyr 
McCain og bætir því við að hann 
virði skoðanir þeirra en sjái þó 
ekki tenginguna.  - hva

McCain sammála Obama:

Vill endurskoða 
sjálfsvarnarlög

JOHN MCCAIN  Tekur undir með keppi-
nauti sínum frá árinu 2008.

PERSÓNUVERND Heimildir rann-
sóknarnefnda, sem skipaðar eru 
án þess að hafa sérstakar laga-
heimildir til birtingar á persónu-
upplýsingum, eru oft óljósar. Þetta 
kemur fram í almennu áliti sem 
Persónuvernd hefur gefið út. 

Dæmi um slíka nefnd er 
starfshópur sem innanríkis-
ráðherra skipaði til að fara yfir 
Guðmundar-  og Geirfinnsmálið. 
Persónu vernd bendir á að unnt 
sé að setja á fót  ráðherraskipaðar 
rannsóknar nefndir á grundvelli 
sérlaga líkt og þegar Alþingi 
 skipar slíkar nefndir.  - le

Persónuvernd ályktar:

Heimildir rann-
sóknarnefnda 
eru óljósar

LÖGREGLUFRÉTTIR
Fannst inni í annars bíl
Einn var handtekinn í Breiðholti í 
fyrrinótt vegna innbrots í bifreið. Hann 
var í annarlegu ástandi inni í bifreiðinni 
og var vistaður í fangageymslu þar til 
hægt var að ræða við hann. Þá voru 
ökumenn stöðvaðir í Hafnarfirði og 
Reykjavík, grunaðir um akstur undir 
áhrifum fíkniefna. Einn þeirra hafði 
aldrei öðlast ökuréttindi.
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Einstakar brúðargjafir

Brúðargjafatilboð
www.lindesign.is

Sundrung innan raða stjórnarflokkanna, 
og þá einkum innan Vinstri grænna, er 
ef til vill helsta ástæða þess afhroðs sem 
þeir guldu í síðustu alþingis kosningum, 
þó að fjölmargar aðrar  ástæður komi 
einnig við sögu. Enginn virðist sjá sér 
hag í því að rifja upp þá ógæfu sem 
fylgdi því að standa í sífelldri katta-
smölun.

Skoðanakannanir sýna að kjósendur 
telja að flokkarnir hafi ekki framfylgt 
mikilvægum stefnumálum.  Klofningur 
og ágreiningur voru  meginástæður 
þess. Í kjölfarið misstu flokkarnir 
trúverðug leika, sem er forsenda tiltrúar 
 kjósenda á stjórnmálamönnum. Stöðugar 
 skylmingar þingmanna leiddu til mann-
falls í eigin röðum og gengu nærri gras-
rótinni. Þetta yfirskyggði þann mikla 
árangur sem náðist.

Ágreiningur innan flokkanna gerði 
það að verkum að ekki var hægt að ljúka 
við endurskoðun á fiskveiðistjórnunar-
kerfinu og koma á skikkanlegu auð-
lindagjaldi. Viðræður við ESB voru í 
hægagangi vegna framgöngu einstakra 
ráðherra og þegar Samfylkingin féllst 
formlega á að hægja á þeim var endan-
lega gert út um trúverðugleika flokksins. 

Stóriðjubrölt Vinstri grænna varð 
heldur ekki til þess að auka trúverðug-
leika þeirra. Icesave-samningarnir voru 

eitt samfellt klúður sem klauf flokkana 
og ekki var einu sinni talað fyrir þeim 
þegar á reyndi. Erfitt var að ná saman 
um skuldamál heimilanna. Landsdóms-
málið kristallaði mismunandi sýn á 
uppgjörið við hrunið. Enga sameigin-
lega sýn var heldur að finna um inntak 
nýrrar stjórnarskrár né hvort sverfa 
ætti til stáls í málinu. Ekkert lát var á 
togstreitu þingmanna vegna kjördæma-
pots. Samfylkingunni var refsað harka-
lega fyrir að hafa hvorki tekist að koma 
helstu stefnumálum sínum í framkvæmd 
með Vinstri grænum né Sjálfstæðis-
flokknum. 

Klofningur innan þingflokks Vinstri 
grænna gerði hann nær  óstjórntækan. 
Stór hluti hans yfirgaf flokkinn 
og Samfylkingin klofnaði einnig. 
 Þingmennirnir létu fjölmiðla trekkja 
sig upp líkt og spiladósir og dönsuðu í 
hringi í kringum sjálfa sig. Það  virðist 
vera mikið gert og mörgu fórnað til að 
komast á forsíðuna í Hádegismóum. 
Vinstrimönnum tókst með einstökum 
hætti, enn eina ferðina, að grafa undan 
sjálfum sér og eigin trúverðugleika.

Forsíðan í Hádegismóum
STJÓRNMÁL

Baldur 
Þórhallsson
prófessor í stjórn-
málafræði við HÍ

➜ Stóriðjubrölt Vinstri grænna 
varð heldur ekki til þess að auka 
trúverðugleika þeirra.

W
arren Buffett, einn ríkasti maður heims, hefur 
látið hafa það eftir sér að velgengni hans sé 
fyrst og síðast til komin vegna þess að hann 
þurfti einungis að keppa við helming mann-
kyns. Konurnar sátu nefnilega heima og 

kepptu ekki við hann í viðskiptum og því fór sem fór. 
Í fleiri áratugi hafa flest vestræn ríki reynt að breyta 

þessu. Mörgum finnast breytingarnar of litlar og miða of 
hægt. Það líður heldur aldrei langt á milli frétta sem sýna 

okkur svart á hvítu hversu 
mikið á eftir að breytast svo 
raunverulegu jafnrétti sé náð. 
Það er auðvitað óásættanlegt 
og sífellt fleiri gera sér grein 
fyrir því. Við megum samt 
ekki horfa fram hjá þeirri 
staðreynd að mörg teikn eru á 
lofti sem sýna okkur svo ekki 

verður um villst að við höfum náð mjög langt. Það er bjart 
framundan hvað jafnrétti kynja varðar. 

Í síðustu viku varð ung stúlka, Aníta Hinriksdóttir, heims- 
og Evrópumeistari í 800 metra hlaupi og stelpurnar okkar 
komust í átta liða úrslit í Evrópukeppni landsliða í knatt-
spyrnu. Stelpurnar okkar áttu síðustu viku. Þær sýndu okkur 
hversu langt við höfum náð og hvað margt mun breytast til 
batnaðar í náinni framtíð. Síðasta vika var framtíðin sem svo 
margir hafa beðið eftir.

Það verður forvitnilegt að sjá og heyra hvernig forsvars-
fólk íþróttafélaga hér á landi ætlar að réttlæta það að mis-
muna kvennaíþróttum eftir síðustu viku. Hvernig mun 
KSÍ til dæmis færa rök fyrir því að borga eigi dómurum 
lægri laun fyrir að dæma kvennaleiki eftir síðustu viku? 
 Rökleysan var nógu vitlaus fyrir síðustu viku en nú er nóg 
komið. Í dag er allt breytt.

Breytingarnar hafa legið í loftinu og liggja enn í 
loftinu. Það er allt að breytast og breytingarnar munu 
snerta okkur öll. Við strákarnir munum ekki sitja einir að 
 stöðuhækkunum og frama á vinnumarkaðinum. Strákarnir 
munu heldur ekki sitja einir að fjármagni til íþrótta eða 
áhorfi á íþróttaviðburði. Vissulega er langt í land á mörgum 
sviðum en við erum áþreifanlega nálægt réttlátara og sann-
gjarnara samfélagi.

Svo vitnað sé áfram í Warren Buffett þá hefur hann lýst 
því að systur hans hafi verið miklu betur gefnar en hann. 
Þær urðu samt ekki ríkastar í heimi. Það eru fáar konur 
á slíkum listum. Systur Warrens fengu jafn mikla ást og 
umhyggju og hann en kröfurnar til þeirra voru allt aðrar. 
Foreldrar, kennarar og samfélagið höfðu aðra framtíðarsýn 
hvað þær varðaði en litla Warren Buffett. Hann átti að geta 
allt og fékk hvatningu í þá átt. Ekki þær. En nú er það breytt. 
Foreldrar stúlkna í dag eru löngu hættir að boða dætrum 
sínum þrengri framtíðarsýn en sona sinna. Við höfum breyst 
og erum þegar farin að uppskera. Sem betur fer.

Aníta Hinriksdóttir og landsliðið í knattspyrnu:

Stelpurnar okkar 
áttu síðustu viku

Björk gefur í
Mörgum fannst borgarfulltrúinn 
Björk Vilhelmsdóttir ganga býsna 
langt þegar hún sagði í fréttum að 
á svokölluðum Kampavínsklúbbum 
í borginni væri stundað vændi og 
að konurnar þar væru að öllum 
líkindum fórnarlömb mansals. 
Eigendum staðanna fannst hún 
raunar hafa farið svo langt fram úr 
sér að þeir hafa ákveðið að stefna 
henni fyrir meiðyrði. En í stað þess 
að draga orð sín til baka þá 
gaf Björk í, ef eitthvað var, 
í fréttum Stöðvar 2 fyrir 
helgi. 

Samkvæm sjálfri sér
„Þessar konur eru 
ekki að spjalla við 
mennina því að þær 

tala hvorki íslensku né ensku. Þetta 
er bara kynlífsþjónusta og það er 
vændi,“ sagði Björk. Fólki getur sýnst 
sitt um þessi viðhorf Bjarkar, en hún 
er þó ærleg og dregur ekki í land 
þegar að henni er sótt. Menn vita 

hvar þeir hafa hana, gæti 
einhver sagt.

Ósammála rektorar
Rektorar Háskóla Ís-
lands og Háskólans í 
Reykjavík eru ósammála 

um það hvort skynsam-
legt sé að sam-

eina skólana 
tvo. Það 
þarf ekki 
að koma 

á óvart. 
Annars 

vegar talar þar Kristín Ingólfsdóttir, 
rektor stærri skólans, sem sér líklega 
fram á að verða þá vænlegasti kandí-
datinn í rektorsstöðu hins sameinaða 
risaskóla, og hins vegar Ari Kristinn 
Jónsson, rektor smærri skólans, sem 

gæti óttast að missa 
spón úr sínum aski ef 
skyndilega yrði bara 
einn rektor yfir báð-
um einingum. Best 

væri að fá almennilega 
úttekt á kostunum 
og göllunum áður en 

lengra er haldið.
 stigur@frettabladid.is
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Þeir semm kaupa Qashqai eru að leita að fallegum fjórhjóladrifnum bíl sem er hagkvæmuur 
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„Það vantar ekki þessa lista-
menn,“ sagði hún Laufey amma 
mín stundum þegar hún var í mat 
hjá okkur og einhverja listamenn 
bar á góma, sem stundum vildi 
við brenna, og henni tók að leiðast 
þófið. Hún sagði þetta glaðlega og 
kímdi, en það var alltaf einhver 
tónn í þessu sem gaf til kynna að 
henni þætti satt að segja alveg nóg 
um alla þessa listamenn.

Mitt er að yrkja – ykkar að 
styrkja

(Játning: Fyrir allmörgum árum 
fékk ég svokölluð starfslaun rit-
höfunda, einhverja mánuði, og alls 
ekki jafn mikið og mér fannst að 
mér bæri og ekki nóg til að ég gæti 
helgað mig skáldsagnagerð eins og 
mig langaði að gera þá. En ég var 
auðvitað ekki dómbær. Margir 
listamenn sveiflast á milli þess að 
líta svo á að annað fólk standi unn-
vörpum í þakkarskuld við sig fyrir 
að gefa því allra náðarsamlegast 
kost á því að vera samtíðarmenn 
sínir og svo aftur hins að líta á sig 
og verk sín sem einskisvert drasl. 

En ég fékk sem sé ekki það sem 
mér bar, frekar en til dæmis Þor-
grímur Þráinsson, og svo fór að 
ég hætti að sækja um slík laun og 
ákvað með sjálfum mér að  margir 
rithöfundar væru betur að þeim 
komnir en ég og auk þess gæti 
ég svo sem unnið fyrir mér með 

öðrum hætti. Ég bið  afsökunar 
á þessum sjálfsútaustri en ég 
nefni þetta vegna þess að ég hef 
 stundum rekist á athugasemdir 
þess efnis að ég sé mikill styrkja-
kall og því ekki að marka neitt af 
því sem ég segi.)

Þá er það úr sögunni. En ég er 
hálfsmeykur. Ég skynja eitthvert 
andrúmsloft um þessar mundir. 
Mér finnst ég verða var við ein-
dregna og jafnvel sigri hrósandi 
andúð á menntamönnum, fræðum 
og þekkingarleit,  verðmætasköpun 
andans – og listum alveg sérstak-
lega. 

Fólk sem náði meirihluta á 
alþingi vegna loforða um  lækkun 
lána og hækkun launa notar nú 
umboðið sem það fékk vegna 
þeirra loforða – og einskis  annars – 
til að efna til stórfellds niðurskurð-
ar á ríkisútgjöldum, sem aldrei var 
minnst á í kosninga baráttunni, en 
lánamálin fóru í nefnd. Vonandi 
skjátlast mér, en einhvern veginn 
skynjar maður að  nú liggi í loftinu 
stórfelldur niðurskurður á fram-
lögum til lista og menningar; þar 
hafa verið settir til verka Guð-
laugur Þór, sem mun vera styrk-
tasti þingmaður  Íslandssögunnar, 
Ásmundur Einar, starfsmaður 
styrktustu atvinnugreinar Evrópu, 
íslensks sauðfjárbúskapar, og Vig-
dís Hauksdóttir sem hefur lagt sig 
fram af sérstakri alúð við að fara 
með fleipur um listamannalaun, 
við nokkur fagnaðarlæti skoðana-
systkina; Vigdís hefur reyndar 
slíka unun af því að ganga fram af 
listamönnum, að það örlar á því að 
hún sé kannski svolítill listamað-
ur sjálf, í henni sé þessi listræna 
viðleitni sem á frönsku er kölluð 
„ épater les bourgeois“. 

Sennilega verða listamenn að 

setja traust sitt á hana frekar en 
styrkjatröllin tvö.

Að vera andvígur meinatæknum
Samfélagið er net, þéttofið og 
síkvikt. Það samanstendur af 
skyldri og óskyldri starfsemi alls 
konar stakmengja og sniðmengja 
og raðmengja, flöktmengja og 
víxlmengja sem hafa gert með sér 
einhvers konar óformlegan sátt-
mála um að vera sammengi, það 
er að segja „þjóð“. Samfélagið er 
forógnarmikil bygging þar sem 
eru ótal vistarverur sem tengjast 
margvíslega í litlu og ættræknu 
samfélagi. Einn á frænku þarna, 
annar skólabróður hér, og ekki 
má gleyma besta vini eiginmanns 
náfrænku móðursystur eiginkon-
unnar. Sem sé: dýnamík og verka-
skipting. Það er varla til tómarúm 
í samfélaginu, og flest höfum við 
vissa innsýn í iðju hvert annars; 
það er meðal þess sem er fallegt 
við íslenskt samfélag: bændurnir 
gerðu við bíla, bílasalarnir héldu 
rollur, meinatæknir sem opnar 
búð, sjómaður sem heklar dúka, 
ráðuneytisstjóri sem fer að læra 
trésmíði. Og svo framvegis.

En þó er það nú svo að hvort 
sem okkur líkar það betur eða 
verr þá fylgir nútímanum viss sér-
hæfing. Til dæmis  meinatæknar. 
Ég veit ekkert hvað þeir eru að 
bauka. En ekki er þar með sagt að 
ég þurfi að gruna þá um græsku 
eða vera vera andvígur þeim, 
eða vilji að framlög verði skorin 
niður til meinatæknigreina. Mér 
finnst heldur ekki að ég hafi ein-
hvern sérstakan rétt sem skatt-
borgari til að skilja meinatækna 
alveg fyrirhafnarlaust. Ég treysti 
því bara að þeir sigli ekki undir 
fölsku flaggi og að iðja þeirra hafi 

sitt gildi sem þar til bært fólk 
leggur mat á.

Þannig starfar sérhæfingin í 
samfélaginu. Eins og margtuggið 
er: Van Gogh hefði aldrei náð að 
þróa og þroska sína list ef bróðir 
hans Theo hefði ekki styrkt hann á 
alla lund. Það dæmi eitt og sér ætti 
að nægja til að afgreiða þá firru að 
eftirláta eigi markaðnum að launa 
listamönnum. Þar með er ekki sagt 
að sérhver listamaður sem öllum 
finnst lélegur sé Van Gogh. En hver 
á þá að leggja dóm á erindi lista-
manna við samtíma sinn? Ásmund-
ur Einar Daðason? 

Og eins og margtuggið er líka: 
Allt skilar sér aftur inn í þá marg-
brotnu hringrás sem samfélagið er. 
Í peningum. Í góðum lista verkum. 
Í frægð. Í kúlheitum. Í skatti. Í 
listaverkunum sem tókust ekki og 
listaverkunum sem engum líkaði 
en kveiktu kannski hugmyndir og 
elda. Í listaverkunum sem vöktu 
viðbjóð en stungu á kýlum. Í hug-
myndastreyminu og andlega fjör-
inu, lífsgleðinni, tjáningunni á því 
óumræðilega og  neistafluginu, í 
lyginni sem segir satt og þúsund-
um spegilbrota. 

Nei, amma mín. Það vantar alltaf 
þessa listamenn.

Um listþörfi na
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Ég skynja eitthvert 
andrúmsloft um 

þessar mundir. Mér finnst ég 
verða var við eindregna og 
jafnvel sigri hrósandi andúð 
á menntamönnum, fræðum 
og þekkingarleit, verðmæta-
sköpun andans–  og listum 
alveg sérstaklega. 

AF NETINU
Tjáningarfrelsi

Ég hlustaði á merkilegt samtal í 
Vikulokunum á rás 1 í gær. Þar 
reyndi þingmaður Framsóknar-

flokksins, 
Frosti Sigur-
jónsson að 
færa rök 
fyrir því að 
Hallgrímur 
Helgason rit-
höfundur ætti 
ekki ræða um 
pólitík í pistli í 

ríkisútvarpinu.
Rökin voru þau að Hallgrímur 

væri góður listamaður og ætti að 
einbeita sér að listinni en ekki 
vera að skipta sér af pólitík.

Þegar Frosti virtist rökþrota 
kastaði hann fram þeirri hótun 
að kannski vildi Hallgrímur að 
einhver rithöfundur færi að 
gagnrýna Samfylkinguna sem 
Frosti taldi að Hallgrímur fylgdi 
að málum.

Þingmanninum til mikillar 
undrunar tók Hallgrímur því 
fagnandi. Sagði sér algerlega 
meinalaust að það yrði gert og í 
raun og veru fagnaði hann slíkri 
gagnrýni.

Tjáningarfrelsi þrífst ekki þar 
sem settar eru reglur um hver 
má segja hvað. Það er rangt að 
stjórnmálamenn eigi að geta 
stjórnað umræðunni og tekið sér 
þannig vald til að túlka heims-
mynd almennings.

Slík stýring er andstæða 
tjáningarfrelsis, það er þöggun, 
skoðanakúgun og valdníðsla.

blog.pressan.is/ingasigrun
Inga Sigrún Atladóttir
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Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

ROSE SWEW
hjúkrunarkona,

lést í Kenía 11. júlí.  
Jarðarförin verður í Kenía 27. júlí kl. 14.00.

Lydia Amimo Henrysdóttir Úlfur Björnsson
Philip Onyango Connie Onyango
Dorothy Otato Willis Otato
barnabörn og barnabarnabörn.

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

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

www.kvedja.is
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Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

LÍNA LILJA HANNESDÓTTIR 
lést 18. júlí á hjúkrunarheimilinu Eir.  
Útför hennar fer fram frá Garðakirkju 
mánudaginn 29. júlí kl. 15.00.

Hilmar Pálsson
Hannes Hilmarsson Dóra Berglind Torfadóttir
Páll Hilmarsson Kolbrún Jónsdóttir
Björn Hilmarsson Guðrún Björk Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn. 

Deng Xiaoping var settur aftur í starf sitt 
á þessum degi en hann féll í ónáð í menn-
ingarbyltingunni í Kína á árunum 1966 til 
1976. Deng Xiaoping fæddist árið 1904 
og lærði meðal annars í Frakklandi og 
Sovétríkjunum á sínum yngri árum. Þegar 
hann kom heim til Kína varð hann virkur 
innan kommúnistaflokksins og völd hans 
fóru stigvaxandi. 

Árið 1952 varð hann varaforsætisráðherra 
og síðar aðalritari flokksins. Deng Xiaoping 
barðist fyrir efnahagslegum úrbótum í land-
inu og vildi efla hagvöxt en hugmyndir hans 
stönguðust á við hugmyndir Maós Zedong, 
formanns flokksins. Þó að kommúnista-
flokkurinn væri kominn til valda (1949) taldi 

Maó að byltingunni 
væri ekki lokið og hratt 
af stað menningar-
byltingunni árið 1966. 
Menningarbyltingin 
einkenndist af róttækni 
og óróleika en Maó 
fékk ungt fólk innan 
stúdentahreyfingarinnar 
til þess að taka þátt og 
voru stúdentarnir kallaðir rauðu varðliðarnir. 
Deng Xiaoping, ásamt fleirum, var gagn-
rýndur harðlega fyrir störf sín og einhvern 
tíma á árunum 1967-1969 missti hann 
allar stöður sínar innan flokksins og hvarf 
sjónum almennings. 

Maó missti að nokkru leyti stjórn á menn-
ingarbyltingunni en ofbeldi og stjórnleysi 
fylgdi rauðu varðliðunum og voru liðs-
sveitirnar að mestu leystar upp, og lauk svo 
menningarbyltingunni í raun árið 1969. 

Árið 1973 fékk Deng Xiaoping aftur 
stöðu sína innan flokksins, missti hana 
þremur árum síðar og fékk hana aftur árið 
1977 en Maó lést árið 1976. Eftir að Deng 
komst aftur til valda kom hann á ýmsum 
efnahagslegum umbótum, hann dró úr mið-
stýringu, gaf fyrirtækjum aukið frelsi, bætti 
viðskiptasambönd við Vesturlönd og opnaði 
fyrir erlenda fjárfestingu til kínverskra fyrir-
tækja. Undir stjórn hans jókst hagvöxtur og 
stöðugleiki í Kína og lífskjör bötnuðu.

ÞETTA GERÐIST 22. JÚLÍ 1977

Deng Xiaoping kemst aft ur til valda

DENG XIAOPING

Bókin ber undirtitilinn skáldsaga í hæfilegri 
lengd og fjallar um ungan mann í tilvistar-
kreppu. Fjallar ekki allt sem ungir menn 
skrifa um unga menn í tilvistarkreppu,“ 
svarar Sverrir Norland beðinn um að lýsa 
þessari fyrstu skáldsögu sinni í örfáum 
orðum. „Þetta eru ævintýri skáldgarms á 
tækniöld,“ bætir hann síðan við til frekari 
útskýringar.

Hann gerir sér grein fyrir því að auðvelt 
er að draga þá ályktun af þessari lýsingu að 
sagan sé sjálfsævisöguleg. Er hún það? „Ja, 
sumt, ekki allt. Það breytist alltaf allt þegar 
maður byrjar að skrifa um það. Þá fer sann-
leikurinn fljótt út um þúfur.“

Þetta er annar útgáfudagur  Tunglbókanna 
en eins og áður hefur komið fram er mein-
ingin að gefa út tvær bækur á hverju fullu 
tungli næstu mánuðina. Bækurnar eru 
gefnar út í 69 eintökum og aðeins fáanlegar 
þetta eina kvöld. Þeim eintökum sem verða 
óseld eftir kvöldið verður fargað - eða sú er 
allavega stefnan. Sverrir er ekki í slorlegum 
félagsskap því Pétur Gunnarsson á hina bók-
ina sem kemur út í kvöld. Hvernig tilfinning 
er það að vera á sama báti og einn ástsælasti 
rithöfundur þjóðarinnar? „Það er mjög fynd-
ið. Ég hef einmitt verið að lesa Þórbergs-
bækurnar hans undanfarið svo þetta er mjög 
gaman og flott.“

Það er dálítið merkilegt að gefa bækur út 
í 69 eintökum, viljið þið ekki lesendur? „Ég 
held þetta séu viðbrögð við yfirgangi met-
sölubókanna. Með þessu móti er mjög lík-
legt að upplag bókanna seljist upp, sem er 
draumur hvers höfundar. Ef eftirspurnin 
er meiri er það frábært, en ef hún er minni 
þá þarf maður kannski að hugsa sinn gang. 
Bækurnar eru allar mjög fallegar, hannaðar 
af Ragnari Helga og mjög eigulegir gripir, 
burtséð frá innihaldinu.“

Sverrir hefur áður sent frá sér tvær ljóða-
bækur auk þess sem hann er tónlistarmaður 
og sendi frá sér plötuna Sverrir Norland árið 
2008. Platan fékk fína dóma en hann segir 
tónlistarsköpunina þó sitja á hakanum eins 
og er þar sem hann hafi ákveðið að einbeita 
sér að skriftunum. „Gítarinn er þó alltaf 
innan seilingar og ég á einhver hundrað lög 
á lager, en ég varð að velja á milli tónlistar-
innar og skriftanna og fór í ritlistarnám 
til London. Síðan hef ég búið í París en er 
heima í sumar og hamast við að skrifa skáld-
sögu, sem vonandi kemur út innan of langs 
tíma.“   fridrikab@frettabladid.is    

Sannleikurinn fer fl jótt 
út um þúfur í skáldskap
Tunglið forlag fagnar útkomu Tunglbóka númer 3 og 4 með sérstöku Tunglkvöldi á Loft -
inu í kvöld. Bækurnar eru veraldarsaga (mín) –   aldarfarsbók eft ir Pétur Gunnarsson og 
Kvíðasnillingurinn–  skáldsaga í hæfi legri lengd eft ir Sverri Norland.

FYRSTA SKÁLDSAGAN  Sverrir hefur áður sent frá sér tvær ljóðabækur og eina plötu 
og situr nú við að skrifa aðra skáldsögu sína. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

MERKISATBURÐIR
1245 Kolbeinn ungi Arnórsson, höfðingi af ætt Ásbirninga, and-
ast um 37 ára að aldri.
1513 Kristján 2. verður konungur Danmerkur og Noregs.
1581 Hundrað ára stríðið hefst: Norðurhéruð Niðurlanda sverja 
afneitunareiðinn og segja sig úr lögum við Filippus II Spánar-
konung.
1684 Gísli Þorláksson biskup á Hólum deyr 53 ára. Hann hafði 
verið þríkvæntur.
1910 Zeppelin-loftfarið flýgur í fyrsta skipti.
1929 Landakotskirkja í Reykjavík er vígð.
1939 Tveir þýskir kafbátar koma til Reykjavíkur. Þetta eru fyrstu 
kafbátarnir sem koma til Íslands.
2003 Uday og Qusay Hussein, synir Saddams Hussein, felldir 
eftir umsátur í Írak.
2011 Mannskæð hryðjuverk eru framin í Noregi, fyrst með 
sprengjuárás á stjórnarbyggingar í Ósló og skömmu síðar með 
skotárás á samkomu ungmennahreyfingar í Útey. Að minnsta 
kosti 76 láta lífið. Öfgamaðurinn Anders Behring Breivik er 
handtekinn fyrir að standa á bak við árásirnar.
2011 Eden í Hveragerði brennur til kaldra kola í stórbruna.

EDEN 
BRENNUR
 Eden í 
Hveragerði 
brann til 
kaldra kola 
á þessum 
degi fyrir 
tveimur 
árum.

Amiina og Sin Fang leiða saman hesta 
sína og halda tónleika í Fríkirkjunni 
í Reykjavík á miðvikudagskvöldið 
 klukkan 20.30. Hljómsveitirnar hafa 
báðar verið iðnar við kolann  undanfarin 
misseri við útgáfu og tónleikahald. Sin 
Fang sendi frá sér sína þriðju breið-
skífu fyrr á árinu og fylgdi plötunni 
Flowers eftir með þriggja vikna löngu 
tónleikaferðalagi um Evrópu. 

Amiina sendi sömuleiðis frá sér plötu 
fyrir skemmstu en The Lighthouse 

Project kom út í júní síðastliðnum. 
Hljómsveitin hélt nýlega viðamikla 
tónleika í Óperuhúsinu í Cork á Írlandi 
en síðustu tónleikar Amiinu hér á landi 
voru á tónlistarhátíðinni ATP Iceland. 
Breska tímaritið Wired sagði tónleika 
þeirra einn af hápunktum hátíðarinnar.

Stuðningsaðilar tónleika Amiinu 
og Sin Fang eru Gló og Smekkleysa. 
 Forsala miða er á www.midi.is og í 
verslunum Brims, á Laugavegi og í 
Kringlunni.

Leiða saman hesta sína
Hljómsveitirnar Amiina og Sin Fang halda sameiginlega tónleika í Fríkirkjunni.

PIKKNIKK  
Hljómsveitin 
Amiina 
leikur lög 
af nýlegri 
plötu sinni í 
Fríkirkjunni.

LANDAKOTSKIRKJA
 Landakotskirkja var 
vígð á þessum degi 

árið 1929.



Húsgagnaverslunin Patti opnaði 
nýja verslun á Bíldshöfða 18 
þann 22. júní síðastliðinn, en 

verslunin var áður staðsett í Duggu-
vogi. Patti sérhæfir sig í sérsmíðuðum 
sófum. „Það virðist sem orðið „sér-
smíði“ hafi einhvers konar fælingar-
mátt, fólk heldur að það þýði að 
hluturinn sé þá fokdýr, en það er ekki 
endilega raunin. Viðskiptavinir velja 
einfaldlega hvernig sófinn á að vera 
og það kostar ekkert meira,“ útskýrir 
Gunnar Baldursson, framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins.  

ÚTLIT, ÁKLÆÐI OG STÆRÐ
Patti framleiðir hátt í þrjátíu módel 
af sófum en hvert módel getur verið 
sófasett, hornsófi, tungusófi eða stakur 
sófi. Fólk kemur og velur útlit, stærð 
og áklæði. „Við erum í rauninni með 
900 möguleika á samsetningum. Til 
dæmis er hægt að velja á milli allt að 
sex armategunda á sumum sófunum,“ 
segir Gunnar. „Svo erum við með yfir 
3.000 tegundir af áklæðum, þar á meðal 
hátt í 1.000 tegundir af leðri. Svo erum 

við með Aqua clean-efni sem er nýtt 
hjá okkur, en það efni er mjög auðvelt 
að þrífa. Rauðvín, jarðarber og meira 
að segja kúlupenni næst úr bara með 
köldu vatni.“ Verðið á sófanum fer 
mikið eftir því hvaða áklæði er valið. 

SÓFI SEM SMELLPASSAR
Viðskiptavinir eru fyrirtæki, 
 einstaklingar og opinberir aðilar. „Við 
sérútfærum gjarnan fyrir viðkomandi 
aðila,“ segir Gunnar. „Við breytum ekki 
endilega útliti sófans en stundum þarf 
að stytta sófana eða lengja, allt eftir 
því hvað hentar hverjum og einum.“ 
Hann tekur sem dæmi hornsófa sem er 
upprunalega 2,20 m á hvorn veg en al-
gengt er að annar armurinn sé styttur 
vegna plássleysis en hinn hugsanlega 
lengdur á móti. „Þannig er hægt að fá 
sófa sem smellpassar í rýmið.“ 

Gunnar bendir fólki á að koma og 
skoða úrvalið í versluninni, en þar er 
hægt að sjá fimmtíu uppsett sófasett. 
„Öll módelin eru til sýnis,“ segir hann. 
„Fólk getur svo sniðið sófana eftir eigin 
höfði.“

DRAUMASÓFARNIR
PATTI KYNNIR  Húsgagnaverslunin Patti selur sérsmíðaða sófa sem viðskipta-
vinurinn setur sjálfur saman úr módelum og áklæðum sem Patti býður upp á.

GLÆNÝ VERSLUN
Patti húsgögn opnuðu 
nýja verslun á Bílds-
höfða 18 í júní.
MYND/VALGARÐUR

ÝMSAR STÆRÐIR OG GERÐIR Gunnar Baldursson framkvæmdastjóri mælir með að fólk líti við í versluninni og skoði úrvalið.
  MYND/VALGARÐUR 

MÖGULEIKAR ÁLS
Skráning er hafin á ráðstefnu 13Al+ sem haldin 
verður 28. ágúst. Þar verður rædd núverandi 

staða og framtíðarmöguleikar sem felast
í frekari framleiðslu á áli á Íslandi.
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 SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja



FÓLK|

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Bergrún Mist hefur mikinn áhuga 
á innanhúshönnun og öllu sem 
henni tilheyrir. Hún er dugleg 

að breyta til í herberginu sínu en hún 
telur sig vera haldna einhvers konar 
innréttingar áráttu. 

„Ég er ekki með neinn sérstakan stíl 
en fyrir tilviljun eru öll húsgögnin mín 
svört og úr Ikea. Ég veit ekki hvernig 
það gerðist en til þess að lífga upp á þá 
finnst mér gaman að skreyta öll þessi 
svörtu húsgögn með fylgihlutum í öllum 
regnbogans litum,“ segir Bergrún. Það 
skemmtilegasta sem hún veit er að fara 
í Ikea með vinkonunum og skoða og fá 
hugmyndir. „Við skoðum  innréttuðu 
herbergin en þaðan er hægt að fá 
 margar góðar hugmyndir. Ég skoða líka 
mikið Tumblr og tískublogg til þess að 
fá innblástur. Svo kaupi ég auðvitað líka 
þá hluti sem mér finnst flottir og kem 
þeim fyrir á fallegum stað,“ útskýrir 
Bergrún. 

„Ég breyti herberginu mínu meira en 
heilbrigt gæti talist. Þessar breytingar 
felast í reglulegri endurröðun á hús-
gögnum og á hlutunum í hillunum eða 
jafnvel í því að kaupa eitthvað nýtt í 
þær. Ég hef ekki verið mikið að búa til 

hluti sjálf en ég gerði eina mynd sem 
hefur fengið að hanga uppi hjá mér í 
nokkur ár og er mjög ánægð með hana,“ 
segir Bergrún. 

Spurð að því hverju hana dreymir um 
að bæta við í herbergið sitt segist hún 
fá valkvíða en dettur þó í hug Kartell 
Ghost-stóllinn eftir hönnuðinn Philippe 
Stark. „Sá stóll er klassísk hönnun og 
þrátt fyrir að vera ekkert það áberandi 
og glær þá gerir hann mjög mikið fyrir 
hvaða umhverfi sem er,“ segir Bergrún. 

„Draumaheimilið verð ég að segja 
að sé staðsett í New York þar sem 
veggir nir eru úr múrsteinum og allar 
 innréttingarnar mjög nýtískulegar en 
samt hlýlegar,“ segir Bergrún. 

Bergrún er nýútskrifuð úr Verzlunar-
skóla Íslands. „Í sumar er ég í þremur 
vinnum. Á daginn er ég í skólagörð-
unum í Kópavogi og með því tek ég 
kvöldvaktir til skiptis í Sambíóunum og 
Lifandi markaði. Það er nóg að gera en 
þrátt fyrir allt þetta er ég enn þá bara 
að bíða eftir sólinni.“ Í haust er planið 
að vinna fram í nóvember og fara svo til 
Kaliforníu í Bandaríkjunum að njóta lífs-
ins með vinkonu. 

 ■ gunnhildur@365.is

GETUR EKKI HÆTT 
AÐ BREYTA TIL
ALLTAF AÐ ENDURRAÐA  Bergrún Mist er ung stúlka sem hefur lagt mikla 
vinnu í herbergið sitt. Innblásturinn fær hún frá Tumblr, tískubloggum og Ikea.

NOTAR LITINA
Bergrún skreytir svörtu 
húsgögnin með litríkum 
fylgihlutum.
MYND/ARNÞÓR

KAUPIR MEST Í IKEA  Þegar Bergrún gerir sér glaðan dag fer hún að skoða Ikea með vinkonu. MYND/ARNÞÓR

Goodwin Festival of Speed er árleg hátíð sem 
haldin er í Vestur-Sussex-héraði á Englandi og snýst 
um hraðskreiða bíla. Allt frá árinu 1997 hefur Gerry 
Judah hannað nýjan skúlptúr fyrir hverja hátíð. Í ár 
var komið að Porsche 911-bifreiðinni en svo vill til 
að tegundin heldur upp á fimmtíu ára afmæli í ár. 

Skúlptúrinn í ár minnir helst á þrjár þotur sem 
þjóta til himins með reykský á eftir sér. Í verkið 
notaði Judah þrjár 35 metra langar stálplötur en 
á enda hverrar þeirra festi hann bíl af gerðinni 
Porsche 911. Bílarnir þrír eru frá ólíkum tímabilum 
og hylla þannig sögu Porsche. Allt verkið í heild 
vegur 22 tonn en þess má geta að hver stálstöng 
mjókkar eftir því sem neðar dregur og neðsti 
 hlutinn er það mjór að venjulegur maður nær utan 
um súluna með höndunum.

SKÚLPTÚR ÚR PORSCHE 911
Hönnuðurinn Gerry Judah hannar á hverju ári skúlptúr til heiðurs einni bíla-
tegund á hátíðinni The Goodwood Festival of Speed.

UPP  Í LOFT Bílarnir þrír virðast þjóta af krafti beint upp í loft.

50% afsláttur  
af  gegnheilum harðviðarhúsgögnum frá Míru

ÚTSALA

Kíktu við í Heimilisprýði í Hallarmúla eða á www.mira.is

Opið: Mánudagar-föstudagar frá kl. 10 til 18 Laugardagar:  frá kl. 11 til 16  
Sunnudagar: lokað    Sími 553 8177 

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísl
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Eignamiðlun hefur til sölu 200 fm efri hæð, ris 
og bílskúr í glæsilegu húsi við Ægisíðuna.

H úsið er teiknað af Halldóri H. Jónssyni. Í því 
eru stórar stofur með góðri lofthæð, þrennar 
svalir og allt að fimm svefnherbergi. Mögu-

leiki er að nýta risið sem sérstaka þriggja herbergja 
íbúð. Í risinu eru mjög góðir kvistir og hátt er til lofts. 

Heildarflatarmál eignarinnar er um 200 fm. 
Íbúðar rými neðri hæðar er 116,6 fm, rishæð er 51 

fm og bílskúr 30 fm. Að bílskúrnum er sameiginleg 
innkeyrsla en inngangur að íbúðinni er sér.

Eldhús á aðalhæðinni er með hvítri sérsmíðaðri 
innréttingu. Baðherbergið var endurnýjað árið 2004. 

Íbúðinni fylgir sérþvottahús og geymsla í kjallara 
auk bílskúrs. Geymslan er 6 fm, köld með gluggum, 
en þvottahúsið er u.þ.b. 12 fm. Garðurinn við húsið er 
sameiginlegur en afar fallegur og ræktarlegur. 

Frá húsinu er glæsilegt sjávarútsýni. Eignin hefur 
hlotið mjög gott viðhald. Verð 88 m.

Íbúð með sýn til sjávar
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Oddsholt - Sumarhús 
Sumarhús í passlegri fjarlægð frá höfuðborginni.  
55 fm gólfflötur ásamt 25 fm millilofti. Tvö 
svefnherbergi með naglföstum rúmstæðum. 
Parket á gólfum og 30 fm sólpallur.   V. 13,9 m. 

Laugateigur, 105 Rvk.
234,7 fm hæð og kjallari (áður verslun) sem búið er 
að breyta í íbúð. Leigutekjur ca. 350.000 á mánuði. 
Fimm parketlögð herbergi á hæðinni sem öll eru 
í útleigu ásamt studio-íbúð á sömu hæð. Í kjallara 
er eldhús og opið inní stofu ásamt þvottahúsi og 
geymslum. V. 46 m.

Ásakór 4- 4ra herb. - Opið hús 
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. Opið hús á morgun kl 17:30-18:00

Fensalir 8  - 2ja herb. - Opið hús 
Vönduð 77 fm íbúð á jarðhæð með stórum 
afgirtum 45 fm  sólpalli.   Góðar innréttingar og 
gólfefni og flísalagt þvottahús inna íbúðar.    
Laus til afhendingar.  Áhv 19,4 m  
Opið hús á morgun kl 17:30- 18:00

Hvassaleiti 58 - eldri borgarar  - Opið hús
Í einkasölu 3ja herbergja 114,4 fm íbúð á fyrstu 
hæð (jarðhæð) með hellulagðri verönd í VR-blokk-
inni. Mikil þjónusta. Parket og flísar á gólfum. Gott 
skipulag. Íbúðin er laus. Óskað er eftir tilboðum. 
Opið hús í dag frá 17:15-18:00

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.

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

Hólabraut 9 - 4ra herb. 
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
í litlu fjölbylishúsi í Hafnarfirði.  Stutt í barna- og 
leikskóla ásamt verslun og þjónustu.   
V. 18,0 m   Áhv. 14,5 m. 

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

Vantar eignir - Góð sala!
Vantar eignir á söluskrá víðsvegar á höfuðborgar-
svæðinu.   Traust, örugg  og fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði.

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur
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FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

Sylvía G. Walthersdóttir
sylvia@remax.is

820 8081
Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali

2ja herbergja íbúð í lyftublokk að Dúfnahólum 4, íbúð 
104. Flott útsýni yfir Reykjavík, Esjuna o.fl.  
Íbúðin er laus við kaupsamning.
Áhvílandi 11,8   Verð 15,5 m

Auður Kristinsdóttir
Lögg. fasteignasali

audur@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Vegna 
mikillar sölu 
vantar eignir 

á skrá!

Dúfnahólar 4 – Íbúð 104 
  Opið hús þriðjudaginn 23. júli kl. 17:30 - 18:00



Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

NAUSTABRYGGJA – REYKJAVÍK.
- 210,6 fm. 7 herbergja íbúð á tveimur hæðum.
- Sér stæði í bílageymslu.
- 5 svefnherbergi. Stofa með gólfsíðum gluggum.
- Glæsileg íbúð. Aukin lofthæð.

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

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

vesturs.

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

jurtargarður.

HÖRGSHLÍÐ – REYKJAVÍK. EFRI SÉRH.
- 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.

HOLTSGATA -  4RA HERB. MEÐ BÍLSK.
- 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.

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. innan

íbúðar.

FUNALIND- KÓPAVOGI.
- Falleg 115,4 fm. íbúð á efstu hæð. Hús í góðu ástandi.
- Verulega aukin lofthæð og skjólsælar suðursvalir.
- Stórir gluggar til vesturs í stofu. 2 herbergi.
- Sameign til fyrirmyndar.

HALLAKUR- GARÐABÆ
- Glæsileg 113,0 fm. íbúð á 1. hæð með sér inngangi.
- Rúmgóð og björt stofa. Stórar svalir til suðurs.
- Opið fallegt eldhús. 2 góð herbergi.
- Góð staðsetning. Stutt í skóla og leikskóla

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.

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

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.

3JA HERBERGJA 4RA- 6 HERBERGJA SÉRBÝLI

45,0 millj. 

52,9 millj. 84,9 millj.

49,2 millj.

36,5 milllj.  38,9 millj.

37,9 millj.

33,9 millj.

34,9 millj. 

35,5 millj.

23,9 millj. 

12,9 millj.
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LANGALÍNA

Langalína 33-35 – Sjálandi Garðabæ. 
Nýjar 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í nýju og glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi í Sjá-
landi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 109 fm. upp í 151 fm. og afhendast fullbúnar án gólfefna, en baðherbergi og þvottaherbergi
skilast flísalögð. Eikarinnréttingar í eldhúsi og vönduð tæki. Sér stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Lyfta er í
húsinu, gengur niður í bílageymslu.Frábær staðsetning í fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Fallegar gönguleiðir eru í hverfinu.

2JA HERBERGJA

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. Virkilega glæsileg aðkoma er að húsinu og stór nýlega flísalögð innkeyrsla með hitalögnum undir. 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. Verð 95,0 millj.

SUNNUFLÖT

VEGNA MIKILLAR 
SÖLU ÓSKUM 

VIÐ EFTIR 
ÖLLUM STÆRÐUM 

OG GERÐUM 
EIGNA Á SKRÁ.



SMÁRAFLÖT – GARÐABÆ. 
- Einbýlishús við opið svæði niður við Lækinn.
- Glæsilegt útsýni yfir hraunið og Reykjanesfjallgarðinn.
- Eignin er 245,2 fm. að stærð auk tveggja samliggjandi garðskála.
- Einstök staðsetning. Eign sem vert er að skoða.

HÖRGSLUNDUR- GARÐABÆ
- Vandað 344,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum neðarlega í Lundum.
- Frábært fjölskylduhús. Geta verið allt að 7 svefnherbergi.
- Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Tvöfaldur bílskúr.
- Skjólgóð verönd til suðurs. Matjurtagarður á baklóð.

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

UNDRALAND- REYKJAVÍK.
- Afar vel skipulagt 277,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.
- Mögulegt er að hafa allt að 7 svefnherbergi í húsinu.
- Samliggjandi stofur. Arinstofa. Hjónasvíta auk 5 herbergja.
- Gróinn og skjólsæll staður miðsvæðis í Reykjavík.

SÖRLASKJÓL 66 - REYKJAVÍK.  
Opið hús á morgun, þriðjudag, frá kl. 17.30-18.00
Glæsileg 90,4 fm. 4ra herbergja útsýnisíbúð á frábærum stað niður við sjó. Íbúðin
er mikið endurnýjuð m.a. baðherbergi og eldhús. Svalir til suðvesturs,fallegt útsýni.
Massívt mahogny parket er á allri íbúðinni utan stiga og baðherb.
Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin

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

MÖRKIN. VERSLUNAR- OG LAGERHÚSNÆÐI TIL 
SÖLU EÐA LEIGU
Til sölu- eða leigu 158,8 fm. verslunar- og lagerhúsnæði við Mörkina. Húsnæðið er
vel staðsett við fjölfarna umferðaræð og skiptist í opið verslunarrými, afstúkaðan
lager, snyrtingu og ræstiaðstöðu og lítið skrifstofueldhús. Húsnæðið er í góðu
ásigkomulagi sem og sameign. Lóð frágengin með fjölda bílastæða.

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

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

GARÐATORG – GARÐABÆ. TIL SÖLU EÐA LEIGU.
- Til sölu eða leigu 128,8 fm. verslunar-/þjónusturými.
- Opið verslunarrými auk skrifstofu o.fl.
- Yfirbyggð göngugata.
- Húsnæðið er laust til afhendingar nú þegar.

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI SUMARBÚSTAÐIR

ATVINNUHÚSNÆÐI

34,9 millj. 

26,4 millj.

39,9 millj. Verð tilboð VV

77,0 millj.

72,9 millj.

77,0 millj.

75,0 millj.

Bárugata 34 - Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00

6 herbergja 106,6 fm. íbúð á efri hæð og í risi í þessu fallega steinhúsi við Bárugötu í Reykjavík. Íbúðin er þó nokkuð
endurnýjuð hið innra og er í góðu ásigkomulagi. Eignin skiptist m.a. í opið eldhús við borðstofu með fallegum hvítum inn-
réttingum, bjarta stofu, opið rými/sjónvarpsstofu, þrjú herbergi og baðherbergi. Eignin er frábærlega staðsett á góðum og
rólegum stað í gamla vesturbænum. Falleg ræktuð lóð. Verð 39,9 millj.
Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

Álfabrekka 2- Kópavogi.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
Mikið endurnýjað einbýlishús sem stendur á fallegri og gróinni lóð með miklum veröndum og skjólveggjum. Eignin er hæð og
kjallari 243,0 fm. að stærð að meðtöldum 30,7 fm. bílskúr. Stórar samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. Hjónasvíta með bað-
herbergi og fataherbergi innaf. Tvö önnur rúmgóð herbergi. Eldhús með nýlegum innréttingum. Víðáttumikils útsýnis nýtur frá
eigninni m.a. að Esju, Skálafelli og víðar. Eignin er laus til afhendingar nú þegar. Verð 59,9 millj.
Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

BÁRUGATA 34ÁLFABREKKA 2

OPIÐ HÚS

SUMARBÚSTAÐUR Í LANDI MIÐENGIS, GRÍMSNESI.
- Fallegur 44,3 fm. sumarbústaður auk svefnlofts.
- Bústaðurinn stendur á 3.736,0 fm. ræktaðri eignarlóð.
- Rafmagnslagnir eru nýlegar og nýleg hitaveita. Tvöfalt gler.
- Stór verönd með heitum potti. Lítið gróðurhús.

EIKJUVOGUR 
BYGGINGARLÓÐ.

722,0 fm. byggingarlóð við Eikjuvog.

Teikningar eru til af 375,1 fm. einbýlishúsi
á lóðinni að meðtaldri 55,2 fm. bílgeymslu.

Teikningar samþykktar af Reykjavíkurborg.
Gjöld eru ógreidd.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

14,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

ÆGISÍÐA 
- Í EINU GLÆSILEGASTA HÚSI VESTURBÆJAR.

Eignamiðlun kynnir nýtt í einkasölu ca 200 fm efri hæð og ris ásamt ca 30 fm 
bílskúr. Hús teiknað af Halldóri H.Jónssyni. Stórar stofur, þrennar svalir. Góð 
lofthæð. Allt að fimm svefnherbergi. Möguleiki að nýta risið sem séríbúð. 
Glæsilegt sjávarútsýni. Eignin hefur hlotið mjög gott viðhald.   V. 88,0 m. 3021

SKÓGARHJALLI 23 
- EINBÝLI

Fallegt mjög vel skipulagt 265 fm einbýlishús í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið 
er á 2.hæðum m. innb.  52 fm bílskúr. Mjög góður útsýnisstaður. Góð aðkoma 
að húsinu. Yfirbyggðar svalir. Ræktaður garður. Eignin verður sýnd mánud-
aginn 22.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 59,5 m. 2873

GUNNARSBRAUT 42 
- HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

 
Falleg og vel staðsett 145 fm efri hæð og ris ásamt 34 fm bílskúr. Hol, eldhús 
með borðkrók, borðstofa m. svölum, dagstofu, baðherb. og hjónaherb. Risið 
er  hol, baðherb. og fjögur herb. Suður svalir með útsýni. Frábær staðsetning.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 22.júlí milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 43,0 
m.2850 

ÁRAKUR GARÐABÆ 
-ENDARAÐHÚS

Glæsilegt endaraðhús 219,5 fm með innb. bílskúr sem er 29,4 fm samtals 
248,9 fm. Eignin er á frábærum stað í Akralandinu í Garðabæ með svölum til 
vesturs og góðri lóð til austurs og vesturs. Húsið er fullfrágengið og innréttað 
á smekklegan og afar vandaðan máta. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og 
afar vandaðar. 5 svefnherbergi samkvæmt núverandi skipulagi. V. Tilboð.

NORÐURBAKKI 13B 
- 0304 NÝ ÍBÚÐ.

Glæsileg fullbúin og vel innréttuð 96 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi 
á Norðurbakkanum. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Mikil innfelld lýsing í 
loftum. Hiti í gólfi. Góðar svalir.  Hiti er í gólfum sem eru flísalögð. Laus strax. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 22.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 27,9 m. 
3018 

HÖRÐUKÓR 
- PENTHOUSE

Óvenju glæsilega innréttuð og vönduð 197,3 fm íbúð á 12 og 13. hæð (efstu) 
við Hörðukór í Kópavogi. Stæði í bílageymslu fylgir. Ótrúlega fallegt útsýni er 
frá eigninni yfir höfuðborgina ásamt glæsilegu fjalla- og sjávarsýn. Tvennar 
svalir og eru aðrar þeirra 167 fm og liggja meðfram efri hæðinni. V.  tilboð 3015 

ÁLAGRANDI 
- SÉR VERÖND

4ra herb. björt og vel skipulögð 106,9 fm endaíbúð sem snýr í suður og vestur. 
Góð timburverönd í suðvestur og sér lóð. Þrjú svefnherbergi. Flisalagt baðher-
bergi. Sér geymsla fylgir. Nýleg eldhúsinnrétting með granítborðplötum.  V. 
34,8 m. 3024

LINDARSEL 
- GLÆSILEGT 2JA HÆÐA EINBÝLI.

Frábærlega staðsett og rúmgott 353,6 fm einbýlishús við Lindarsel í Seljahverfi 
Reykjavíkur með fallegu útsýni yfir höfuðborgina. Innbyggður bílskúr, ca 100 
fm 3ja herbergja aukaíbúð með sér inngangi og frístandandi sólhýsi í garði-
num með heitum potti.  Garður snýr til suðurs og er í fallegri rækt.  Sunnan við 
húsið er grænt svæði. V. 64,7 m. 3019 

HRAUNPRÝÐI 11 -13 GARÐABÆ. 
NÝ GLÆSILEG PARHÚS 

Glæsileg ný fjölskylduvæn parhús á einni hæð ásamt opnu bílskýli. Húsin 
afhendast fullfrágengin með vönduðum innréttingum og fataskápum frá HTH. 
Gólfefni eru flísar og parket frá Byko ásamt hreinlætis og blöndunartækjum. 
Einstaklega vel skipulögð hús á einni hæð hönnuð með þarfir eldri borgara í 
huga. Verð 56,9 millj.  2877
 

TIL LEIGU 
- HÖFÐATORG - TURNINN 

TIL LEIGU: Stórglæsilegt ca 25 fm horn skrifstofuherbergi á 8. hæð við Höfða-
torg í Reykjavík. Glæsilegt útsýni til austurs og suðurs. Stæði í sameiginlegum 
bílakjallara. Upplýsingar gefur Geir Sigurðsson 3023 

TIL LEIGU  
770 FM LAGERHÚSNÆÐI FOSSHÁLSI 1

TIL LEIGU  770 fm lagerhúsnæði með hillurekkum og 4,3 fm lofthæð. Góð 
aðkoma með stórum innkeyrsludyrum. Aðgangur að snyrtingu og möguleiki 
á skrifstofurými. Fjöldi bílastæða. Upplýsingar veitir Geir Sigurðsson, lögg.
fasteignasali.   3028 

TIL LEIGU 
SKRIFSTOFUHÆÐ Á HÓTEL SÖGU

Til leigu 180 fm skrifstofuhæð á Hótel Sögu. Sér inngangur er sunnanmegin 
við aðalinngang hótelsins. Önnur hæð. Lyfta. Helstu stærðir: Skrifstofurými 
ca 120 fm. geymsla og snyrting ca 25 fm, gangur og kaffikrókur ca 35 fm. Leigt 
pláss alls ca 180 fm. Geir Sigurðsson löggiltur fasteignasali í síma 824-9096

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag



EINBÝLI

Haukanes - glæsileg eign.
Glæsilegt tvílyft  um 440 fm einbýlishús sem er með auka 
3ja herb. íbúð. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni 
og er  það mjög reisulegt með súlum, stórum svölum, 
heitum potti og miklum þakkanti og sjávarútsýni.    Á 
neðri hæðinni er tvöfaldur 60 fm bílskúr auk 3ja herbergja 
íbúðar.   Tilboð 6872

Sjávargata 25 Garðabær Álftanes. 
Gott og snyrtilegt 173 fm einbýli á einni hæð. Góð lóð og 
hellulögð innkeyrsla. Húsið skiptist í forstofu, þvottahús, 
hol, tvær stofur, eldhús og þrjú herbergi og baðherbergi.   
V. 42,5 m.3005

Fagrihjalli  - Suðurhlíðar Kópavogs
Fallegt og vel staðsett 233,4 fm einb. á tveimur hæðum 
með innb. bílskúr og mögul. á aukaíb. Stór og björt stofa 
og borðstofa með útgangi út á rúmgóðar suður svalir 
með fallegu útsýni. fimm góð svefnherb. Fallegur garður 
í rækt, verönd með skjólveggjum og heitum potti. V. 56,9 
m.2952 

Sogavegur - endurnýjað
Mjög gott og mikið endurnýjað 128,6 fm hús á góðum stað 
við Sogaveginn. Húsið að utan er ný málað og múrað, 
nýlegir gluggar og gler og góðir sólpallar í lóð. Húsið 
skiptist í forstofu, eldhús, þvottahús, tvær stofur, gesta 
salerni, þrjú herbergi og  baðherbergi.  V. 46,9 m. 2899 

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

Kleifarás - Glæsilegt einbýli með útsýni
Fallegt 368 fm einb. á glæsilegum útsýnisstað í  Reykjavík. 
Hús á tveimur hæðum, byggt árið 1982 og teiknað af 
Kjartani Sveinssyni.  Falleg lóð. Til afh. strax. Allt að fimm 
svefnherb.  V. 75,0 m. 2562 

Gljúfrasel - vel staðsett
Mjög vel staðsett einb. í ról. og skjólsælu hverfi.  Hús 
teiknað af Kjartani Sveinssyni.  Samt.stærð er 241 fm með 
tvöf. bílskúr.  Heimilt er að reisa gegnsæja glerbyggingu/ 
sólstofu að fullu eða að hluta yfir svalir efstu hæðar.  V. 
48,5 m.1349 

PARHÚS/RAÐHÚS

Kirkjubrekka 14 - Álftanesi
Gott og fallegt 164 fm parhús á einni hæð. Miklir sólpallar 
til suðurs. Góð aðkoma að húsinu. Að innan er húsið allt 
hið vandaðasta.  Flísar á öllum gólfum. Möguleiki er að 
lán allt að 37,5 milljón geti fylgt.  V. 43,9 m.6729 

Staðarbakki - Gott hús. 
Vel staðsett 163 fm endaraðh. ásamt innb. bílskúr. Öll 
almenn þjónusta er i örfárra mínútna göngufæri. Hellul. 
bílaplan með snjóbræðslu o.fl. Góð afgirt lóð með háum 
skjólveggjum. V. 39,8 m. 2853 

Brattatunga- Suðurhlíðar Kópavogs
Gott, velskipul. 215 fm endaraðh. á fráb. útsýnisst. Húsið 
er eitt af þessum rómuðu Sigvaldahúsum. Staðsetn. 
hússins er mjög góð og aðkoma glæsileg, hellul. heimreið 
með hita. Bílskúr með hita og rafmagni.  Auðvelt að útbúa 
sér íb. á jarðh. V. 49,9 m. 2701

HÆÐIR

Húsalind  - neðri hæð. 
Falleg og vel skipulögð 4ra herb.102,5 fm íb. á jarðh, með 
sérinng., í litlu fjölbýli . Íbúðin er björt og skemmtileg og 
frá stofu er gengið út á ca 35 fm verönd með skjólveg-
gjum.  V. 32,5 m. 2964 

Eskihlíð - efri hæð með aukaíbúð
Mjög sjarmerandi og björt ca 190 fm efri sérhæð, með 
aukaíbúð í risi, í fallegu steinhúsi sem staðsett er 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. V. 59 millj. 

Andarhvarf - m. bílskúr
Glæsileg 135 fm efri sérhæð og bílskúr samtals 161,2 fm. 
Íbúðin er með vönduðum eikarinnréttingum og gólfefnum. 
Gestasnyrting. Glæsilegt baðherb. Þrjú svefnherb. Rúmg. 
flísalagðar svalir. Útsýnið er frábært yfir Elliðavatni, til 
Bláfjalla og víðar. V. 41,9 m. 2395 

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

Safamýri 56 - 3.hæð og bílskúr
 Falleg mjög vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð 
ásamt bílskúr samt. 118,5 fm. Íbúðin er með endurnýjuðu 
eldhúsi. Parket. Glæsilegt útsýni. Góð sameign. Björt og 
góð íbúð á mjög góðum stað.  V. 28,8 m. 2986 

 
EIGNASKIPTI Á MINNI ÍBÚÐ - Kríuhólar 4ra
Góð fjögurra herbergja endaíbúð á 4.hæð í klættu 
lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í forstofugang, hol, stofur með 
yfirbyggðum svölum, eldhús með borðkrók, baðherbergi 
og þrjú herbergi. SELJANDI VILL EIGNASKIPTI Á MINNI 
ÍBÚÐ Í SAMA HVERFI EÐA SELJAHVERFI.  V. 22,9 m. 3008 

3JA HERBERGJA

Þórðarsveigur  - m.stæði í bílageymslu
Mjög falleg og björt 3ja herb. ca 86 fm endaíb. á 4. h. í 
fallegu lyftuhúsi. Fallegar samst. eikarinnrétt. parket og 
flísar. Þvottah. innan íb. Stofa björt með gluggum á tvo 
vegu með útg. út á rúmg. L-laga svalir til suðurs og ves-
turs. Fallegt útsýni og st. í bílageymslu.   V. 25,9 m.2953

Funalind - mjög gott útsýni.
3ja herb. 86,1 fm íbúð á 4.h. í fallegu mjög vel staðsettu 
fjölbýli. Glæsil. útsýni. Parket. Ágætar innrétt. Íbúðin er 
laus strax, sölumenn sýna. V. 23,5 m. 2940 

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. 32,9 m.2845

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 

SUMARHÚS

Lundur 2 - Lundarreykjardal. 
Lundur II í Lundarreykjadal er 168 fm einbýlishús sem 
þarfnast lagfæringa ásamt 379,4 fm minka eða gripahúsi. 
Tilvalið fyrir frístundabændur . Góð staðsetning, skráð á 
5,7 hektara eignarlandi.  V. 16,9 m. 2951 

Sumarbústaður við Brúnaveg. 
Vandaður sumarbústaður rétt við Álftavatn (Sogið) í 
Grímsnesi. Bústaðurinn stendur á 9.627 fm eignarlóð en 
skv. upplýsingum má byggja á henni gestahús eða annan 
sumarbústað. Lóðin er mjög falleg, kjarrivaxin og með 
trjám, grasbala o.fl. Útsýni er glæsilegt. V. 19,9 millj. 

 
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 skip-
ulögðu sumarhúsahverfi í aðeins rúmlega 30 km fjarlægð 
frá höfuðborgarsvæðinu. Svæðið er lokað með járnhliði 
sem tengt er farsíma.  8.200 fm eignarlóð. V. 37 m. 2743

FERJUVAÐ 1-3 
- MJÖG GOTT VERÐ.

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 tveggja, þriggja, fjögurra og fimm herbergja. Húsið er byggt af 
Sérverk sem er þekkt fyrir vönduð og góð vinnubrögð,. Nánari upplýsingar á 
www.eignamidlun.is/nybyggingar Verð frá 22,0 - 44,0 m.2326

LINDARGATA 37 
NÝJAR GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í SKUGGANUM. 

Á Lindargötu 37 byggir Mannverk fjölbýlishús á 11 hæðum, alls 31 íbúð. Undir 
húsinu er bílakjallari á þremur hæðum og fylgir 1-2 stæði með hverri íbúð. 
Íbúðum er skilað fullbúnum án gólfefna nema 901, 1001 og 1101 sem eru 
seldar fokheldar. Húsið er hannað af arkitektastofunum Schmitdt, Hammer og 
Larssen, og Hornsteinum.  Stærðir frá 91- 250 fm   2487 

TRYGGVAGATA 11 
- SJÁVAR- OG FJALLASÝN

Vel staðsett og glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 5. hæð í þessu fallega sex hæða 
lyftuhúsi. Hæðin er 378,3 fm og skiptst m.a. í sex skrifstofur, stórt opið rými, 
tækjarými, fundarh., eldhús, snyrtingu, eldvarið skjalaherbergi og ræstiher-
bergi.  Flísar og gegnheilt parket á gólfum. Glæsilegu útsýni yfir höfnina og 
sundin. Upplýsingar veitir Geir Sigurðsson lögg. fasteignasali. 1983
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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  

Falleg 2ja herbergja

Þvottahús innan íbúðar

Afgirtur góður pallur 

Stæði í bílageymslu

Berjarimi
112 Reykjavík

Verð  22,9 millj.

Góð 2ja herbergja íbúð

3. hæð, austursvalir

Fínar innréttingar og gólfefni

Laus fljótlega

Hjaltabakki
109 Reykjavík

Verð  16,9 millj.

Mjög góð þriggja herbergja íbúð 

Í næsta nágrenni við Háskólann

Frábært útsýni

88,6 fermetrar á 4. hæð

Fornhagi
107 Reykjavík

Verð  27,9 millj.

Tveggja hæða raðhús

Vandaðar innréttingar

Góð staðsetning

Fallegt útsýni

Freyjubrunnur
113 Reykjavík

Verð  48,9 millj.

Eldra parhús, 77 fm

Góð staðsetning – frábært útsýni

Gott verð – fínt fyrir smábátasjómenn

Einnig tilvalið fyrir sumarhús

Grundarbraut
355 Ólafsvík

Verð  6,5 millj.

Snotur 2ja herbergja íbúð

Tvíbýli

Gróinn garður

Góð fyrstu kaup

Skerseyrarvegur
220 Hafnarfjörður

Verð  15,2 millj.

Falleg efri sérhæð miðsvæðis í Kópavogi

Mikið endurnýjuð

Ákaflega vel staðsett íbúð með stórbrotnu útsýni 

Nýir gluggar, nýtt þak, nýjar lagnir

Digranesvegur
200 Kópavogur

Verð  31,9 millj.

Falleg, vel skipulögð sérhæð
Alls 152 fm með fullbúnum bílskúr
Nýlega standsett eldhús, gott alrými
4 - 5 svefnherbergi, gott skipulag
Eftirsóttur staður

Rauðalækur
105 Reykjavík

Verð  42,0 millj.

Glæsilegt 2ja hæða, 215 fm parhús 

Húsinu verður skilað tilbúnu til innréttinga

Stórar suðursvalir 

Miklir og bjartir gluggar í stofu

4 rúmgóð herbergi á neðri hæð

Úlfarsbraut
113 Reykjavík

Verð  43,9 millj.

Glæsilegt tvílyft raðhús

Fallega innréttað

Bílskúr

Góð staðsetning

Austurtún
225 Álftanes (Garðabær)

Verð  43,0 millj.

Mjög falleg 97 fm íbúð á annarri hæð  
4ra herbergja 
Nýuppgert baðherbergi
Björt stofa og fallegt útsýni
Eign sem staldrar stutt við

Verð  31,9 millj.

Hulduland 1
OPIÐ HÚS

Mánudag 22. júlí 17:30 - 18:00
108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

helga@miklaborg.is sími: 899 2907

200 Kópavogur

Verð  83,0 millj.

Möguleiki á aukaíbúð

Bílskúr

Frábær staðsetning

Meðalbraut
Einbýli, tvílyft, 310 fm

Innanhússhönnun e. Rut Káradóttur

270 Mosfellsbær

Verð  79,5 millj.

Rúmgóður bílskúr

Stimpluð steypt stétt

Þrastarhöfði
Sérsmíðar innréttingar

Vönduð eldhústæki
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Falleg 4ra herbergja

Endaíbúð

Lyftuhús

Stór bílskúr

Frábær staðsetning

Baugakór
203 Kópavogur

Verð  40,9 millj.

Yfirtaka á ÍLS lánum ca.  kr. 24,7 M.
Þrjú svefnherbergi innan íbúðar
Möguleiki á fjórða svefnherberginu 
Stórar stofur og bjartar
Auka herbergi á jarðhæð í útleigu

Hraunbær
110 Reykjavík

Verð  27,9 millj.

Mjög góð íbúð

Tvö svefnherbergi

Lítið fjölbýli, 2 íbúðir á hæð

Mikið útsýni

Bílskýli

Logafold
112 Reykjavík

Verð  28,9 millj.

87 fm, 4ra - 5 herbergja á tveimur hæðum

Stæði í lokaðri bílgeymslu

Mikið endurnýjuð

Stutt í skóla og leikskóla

Rekagrandi
107 Reykjavík

Verð  29,5 millj.

75 fm, 3ja herbergja

Frábær staðsetning

Vaktaður, lokaður garður

Nýlegt hús

Þverholt
107 Reykjavík

Verð  28,9 millj.

Flott 4ra herbergja

Stærð 76,9 fm

Frábær staðsetning

Mikið endurnýjuð

Fálkagata
107 Reykjavík

Verð  27,9 millj.

Fallegt og vel staðsett einbýli á einni hæð 
Frábært skipulag s.s gott eldhús
Stofa með útgengi á verönd með potti
TV-hol, fjögur svefnherbergi
Tvö baðherbergi og stór bílskúr
Göngufæri í skóla og íþróttasvæði

Vesturtún
225 Álftanes ( Garðabær )

Verð  45,9 millj.

Falleg 2ja herbergja
Stærð 40,7 fm
Kjallari
Mikið endurnýjuð

Bríetartún/Skúlagata
105 Reykjavík

Verð  16,8 millj.

Falleg endaíbúð í góðu lyftuhúsi

Vandaðar innréttingar og gólfefni

Góð alrými, þrjú svefnherbergi

Tilbúin til afhendingar strax

Kvistavellir
221 Hafnafjörður

Tilboð  óskast

Góð 2ja herbergja

Mikið útsýni

Mikil sameign, veislusalur

Mynddyrasími

Espigerði
108 Reykjavík

Verð  23,5 millj.

110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

200 Kópavogur

112 Reykjavík

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð
Góð stofa og borðstofa
Gott skipulag. eftirsóttur staður
Góðar sólríkar svalir
Eigninni fylgir bílskúr

Verð  28,9 millj.

Frostafold 23
OPIÐ HÚS

Miðvikudag 24. júlí 18:30 - 19:00

Fallegt einbýli
Stærð 190,4 fm
5 svefnherbergi
Frábær staðsetning
Vel viðhaldið

Verð  46,9 millj.

Borgarholtsbraut 38
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 23. júlí 17:30 - 18:00

Svefnherbergi fjögur

Bjartar stofur og rúmgott eldhús

Bílskúr

Frábær staðsetning
Verð  43,5 millj.

Laxakvísl 19
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 23. júlí 17:30 - 18:00

100% yfirtaka ÍLS
Fjögurra herbergja
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning

Verð  30,9 millj.

Lækjasmári 15
OPIÐ HÚS

Miðvikudag 24. júlí 17:30 - 18:00
201 Kópavogur

110 Reykjavík

Björt og falleg endaíbúð á efstu hæð
Veglega innréttuð eign, hvítar innrétt.
Gott skipulag, tvö góð svefnherbergi
Stórar svalir með fallegu útsýni
Stæði í bílageymslu
Laus fljótlega

Verð  28,9 millj.

Bjallavað 13
OPIÐ HÚS

Fimmtudag 18. júlí 18:30 - 19:00

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson, Sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500



Stærð: 90 fm Fjölbýlishús Stærð: 64 fm Herb. 2Stærð: 147,1 fm Herb. 4Stærð: 89,0 fm Herb. 3

Stærð: 104,6 og 113,9 fmHerb. 3 Stærð: 137,6 fm Herb. 4Stærð: 91,2 fm Herb. 2Stærð: 220 fm Herb. 5
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Stærð: 137,4 fmHerb. 4
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hús

Herb: 5-6
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hús

Stærð: 69 fmHerb. 2
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hús

Fasteignasali Sölustjóri Fasteignasali Sölufulltrúi Fasteignasali FasteignasaliSölufulltrúi SölufulltrúiSölufulltrúiSölufulltrúiSölufulltrúi FasteignasaliSölufulltrúi Sölufulltrúi Sölufulltrúi FasteignasaliFasteignasali Sölufulltrúi

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499
oskar@fasttorg.is

Þóra
Fasteignasali

822 2225
thora@fasttorg.is

Bjar tar, vandaðar  og vel skipulagðar  3-4 herbergja íbúðir  á fr ábærum stað í Kópavogi. Húsið 
stendur  á fallegum stað fy r ir  ofan golfvöllinn v ið V ífilsstaði.  Glæsilegt útsýni.  Vandaðar  
innréttingar  fr á INNX, parket á gólfum, innihurðir  er u spónlagðar  úr  eik og y fir felldar. 
For stofa, baðherbergi og þvottahús flísalögð. Góðar  svalir, ly fta og b ílgeymsla.  Stutt er  í 
ver s lanir, skóla, sund , fim leikahús og tvo golfvelli. Íbúðir nar  afhendast fullbúnar  í des 2013. 

Þorrasalir 5-7 
201 KÓPAVOGUR
Hringið og leitið upplýsinga - Nýjar íbúðir með gólfefnum

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Verð:  27,5- 39,5m

Fjölbýlishús 

Stærðir  95 - 119 fm

Lyfta

Bílageymsla

Íbúð fm herb Verð Staða
101 116,2 4 34.300.000      Laus
102 93,5 3 27.500.000      Laus
201 115,4 4 34.600.000      Laus
202 93,5 3 28.000.000      Seld
203 94,4 3 28.000.000      Seld
204 94,9 3 28.000.000      Laus
205 117 4 36.200.000      Seld
206 95,5 3 28.000.000      Laus
207 118,5 4 34.300.000      Laus
301 115,6 4 35.800.000      Laus
302 93,9 3 28.200.000      Seld
303 94,7 3 28.200.000      Laus
304 94,9 3 28.200.000      Laus
305 117 4 36.500.000      Laus
306 95,5 3 28.000.000      Laus
307 118,7 4 34.300.000      Laus
401 115,5 4 36.200.000      Seld
402 94,1 3 28.600.000      Seld
403 94,5 3 28.600.000      Laus
404 94,9 3 28.600.000      Laus
405 117 4 36.600.000      Laus
406 95,5 3 28.000.000      Laus
407 119,2 4 34.600.000      Laus
501 115,5 4 36.800.000      Seld
502 94,2 3 28.900.000      Seld
503 94,6 3 28.900.000      Laus
504 94,9 3 28.900.000      Laus
505 117 4 36.800.000      Seld
506 95,5 3 28.400.000      Laus
507 119,3 4 38.400.000      Seld
601 116,9 4 36.800.000      Seld
602 93,9 3 30.800.000      Laus
603 94,6 3 30.800.000      Seld
604 94,9 3 30.800.000      Laus
605 118 4 39.500.000      Seld

Þorrasalir 5-7



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

www.Valholl.is
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

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

Ingólfur 
Gissurarson 
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

ÓSKAÐ ER EFTIR

Nýtt í sölu. Álfheimar - falleg endaíbúð að Laugardal.

 Nýkomin 108 fm 4ra 
herbergja endaíbúð á 4.hæð 
(efstu), ásamt 24 fm óinnrét-
tuðu rislofti. Gott skipulag, 
fallegt útsýni, góðar suður 
svalir, þvottaaðstaða í íb. 
Góð róleg staðsetning.  
Verð 24,9 m. 

Uppl.veitir Ingólfur Giss. 
lg.fs. 896-5222  
eða ingolfur@valholl.is 

Nýtt í sölu. Öldugrandi 1 - Falleg rúmgóð 2ja+bílskýli. 

Laus strax. 

OPIÐ HÚS  

Öldugrandi 1. íbúð 01-04.   

MÁNUDAGINN 22. JÚNÍ 

MILLI KL. 17.30-18.00 

(Bárður sýnir 896-5221).

Nýkomin í sölu gullfalleg 
66 fm íbúð á 1 hæð + 10 
fm geymsla í kjallara (alls 
því 76 fm) og stæði í 
flottu bílskýli. Nýtt parket á 
gólfum. Nýjar flísar á baði. 

Sérinngangur af svölum. Mjög snyrtileg sameign. Innangegnt í bílskýli. Laus strax. 
Verð 21.750.000.

Miðskógar - Álftanes, einbýli á einni hæð.

Einbýlishús á einni hæð 
á frábærum stað í þessu 
nýsameinaða sveitarfélagi 
við Garðabæ. Húsið er 
skráð 227,7 fm. þar af er 
bílskúrinn sem er tvöfaldur 
46,7 fm. Fallegur fyrrum 
verðlaunagarður með 
pöllum og góðri aðstöðu 
utandyra. 4 svefnherbergi, 
arinn í stofu.  
Verð 45,9 millj. 

Uppl. Þórarinn sími 844-6353

Mánatún - Stæði í bílgeymslu

Stórglæsileg 90,1 fm 2ja 
herbergja íbúð á 3ju hæð 
í nýlegu lyftuhúsi. Stór 
parketlögð stofa, eldhús 
með eikarinnréttingu og 
vönduðum tækjum. Fallegt 
baðherbergi m/sturtu. 
Þvottahús innan íbúðar. 
Húsvörður og myndavéla 
sími. V 33,9 m

Uppl. Sigþór s: 899 9787 

Fannafold - Einbýli á einni hæð

Vel skipulagt einbýli á 
einni hæð í rólegri götu. 
Fjögur rúmgóð svefnher-
bergi og stórar stofur með 
mikilli lofthæð. Endurnýjað 
baðherbergi. Stór verönd og 
fallegur garður með miklum 
trjágróðri. Viðhaldslítið hús 
á góðum stað.  
V 49,9 m 

Uppl. Sigþór s: 899 9787.

Malarás - mögul. skipti á tveimur íbúðum.

Gott 322  tveggja  íbúðar 
hús á mjög góðum stað í 
lokaðri götu við Melás. Á 
jarhæð er 4ra herbergja 
íbúð með sér inngangi. 
Parket á flestum gólfum. 
Möguleiki á að taka tvær 
íbúðir upp í kaupverð,eða 
sumarbústað. Gott verð.  

Allar nánari upplýsingar 
veitir Ellert sölum. 893-4477

Skipasund - Þríbýli, heildareignin

Alls 204 fm fjölbýli.  Þrjár 
íbúðir eru í húsinu (þrjú 
fastanúmer), kjallari (3-4ra 
herb), miðhæð (3ja herb) og 
efsta hæð (3ja herb). Allar 
eignirnar eru í útleigu í dag.  
V. 59,9 millj.  

Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús Nesjar v. Þingvallavatn - Gott útsýni

Fallegt 85 fm sumarhús á 
5000 fm eignarlandi í landi 
Nesja við Þingvallavatn.  
Stofa og eldhús í opnu rými 
þaðan sem útgengt er á 
útsýnisverönd með sýn yfir 
vatnið.  Þrjú stór svefnher-
bergi. Rafmagnsnuddpottur.  
V. 35 millj.  

Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús á eignarlandi rétt fyrir utan bæinn.

Var að fá í sölu gott vel við 
haldið  ca. 60 fm. hús á 2,7 
hekktara eignarlandi við 
Lækjarbottna. Kjörið að byggja 
við og hafa sem heilsárshús, 
rafmgnshiti. V. 14m. 

Skoðun og nánari upplýsingar 
veitir Ellert sölum. 893-4477

Nýlegri 3ja herbergja íbúð með 

bílskúr eða bílskýli í Kópavogi 

eða Hafnarfirði fyrir aðila sem 

búin er að selja. 

Má kosta allt að 30 miljónum. 

Nánari uppl. Ellert 893-4477

100 til 110 fm íbúð á jarðhæð 

með hjólastólaaðgengi.  

Nánari uppl. Ellert 893-4477

Sérbýli í pnr 108,  

ákveðin kaup.  40-60 millj.   

Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

3ja herb í Lindarhverfi Kópavogs.  

23-28 millj.   

Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

3ja herb á höfuðborgarsvæðinu 

m. 100% yfirtöku lána.   

Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

3-4ra herb í smáíbúðarhverfinu.  

V. 20-30 millj.  

Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sérbýli í Grafarvogi, má þarfnast 

viðhalds. 40-50 millj  

Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús í Öndverðarnesi fyrir 

fyrirtæki.  V. 25-35 millj.  

Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús við vatnsbakka með 

góðu útsýni og á eignarlandi.  

Uppl Jón Rafn S: 695-5520

OPIÐ HÚS



FASTEIGNIR.IS10 22. JÚLÍ 2013

Traust þjónusta í 30 ár

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

Sveinbjörn Halldórsson 
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Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

SÍLAKVÍSL 13 - 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23. JÚLÍ 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 suðursvölum. Þrjú svefnherbergi með skápum. 
Flísalagt baðherbergi. Hús í góðu ástandi. Verð 30,9 millj.

DÍSABORGIR 9 - SÉRINNGANGUR
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:15 - 17:45. 
Falleg 97 fm 4ra herberga íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum 
í góðu fjölbýli. Þrjú svefnherbergi með skápum og björt stofa með 
vestur svölum. Hvítar innréttingar. Parket og dúkur á gólfum. Stutt í 
skóla og leikskóla og alla þjónustu.  Áhv. 21 millj. Verð 24,8 millj. 

GVENDARGEISLI 6 - 4JA HERB., STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 - 18:30. 
Falleg og björt 105 fm 4ra herbergja íbúð á annari hæð með 
sérinngangi og stæði í bílageymslu í fallegu fjölbýlishúsi. Þrjú stór 
svefnherbergi og björt stofa með suðursvölum. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar á gólfum. Falleg sameign. Gluggar á þrjá vegu.  
Verð 28.5 millj

FELLSMÚLI 18 - 3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30-18:00. 
3ja herbergja 87 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýslihúsi. Eldhús með  
upprunanlegri innréttingu. Tvö svefnherbergi. Björt stofa og borð-
stofa með suðursvölum. Flísalagt baðherbergi með baðkari. Eignin 
getur verið laus fljótlega. Verð 21,9 millj.

SJÁVARGATA - ÁLFTANESI
Vorum að fá í sölu gott 173 fm einbýlishús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr.  Þrjú rúmgóð svefnherbergi og stór og björt stofa.  
Fallegur garður. Eignin er laus til afhendigar. Ekkert áhvílandi.  
Verð 42,5 millj.

FOLDASMÁRI - RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ.
Gott 140 fm raðhús á einni hæð með innb. bílskúr á þessum eftir-
sótta stað í Kópavoginum. Íbúðarrými er 116 fm og bílskúr 23 fm. 
Tvö rúmgóð svefnherbergi. Stór og björt stofa og sólskáli. Fallegar 
innréttingar. Parket og dúkur á gólfum. Stutt í alla þjónustu.  
Verð 39,5 millj. 

DALPRÝÐI - PARHÚS Á EINNI HÆÐ
Fallegt og vel hannað 200 fm parhús á einni hæð með innb. 36,7 
fm bílskúr. Húsin sem eru í byggingu verða afhent fullbúin að utan 
og lóð með náttúrugróðri og sólpalli. Bílaplan verður grófjafnað. 
Að innan verður húsið fokhelt. Gert er ráð fyrir allt að fjórum svefn-
herbergjum og tveimur stofum. Staðsetning er góð við opið svæði. 
Verð 43 millj. 

BERGSTAÐASTRÆTI - 3JA HERBERGJA
Vorum að fá í einkasölu 3ja herbergja risíbúð á góðum stað  
í miðbæ Reykjavíkur. Baðherbergi með sturtu. Tvö svefnherbergi. 
Ágæt stofa og borðstofa. Hvít innrétting í eldhúsi.  
Áhvílandi kr. 12 millj. frá ÍLS. Verð 19,5 millj.

Reykjavegur í Bláskógarbyggð / Mikið endurnýjaður
Sumarhús við Efri Reyki  í Bláskógabyggð. 15 min frá Laugavatni. 
Stærð leigulóðar er 4600 fm. Fallegt umhverfi, trjágróður og gott 
útsýni. Bústaðurinn  byggður 1977 og var algjörlega endurbyggður 
2013. Hitaveita og rafmagn. Allt innbú fylgir utan persónulegra 
muna. Afhending við kaupsamning. Verð 9.9 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. 

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.

HVAMMSSKÓGUR
Í einkasölu glæsileg eign við Skorradalsvatn. 253 fm að stærð á 
þremur hæðum -kjallari, hæð og risloft. Stendur við vatnið. Lóðin 
er 6.800 fm eignarlóð. Fjögur stór svefnh. Stór og björt stofa með 
kaminu. Stórar verandir eru við húsið. 14. fm gestahús er við húsið. 
Allar nánari upplýsingar gefur Sveinbjörn sími 892-2916.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Mjög glæsilegt 252,3 m2 einbýlishús 
á tveimur hæðum. Jarðhæð: rúmgóð 
forstofa, gestasalerni, stór stofa/
borðstofa, eldhús með borðkrók, 
þvottahús, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi og geymsla og tvöfaldur 
bílskúr. efri hæði: stór setustofa með 
arni og sjónvarpsholi. Mikið útsýni 
er frá efri hæð. Lóðin er mjög falleg, 
steypt bílaplan og stórar verandir 
með skjóveggjum. V. 82,5 m.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30-18
Glæsilegt 175,1 m2 raðhús með 
innbyggðum bílskúr við Spóahöfða í 
Mosfellsbæ. Gott skipulag. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. Tvær timbur-
vernadir. Þetta er falleg eign í góðu 
hverfi á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
V. 45,9 m.

Þrastarhöfði 29 - 270 Mosfellsbær 

Spóahöfði 6 - 270 Mosfellsbær 

Mjög glæsilegt 321,8 einbýlishús á 
tveimur hæðum. Aðkoma er á efri hæð, 
sem skiptist í forstofu, hol, stóra stofu 
með arni, eldhús, þvottah., þrjú svefnh., 
baðh. og gestasalerni. Neðri hæð: sér 
inngangur, forstofa með gufubaði og 
sturtu, 30 m2 herb., stigagang upp á 
efrihæð og tvö gluggalaus rými samt. 
ca. 60 m2. Lóð er sérlega glæsileg 
með mjög mikið af trjágróðri og 28 m2 
sólskála með heitum potti. V. 64,9 m.

Ásholt 3 - 270 Mosfellsbær 

Mjög fallegt 187,8 m2 endaraðhús á 2 
hæðum með innbyggðum bílskúr við Ar-
narhöfða í Mosfellsbæ. Falleg aðkoma 
er að húsinu, stórt bílaplan fyrir framan 
húsið er hellulagt og garðurinn gróinn 
með fallegri timburverönd. Húsið er 
staðsett á fallegum stað við opið svæði. 
Stutt er í leikskóla, grunnskóla, sund og 
á golfvöll Mosfellsbæjar. V. 48,5 m.

Arnarhöfði - 270 Mosfellsbær 

240,2 m2 raðhús á tveimur hæðum 
við Kvíslartungu 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.

171,5 m2 sérhæð á 1. hæð í þríbýlishúsi, 
ásamt 26,6 m2 bílskúr við Álfhólsveg 
45 í Kópavogi. Góð eign fyrir stórar 
fjölskyldur, góð rými og mörg herbergi. 
Góð afgirt timburverönd. V. 37,9 m.

Kvíslartunga 62 - 270 Mosfellsbær 

Álfhólsvegur 45 - 200 Kópavogur 

144 m2 vel staðsett einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum 31,5 fm 
bílskúr við Reykjabyggð í Mos-
fellsbæ. Húsið skiptist í forstofu, 
innra hol, stofur, eldhús, baðherbergi, 
þvottahús, 3 svefnherbergi. Inn af 
hjónaherbergi er fataherbergi og 
baðherbergi. V. 35,9 m.

Reykjabyggð - 270 Mosfellsbær 

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

 
Ystumóar 4 - 311 Borgarbyggð 
Fallegur sumarbústaður við Ystumóa 4 í 
landi Signýjarstaða í Hálsasveit, Borgar- 
byggð. Húsið er skráð 60,4 m2, byggt árið 
2010 og stendur á 7.187 m2 eignarlóð.  
V. 14,5 m.

 
Laxatunga 26  – 270 Mosfellsbær 
borði 244,2 m2, 5 herbergja raðhús á tveimur 
hæðum með bílskúr. Tvær svalir. Stórar sto-
fur. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Björt rými 
og stórir gluggar. Húsið eru rúmlega fokheld 
og afhendast í núverandi ástandi. V. 24,9 m.

Laus strax

Laus strax

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

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir  
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk Fax 535 1009

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

Hörðukór - 203 Kóp
Hörðurkór, falleg 97 m2, þriggja herbergja íbúð á jarðhæð í lyftuhúsi 
við hörðukór 3 í Kóparvogi. Eignin er laus til afhendingar strax. 
Eignin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, 
geymslu, eldhús og stofu. Góð gólfefni og fallegar innréttingar. 
Verð 23,9 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.

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.

Súlunes - 210 Gbæ.
Afar góð sérhæð á Arnarnesinu ásamt bílskúr. Sér afgirt lóð fylgir 
eigninni með verönd og heitum potti. Hæðin skiptist í forstofu, 
stofu, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, sólstofu og eldhús. 
Verð 47,9 millj.  

Þinghólsbraut - 200 Kóp
Eintstaklega fallegt 208 fm einbýlihús, hæð og ris ásamt bílskúr 
og einstaklega glæsilegum 130 fm palli með heitum potti. Eignin 
er staðsett á rótgrónum á eftirstóttum stað í Vesturbæ Kópavogs. 
Verð 53,9 millj.

Blásalir - 201 Kóp
Björt og snyrtileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi. 
Íbúðin hefur mikið útsýni, verönd í suður. Íbúðin skiptist í anddyri, 
stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og tvö rúmgóð svefnherbergi. 
Verð 28,9 millj.

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

Langalína - 210 Gbæ.
Glæsilega 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með glæsilegu 
útsýni. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Verð 39,8 millj. 

Akurhvarf - 203 Kóp.
Rúmgóð og falleg 75 fm. 2ja herb íbúð á 4. og efstu hæð á grónum 
og fallegum stað. Frábært útsýni yfir Elliðavatn. Gróið og fjöl-
skylduvænt umhverfi. Stutt í skóla og alla þjónustu. Verð 23,9 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 149 millj.

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

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

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

Svarthamrar - 112 Rvk.
Notaleg 91,6 fm. 3-5 herb. endaíbúð á 3ju og efstu hæð á þessum 
vinsæla stað í Hamrahverfi í Grafarvogi. Sérinngangur af svölum. 
Mikið útsýni. Gróið og fallegt umhverfi. Verð 25,9 millj.

ATVINNUFASTEIGNIR 

Kistumelur - 116 Rvk
3612 fm iðnaðarhúsnæði við Kistumel. Um er ræða iðnaðarhúsnæði á byggingarstigi 4, 
(tæplega fokhelt). Húsnæðið skiptist í 3 fastanúmer. Tólf stórar innkeyrsludyr.  
Verð 145 millj.

Lyngás - 210 Gbæ
Gott 285 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð á besta stað við Lyngás í Garðabæ. Eignin skiptist 
í tvö bil í dag, (innangengt ef vill) vinnslusalur, móttaka, skrifstofa, eldhús, snyrting ofl. 
Möguleiki að skipta húsnæðinu í tvö bil. Verð 28 millj.

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.



BÍLAR &
FARARTÆKI

Netbílar er nú þegar orðin ein 
vinsælasta bílasalan í bænum. Beinið 
viðskiptunum til okkar það mun 
reynast yður happa drjúgt. Símakall 
til bílasala yðar útvegar yður fullar 
Upplýsingar.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

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

TOYOTA Rav4 langur 4wd. Árgerð 
2001, ekinn 149 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.090.000. 
Rnr.140580. Tilboð kr: 990.000,-

VW Passat highline. Árgerð 2008, 
ekinn 64 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Rnr.990420. Tilboð kr: 
2.690.000,- Flott eintak.

KIA Ceed ex sport 1.6 disel 
sjálfsk.. Árgerð 2012, ekinn 18 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.490.000. Rnr.990481. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2012, 
ekinn 29 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
5.190.000. Rnr.990289. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 Bílar til sölu

Toyota Rav árg.‘09.ek.aðeins 42.þús.á 
nýlegum dekkjum,Webasto fjarst.
miðstöð sjálfsk. Nýr dráttarkr.verð 
3.480 þús s. 8973327

Toyota Corola ‚98, nýskoðaður, ekinn 
um 200 þús km., lítur mjög vel út. 
Selst á 250-300 þús. s. 7786187

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ +. Ekki 
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

BÍLL ÓSKAST
Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 

eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Reiðhjól

 Lyftarar

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar. 

 S. 893 3573.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

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

VW - SKODA - VARAHLUTIR 

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

EÐAL PARTAR
Eigum varahluti í margar tegundir 
af Mercedes Benz og marga fleiri 
bíla. Kaupum bíla til uppgerðar og 
niðurrifs. Opið frá kl. 10-18 virka daga. 
Auðbrekka 4 (bakvið) S. 555 1159.

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

 Viðgerðir

REIÐHJÓLA OG 
SLÁTTUVÉLAÞJÓNUSTAN - 

 ENGINN BIÐTÍMI !
Tek við öllum gerðum af reiðhjólum, 
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

ÞJÓNUSTA
 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í 
s. 663 5315 & 699 6069.

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

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska 
í fyrirrúmi. Ágúst S:695-4464 
malningartjonusta@gmail.com

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur af öllum inniverkum. 
Frítt verðtilboð. Alhliða 
málningarþjónusta. S. 778 0100.

HIMNAMÁLUN
Geri tilboð í allt sem tengist 
málningarvinnu og sandsparsli. 
Heiðarleiki, fagmennska og sanngjarnt 
verð. Himnamálun Hilmar Sigurðsson 
málarameistari S: 851-1960. 
himnamalun@gmail.com

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur 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

 Spádómar

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

 Önnur þjónusta

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

 Húsaviðhald

 

MÚRVIÐHALD 
S. 770 4520

HÚSAVIÐHALD - 
NÝBYGGINGAR

Allar múrviðgerðir - Steining 
- Múrarar - 

Áratuga reynsla. 

Smiðir - Málarar - 
Háþrýstiþvottur.

GS múrviðhald ehf.

Netfang: murvinna@gmail.com

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

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.

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

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



 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Trésmíði

HÚSASMÍÐAMEISTARI
Tek að mér ýmis smá verk. Fastverð 
eða timavinna. Trésmíði, múrverk, 
flísar. S:897 6722.

KEYPT 
& SELT
 Gefins

GEFINS HVOLPUR
Border collie/Labrador blendingur, 9 
vikna tík. Svört með stjörnu. Uppl. í s. 
660 1050

 Til sölu

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

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

1.Ný Bosh uppþvottavél. 2.Zodiac 
classic gúmmíbátur árg. 2010 3.Suzuki 
utanborðsmótor 15hp árg. 2008. 4.Kvk 
& KK Trek hjól, mjög vel með farin. S. 
849-3230

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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.

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

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

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

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

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

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

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

 Verslun

HEILSA
 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

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

HÚSNÆÐI
 Húsnæði í boði

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

Stúdíóíbúð laus á Funahöfða 
17a Rvk. 

Studio for rent in Funahöfða 
17a Rvk.

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

Til leigu frá 1.ágúst. 3. herbergja íbúð 
á svæði 105. 180þús með rafmagni 
og hita. Aðeins reglusamir koma til 
greina. Uppl. Steinunn00@visir.is

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

 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

 Sumarbústaðir

GOTT SUMARHÚS TILBOÐ 
2,9 MIL.

25 fm. sumarhús til flutnings sem 
skiptist í stofu herbergi og snyrtingu 
á tilboði aðeins 2,9 milj. uppl.í síma 
891 9847.

ATVINNA

 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

Hef meirapróf og rútupróf. Leita 
að starfi við afleysingar eða 
framtíðarstarfi á vörubíla eða 
sprintera/sambærilega eða útkeyrsla. 
s. 823 3756.

 Atvinna í boði

Finnst þér gaman að spjalla við 
karlmenn um kynlíf? Rauða Torgið og 
Sexy Iceland leita samstarfs við djarfar 
símadömur, 25+. Nánari uppl. á www.
rautatorgid.is (atvinna). 

KVÖLD- OG HELGARVINNA.
Við leitum að öflugu og 

skemmtilegu fólki til úthringinga. 
Fjölbreytt verkefni, tímakaup og 
bónusar. Lágmarksaldur 18 ára.
Hringið í síma 776-7400 eða 
sendið mail á kvoldvinna@

simstodin.is

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

TILKYNNINGAR

 Einkamál

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

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.

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.isBæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Stofnuð 1983

 
Hjarðarból í Ölfusi, sirka mitt á milli Hveragerðis og Selfoss.
Glæsilegt einbýlishús sem er 234,9 fermetrar á eignarlóð  
sem er 5,4 hektarar. Landið er skipulagt og skipulagið  
samþykkt.Gott graslendi og mikill trjágróður.
Girt allan hringinn með rafmagnsgirðingu.
 

Hjarðarból 176222
TIL SÖLU!

         Verð: 65.000.000.Kr
Bein sala, upplýsingar gefnar á hjardarbol@hotmail.com  

atvinna

Hamraborg · sími 572-3400 

skastskakaststStarStStar

í MIND Boutique í Hamraborg. Um er að 
ræða hlutastarf eða eftir samkomulagi. 
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PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

22:00
J. EDGAR

Áhrifamikil og sannsöguleg mynd um John Edgar Hoover 
leikinn af Óskarsverðlaunahafanum Leonardo DiCaprio. 

FRÁBÆRT 
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.

21:30 
THE NEWSROOM 

Magnaðir dramatískir þættir með Jeff Daniels í hlutverki 
fréttalesara.

20:00 
NASHVILLE  

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

7:00-20:00 
BARNAEFNI ALLA DAGA

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

SUDOKU

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. tilraunaupptaka, 6. í röð, 8. viðmót, 
9. stæla, 11. í röð, 12. strengjahljóð-
færi, 14. spaug, 16. ekki, 17. er, 18. 
angan, 20. ætíð, 21. hestur.

LÓÐRÉTT
1. jurt, 3. hvort, 4. sósa, 5. þrá, 7. 
skuggsjá, 10. einkar, 13. lærir, 15. til-
búningur, 16. tré, 19. eyðileggja.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. demó, 6. rs, 8. fas, 9. apa, 
11. jk, 12. selló, 14. glens, 16. ei, 17. 
sem, 18. ilm, 20. sí, 21. klár. 
LÓÐRÉTT: 1. gras, 3. ef, 4. majónes, 
5. ósk, 7. spegill, 10. all, 13. les, 15. 
smíð, 16. eik, 19. má.

Oft er gott það er gamlir kveða.
Hávamál

Tólf íslenskir skákmenn sitja nú að 
tafli í Pardubice í Tékklandi. Hannes 
Hlífar byrjar vel. Í 1. umferð vann 
hann Igor Varitsky.
Hvítur á leik

58. De7+! Kg8 59. De8+ og svartur 
gafst upp enda með koltapað eftir 
59...Kg7 60. Dg6+ Kf8 61. Dxf6+. 
Íslensku keppendurnir hafa byrjað 
vel á opna tékkneska mótinu. Sér-
staklega í b-flokki.
www.skak.is. Opna tékkneska–  4. 
umferð.

Geturðu 
lesið línu 8?

Takk fyrir 
daginn!

Þetta er nýjung
í þráðlausri tækni.

Bóka-Bóka-
safns-safns-
bækurbækur

Lánsdagur

Bókasafnsbækur

Bóka-Bóka-
safns-safns-
bækur... bækur... 

Skiladagur

Í alvöru! 
Þetta 

voru einu 
bækurnar 

sem ég 
fann.



heilbrigt lífSmáralind
Sími 534-1414 

Kauptu eina tegund af vítamíni
og fáðu aðra með 50% afslætti

GILDIR FYRIR ÖLL VÍTAMÍN Í BÚÐINNI - YFIR ÞÚSUND TEGUNDIR

μ

μ
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

RIPD 3D          KL. 3.20 - 5.50 - 8 - 10.10 10
RIPD 3D LÚXUS     KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 10 

Í Á ÓSKRÍMSLA HÁSKÓLINN 3D     KL. 3.20 - 5.40     L 
SKRÍMSLA HÁSKÓLINN Í Á Ó 2D      KL. 3.20   L 
WORLD WAR Z                       KL. 8 -10.30 12
THE HEAT                               KL. 5.30 - 8 - 10.30 12 
THIS IS THE END     KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
EPIC 3D ÍSL.TAL                     KL. 3.20 L

SPRINGSTEEN & I            KL. 88 12 
PACIFIC RIM 3D               KL. 6 - 9 12 
RIPD 3D                           KL. 5.30 - 8 - 10.10 10 
THE HEAT                         KL. 5.30 - 8 - 10.30 12 
THIS IS THE END              KL. 5.30   16 
WHITE HOUSE DOWN       KL. 10.35  14 

RIPD 3D                          KL. 6 - 8 - 10.10   12 
THIS IS THE END            KL. 6 16 
THE HEAT                         KL. 8 - 10.10 12 
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Espy-verðlaunin voru veitt í 21. sinn á miðvikudaginn var.  Verðlaunaafh endingin 
fór fram í Nokia-höllinni í Los Angeles og leikarinn Jon Hamm var kynnir 
kvöldsins. Espy stendur fyrir „Excellence in Sports Performance Yearly“ og 
verðlaunin eru veitt árlega. Körfuboltamaðurinn LeBron James hlaut alls þrenn 
verðlaun, þar á meðal titilinn besti íþróttamaður ársins. Tennisstjarnan Serena 
Williams hlaut tvenn verðlaun, þar á meðal titilinn besta íþróttakona ársins. 

Margt um manninn
á Espy-verðlaununum

GLAÐBEITTIR  Besti íþróttamaður 
ársins, LeBron James, ásamt leikaranum 
Don Cheadle. NORDICPHOTOS/GETTY

KYNNIR KVÖLDSINS  Leikarinn Jon 
Hamm var kynnir kvöldsins. Hér er 
hann ásamt kollega sínum, Ben Affleck. 

ÁSTFANGIN  Jason Sudeikis og Olivia 
Wilde stilla sér upp. 

HVÍTKLÆDD  Körfuknattleiks-
konan Lisa Leslie á rauða 
dreglinum fyrir afhendinguna. 

GLÆSILEGUR 
 Hjólabretta-
kappinn 
Nyjah 
Huston var 
glæsilegur á 
rauða dregl-
inum. 

FLOTT-
UR Í 

TAUINU 
Nick 

Young 
klæddist 
stutt-

buxum.

RAPPARI   
Nelly mætti í teiti 
sem fram fór að 
verðlaunaafhend-
ingunni lokinni.

BROSMILD 
 Söngkonan 

Selena 
Gomez var 

á meðal 
gesta. 

Ólíkt mörgum þá veit ég nákvæmlega 
hver mín fyrsta minning er. Ég veit 

ekki hvaða degi hún tilheyrir og ekki 
hvaða ári heldur, en ég giska á árið 1983. 
Móðursystir mín hafði verið í útlöndum 
og kom færandi hendi með lítinn leik-

fangabíl sem hægt var að trekkja upp 
með því að ýta honum afturábak. 
Þessi bíll hafði hins vegar engin hjól 
heldur átta fætur sem hlupu.

ÉG fór beinustu leið út til þess að 
sýna vinkonu minni bílinn, en hún 

bjó á Víðimel. Sjálfur bjó ég á 
Hringbraut og þurfti að fara 

yfir Furumelinn á leið til 
 hennar. Athugið að þetta 

var á níunda  áratugnum, 
þegar enginn kippti sér 
upp við nær ómálga 
börn sem hlupu yfir 
umferðargötur, jafn-
vel reykjandi. Það var 
engin gangbraut þar 
sem ég fór yfir götuna 
og í spenningnum tókst 

mér að skriðtækla sjálfan mig svo ég 
féll í götuna. Á nákvæmlega því augna-
bliki byrjaði minningin, þar sem átt-
fætti leikfangabíllinn skoppaði úr lófa 
mínum, fleytti kerlingar eftir malbikinu 
og staðnæmdist á miðri götunni. Í sömu 
andrá kom ógnarstór jeppi æðandi í átt-
ina að mér, og mér gafst enginn tími til 
að bjarga áttfætlingnum ef ég ætlaði að 
lifa daginn af.

JEPPINN hægði ekki einu sinni á sér, 
og sitjandi á gangstéttinni með tvö 
 hrufluð hné horfði ég á það í háskerpu 
þegar milljón tommu jeppadekk tortímdi 
áttfætta leikfanginu.

HVÍLÍK sorg!

SNÖKTANDI týndi ég lappirnar átta 
upp úr götunni, gorma og annað brak 
sem lá á víð og dreif. Kannski gæti hand-
laginn faðir minn lagað þetta? Hann gat 
það ekki, og þessi fyrsta minning mín 
er ástæða þess að ég hef aldrei tímt að 
kaupa mér snjallsíma.

Orsök og afl eiðing
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 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.

Tökur á fjórðu seríu sjónvarps-
þáttanna Game of  Thrones  hefjast 
hér á landi á næstu dögum. 
Game of Thrones nýtur gríðar-
legra vinsælda víða um heim 
en  síðustu tvær  þáttaraðir voru 
 einnig teknar upp að hluta til hér 
á landi. Aðalleikari þáttanna, Kit 
 Harington, ræddi Íslandsdvöl-
ina í viðtali við The Hollywood 
 Reporter á  fimmtudaginn. 

Þar var hann meðal annars 
 spurður út í það hvernig best 
væri að halda á sér hita í vetrar-
kuldanum. „ Hópurinn þjappar 

sér saman á milli taka því það 
er þrjátíu stiga frost þarna. Við 
erum eins og  mörgæsahópur, allir 
leikararnir og  aukaleikar arnir, 
saman þjappaðir.“ 

Í viðtalinu gerði Kit einnig 
 tilraun til þess að sýna  hvernig 
Íslend ingar tala ensku;  heldur 
harkalega og með miklum 
áherslum. Leikarinn kom inn á 
matarmenningu okkar Íslendinga 
og sagði hana stórfurðulega. „Þau 
borða geitaheila og alls konar 
þannig,“ sagði hann við spyrilinn, 
sem trúði varla eigin eyrum.  -ka

Segir Íslendinga borða geitaheila
Tökulið Game of Thrones mætti til landsins um helgina en tökur á fj órðu þáttaröðinni eru að hefj ast.

MIKIL LAND-
KYNNING  Game 
of Thrones nýtur 
gríðarlegra 
vinsælda um 
heim allan. Kit 
Harington ræddi 
Íslandsdvölina í 
viðtali fyrir helgi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Söngkonan Taylor Swift er orðuð 
við leikarann Matthew Gray 
Gubler, sem þekktur er fyrir hlut-
verk sitt sem dr. Spencer Reid 
í sjónvarpsþáttunum Criminal 
Mind. 

„Taylor er afskaplega hrifin 
af Matthew. Hún reynir þó sitt 
besta til að halda sambandinu 
leyndu. Hún segir fólki að þau séu 

aðeins vinir en í raun 
vill hún kynnast 
honum betur áður 
en þau gera sam-
bandið opinbert,“ 
hafði tímaritið 

The Enquirer 
eft ir heim-

ildarmanni 
sínum. 

Swift 
hélt teiti 
á  þjóð -

hátíðardegi 
Bandaríkja-

manna og var 
Gubler á meðal 
gesta. Hann birti 
mynd af sér í teitinu 
á Twitter-síðu sinni. 

Komin með 
nýjan kærasta

NÝTT PAR  Taylor Swift og Matthew 
Gray Gubler eru sögð vera par.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Raunveruleikastjarnan unga, 
Honey Boo Boo, hefur sagt 
 skilið við barnafegurðar-
samkeppnir. Móðir hennar, 
Mama June Shannon, staðfesti 
fregnirnar við In Touch Weekly. 

„Við erum hættar. Við höfum 
ekki tekið þátt í keppni um 
nokkurt skeið því við höfum 
verið of upptekin með sjón-
varpsþáttinn okkar, skólann og 
lífið sjálft,“ sagði Shannon, en 
hún og dóttir hennar hafa slegið 
í gegn í  raunveruleikaþáttunum 
Here Comes Honey Boo Boo 
sem sýndir eru á TLC.

Honey Boo Boo, sem  heitir 
í raun Alana, er sjö ára 
gömul og vakti fyrst athygli í 
 þáttunum Toddlers & Tiaras 
sem fjallaði um þátttakendur í 
barnafegurðar samkeppnum. 

Hætt fegurðar-
samkeppnum

HÆTT  Alana „Honey Boo Boo“ er hætt 
að keppa í barnafegurðarsamkeppnum. 
 NORDICPHOTOS/GETTY
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Mörkin: 1-0 Marie Hammarström (3.), 2-0 
Josefine Öqvist (14.), 3-0 Lotta Schelin (19.), 4-0 
Lotta Schelin (59.)

ÍSLAND (4-4-2): 

Guðbjörg Gunnarsdóttir                 4

Dóra María Lárusdóttir                                          4

Sif Atladóttir                                                          4

Katrín Jónsdóttir                                       4 

(80., Glódís Perla Viggósdóttir  -)

Hallbera Guðný Gísladóttir  4

Fanndís Friðriksdóttir  4

(65., Harpa Þorsteinsdóttir  4)

Sara Björk Gunnarsdóttir  4

Dagný Brynjarsdóttir  5

Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir  5

Margrét Lára Viðarsdóttir  4

(79., Elín Metta Jensen  -)

Rakel Hönnudóttir  4

Skot (á mark): 12-04 (7-1) Horn: 4-3

Aukaspyrnur fengnar: 4-4 Rangstöður: 2-1

Varin skot: Hammarström 1 -  Guðbjörg 3

ÚRSLIT
ÍTALÍA - ÞÝSKALAND 0-1
 0-1 Simone Laudehr (26.)

LEIKIR DAGSINS
8-LIÐA ÚRSLIT:
NOREGUR - SPÁNN KL. 16.00
FRAKKLAND - DANMÖRK KL. 18.45

EM 
KVENNA 
2013

4-0  
Kirsi Heikkinen,
(Finnlandi)

Óskar Ófeigur Jónsson 
ooj@frettabladid.is
Skrifar frá Svíþjóð

EM KVENNA 
2013 

visir.is
Allt um leiki 
gærkvöldsins

Mörkin: 0-1 Guðmann Þórisson (15.), 0-2 Björn 
Daníel Sverrisson (49.), 0-3 Atli Viðar Björnsson 
(62.), 0-4 Atli Viðar Björnsson (72.).

KEFLAVÍK (5-3-2): Bergsteinn Magnússon 
4- Grétar Atli Grétarsson 4 (20. Benis Krasniqi 
5), Haraldur Freyr Guðmundsson 5, Ásgrímur 
Rúnarsson 4, Magnús Þór Magnússon 5, Frans 
Elvarsson 5, - Jóhann Birnir Guðmundsson 5 (77. 
Daníel Gylfason -), Bojan Stefán Ljubicic 5, Arnór 
Ingvi Traustason 5, - Elías Már Ómarsson 5 (84. 
Theódór Guðni Halldórsson -), Hörður Sveinsson 
4.

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 5, - Jón 
Ragnar Jónsson 6, Guðmann Þórisson 7, Brynjar 
Ásgeirsson 6, Sam Tillen 6, - Emil Pálsson 6, Björn 
Daníel Sverrisson 7(75. Böðvar Böðvarsson-) 
, Kristján Gauti Emilsson 6 (74. Einar Karl 
Ingvason-) , - Ingimundur Níels Óskarsson 6, Atli 
Guðnason 5, Atli Viðar Björnsson 8*.

Skot (á mark): 6-17 (0-11) Horn: 6-11

Aukaspyrnur fengnar: 9-12 Rangstöður: 1-3

Varin skot: Bergsteinn 6 -  Róbert 0

0-4
Nettóvöllurinn
Áhorf.: 670

 Garðar Örn 
Hinriksson (7)

FÓTBOLTI EM-ævintýri stelpnanna 
okkar endaði í gær með skelli á 
móti sterku liði Svía. Svíar unnu 
öruggan 4-0 sigur og tryggðu sér 
sæti í undanúrslitum á EM. Þetta 
var frábær keppni hjá íslensku 
stelpunum þótt endirinn hafi 
verið snubbóttur.

Vissulega voru  stelpurnar 
súrar og svekktar í leikslok að 
hafa ekki veitt þeim sænsku 
meiri keppni en byrjun leiksins 
varð algjör örlagavaldur í þess-
um stærsta leik í sögu íslensks 
fótbolta. Allt sem mátti ekki 
 gerast í upphafi leiks gerðist 
og eftirleikurinn var auðveldur 
fyrir sænska liðið sem skoraði 
fyrsta markið á 3. mínútu og var 
komið 3-0 yfir eftir tuttugu mín-
útur.

Það var hins vegar annars 
konar dramatík sem tók við eftir 
leikinn þegar öllum varð ljóst 
að landsliðsfyrirliðinn væri að 
kveðja stelpurnar. Mögnuðum 
ferli lauk nefnilega á Örjans Vall 
í Halmstad í gær. 19 ára lands-
liðsferli Katrínar Jónsdóttur lauk 
þegar hún fékk heiðurs skiptingu 
tíu mínútum fyrir leikslok. Í stað 
hennar kom Glódís Perla Viggós-
dóttir inn á, sem margir sjá sem 
eftirmann hennar í liðinu.

Táknræn stund 
„Það var táknræn stund þegar 
Glódís kom inn á fyrir Kötu. Kata 
hefur átt stórkostlegan landsliðs-
feril. Hún átti frábært mót og á 
mikinn heiður skilinn að hafa 
leitt liðið svona langt í þessari 
keppni,“ sagði landsliðsþjálfar-
inn Sigurður Ragnar Eyjólfsson.

„Það er leiðinlegt að við gátum 
ekki gefið henni betri leik. Hún 
er búin að eiga stórkostlegan 
landsliðsferil og ég vona að hún 
geti bara hugsað um Hollands-
leikinn eða eitthvað,“ sagði Guð-
björg Gunnarsdóttir, markvörður 
íslenska liðsins, eftir leikinn.

„Ég vildi enda þetta á betri leik 
og var að reyna það eftir leik að 
sækja einhverjar minningar 
frá Hollandsleiknum til þess að 
líða aðeins betur. Ég hugsa að 
það þurfi að líða smá tími og 
þá áttum við okkur á því hvaða 
árangri við höfum náð. Þetta er 
frábær árangur og nú vona ég að 
Ísland komi aftur á stórmót og 
nái að bæta þetta,“ sagði Katrín 
Jónsdóttir en hún gat ekki haldið 
aftur af tárunum í leikslok.

Grét eins og smábarn
„Ég var hálftóm í hausnum þegar 
ég var tekin út af og eftir leikinn 
voru meiri tilfinningar í gangi. 
Ég grét eins og smábarn en svona 
er þetta bara. Þetta er skrýtið, ég 
er búin að vera svo lengi í þessu 
og fótbolti er alltaf búinn að vera 
númer eitt. Ég elska að spila fót-

bolta og fórna öllu fyrir hann. 
Ég flutti 650 kílómetra til þess 
að geta verið í sem bestu standi 
til að spila fyrir landsliðið. Það er 
svolítið skrýtið að þetta sé búið. 
Það tekur víst eitthvað annað 
við en það segja þær mér  þessar 
stelpur sem hafa hætt,“ segir 
Katrín brosandi.

„Ég er sátt með mína frammi-
stöðu og með frammistöðu liðs-
ins. Það voru allir að leggja sig 
hundrað prósent fram og við 
náðum okkar markmiðum. Við 
ætluðum ekki að vera saddar og 
ætluðum að komast lengra. Við 
lentum á mjög góðum degi hjá 
Svíþjóð. Við getum byggt ofan á 
þetta. Það eru að koma upp ungar 
og efnilegar stelpur sem eru 
orðnar góðar. Ég held að fram-
tíðin sé björt,“ sagði Katrín.

Fyrirmynd fyrir okkur allar
Það voru fleiri en Katrín sem 
táruðust í leikslok. „Það er að 
sjálfsögðu erfitt að horfa á eftir 
henni. Katrín er frábær mann-
eskja og frábær knattspyrnu-
kona. Hún er mikil fyrirmynd 
fyrir okkur hinar með því að vera 
svona lengi í þessu og standa sig 
svona vel. Hennar verður sárt 
saknað,“ sagði Margrét Láta, sem 
reyndi að setja sig í spor Kötu.

„Ég fór að hágráta þegar hún 
kom út af því ég á eftir að sakna 
hennar og ég veit líka hvað þetta 
er erfitt fyrir hana. Hún getur 

verið virkilega stolt af sinni 
frammistöðu og öllu sem hún 
hefur gert fyrir íslenska kvenna-
knattspyrnu,“ sagði Margrét 
Lára.

Það verður vissulega skrýtið 
að sjá enga Katrínu Jónsdóttur 
þegar íslenska  kvennalandsliðið 
mætir til leiks í undankeppni 

HM. Það spilar enginn  endalaust 
og það vissu allir að það kæmi 
að þessari stundu. Við  kvöddum 
Ólaf Stefánsson í júní og 
 kveðjum Katrínu Jónsdóttur í 
júlí. Mikilvægi þessara tveggja 
miklu  leiðtoga verður aldrei 
metið til fulls og það er full 
ástæða til að segja: „Takk Kata“.

Tárin streymdu hjá Kötu
Ævintýri íslenska kvennalandsliðsins á EM í Svíþjóð endaði með 0-4 tapi á móti Svíum í átta liða 
 úrslitunum í gær. Þetta var 132. og síðasti landsleikur Katrínar Jónsdóttur. Hún endaði frábæran feril á 
frábærum árangri á EM en mun væntanlega reyna að gleyma lokaleiknum sem fyrst.

HÆTT  Katrín Jónsdóttir er hætt að leika með íslenska landsliðinu. Hún hefur staðið fyrir sínu fyrir land og þjóð og unnið 
ómetanlegt starf fyrir íslenska kvennaknattspyrnu. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Sigurður Ragnar Eyjólfs-
son gekk á milli leikmanna íslenska 

kvennalandsliðsins eftir leik og 
óskaði þeim til hamingju með 
frábæran árangur. Úrslit gærdags-

ins voru súr en svekktir leikmenn 
liðsins geta fyllst stolti yfir að hafa 
tekið þátt í því skrifa nýjan kafla í 
sögu íslensks fótbolta.

„Við fengum fyrsta stigið okkar í 
lokakeppni á þessu móti og náðum 
líka í fyrsta sigurinn. Við vorum í fyrsta 
skiptið í átta liða úrslitum og höfum 
náð að setja ný viðmið fyrir þetta 
landslið í framtíðinni,“ sagði Sigurður 
Ragnar Eyjólfsson, eftir leikinn.

„Ég sagði við stelpurnar eftir leik 
að gleyma því ekki að líta á mótið 
í heild sinni. Þær geta verið stoltar 
af árangrinum á mótinu og þær 
hafa staðið sig hrikalega vel. Þó að 
þær séu súrar og svekktar með að 
hafa tapað í dag [í gær] þá geta þær 
farið heim með mikið stolt,“ sagði 
Sigurður Ragnar.

„Það er stutt í undankeppni HM 
en minn samningur er í raun búinn. 
Ég og KSÍ höfum ekki sest niður og 
rætt framhaldið. Ákvörðunin liggur 
svolítið hjá þeim hvað þau vilja gera 
en ég er allavega mjög stoltur af því 
sem við höfum náð. Það var mikil 

heiður og forréttindi að fá að vinna 
með liðinu. Svo verðum við bara 
að sjá hvað gerist,“ sagði Sigurður 
Ragnar.

 - óój

Síðasti leikurinn undir stjórn Sigurðar Ragnars?

FRAMTÍÐIN  Það er óljóst hvort 
Sigurður haldi áfram. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir kom inn í 
byrjunarliðið fyrir Hólmfríði Magnúsdóttur 
í gær en Fríða tók út leikbann í tapinu á 
móti Svíum. 

„Það kemur rosalega mikill kraftur með Fríðu og 
hún er búin að standa sig frábærlega á þessu móti. 
Hún sýnir það aftur og aftur að hún er heims-
klassaleikmaður og okkar hættulegasta vopn 
fram á við með Margréti Láru. Við söknuðum 
Fríðu mjög mikið í dag og það er svekkjandi að 
hafa hana ekki. Þetta hefði kannski farið öðruvísi 
ef hún hefði verið með, maður veit aldrei,“ sagði 
Ólína eftir leikinn en Ólína var besti leikmaður-
inn hjá Íslandi í leiknum.

Við söknuðum Fríðu 

FÓTBOLTI Sara Björk Gunnars-
dóttir ætlar ekki að halda með 
Svíum á mótinu en þær slógu 
íslenska liðið út í gær. 

„Ég vona ekki að þær fari 
alla leið. Þær eru mjög góðar og 
voru of góðar fyrir okkur í dag. 
Þetta var frábær frammistaða 
hjá okkur á mótinu og við getum 
verið virkilega stoltar af því 
hversu langt við komust. Það er 
engu að síður mjög leiðinlegt að 
enda mótið á 4-0 tapi,“ sagði Sara 
Björk.  - ooj

Held ekki með 
Svíum

KVEÐJUSTUND  Liðsfélagar Katrínar kveðja hana hér eftir leikinn en fyrirliðinn átti 
erfitt með að fela tilfinningar sínar. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Mörkin:  0-1 Viðar Örn Kjartansson (23.), 0-2 
Andrés Már Jóhannesson (38.), 0-3 Viðar Örn 
Kjartansson (59), 1-3 Indri Áki Þorláksson (83.)w

VALUR (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 6 - Jónas Tór 
Næs 5, Matarr Jobe 3, Magnús Már Lúðvíksson 
5, Bjarni Ólafur Eiríksson 4 - Andri Fannar 
Stefánsson 3 (57. Stefán Ragnar Guðlaugsson 
4), Sigurður Egill Lárusson 3, Kristinn Freyr 
Sigurðsson 4 - Arnar Sveinn Geirsson 3 (57. Indriði 
Þorláksson 5), Daniel Craig Racchi 3, Kolbeinn 
Kárason 3 (65. Matthías Guðmundsson 4).

FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 6 - 
Andri Þór Jónsson 7, Kristján Hauksson 7, Sverrir 
Garðarsson 7, Ásgeir Örn Arnþórsson 6 - Ásgeir 
Börkur Ásgeirsson 8*, Oddur Ingi Guðmundsson 
7, Agnar Bragi Magnússon 7 (68. Davíð Einarsson 
5) - Elís Rafn Björnsson 8 (84. Davíð Þór 
Ásbjörnsson -), Andrés Már Jóhannesson 8, Viðar 
Örn Kjartansson 8.

Skot (á mark): 8-20 (3-9) Horn: 5-0

Aukaspyrnur fengnar: 11-12 Rangstöður: 2-2

Varin skot: Fjalar 6 -  Bjarni 2

1-3
Hlíðarendi
Áhorf.: 1048

 Magnús 
Þórisson (4)

Mörkin:  1-0 Garðar Jóhannsson (17.), 2-0 Veigar 
Páll Gunnarsson (26.), 3-0 Kennie Knak Chopart 
(78.), 3-1 Baldur Sigurðsson (91.).

STJARNAN (4-4-2): Ingvar Jónsson 5 - Jóhann 
Laxdal 7, Martin Rauschenberg 6, Daníel Laxdal 
7, Robert Sandnes 6 - Michael Præst 7, Kennie 
Chopart 8,* Atli Jóhannsson 8, Halldór Orri 
Björnsson 6 - Veigar Páll Gunnarsson 7 (71. Ólafur 
Karl Finsen), Garðar Jóhannsson 7 (78. Gunnar 
Örn Jónsson).

KR (4-3-3): Hannes Þór Halldórsson 6 - Haukur 
Heiðar Hauksson 5, Grétar Sigfinnur Sigurðsson 
6, Bjarni Guðjónsson 4, Gunnar Þór Gunnarsson 
3 - Brynjar Björn Gunnarsson 4, Jónas Guðni 
Sævarsson 4, Baldur Sigurðsson 5 - Atli 
Sigurjónsson 4(45. Kjartan Henry Finnbogason 
5), Óskar Örn Hauksson 4 (82. Þorsteinn Már 
Ragnarsson), Gary Martin 5 (60. Emil Atlason 4).

Skot (á mark): 17-11 (5-1) Horn: 6-6

Aukaspyrnur fengnar: 10-23 Rangstöður: 0-2

Varin skot: Ingvar 0 -  Hannes 2

3-0
Samsungvöllur
Áhorf.: 1979

 Þorvaldur 
Árnason (6)

Mörkin:  1-0 Jóhannes Karl Guðjónsson (31.), 2-0 
Gunnar Þorsteinsson ,sjálfsmark (44.), 2-1 Gunnar 
Már Guðmundsson (47.).

ÍA (4-3-3): Páll Gísli 5 - Einar Logi Einarsson 5, 
Thomas Sörensen 5, Andri Geir Alexandersson 
5, Joakim Wrele 6 - Arnar Már Guðjónsson 5 , 
*Jóhannes Karl Guðjónsson 7, Jón Vilhelm Ákason 
5 (53. Andri Adolphsson )- Eggert Kári Karlsson 5, 
Garðar Bergmann Gunnlaugsson 5, Ármann Smári 
Björnsson 5.

ÍBV (4-3-3): David James 5 - Arnór Eyvar Ólafsson 
5, Brynjar Gauti Guðjónsson 5, Eiður Aron 
Sigurbjörnsson 4, Matt Garner 5- Ragnar Leóson 
5 (46. Aaron Spear 5), Ragnar Pétursson 5 (46. 
Arnar Bragi Bergsson 5), Gunnar Þorsteinsson 
5 - Ian Jeffs 6 (84. Bradley Simmonds -) , Víðir 
Þorvarðarson 5, Gunnar Már Guðmundsson 6.

Skot (á mark): 7-12 (3-4) Horn: 5-8

Aukaspyrnur fengnar: 13-11 Rangstöður: 3-3

Varin skot: Páll 3 - David 2

2-1
Norðurálsvöll
Áhorf.: Óppgefið

 Gunnar Jarl 
Jónsson (6)

Mörkin:  0-1 Renee Troost (16.), 0-2 Árni 
Vilhjálmsson (18.), 1-2 Chukwudi Chijindu (75.).

ÞÓR (4-3-3): Joshua Wicks 6, - Guiseppe Funicello 
5, Andri Hjörvar Albertsson 5, Atli Jens Albertsson 
5 (76. Janez Vrenko - ), Ingi Freyr Hilmarsson 
6, - Ármann Pétur Ævarsson 5 (69. Edin Beslija 
-), Mark Tubæk 7, Orri Freyr Hjaltalín 6 - Jóhann 
Helgi Hannesson 7, Chukwudi Chijindu 8, Sveinn 
Elías Jónsson 6 (69. Sigurður Marínó Kristjánsson 
-)

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 
8 - Renee Troost 7, Sverrir Ingi Ingason 6, Þórður 
Steinar Hreiðarsson 5, Viggó Kristjánsson 6 - 
Finnur Orri Margeirsson 6, Andri Rafn Yeoman 6 
(46. Atli Fannar Jónsson 6), Olgeir Sigurgeirsson 
6 - Tómas Óli Garðarsson 6 (46. Guðjón Pétur 
Lýðsson 4), Árni Vilhjálmsson 7 (78. Elfar Árni 
Aðalsteinsson -), Ellert Hreinsson 6

Skot (á mark): 12-7 (5-3) Horn: 5-4

Aukaspyrnur fengnar: 12-8 Rangstöður: 0-2

Varin skot: Joshua 1 -  Gunnleifur 2

1-2
Þórsvöllur
Áhorf.: 945

 Guðmundur   
Guðmundsson   
(5)

FREISTANDI VIÐBÓT

FRJÁLSAR Hlauparinn Aníta Hin-
riksdóttir varð á laugardaginn 
Evrópumeistari í 800 metra hlaupi 
19 ára og yngri í Rieti á Ítalíu. 
Þessi 17 ára stúlka náði því þeim 
merka áfanga að verða heims- og 
Evrópumeistari í sömu vikunni en 
Aníta varð heimsmeistari í sömu 
grein þann 14. júlí á heimsmeist-
aramóti 17 ára og yngri. Aníta 
kom í mark á tímanum 2:01,14 eftir 
harða baráttu við hina úkraínsku 
Olena Sidorska en í fyrsta sinn 
í sumar fékk Aníta alvöru mót-
spyrnu, og hún stóðst prófið vel.  

„Það mátti alveg búast við því 
að hún fengi meiri samkeppni í 
úrslitahlaupinu,“ segir Gunnar Páll 
Jóakimsson, þjálfari Anítu. 

Olena Sidorska lét Anítu heldur 
betur hafa fyrir hlutunum í hlaup-
inu og þurfti sú íslenska að kreista 
fram síðustu dropana á lokasprett-
inum til að vinna hlaupið.

„Hún er tveimur árum eldri 
en Aníta og hefur verið að 
hlaupa á svipuðum tíma. Það var 
alveg ljóst að þetta yrði hennar 
 aðalkeppinautur. Ég átti í raun 
alveg eins von á því að Aníta myndi 
ekki vinna þetta mót og það kom 
mér í raun á óvart hversu mikla 
orku hún hafði eftir átökin í þess-
ari viku. Ég leit á þetta mót til að 
afla sér reynslu og nýta það síðan 
í framtíðinni og verð því að viður-
kenna það að ég bjóst ekki við gulli 
frá Anítu.“

Aníta er fædd þann 13.  janúar 
árið 1996 og atti því kappi við 
 stelpur sem eru tveimur árum 
eldri en hún í í Rieti.

„Aníta er eina stelpan sem tók 
þátt í þessu úrslitahlaupi sem 
verður gjaldgeng á þetta mót eftir 
tvö ár.“

ÍR-ingurinn Aníta Hinriks-
dóttir vann sér keppnisrétt á 
heimsmeistaramót fullorðinna í 
Moskvu, sem fer fram í ágúst, en 
tók þá ákvörðun að einbeita sér 
frekar að þessum tveimur ung-
lingamótum sem hún vann í síð-
ustu viku. 

„Á næsta ári fer fram heims-

meistaramót 19 ára og yngri en 
við erum aftur á móti að hugsa um 
að taka þátt á Evrópumeistaramóti 
fullorðinna og taka þá það skref. 
Við Íslendingar höfum áður átt 
flott frjálsíþróttafólk sem hefur 
verið að standa sig vel á alþjóð-
legum mælikvarða en vissulega 
hefur enginn áður unnið þessi 
mót og það bendir margt til þess 
að Aníta sé okkar allra mesta efni 
í sögunni.“ 

 stefanp@frettabladid.is

Mesta efni sögunnar 
Hin 17 ára Aníta Hinriksdóttir náði þeim ótrúlega áfanga að verða heims- og 
Evrópumeistari í sömu vikunni. Næsta skref eru fullorðinsmótin en það er á 
dagskrá hjá hlauparanum á næsta ári. Aníta er mesta efni Íslands fyrr og síðar.

EINSTÖK  Aníta Hinriksdóttir skrifaði nafn sitt í íslenskar sögubækur um helgina en 
hún leggur drög að keppni meðal fullorðinna.  NORDICPHOTOS/GETTY 
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

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

STÖÐ 2

SKJÁREINN

Lengi getur 

nýju fólki

F
ÍT

O
N

 /
 S

ÍA

19.00 Friends (24:24) 

19.25 Two and a Half Men (17:24)

19.45 The Simpsons (6:22) 

20.10 The O.C. (22:27) 

20.55 Holidate (9:10) 

21.40 Holidate (10:10) 

22.25 Hart of Dixie (15:22) 

23.10 Hart of Dixie (16:22) 

23.55 The O.C. (22:27) 

00.40 Holidate (9:10)

01.25 Holidate (10:10)

02.10 Hart of Dixie (15:22) 

02.55 Hart of Dixie (16:22) 

03.40 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví 

15.50 EM kvenna í fótbolta (Noregur-
Spánn (8 liða úrslit)) BEINT.
17.51 Angelo ræður (29:78) (Angelo 
Rules)
17.58 Skoltur skipstjóri (3:26) (Kaptein 
Sabeltann)
18.12 Grettir (29:54) (Garfield Shorts)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Matartíminn–  Í þjónustu góða 
bragðsins (4:5)  
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Hraðskreiðir draumar (Racing 
Dreams)
21.15 Hefnd (21:22) (Revenge) 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Spilaborg (12:13) (House of Cards) 
Bandarísk þáttaröð um klækjastjórnmál 
og pólitískan refskap þar sem einskis er 
svifist í baráttunni. 
23.15 Sherlock (3:3) (Sherlock)  Breskur 
sjónvarpsmyndaflokkur byggður á 
sögum eftir Arthur Conan Doyle. Atriði 
í myndunum eru ekki við hæfi ungra 
barna. (e)
00.45 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 America‘s Funniest Home Vid-
eos (6:44)
07.35 Everybody Loves Raymond 
(12:25)
08.00 Cheers (20:22)
08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.00 The Good Wife (6:22)
16.45 Judging Amy (22:24)
17.30 Dr. Phil
18.15 Top Gear Australia (5:6)
19.05 America‘s Funniest Home 
 Videos (7:44)
19.30 Everybody Loves Raymond 
(13:25)
19.55 Cheers (21:22)   
20.20 Parenthood (16:18)   
21.10 Hawaii Five-0 (22:24) 
22.00 NYC 22 (7:13)  
22.45 CSI: New York (15:22)  
23.25 Law & Order (13:18)   
00.15 Last Comic Standing (4:10)
01.40 Hawaii Five-0 (22:24)
02.30 NYC 22 (7:13)
03.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.05 Opna breska 
meistaramótið 2013 (4:4) 15.50 The Open 
Championship Official Film 1984 16.45 Opna 
breska meistaramótið 2013 (4:4) 00.30 ESPN 
America

15.50 EM kvenna í knattspyrnu, 8-liða 
úrslit (Noregur-Spánn (8 liða úrslit))BEINT
18.00 Unglingalandsmót UMFÍ (4) Í 
þættinum er fjallað um unglingalandsmót 
UMFÍ sumarið 2012
18.35 EM kvenna í knattspyrnu, 8-liða 
úrslit (Frakkland-Danmörk (8-liða úrslit)) 
BEINT
20.30 Mótorsport
21.00 EM kvenna í knattspyrnu (Noreg-
ur-Spánn (8 liða úrslit))(e)
22.45 EM kvenna í knattspyrnu (Frakk-
land-Danmörk (8-liða úrslit)) (e)

STÖÐ 2 kl. 21.30
The Newsroom 
Önnur þáttaröðin af þessum 
mögnuðu og dramatísku þátt-
um sem gerast á kapal-
stöð í  Bandaríkjunum 
og skartar meðal annars 
Jeff  Daniels í hlutverki 
fréttalesara stöðvar-
innar.

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle (6:22) 
08.30 Ellen (4:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (120:175) 
10.15 Wipeout
11.05 Hawthorne (6:10)
11.50 Falcon Crest (9:28) 
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (34:37) 
14.20 American Idol (35:37) 
15.00 ET Weekend
15.45 Villingarnir 
16.05 Lukku láki 
16.25 Ellen (5:170) 
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan (20:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður 
19.15 The Big Bang Theory (19:23) 
19.35 Modern Family
20.00 Nashville (5:21) Dramatískir 
 þættir þar sem tónlistin spilar stórt hlut-
verk og fj allar um kántrí-söngkonuna 
Rayna James sem muna má sinn fífi l 
fegurri og ferillinn farinn að dala.
20.45 Suits (16:16) Önnur þáttaröðin 
um hinn eitursnjalla Mike Ross, sem áður 
fyrr hafði lifi brauð sitt af því að taka 
margvísleg próf fyrir fólk gegn greiðslu. 
21.30 The Newsroom (2:10) Önnur 
þáttaröðin af þessum mögnuðu og 
dramatísku þáttum sem gerast á kapal-
stöð í  Bandaríkjunum og skarta Jeff  Dani-
els í hlutverki fréttalesara stöðvarinnar.
22.20 Boss (6:10) 
23.15 The Big Bang Theory (7:24) 
23.40 Mike & Molly (17:23) 
00.00 How I Met Your Mother 
(2:24) 
00.25 White Collar (16:16) 
01.10 Weeds (13:13) 
01.40 The Following (7:15) 
02.25 The Following (8:15) 
03.10 Undercovers (8:13) 
03.55 Savage Grace
05.30 Fréttir og Ísland í dag

11.40 Serious Moonlight
13.05 Pétur og kötturinn Brandur 2
14.25 The Help 
16.50 Serious Moonlight
18.15 Pétur og kötturinn Brandur 2
19.35 The Help
22.00 J. Edgar
00.15 The Messenger
02.10 Tenderness
03.50 J. Edgar 

20.00 Sjálfstætt fólk
20.25 Matarást með Rikku (10:10) 
20.55 The Practice (13:21) 
21.40 Cold Case (12:24) 
22.50 Matarást með Rikku (10:10) 
23.20 The Practice (13:21) 
00.05 Cold Case (12:24) 
00.50 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

07.00 Lalli 07.05 Lalli 07.10 Refurinn Pablo 
07.15 Litlu Tommi og Jenni 07.40 Brunabílarnir 
08.05 Svampur Sveinsson 08.25 Dóra könnuð-
ur 08.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar  09.10 
Strumparnir 09.35 Waybuloo 09.55 Áfram 
Diego, áfram! 10.15 Ærslagangur Kalla kanínu 
og félaga 10.40 Histeria! 11.05 Doddi litli og 
Eyrnastór 11.15 Latibær 11.40 Lalli 11.45 Lalli 
11.50 Refurinn Pablo 11.55 Litlu Tommi og 
Jenni 12.20 Svampur Sveinsson 12.40 Dóra 
könnuður 13.05 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
13.30 Strumparnir 13.55 Waybuloo 14.15 
Áfram Diego, áfram! 14.40 Ærslagangur Kalla 
kanínu og félaga 15.05 Histeria! 15.25 Doddi 
litli og Eyrnastór 15.35 Latibær 16.00 Lalli 
16.05 Lalli 16.10 Refurinn Pablo 16.15 Litlu 
Tommi og Jenni 16.40 Svampur Sveinsson 
17.00 Dóra könnuður 17.25 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 17.50 Strumparnir 18.15 
Waybuloo 18.35 Áfram Diego, áfram! 19.00 
Ærslagangur 19.25 Doddi litli og Eyrnastór 
19.35 Latibær

07.00 Stjarnan - KR
18.00 Þýski handboltinn: Flensburg 
- Fuchse Berlin Útsending frá leik Flens-
burg og Fuchse Berlin í þýsku úrvalsdeild-
inni í handbolta.
19.25 Ben Curtis á heimaslóðum 
Skemmtilegur golfþáttur með David 
Feherty.
20.10 Stjarnan - KR
22.00 Pepsi mörkin 2013 Mörkin og 
marktækifærin í leikjunum í Pepsi-deild 
karla í knattspyrnu.
23.15 Stjarnan - KR
01.05 Pepsi mörkin 2013

18.00 LEIKMAÐURINN: Hermann 
Hreiðars son Guðmundur Benediktsson 
 stýrir þætti um ensku stórliðin. Í þessum 
þætti ræðir hann við leikmenn sem hafa 
tekið þátt í baráttunni í þessari sterkustu 
deild í heimi.
18.40 Premier League World
19.10 Thai XI - Man. Utd. Útsending frá 
leik Manchester United og úrvalsliðs frá 
 Tælandi.
20.50 A-League All Stars - Man. Utd. 
 Útsending frá leik Manchester United og 
 úrvalsliðs áströlsku úrvalsdeildarinnar.
22.30 Preston - Liverpool
00.10 The Battle of the Stars

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

Rás 2 kl. 12.45
Poppland
Meðal fastra dagskrár-
liða eru  Tónlistarfréttir, 
Plötur vikunnar, 
Nýjasta tækni og 
vísindi, Einu sinni 
var, Nýjustu fréttir af 
Elvis og tunglinu, 
Bíóumfj öllun á 
þriðjudögum og 
fl eira. Umsjónar-
menn eru Ólafur 
Páll Gunnarsson 
og Matthías Már 
Magnússon.

Suits
STÖÐ 2 KL. 20.45 Lögfræðingurinn 
harðsvíraði, Harvey Specter, kemur 
auga á kosti hins eitursnjalla Mike Ross 
og útvegar honum vinnu á lögfræði-
stofu sinni. Þetta er önnur þáttaröðin 
af Suits.

Cold Case
STÖÐ 2 GULL KL. 21.40 Lily Rush er 
rannsóknarkona hjá lögreglunni í Fíla-
delfíu sem hefur þarft verk að vinna. 
Hún rannsakar gömul mál sem hafa 
aldrei verið leyst og þarf að beita 
kænsku og klókindum til þess. 

 House of Cards
RÚV KL. 22.20  Bandarísk þáttaröð um 
kækjastjórnmál og pólitískan refskap þar 
sem einskis er svifi st í baráttunni. Þing-
fl okksformaðurinn Francis Underwood 
veit af öllum leyndarmálum stjórnmál-
anna og er tilbúinn að svíkja hvern sem 
er svo að hann geti orðið forseti.
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Mazda CX-5 er framúrskarandi jeppi búinn byltingarkenndri SkyActiv spartækni Mazda. Ný og öflug vélalína, ný 6 þrepa
sjálfskipting og nýr hástyrktarundirvagn gera nýju SkyActiv spartækni Mazda einstaka. Hún skapar fádæma sparneytni 
samanber nýju bensínvélina sem notar einungis 6,6 lítra með sjálfskiptingu.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is
Mazda CX-5 4WD 2,0i SkyActiv bensín. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,6 l/100 km.  CO2 losun 155 g/km. 
Útbúnaður bíls getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.

Skynvætt fjórhjóladrif (4WD), blindpunktsaðvörun (RVM) og snjallhemlunarkerfi (SCBS) gera Mazda CX-5 öruggari. 
Bluetooth símabúnaður, i-stop spartækni, snertiskjár, mikið innanrými, 1800 kg dráttargeta, 21 cm veghæð og stórt 
farangursrými skapa þér frábært notagildi. 

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga frá kl. 9-17.

Komdu í reynsluakstur.
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App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

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

„Ég er mjög ánægður með það efni 
sem er búið að taka upp. Þetta verk-
efni er búið að þróast í smá tíma 
og fljótlega munum við deila þessu 
með fólki,“ segir Barði Jóhannsson, 
sem er betur þekktur sem Barði í 
Bang Gang, um samstarf sitt og JB 
Dunckel, annars forsprakka hljóm-
sveitarinnar Air. 

Saman hafa þeir stofnað hljóm-
sveitina Starwalker en mikil dulúð 
hefur fylgt þessu verkefni og segir 
Barði að þeir vilji sem minnst segja 
þar til í lok sumars.

„Við höfum verið að halda þessu 
meira fyrir vini okkar á meðan við 
erum að vinna í þessu.“

Þeir félagar hafa verið að vinna 
að tónlist saman með hléum í 
 nokkurn tíma og að sögn Barða má 
eiga von á stuttskífu og myndbandi 
frá þeim á næstu misserum. 

Stofnuð hefur verið Facebook-
síða hljómsveitarinnar þar sem 
hægt er að sjá nokkra sekúndna 
klippu frá hljómsveitinni. 

Brot úr tónlistarmyndbandi með 
hljómsveitinni er síðan væntanlegt 
í lok sumars.

Hljómsveitin Air nýtur  mikilla 

vinsælda um allan heim en hljóm-
sveitin spilaði í Laugardalshöll árið 
2007. Önnur breiðskífa  hennar, 
Moon Safari, fór á topp vinsældar-
lista en einnig samdi  hljómsveitin 
tónlistina fyrir mynd Sofiu 
 Coppola, The Virgins Suicides.

 - hó

Stofnar hljómsveitina 
Starwalker með meðlimi Air
Mikil dulúð yfi r verkefni þeirra Barða í Bang Gang og JB Dunckel.

STARWALKER 
 Þeir Barði 
Jóhanns-
son og JB 
Dunckel eru 
hljómsveitin 
Starwalker.

„Þegar ég sá þessar græjur 
 hugsaði ég með mér að ég yrði 
hreinlega að fá að nota þær,“ 
segir tónlistarmaðurinn Davíð 
 Berndsen, sem um þessar  mundir 
vinnur að gerð nýrrar plötu ásamt 
Sveinbirni Thorarensen, öllu 
þekktari undir listamanns nafninu 
Hermigervill. 
Davíð var nýverið í Hollandi þar 
sem hann komst í kynni við heima-
mann sem hafði keypt græjur úr 
upptökustúdíói þýsku rafhljóm-
sveitarinnar Kraftwerks. Það varð 
úr að Davíð fékk leyfi til þess að 

nota græjurnar við upptökur á 
eigin efni. „Sveinbjörn bjó í Ant-
werpen og hann tók bara fyrstu 
lest yfir og við fórum strax að 
vinna í efninu,“ segir Davíð. Þeir 
félagar luku við titillag plötunnar 
og ber lagið heitið Planet Earth. 
„Þarna fengum við loksins þetta 
„sound“ sem við vorum að leita að 
og er lagið undir miklum áhrifum 
frá Kraftwerk,“ bætir Davíð við. 
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
tvíeykið starfar saman en Svein-
björn var Davíð innan  handar 
við gerð plötunnar Lover in 

the Dark sem kom út árið 2009. 
Platan sem nú er í  undirbúningi 
kemur með haustinu en titil-
lagið, Planet Earth, fer í  spilun 
á næstu dögum. Hann segir 
þá félaga deila gríðarlegum 
áhuga á gömlum græjum líkt og 
þeirri sem var í eigu Kraftwerk. 
„Tónlistin sem við gerum er undir 
miklum áhrifum eitís-tónlistar og 
við erum aðallega að nota svona 
gamlar græjur. Við eyðum nánast 
öllum laununum okkar í að kaupa 
svona gamalt drasl,“ segir Davíð 
hress að lokum. -ka

Komust í klikkaðar græjur frá Kraft werk
Berndsen og Hermigervill vinna að gerð nýrrar plötu en titillagið var unnið með græjum frá Kraft werk.

KOMUST Í FEITT  Þeir Berndsen og 
Hermigervill vinna að nýrri plötu. Titillag 
hennar er tekið upp með græjum sem 
áður voru í eigu Kraftwerk. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„IAMNOBODI er að gera góða hluti 
þessa dagana með lagið 
BDKMV Refix feat. The Clubcasa 
Chamber Orchestra. Þetta hressir, 
kætir og kemur vikunni af stað.“
Benedikt Freyr Jónsson, tónlistarmaður og 
verkefnastjóri.

MÁNUDAGSLAGIÐ

„Síðustu þrjár, fjórar vikur er 
gjörsamlega allt búið að vera á 
hvolfi hjá okkur. Það er eiginlega 
bara ekkert laust sæti í  sólina,“ 
segir Inga Birna  Ragnarsdóttir, 
framkvæmdastjóri sölu- og 
markaðs sviðs hjá Wow air. 

Íslendingar víða um land 
hafa vafalaust ergt sig á  heldur 
dræmu sumri það sem af er. 
Voru sólskinsstundir í Reykja-
vík í júnímánuði aðeins 121,7, 
eða 40 stundum undir meðallagi, 
og hefur ekki verið álíka sólar-
lítið í Reykjavík frá árinu 1995. 
Inga Birna segir að  sölufulltrúar 
Wow air hafi vel fundið fyrir 
gremju viðskiptavinanna vegna 
veðurfarsins og að mikil aukn-
ing hafi verið í bókunum. Þá sé 
 nánast fullt í hvert einasta flug 

til  Barcelona, Alicante og  Mílanó. 
„Þetta er orðið þannig að við erum 
í rauninni að markaðssetja  London 
og Kaupmannahöfn sem sólar-
landaferðir, enda er alveg hægt að 
komast á strendur þar.“ Hún segir 
þetta þó ekkert skrýtið. „Maður 
vaknar á hverjum morgni í roki 
og rigningu. Þetta hefur auðvitað 
áhrif á skapgerðina.“ 

Undir þetta tekur Svana Emilía 
Kristinsdóttir hjá Heimsferðum. 
„Það er gjörsamlega allt upp-
bókað hjá okkur. Það er  hreinlega 

slegist um það ef einhver sæti 
koma inn. Það losnuðu fimm 
sæti til  Krítar og þau voru farin 
á  korteri.“ Hún segir að marg-
ir þeirra sem hringja inn hafi 
 leitað á fjölda ferðaskrifstofa en 
að nánast allt sé uppbókað. „Fólk 
er orðið pirrað og ég skil það vel. 
Veðrið er ömurlegt. Hjá Heims-
ferðum er kannski laust eitt og 
eitt sæti á stangli en annars er í 
rauninni ekkert að fá fyrr en um 
miðjan ágúst.“

 kristjana@frettabladid.is

Sólarlandaferðirnar 
nánast uppseldar
Íslendingar fl ykkjast til útlanda og hafa sölufulltrúar ferðaskrifstofanna varla 
undan við bókanir. Allar utanlandsferðir eru uppseldar hjá Heimsferðum.

Blaðamaður hafði samband við fjölda sólbaðsstofa á höfuðborgarsvæðinu 
og fékk alls staðar að heyra að ásóknin hefði verið mjög góð í sumar. „Ég 
get allavega ekki kvartað,“ sagði eigandi sólbaðsstofu í Kópavogi þegar 
hann var spurður út í vinsældir ljósabekkjanna.

Nóg að gera hjá sólbaðsstofunum

VEÐRINU UM 
AÐ KENNA 
 Gríðarleg aukning 
hefur verið í 
bókunum hjá 
íslenskum ferða-
skrifstofum í 
sumar. Inga Birna 
Ragnarsdóttir hjá 
Wow air segir að 
ferðaskrifstofan 
markaðssetji nú 
London og Kaup-
mannahöfn sem 
sólarlandaferðir.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Til hamingju stelpur!
Við óskum íslenska kvennalandsliðinu í knattspyrnu og 
Íslendingum öllum til hamingju með glæstan árangur á  
EM í Svíþjóð. Landsbankinn er stoltur bakhjarl landsliðsins.

Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir  
og Sara Björk Gunnarsdóttir
fagna sigri gegn Hollandi á EM 
í knattspyrnu í Svíþjóð.



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Umfj öllun: Svíþjóð - Ísland 4-0 | 

Ísland úr leik á EM
2 Einn meiddur eft ir fl ugóhapp á Kefl a-

víkurfl ugvelli
3 Málshöfðunin tilraun til þöggunar
4 Mótmæli vegna Trayvon Martin 

halda áfram
5 Maðurinn er í rugluðu formi

Rýming!

afsláttur

af öllum 
vörum

Opið virka daga frá kl. 11 til 18 
laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512 

Barnafatnaður frá

Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

  70%

Nú er 
opio allan 

sólarhringinn 
í Engihjalla

 www.forlagid.i s 

Ekki villast!
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NÝ LANDS-

HLUTAKORT 
Í ÖSKJU

Fjölmenni í afmælisveislu
Handboltakappinn Daníel Örn 
Einarsson hélt upp á tuttugu og fimm 
ára afmælið sitt á skemmtistaðnum 
Dolly á föstudagskvöldið. Þar var var 
mikið um dýrðir og mikill fjöldi gesta 
heiðraði afmælisbarnið, sem var að 

vonum glaður. Í veislunni 
mátti sjá mörg 
þekkt andlit á borð 
við Dóru Takefusa, 
Þórunni Antoníu og 
hljómsveitarmeðlimi 

Of Monsters 
and Men, 
sem hafa 
verið á ferð 
og flugi um 
heiminn. 
Daníel 
sjálfur 
er, sem 
kunnugt er, 
nýgenginn 
til liðs við 
glænýja 
handbolta-
deild KR. 

Hljómsveitin Sísý Ey hefur vakið mikla 
athygli undanfarin misseri. Lagið Ain‘t 
got nobody hefur verið í töluverðri 
spilun og á meðal heitustu smella 
ársins. Hljómsveitin spilaði á Sónar-
hátíðunum, bæði á Íslandi og á Spáni, 
og þótti standa sig með stakri prýði. 
Það virðist þó hafa komið upp ósætti á 
meðal hljómsveitarmeðlima og nú lítur 
út fyrir að Carmen Jóhannesdóttir sé 
horfin á braut úr bandinu, sem hún 
setti saman fyrir um ári síðan. Eftir 
standa þó systurnar þrjár, Eyþórsdætur, 
og hinn taktvísi Oculus. Samkvæmt 
heimildum blaðsins hyggst bandið 
halda áfram þrátt fyrir brotthvarf 
Carmenar. 

Carmen hætt í Sísý Ey

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