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Leyfa landtökubyggðir
Ísraelsk stjórnvöld hafa gefið 
landtökumönnum leyfi til að reisa 
byggingar með 1.200 nýjum íbúðum 
á herteknum svæðum á Vestur-
bakkanum. 10
Prestur gengur á fjöll   Þorgrímur 
Daníelsson prestur stefnir á að ganga 
á þrjátíu tinda og fjöll í ágústmánuði 
til styrktar Landspítalanum. 2
Íslendingur játar morð  Íslenskur 
maður játar að hafa myrt norskan 
útvarpsmann í maí. 2
Hagnast á viðræðum   Íslenskur 
stjórnsýslufræðingur segir íslenskt 
samfélag hafa hagnast á aðildarvið-
ræðum við Evrópusambandið. 6

SKOÐUN Guðmundur Andri Thorsson 
spyr hvort samfélagið geti lifað með 
því að líða ránskap.  13

MENNING Hörður Ingason, ljósmynd-
ari í Danmörku, myndaði tískuþátt 
fyrir Costume.  26

SPORT Chuck Chijindu hjá Þór er 
nammigrís. Væri til í helmingsafslátt á 
laugardögum vestanhafs. 22

Ómissandi

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

UMFERÐARMÁL Fjórir hafa látist 
í þremur umferðarslysum sem 
öll áttu sér stað í síðustu viku. 
Allt árið í fyrra létust níu manns 
í umferðarslysum. Nú þegar er 
tala látinna í ár komin upp í tíu 
og er þó hálfur fimmti mánuður 
eftir af árinu.

„Þetta er sársaukafull áminn-
ing um það að við þurfum stöð-
ugt að halda fókus og vera með 
athyglina í lagi,“ segir Einar 
Magnús Magnús son, kynninga-
stjóri hjá Samgöngustofu. 

Banaslysin fjögur, sem bar að 
frá sunnudeginum 3. ágúst til 
laugardagsins 10. ágúst, urðu öll á 
Suðurlandsvegi. Á vef Umferðar-

stofu eru merkt banaslys og slys 
sem skilgreind eru sem alvar-
legt slys. Þar má sjá að á síðasta 
ári urðu þrettán alvarleg slys á 
Suðurlandsvegi á kaflanum frá 
Kirkjubæjarklaustri til Reykja-
víkur og eitt banaslys. Það bana-
slys varð reyndar mjög nærri 
þeim stað þar sem tvær  stúlkur 
létust í bílslysi síðastliðinn 
sunnudag. Sjö alvarleg slys urðu 
á  kaflanum frá Hellu til Reykja-
víkur á síðasta ári en þetta er 
tæplega hundrað kílómetra leið. 

„Ef menn hefðu ekki farið 
svona fram úr sér þegar þeir sam-
þykktu á Alþingi, gegn áliti sér-
fræðinga, að fara svokallaða 2+2 

leið við að breikka Suður landsveg 
þá má ætla að við  byggjum við 
mun meira umferðar öryggi en 
raun ber vitni í dag,“ segir Einar 
Magnús. 

„Hefðu menn farið hófsamari 
og ódýrari leiðir værum við með 
öruggari Suðurlandsveg í dag. En 
menn fóru fram úr sér í kappinu 
og því varð minna úr en annars 
hefði orðið. Þó vil ég ítreka það 
að þær úr bætur sem hafa verið á 
teikniborðinu hefðu ekki komið í 
veg fyrir þessi hörmulegu bana-
slys undanfarna viku þar sem þau 
voru utan þeirra svæða sem þar 
voru tekin til.“ 

  jse@frettabladid.is

Fleiri banaslys orðið í 
ár en allt árið í fyrra
Fjórir hafa látist í þremur umferðarslysum sem bar að á einni viku. Öll slysin urðu 
á Suðurlandsvegi. Nú þegar hafa fleiri látist í umferðinni en allt árið í fyrra.  

MANNLÍF Aðstandendur Sjóræn-
ingjahússins á Patreksfirði vinna 
hörðum höndum að því að geta 
boðið matargestum sínum upp 
á að veiða sjálfir í matinn frá og 
með næsta vori. Að sögn  Davíðs 
Rúnars Gunnarssonar, annars eig-
enda Sjóræningjahússins, verður 
flotbryggju komið fyrir í fjörunni 
aftan við húsið og þaðan munu 
gestir sækja matinn í  greipar 
ægis.

Hann segir hugmyndina hafa 
legið í augum uppi, Patreks fjörður 
sé sjávarþorp þar sem stutt sé í 
hráefnið og ekkert því til fyrir-
stöðu að Patreksfjörður verði líka 
gott sjávarréttaþorp.

Nú standa þau hjónin, Davíð 
Rúnar og Alda Davíðsdóttir, í 
samningaviðræðum um sölu á 
Sjóræningjahúsinu. Nýir  eigendur 
munu svo gera húsið upp en lang-
stærsti hluti þess er ónothæfur í 
dag. 

Hugmyndin er svo að þau muni 
leigja húsið af nýjum eigendum 
þegar allt er gengið í gegn. Þótt 
hnúfubakar hafi oft fylkt liði inn 
Patreksfjörð verða ekki auglýstar 
hvalaskoðunarferðir, til þess eru 
ferðir hnúfubaksins of óstopular. 
„Hins vegar er hægt að ganga að 
hrefnunni vísri á matseðlinum,“ 
segir Davíð Rúnar.

 jse/sjá síðu 4

Unnið er að miklum breytingum á Sjóræningjahúsinu á Patreksfirði:

Gestir ná í matinn í ægisgreipar

SLYS Þyrla Landhelgisgæslunnar 
sótti slasaða konu upp á Lang-
jökul um hálffimmleytið í gær-
dag. Konan hafði fallið af vél-
sleða og hlaut slæm bakmeiðsli 
og var því flutt á Borgarspítal-
ann. Ekki er um alvarlega áverka 
að ræða.
Hún er erlendur ferðamaður. 
Hún var í skipulagðri sleðaferð á 
jöklinum. Tilkynnt var um slysið 
rétt fyrir klukkan fjögur. Skil-
yrði voru góð til þyrluferðar svo 
björgunarferðin var skjót. - jse

Ferðamaður féll af vélsleða:

Þyrla sótti konu 
á Langjökli 

INDÓNESÍA, AP Sex manns hafa 
látið lífið á Indónesíu vegna eld-
goss sem hófst á laugardaginn. 
Þeir höfðu ekki viljað yfirgefa 
heimkynni sín þegar stjórnvöld 
hvöttu til þess á síðasta ári.

Eldgosið í fjallinu Rokatenda 
hófst á laugardag á eyjunni Palue 
í austanverðum eyjaklasanum. 

Þúsundir manna hafa verið 
fluttar burt síðan á laugardag 
en þeir sem létust voru á 
slóðum sem strax á síðasta ári 
þóttu varhugaverðar, eftir að 
jarðskjálftavirkni tók að aukast 
og merki um yfirvofandi eldgos 
urðu æ sterkari. - gb

Eldgos á Indónesíu:

Sex létu lífið en 
aðrir forða sér

ROKATENDA SPÝR ÖSKU  Eldgos á 
eyjunni Palue hófst á laugardag.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STUTT Í RISAARMA HAFSINS  Það er 
svo sem ekki langt að sækja hráefnið í 
góða máltíð í Sjóræningjahúsið.

Bolungarvík 13°  SV 6
Akureyri 15°  S 2
Egilsstaðir 14°  SV 2
Kirkjubæjarkl. 15°  SV 2
Reykjavík 13°  V 2

Sólin lætur sjá sig  um allt land í dag. 
SV-læg átt, 5-10 m/s NV-til og með 
N-ströndinni, annars hægari. Þykknar 
upp V-til í kvöld. Hiti 10-17 stig. 4

FÁNAFLÓÐ  Litadýrðin var mikil á hinni árlegu Gleðigöngu, líkt og myndin ber vitni um. Þessir ökuþórar fóru fyrir göngunni á 
mótorfákum sínum, þöndu vélar sínar og létu í sér heyra.  sm / sjá síðu 8 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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SPURNING DAGSINS

SAMFÉLAGSMÁL Þjóðkirkjan  stendur 
fyrir söfnun til handa Landspítal-
anum en þar er brýn þörf á nýjum 
línuhraðli, sem er geislatæki notað 
til krabbameinsmeðferðar. Til að 
hnykkja á því hefur Þorgrímur 
Daníelsson, prestur á Grenjaðar-
stað, tekið sig til og stefnir á að 
ganga á þrjátíu tinda og fjöll áður 
en ágústmánuður er allur.

Hann hefur nú þegar gengið á 
þrettán tinda. „Ef þetta væri hand-
boltaleikur þá mætti segja að ég sé 
með yfirhöndina nú þegar seinni 
hálfleikur er að hefjast,“ segir 
Þorgrímur. Hann segist þó vel 
meðvitaður um það að vegir guðs 
séu órannsakanlegir. 

Hann segir veruna uppi á 
 fjöllum vissulega hafa áhrif á sig. 
„Það er líka margt sem segir frá í 
Biblíunni sem gerist einmitt uppi 
á fjöllum. Davíð byggir borg uppi 
á fjalli, Jesús heldur fjallræðuna, 
Jesús fór með þá Pétur, Jakob 
og Jóhannes upp á fjall og um-
myndaðist þar og svo fór Móses 
upp á fjall og kom niður með  
 boðorðin tíu.“ 

En hvað kemur Þor grímur með 
af fjöllum? „Það v erður kannski 
ekkert á við hann Móses,“ segir 
hann og hlær við. „En maður 
losnar náttúrulega úr  viðjum 
daglegs amsturs og þá sér maður 
ýmsa hluti skýrar. Það er eins 
og maður losni við  hismið. Eitt 
af því sem fer um huga minn á 
 þessum ferðum er að mér finnst 
við  einmitt eyða of  miklum tíma 
í það sem í raun skiptir ekki máli 
og þá á kostnað þess sem ein-
mitt skiptir öllu máli. Svo er ég 
 kominn á þann aldur að ég velti 
því mikið fyrir mér til hvers 
maður hafi lifað og hvort maður 
hafi gert gagn og þá hvernig sé 
best að lifa þannig að sem mest 
gagn sé af. Er þetta ekki ágætis 
veganesti sem maður kemur með 
frá fjöllum?“

Þorgrímur segist skipuleggja 

sig þrjá daga fram í tímann. Hann 
velur tindana til dæmis með hlið-
sjón af veðri en hann  stefnir 
á að klífa tinda í öllum lands-
fjórðungum. „Svo hafa gaman-
samir menn verið að skora á mig 
að ég haldi upp á tuttugu ára 
vígslu afmæli uppi á Kerlingunni,“ 
segir hann og hlær við, enda sígilt 
gaman mál að presturinn fari upp 
á Kerlinguna. Hann segist reyndar 
verða svolítið ásfanginn af hverju 
fjalli sem hann fer á þannig að 
gera má því skóna að hann muni 
jafnframt falla fyrir Kerlingunni.

 jse@frettabladid.is

Vilja að klerkur fari 
upp á Kerlinguna
Guðsmaður ætlar að ganga á þrjátíu tinda í ágúst til að leggja sitt af mörkum til 
góðgerðasöfnunar. Gamansamir menn skora á hann að halda upp á vígsluafmæli 
uppi á Kerlingunni. Segist koma með eitthvað minna af fjöllum en Móses forðum. 

Söfnunarreikningur Landspítala-
söfnunarinnar er 0301-26-
050082, kennitala: 460169-6909.

Hægt er að fylgjast með og 
heita á Þorgrím á fésbókinni. 
Síðan heitir 30 tindar í ágúst.

Söfnun Þjóðkirkj-
unnar fyrir Land-
spítalann

GUÐSMAÐUR KOMINN AF FJÖLLUM  Múhameð fékk sína köllun á fjalli og Móses 
borðorðin. Margt hefur Þorgrími hlotnast á fjallgöngum sínum þótt kannski teljist 
það smátt í þessum samanburði. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á TINDINUM  Það er ekki aðeins 
útsýnið sem er flott frá toppnum, margt 
í lífinu lítur öðruvísi út þegar maður er 
þarna uppi.

UMHVERFISMÁL Bæjarráð Vestur-
byggðar er ósátt við ástand 
iðnaðar-  og athafnalóðar við höfn-
ina á Patreksfirði sem Skeljungur 
hefur skilað bæjaryfirvöldum. Á 
lóðinni var gasolíugeymir sem nú 
hefur verið rifinn en í bréfi sem 
skipulags- og byggingarfulltrúi, 
hefur lagt fram segir að lóðin sé 
olíumenguð.

Bæjarráð ætlar því að óska 
eftir því við Skeljung að lokið 
verði við hreinsun á lóðinni fyrir 
1. september „eftir viðurkenndum 

 aðferðum“, eins og segir í bókun 
bæjarráðs. Einnig lýsir bæjarráð 
yfir undrun sinni á vinnubrögðum 
Umhverfisstofnunar, sem gerði 
úttekt á svæðinu þar sem engin 
athugasemd er gerð við frágang 
Skeljungs. 

„Við teljum okkur hafa verið í 
ágætu samráði við yfirvöld á staðn-
um,“ segir Einar Örn Ólafsson, for-
stjóri Skeljungs. „Við höfum ekkert 
heyrt í þeim upp á síðkastið og kjós-
um að vinna málið áfram með þeim 
frekar en á vettvangi fjölmiðla.“  - jse 

Vesturbyggð lýsir yfir óánægju yfir því hvernig Skeljungur skilar lóð:

Krefja Skeljung um hreinsun

FRÁ HÖFNINNI Á PATREKSFIRÐI 
 Málið varðar lóð þar sem áður var 
gasolíugeymir Skeljungs.
   FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL AÐALSTEINSSON

LÖGREGLUMÁL Alvarlegt um-
ferðar slys varð í Mosfellsdal 
skömmu eftir klukkan tvö í gær. 

Að sögn lögreglu keyrði maður 
á bifhjóli aftan á fólksbifreið og 
féll við það af hjólinu. Ökumað-
urinn mun vera nokkuð slasaður 
og var fluttur með sjúkrabifreið á 
slysadeild. Kranabíll flutti hjólið 
af vettvangi og var Þingvallavegi 
lokað frá Vesturlandsvegi um 
hríð vegna slyssins. 

 - sm

Umferðarslys í Mosfellsdal:

Bifhjóli ekið 
aftan á bíl

NOREGUR Íslendingurinn sem er í 
haldi norsku lögreglunnar fyrir að 
hafa myrt þekktan útvarpsmann 
í Noregi í maí síðastliðnum hefur 
gengist við brotinu. Hann lagði til 
hins látna með pylsuhníf og stakk 
hann þrívegis í bakið og einu sinni 
í brjóst.

Norska blaðið VG greinir nánar 
frá atburðarásinni á vef sínum.  

Þar segir að fórnarlambið, 
fimmtugi útvarpsmaðurinn Helge 
Dahle, hafi reynt að stöðva Íslend-
inginn, sem var í stympingum við 
annan mann, með því að sparka í 
höfuð hans. 

Íslendingurinn er á fertugsaldri 
og býr í Grimstad en hann hefur 
verið búsettur í Noregi frá árinu 
2005.

Mennirnir sátu saman að sumbli 
í veislutjaldi í maílok við heimili 
í bænum Valle. Atburðarásin átti 
sér stað árla morguns en þá var 
fórnarlambið stungið þrívegis í 
bakið og einu sinni í brjóstkass-
ann. Fram kemur einnig á vef VG 
að morðvopnið hafi verið pylsu-
hnífur með skafti úr hreindýra-
horni, sem var í eigu milljarða-
mæringsins Knut Axel Ugland. 

 - mlþ

Lögreglan í Noregi skýrir nánar frá tildrögum morðsins á Helge Dahle í vor:

Íslendingur hefur játað morðið

NORSKA LÖGREGLAN  Upplýsir að 
morðvopnið hafi verið pylsuhnífur.
  NORDICPHOTOS/AFP

FÓLK „Það voru átta manns sem skírðust og tók athöfnin um hálftíma. 
Fólk fer undir, það er sungið og svo lýkur athöfninni með blessun. 
Þetta er mjög falleg og yndisleg stund,“ segir Baldur Freyr Einarsson, 
meðlimur í trúfélaginu United. Félagið stóð fyrir svokallaðri niðurdýf-
ingarskírn í Nauthólsvík á föstudag. 

Baldur Freyr segir athöfnina tákna nýtt líf fyrir þann er tekur 
skírnina. Aðspurður segir hann gjörninginn sannarlega vekja athygli 
þeirra sem eiga leið hjá.

United hefur verið starfrækt í rúm tvö ár og rekur einnig áfanga-
heimili með 38 plássum.   - sm

Trúfélagið United stóð fyrir skírn í Nauthólsvík:

Átta manns skírðust

NÝTT UPPHAF  Niðurdýfingarskírn táknar nýtt upphaf fyrir þann er tekur skírn. Hér 
sést Baldur Freyr Einarsson skíra unga konu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

EGYPTALAND, AP Egypski herinn 
sagðist í gær ætla að leggja til 
atlögu gegn mótmælendum sem 
hafa hreiðrað um sig á tveimur 
stöðum í Kaíró.

Herinn sagðist ætla að láta til 
skarar skríða innan sólarhrings 
og var talið líklegt að reynt yrði 
að rýma búðir mótmælenda strax 
í bítið í dag.

Átök hersins við mót mælendur 
í Kaíró hafa á síðustu vikum 
 kostað tugi manna lífið. - gb

Egyptar boða aðgerðir:

Rýma búðir 
mótmælenda

NOREGUR, AP Jens Stoltenberg, 
forsætisráðherra Noregs, gerði 
sér lítið fyrir og ók leigubifreið 
um götur Óslóar í gær. Hann tók 
grunlausa farþega upp í bílinn, 
sem hittu þar óvænt fyrir forsæt-
isráðherra sinn. 

Stoltenberg segist hafa gert 
þetta til að kynnast af eigin raun 
hvað fólkið í landinu sé að hugsa. 
Jafnframt vonast hann væntan-
lega til að fá atkvæði út á til-
tækið, en kosið verður til þings í 
Noregi þann 9. september. - gb

Forsætisráðherra Noregs:

Stoltenberg 
keyrði leigubíl

Tómas, er lögbrot Deildu.net 
óumdeilanlegt?
„Um það verður ekki deilt.“
Tómas Þorvaldsson er lögmaður 
Sambands íslenskra kvikmynda-
gerðarmanna. Í síðustu viku tóku 
eigendur skráarskiptasíðunnar 
Deildu.net þá ákvörðun að byrja 
að deila íslensku myndefni.
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15%
afsláttur

Afslátturinn gildir út ágúst.

MANNLÍF Það var ekki vanda-
laust hjá Unu Margréti Reynis-
dóttur að höfða til allra þegar hún 
þeytti  skífum í sundlaugarveislu á 
Patreks firði á föstudaginn. Sjálf er 
hún  ellefu ára en meðal veislugesta 
voru börn á æði misjöfnum aldri.

Efnt var til veislunnar í tilefni 
Pönks á Patró, sem var að hefjast. 
Það var þó ekki mikið um pönk á 
lagalistanum. „Ég spila mest popp 
og svo bara alls konar. Svo voru 
gömlu karlarnir  ánægðir þegar ég 
spilaði lag með Stuðmönnum.“

Hún segir þetta ekki vandasamt 
verk ef réttu græjurnar eru fyrir 
hendi. Hún sækir þær, eins og áhug-
ann og hæfileikana, til föður síns, 
Reynis Lyngdal, sem er reyndur 
plötusnúður og þekktur leikstjóri.

Una Margrét segist vel geta hugs-
að sér að leggja plötuþeytingar fyrir 
sig og virðist tíma skortur einna 
helst geta sett strik í þann reikning 
því ýmislegt stendur til. „Mig langar 
að verða hljómsveitarstjóri. Og svo 
langar mig líka að verða dýralæknir 
og bóndi,“ segir hún.                  - jse

Ungur plötusnúður skemmti sundlaugargestum á Patreksfirði um helgina:

Kemur gamla fólkinu í stuð

UNA MARGRÉT MEÐ RÉTTU GRÆJ-
URNAR  Hún var ekki í vandræðum 
með að koma börnum á öllum aldri í 
stuð í sundlauginni á Patreksfirði.

Greinin „Ekki einn háskóla eða 
spítala“ eftir Hauk Arnþórsson 
stjórnsýslufræðing var ranglega 
eignuð Ómari H. Kristmundssyni, 
prófessor í stjórnsýslufræði, í blaðinu 
á laugardaginn. Beðist er velvirðingar 
á mistökunum.

LEIÐRÉTT

BORGARMÁL Myndband sem sýnir 
nokkra menn fremja skemmdar-
verk á Ingólfstorgi fór eins og 
eldur í sinu um veraldarvefinn 
í gær. Mennirnir segjast vera 
hjólabrettamenn og eru ósáttir 
við aðbúnað hjólabrettamanna í 
Reykjavík. Í samtali við Frétta-
blaðið sagði einn mannanna sem 
frömdu skemmdarverkin að þeir 
félagar væru mjög ósáttir við 
breytingar á Ingólfstorgi og að 
stór hópur væri á sama máli. 

Maðurinn sagðist lítið muna 
eftir atburðum næturinnar en 
viðurkenndi að þeir félagar hefðu 
gengið of langt. Lögreglan handtók 
mennina í nótt en þeim var sleppt 
eftir yfirheyrslu.   -þþo

Skemmdarverk á Ingólfstorgi:

Ósáttir við 
breytingar

MANNLÍF Ef áform aðstandenda 
Sjóræningjahússins á Patreks-
firði ganga eftir mun veitinga-
gestum þar bjóðast að veiða sér 
sjálfir til matar næsta vor. Davíð 
Rúnar Gunnarsson, annar eig-
enda Sjóræningjahússins, segir 
að til standi að leggja flotbryggju 
neðan við safnið sem er við fjöru-
borðið. Þaðan munu veitinga gestir 
róa út. Þegar komið er til baka 
með aflann gefst þeim tækifæri á 
að elda  fenginn sjálfir eða láta fag-
mann um það. 

Davíð Rúnar segir enn frem-
ur að nú standi yfir viðræður um 
sölu á húsinu. Nýir eigendur muni 
síðan gera húsið upp og leigja fyrr-
verandi eigendum, það er að segja 
þeim hjónum Davíð Rúnari og Öldu 
Davíðsdóttur. 

Sjóræningjahúsið er 700 fer-
metrar en aðeins er búið að taka 
200 fermetra í gagnið. „Hinir 
fimm hundruð rétt halda fyrir 
vatni og vindum svo það eru heil-
mörg handtök eftir,“ segir Davíð 
Rúnar.

Hann segir að hugmyndin um 
að gestir veiði sér sjálfir til matar 
hafi legið við. „Við erum náttúru-
lega í sjávarþorpi hér svo það er 
ekki langt að fara eftir hrá efninu. 
En nú verður Patró ekki bara 
sjávar þorp heldur líka sjávar-
rétta þorp,“ segir hann kankvís. 
„Það er líka þekkt að í sjóstang-
veiðinni gæðir fólk sér á aflanum 
í lok dags þannig að við erum svo 
sem ekki að finna upp hjólið. Þar 
að auki  viljum við sýna metnað og 
bjóða ferðamönnum toppmat úr 

besta hráefni í stað þess að vera 
bara með  hammara og pitsu sem 
svo víða um land er otað að ferða-
manninum.“

Ekki þurfa þó allir að leggja út 
færi og borða fisk sinn leggi þeir 
leið í Sjóræningjahúsið því einnig 
verður bátaleiga á svæðinu. „Það 
er þó ekki alveg búið að útfæra 
það, hvort það verður kajak eða 
eitthvað annað.“ 

Undanfarin ár hafa hnúfu-
bakar fylkt liði inn í Patreksfjörð 
svo hægt var að sjá bægslagang 
þeirra nánast út um stofu gluggann. 
„Komur þeirra eru reyndar svo 
dyntóttar að við viljum ekki aug-
lýsa hvalaskoðunarferðir. En vissu-
lega munum við reyna að hafa uppi 
á þeim þegar þeir eru í  firðinum. 

Hins vegar er hægt að 
ganga að hrefnunni vísri 
á matseðlinum,“ segir 
Davíð Rúnar.

Þau hjónin opnuðu 
Sjóræningjahúsið 
fyrir fjórum árum. 
Þar er veitingasal-
ur en þau leggja 
einnig ríka áherslu 
á menningarstarf-
semi þar, enda hafa 
fjöl margir tónlistar-
menn troðið upp en 
eins hefur sirkus-
sýning farið þar 
fram. jse@frettabladid.is 

Matargestir munu 
veiða sér til matar
Flotbryggja verður lögð við Sjóræningjahúsið á Patreksfirði og munu matargestir 
sjálfir veiða sér í matinn næsta vor ef öll áform sjóræningjahjónanna ganga eftir. 
Til stendur að gera húsið upp en langstærsti hluti þess er enn ekki nýttur.

SJÓRÆNINGJAHÚSIÐ Í FJÖRUBORÐINU  Til fangbragða ögra risaarmar hafsins 
sagði Patreksfirðingurinn Jón úr Vör. Það er ekki langt í þau fangbrögð eftir fiski frá 
Sjóræningjahúsinu eins og hér má sjá.

1.023 ný einkahlutafélög 
voru skráð

hér á landi fyrstu sex mánuði ársins
Á sama tíma var 531 fyrirtæki tekið 
til gjaldþrotaskipta.
 Heimild: Hagstofa Íslands
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Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

DAVÍÐ RÚNAR 
GUNNARSSON

ENGLAND Laun í Englandi hafa 
lækkað töluvert miðað við önnur 
lönd innan Evrópusambandsins. 
Breski Verkamannaflokkurinn 
óskaði eftir upplýsingunum, sem 
leiddu í ljós að tímakaup breskra 
launþega hefði lækkað um 5,5 pró-
sent frá árinu 2010. 
Að sama skapi hækkaði tímakaup 
þýskra launþega að meðaltali um 
2,7 prósent. 

Af hinum 27 sambands ríkjum 
Evrópusambandsins hafa aðeins 
laun Grikkja, Portúgala og 
 Hollendinga lækkað meira en 
Englendinga.

Meðallaun íbúa innan sam-
bandsins hafa lækkað um 0,7 pró-
sent frá árinu 2010.  - sm  

Launakönnun innan ESB:

Laun breskra 
lækka mest

MANNLÍF Um sjötíu krakkar 
mættu á tónlistarsmiðju hljóm-
sveitarinnar Skálmöld sem fór 
fram í fyrradag á Patreksfirði. 

Tónlistarsmiðjan samanstóð 
þó ekki af eintómu pönki því 
krökkunum var skipt niður á 
þrjár stöðvar. Í einni var kenndur 
trommuleikur, í annarri kveð-
skapur og söngur við lög Skálm-
aldar og í þeirri þriðju var farið 
yfir nokkur atriði í goðafræðum. 
Svo voru teiknaðar myndir á þrjá 
léreftsdúka. - jse

Sjötíu í læri hjá Skálmöld:

Pönkast með 
krökkunum

GUNNAR BEN KENNIR KRÖKKUNUM 
 Hér fer Gunnar með einhver rokkfræði.  

FRAKKLAND, AP Ungur hermaður 
hefur verið handtekinn á herflug-
velli skammt frá Lyon í Frakk-
landi. Hann hafði verið að skipu-
leggja árás á mosku þar í grennd.

Í yfirlýsingu frá franska 
innan ríkisráðuneytinu segir að 
 maðurinn hafi verið með hug-
myndir „skyldar hugmyndum rót-
tækra öfgahægrimanna.“ - gb

Hermaður handtekinn:

Hugðist gera 
árás á mosku

SPÁNN Spánverjar munu fara 
fram á það að við aðildarþjóðir að 
Schengen að Kólumbía og Perú 
verði tekin af lista yfir þær  þjóðir 
sem þurfa að sýna vegabréfs-
áritun við komuna til Spánar. 

Margir hafa mótmælt því 
að Kólumbíumenn hafi þurft 
að sæta þessu frá árinu 2001 
og  kólumbíski rithöfundurinn 
Gabriel García Márquez sagði 
„ég þarf ekki vegabréfsáritun 
til að heimsækja land móður 
 minnar“. - jse

Rajoy vill rýmka reglur:

Vilja Kólumbíu 
af svörtum lista
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OPNUNAR
TILBOÐ:

X-HM11-K

Hljómtækjastæða

FM útvarp · 40 stöðva minni · Spilar: CD, MP3, 
WMA, CD-R/RW, USB, RCA · Heyrnartól

2x15W hátalarar · 4 Ohm

34.900
L I S TAV ERÐ : TILBOÐSVERÐ:

26.900

189.900
L I S TAVERÐ : TILBOÐSVERÐ:

169.900

39"-3D-LED sjónvarp
SHLC39LE751E

Full HD (1920x1080) · LED baklýsing · 200 Hz · DLNA, 
Netvafri, Timeshift o.m.fl

60"-3D-LED

Mjög töff tæki

LC60LE751

Full HD (1920x1080) · LED baklýsing · 100Hz · Breytir 2D í 
3D · USB afspilun · DLNA · Netvafri · TimeShift 

449.900
L I S TAVERÐ : TILBOÐSVERÐ:

379.900

POTTAR OG PÖNNUR
Snilldin ein!

Jamie Oliver

Frábært úrval
ryksuga frá

AEG

Alsjálfvirkar kaffivélar frá NIVONA.
Stilltu á mestu gæði.

Sönn kaffiástríða

X-HM30-K

Hljómtækjastæða
með iPod/iPhone vöggu

FM útvarp · 40 stöðva minni · CD · 2x15W magnari.

69.900
L I S TAV ERÐ : TILBOÐSVERÐ:

49.900
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FÓLK Vilborg Arna Gissurar dóttir 
hóf göngu sína á Elbrus, hæsta 
fjall Evrópu, á laugardag. Fjallið er 
sunnarlega í Rússlandi og til heyrir 
Kákasusfjallgarðinum. Vilborg 
Arna hyggst klífa hæstu fjallstinda 
hverrar heimsálfu á einu ári.

Sex íslenskir fjallgöngu garpar 
ganga með Vilborgu Örnu á 
 tindinn. Tveir tindar eru á fjallinu 
og hyggst hópurinn ganga á þann 
vestari, sem stendur hæst í 5.642 
metrum yfir sjávarmáli. Vilborg 
Arna hefur haldið úti vefdagbók 
þar sem hægt er að fylgjast með 
ferðum hópsins. Síðasta færsla 
var rituð á föstudag, daginn fyrir 
gönguna, og þar segir Vilborg 
Arna að hópurinn hafi átt „magn-
aðan dag í hlíðum Cheget-fjalls“. 
Alls hefur hópurinn lagt að baki 
45,5 kílómetra frá upphafi ferða-
lagsins fram til gærdagsins.

Áður en haldið var af stað á tind-
inn dvaldi hópurinn í Baskadalnum 
og gekk á nærliggjandi fjöll í þeim 
tilgangi að aðlagast hæðinni fyrir 
komandi átök. Stefnt er að því að 
hópurinn komist á tindinn í dag eða 
á morgun.   - sm

Vilborg Arna Gissurardóttir og göngufélagar hennar lögð af stað á Elbrus:

Á tindinn í dag eða á morgun

Í SÓL OG BLÍÐU  Hér má sjá gönguhópinn í veðurblíðunni í Rússlandi. 

EVRÓPUMÁL Íslensk stjórnsýsla 
og samfélag hefur hagnast veru-
lega á aðildar ferlinu við Evrópu-
sambandið. Þetta segir stjórn-
sýslufræðingur í stjórn Félags 
stjórnsýslufræðinga. Hann segir 
verkefni á borð við IPA-styrktar-
sjóðinn hafa  fallið í skuggann á 
háværri umræðu um ESB.

Mikið hefur verið rætt um 
IPA-styrki síðustu daga en Evr-
ópusambandið hefur ákveðið að 
skrúfa fyrir styrkveitingu til fjöl-
margra verkefna hér á landi.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra sagði í kvöld-
fréttum RÚV í gær að með þessari 
ákvörðun hefði fengist staðfest að 
IPA-styrkirnir væru til þess ætl-
aðir að koma Íslandi inn í Evrópu-
sambandið.

Enginn vafi er á því að styrk-
irnir hanga saman við umsóknar-
ferli eða mögulegt umsóknarferli 
þjóða. Endanleg ákvörðun þessara 
þjóða er þó höndum kjósenda.

Á meðal þeirra verkefna og 
stofnana sem verða af styrkjum 
eru Nýsköpunarmiðstöð, sem átti 
von á um 380 milljónum króna.
Að sama skapi fær Tollstjóra-
embættið ekki tæpan milljarð 
til að koma á rafrænu tollkerfi. 
Þýðingarmiðstöð utanríkisráðu-
neytisins verður af um 150 
 milljónum og Veðurstofan verður 
af 270 milljónum króna sem áttu 
að fara í lagfæringar á vatnamæl-
ingakerfi landsins.

Fjármálaeftirlitið fær síðan 
ekki hálfan milljarð sem var 
ætlað að efla eftirlit með fjár-
málastarfsemi. Þá átti Matís von á 

240 milljóna króna styrk frá Evr-
ópusambandinu. 1,3  milljarðar 
áttu síðan að fara í 14 verkefni 
tengd byggðamálum.

Ljóst er að ríkissjóður þarf að 
hlaupa undir bagga ef þessi verk-
efni eiga að verða að veruleika.

Elvar Örn Arason stjórnsýslu-
fræðingur er í stjórn Félags 
stjórnsýslufræðinga en sam tökin 
hafa rýnt í áhrif Evrópusam-

runans og IPA-
styrkja á íslenska 
stjórnsýslu og 
samfélag. Málið 
var rætt á ráð-
stefnu síðast-
liðinn vetur.

„Það var mál 
manna að allt 
þetta ferli og 

þátttaka í því hefði styrkt stofn-
anirnar,“ segir Elvar Örn. „Það er 
alveg ljóst að ef þetta  hættir núna 
fer þessi vinna í súginn. Við vitum 
í raun ekki alveg hver áhrifin 
verða af þessu.“

Þá bendir Elvar á að umræðan 
um ESB hafi verið þess eðlis að 
verkefni á borð við IPA hafi bein-
línis gleymst.

„Umræðan hefur verið ansi 
hörð en hvort sem mönnum líkar 
það betur eða verr þá er Ísland 
stór aðili að Evrópusambandinu. 
Við erum það djúpt sokkin í Evr-
ópusamstarfið. Í raun gleymist 
það stundum. Ef við náum að efla 
okkar stofnanir og stjórnsýslu 
verðum við vitanlega betur í stakk 
búin til að takast á við krefjandi 
verkefni.“ 

 kjartan@365.is

Höfum grætt á viðræðum
Íslensk stjórnsýsla og samfélag hefur hagnast verulega á aðildarferlinu við Evrópusambandið. Þetta segir 
stjórnsýslufræðingur í stjórn Félags stjórnsýslufræðinga. Hann segir að margar stofnanir hafi styrkst verulega 
við þetta ferli. Forsætisráðherra sagði um helgina að styrkirnir væru til þess gerðir að koma Íslandi inn í ESB. 

■ Nýsköpunarmiðstöð Íslands 380 milljónir króna
■ Tollstjóri 945 milljónir króna
■ Utanríkisráðuneytið 150 milljónir króna
■ Veðurstofa Íslands 270 milljónir króna
■ Fjármálaeftirlitið 500 milljónir króna
■ Matís 240 milljónir króna

Þessar stofnanir missa af milljónum

MENNING „Þetta er mikill  heiður 
og alveg stórkostlegar fréttir 
fyrir okkur sem stöndum í  þessum 
slag,“ segir Benedikt Erlingsson. 
Fyrsta kvikmynd hans í fullri 
lengd, Hross í oss, hefur verið 
valin til þátttöku á alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðinni San Sebasti-
án. Myndin mun keppa í aðal-
keppni hátíðarinnar.

Hátíðin er haldin í september í 
spænsku borginni Donostia-San 
Sebastían og er þetta í 61. sinn 
sem hún fer fram. Benedikt  verður 

viðstaddur sýningu Hross í oss á 
hátíðinni en til þess að það væri 
hægt þurfti að fresta frumsýn-
ingu leikverksins Jeppa á fjalli, 
sem er í leikstjórn Benedikts og 
stóð til að frumsýna þann 27. sept-
ember. „Ég kemst ekki hjá því að 
sækja hátíðina því leikstjórar fá 
ekki verðlaun ef þeir eru fjarver-
andi. Þetta er einhver kúltúr sem 
viðgengst á kvikmyndahátíðum. 
Magnús hefur samþykkt að flytja 
til frumsýningu Jeppa á fjalli svo 
ég komist út til Spánar að hneigja 

mig,“ segir Benedikt og á þar við 
Magnús Geir Þórðarson, leikhús-
stjóra Borgarleikhússins. 

Friðrik Þór Friðriksson er fram-
leiðandi myndarinnar og verður 
hann einnig viðstaddur sýningu 
hennar í Donostia-San  Sebastían. 
„Hann er minn lærimeistari í 
þessum málum. Þegar maður fer 
út á kvikmyndahátíðir með Frið-
riki kynnist maður öllum sem 
skipta máli. Þetta er eins og að 
mæta við hlið Madonnu,“ segir 
hann að lokum.  - sm

Hross í oss, eftir Benedikt Erlingsson, valin til þátttöku á San Sebastián-kvikmyndahátíðinni:

Frestar frumsýningu til að vera viðstaddur 

ÁNÆGJULEGAR FRÉTTIR  Fyrsta kvik-
mynd Benedikts Erlingssonar keppir 
á San Sebastián-kvikmyndahátíðinni í 
september.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ELVAR ÖRN 
ARASON

1. Frá hvaða tveimur löndum koma 
fl estir þeirra ferðamanna sem hingað 
komu í júlí?
2. Hvaða íslensk kvikmynd hefur haft 
áhrif á fjölda ferðamanna í Flatey á 
Breiðafi rði?
3. Hvaða dýr hafa verið notuð hér á 
landi til að hjálpa lesblindum börnum 
að lesa?

SVÖR:

1. Bandaríkjunum og Þýskalandi. 2. Brúð-
guminn. 3. Hundar.

MILLJÓNIR Í STYRKI    Mikið hefur verið rætt um IPA-styrki síðustu daga en ESB 
hefur ákveðið að skrúfa fyrir styrkveitingu til fjölmargra verkefna hér á landi.

BANDARÍKIN, AP Lengi hafa þeir 
sem fyrir forvitni sakir hafa 
lagt leið sína að gröf Lee Harvey 
Oswald velt því fyrir sér hver 
Nick Beef hafi verið, en legsteinn 
hans er við hlið legsteins Oswalds 
í kirkjugarðinum í Fort Worth í 
Texas.

Beef er hins vegar enn á lífi, er 
56 ára gamall og býr í New York 
ásamt fjölskyldu sinni. Hann 
segist hafa keypt legstæðið árið 
1975, þegar hann var átján ára, 
og sett legsteininn þar árið 1997.

Hann kann engar skýringar á 
athæfinu og segist alls ekki ætla 
að láta grafa sig við hlið manns-
ins sem myrti Kennedy forseta. 
Helst vilji hann láta brenna líkið 
af sér. - gb

Fjölskyldufaðir í New York:

Keypti gröf við 
hlið Oswalds

OSWALD OG BEEF  Legsteinarnir hlið 
við hlið í kirkjugarði í Fort Worth í 
Texas. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BANDARÍKIN
Faðir Snowdens fær áritun
Lon Snowden, faðir uppljóstrarans 
Edwards Snowden, hefur fengið vega-
bréfsáritun til Rússlands og hyggst 
heimsækja son sinn, sem þar hefur 
fengið tímabundið hæli.

VEISTU SVARIÐ?

Aðalfundur Klakka ehf.
20. ágúst 2013
Aðalfundur Klakka ehf. verður haldinn þriðjudaginn 20. ágúst 2013 á 
Hilton Reykjavík Nordica að Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík, og hefst 
fundurinn kl. 10:00.

Dagskrá:
 1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2012. 
 2. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2012 ásamt skýrslu endur-  
          skoðenda lagður fram til staðfestingar. Ákvörðun um greiðslu  
     arðs og jöfnun taps fyrir síðastliðið reikningsár. 
 3. Kosning stjórnar.
 4. Kosning endurskoðunarfélags.
 5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
 6. Tillaga stjórnar um að samþykkja starfskjarastefnu Klakka ehf.
 7. Önnur mál. 
Tillögur frá hluthöfum sem bera á upp á aðalfundi skulu vera komnar í 
hendur stjórnarinnar eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfund.

Framboð til stjórnar félagsins skal berast skriflega til stjórnar eigi síðar 
en fimm dögum fyrir aðalfund. 

Fundargögn verða afhent á aðalfundardegi frá kl. 9:30 á fundarstað.

Reykjavík, 12. ágúst 2013.
Stjórn Klakka ehf.

Klakki ehf. 

Síðumúla 28

108 Reykjavík

Sími 550 8600

www.klakki.is
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Hrefna Birgitta Bjarnadóttir
Alþjóðlega vottaður
NLP-kennari, HR-Coach

Nánari upplýsingar og skráning: 
Sími: 899-1939  
Email: bruen@bruen.is
www.bruen.is 

Bruen NLP- Coach Practitioner nám 2013 

Bruen
www.bruen.is

Á Akureyri:    29. ágúst – 24. nóvember
Í Reykjavík:   5. september – 1. desember 

„Getur þú ekki sagt mér hvaða leið ég á að velja núna?“ spurði Lísa
„Það fer eftir því hvert þú ert að fara,“ svaraði kötturinn.
„Mér er svo sem alveg sama...“ sagði Lísa.
„Þá skiptir engu máli hvaða leið þú velur“ sagði kötturinn. (Lewis Carroll)

Kennt er í 4 lotum, 4 daga í senn – og er lota 1 og 2 opin námskeið
Lota 1 „NLP- Samskipti og lestur tjáskipta“
Lota 2 „NLP- Samtalstækni og uppbyggileg málnotkun“
Lota 3-4 „NLP-Coach Practitioner“ (Diploma eftir staðið mat)

Hvað og fyrir hverja er NLP-Coaching?

Hrefna Birgitta verður  á Icelandair Hotels Akureyri 14.-15. ágúst, 
tímapantanir hjá Ragnhildi í síma: 662 3469

Haustdagskrá Bruen verður kynnt
fimmtudaginn 22. ágúst kl. 17:00 á Kríunesi við Elliðavatn.

Tilvalið að fá sér kaffibolla og  göngutúr í fallegu umhverfi

GLIMMERHAF 
 Gleðigangan var 
að venju litrík og 
fjörug, líkt og sjá 
má á þessari mynd. 

SAMSTAÐA  Sendiherra Kanada og eiginmaður hans tóku þátt í göngunni. Starfs-
menn bandaríska sendiráðsins tóku einnig þátt.

PÓLITÍSK GANGA  Margir nýttu tækifærið og vöktu athygli á þeim mannréttinda-
brotum sem eiga sér stað um víða veröld. FÓLK Hinsegin dögum lauk í gær en hápunktur hátíðarinnar 

er hin árlega Gleðiganga sem farin var á laugardag. Þetta var 
í þrettánda sinn sem gangan var farin og tóku um 70 þúsund 
manns þátt í hátíðarhöldunum. Gangan í ár þótti töluvert póli-
tískari en hún hefur áður verið. 

Samkvæmt vef Hinsegin daga er markmið göngunnar að 
lesbíur, hommar, tvíkynhneigðir og transfólk sameinist ásamt 
fjölskyldum sínum og vinum og staðfesti tilveru sína, sýnileik 
og gleði. Ljósmyndari Fréttablaðsins fylgdi göngunni eftir á 
laugardag og festi hátíðarhöldin á filmu.  - sm

Pólitískari 
Gleðiganga 
en oft áður
Fjöldi fólks lagði leið sína niður í miðbæ til að 
fylgjast með hátíðarhöldunum. Stefán Karlsson 
ljósmyndari fangaði stemninguna í göngunni.

„Þetta gekk allt smurt fyrir sig. Gangan var eilítið póli-
tískari í ár en oft áður og það var svolítið skemmtilegt,“ 
segir Eva María Þórarinsdóttir Lange, formaður Hinsegin 
daga, um Gleðigönguna er fram fór á laugardag. 

Alls voru 39 atriði hluti af skrúðgöngunni og segir Eva 
María það svipaðan fjölda og tók þátt árið 2011. „Í fyrra 
duttu nokkur atriði út því veðrið var svo erfitt. Fram að 
þessu hafa atriðin verið í kringum 25 til 40, þannig að 
þátttakan í ár var mjög góð.“ Hún segir aðstandendur 

göngunnar fara fram á að skilaboð þátttakenda séu skýr en 
annars sé öllum frjálst að taka þátt. 

Um 70 þúsund manns fylgdust með göngunni á laugar-
dag og kveðst Eva María ekki geta kvartað undan áhugaleysi samlanda 
sinna. „Eins og fram hefur komið er þetta alveg einstakt. Það þekkist 
varla annars staðar í heiminum að almenningur taki svo virkan þátt í 
gleðigöngum.“

Stjórn Hinsegin daga tekur sér nú nokkurra daga hlé en hefur boðað til 
fundar eftir tíu daga þar sem hafist verður handa við skipulagningu næstu 
hátíðar.

„Þetta tekur sinn tíma, enda eru allt að þrjátíu viðburðir í gangi yfir alla 
hátíðina,“ segir Eva María að lokum.

Góð þátttaka í Gleðigöngunni í ár

EVA MARÍA 
ÞÓRARINS-
DÓTTIR LANGE

MANNHAF  Um sjötíu þúsund manns fylgdust með 
Gleðigöngunni í ár. 

BORGARSTJÓRINN  Jón Gnarr hefur verið virkur þátt-
takandi í hátíðarhöldum Hinsegin daga síðustu ár. 
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79.900 kr.*
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 

íbúð með einu svefnherbergi 
og hálfu fæði. 

Verð frá 99.837 kr á mann m.v. 
2 fullorðna í bókun. 

Brottför: 27. ágúst - 7 nætur.

FRÁ:

Hotel Neptuno

64.900 kr.*
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
íbúð með tveimur svefnherbergjum. 

Verð frá 79.800 kr á mann m.v. 2 
fullorðna í bókun. 

Brottför: 27. ágúst - 7 nætur.

FRÁ:

Pierre Vacances
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95.400 kr.*
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn 
í tvíbýli með morgunmat. Verð frá 
118.640 kr á mann m.v. 2 fullorðna 

í bókun. 
Brottför: 28. ágúst - 7 nætur.

FRÁ:

La Siesta

79.100 kr.*
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
íbúð með einu svefnherbergi. Verð 

frá 98.200 kr á mann m.v. 2 fullorðna 
í bókun. 

Brottför: 28. ágúst - 7 nætur.

FRÁ:

Los Alisios

* Innifalið: Flug, skattar, gisting og íslensk fararstjórn. 
Verð miðast við að bókað sé á netinu. Birt með fyrirvara um prentvillur.

SÓLAR
Tilboð á síðustu sætin í ágúst!
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Brottfarir:
Tenerife: 

21. & 28. ágúst.
Almería: 

20. & 27. ágúst
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Blái naglinn leitar nú til félagasamtaka og íþró�afélaga sem vilja 
afla sér tekna með sölu Bláa naglans og vinna um leið til góðs.  

Blái naglinn stendur fyrir �áröflunarátaki dagana 13.–27. ágúst og 
safnar til kaupa á tækjum fyrir LSH sem nýtast við krabbameins-
meðferðir. 20% af söluandvirðinu rennur til söluaðila en afgangur-
inn til tækjakaupanna.

Skráning og nánari upplýsingar eru á blainaglinn@blainaglinn.is

www.blainaglinn.is

Tekjuöflun 
sem gerir gagn

ÍSRAEL, AP Ísraelsk stjórnvöld hafa 
gefið landtökumönnum leyfi til að 
reisa byggingar með 1.200 nýjum 
íbúðum á herteknum svæðum í 
austan verðri Jerúsalemborg og á 
Vesturbakkanum.

Aðeins fáir dagar eru þangað til 
friðarviðræður Ísraela og Palestínu-
manna, sem legið hafa niðri í fimm 
ár, eiga að hefjast á ný í Jerúsalem 
eftir eindregna hvatningu frá John 
Kerry, utanríkisráðherra Banda-
ríkjanna. 

Múhamed Shtajed, samninga-
maður Palestínu, segir þessa 
ákvörðun sanna að Ísraelum sé 
engin alvara með friðar samningum.

Ísraelar standa hins vegar fast 
á sínu: „Ekkert ríki má láta önnur 
ríki skipa sér fyrir um hvar það 
má byggja og hvar ekki,“ segir Uri 
Ariel byggingamálaráðherra í yfir-
lýsingu. 

Árið 1967 hertóku Ísraelar 
Vestur bakkann, austurhluta 
Jerúsalem borgar og Gasasvæðið. 
Palestínumenn gera tilkall til þess-
ara svæða og krefjast þess að landa-
mæri Palestínuríkis miðist við það.

Framkvæmdir landtökumanna 
á herteknu svæðunum eru meðal 
þess sem torveldað hefur friðar-
viðræðurnar. Frá hernáminu 1967 
hafa ísraelskir landtökumenn lagt 
stór svæði undir byggðir sínar og 

Segja Ísraela hafa staðfest 
að þeim sé engin alvara
Ísraelar hafa heimilað 1.200 nýjar íbúðir landtökumanna á herteknu svæðunum sem Palestínumenn gera tilkall 
til. Palestínumenn segja þetta sanna að Ísraelum sé engin alvara með friðarsamningum, sem eiga að  hefjast í 
vikunni eftir að hafa legið niðri árum saman. Ísraelar hafa lofað að veita tugum fanga frelsi í vikunni.

LANDTÖKUBYGGÐ Í AUSTUR-JERÚSALEM  Palestínskur drengur situr í garðinum 
heima hjá sér en að baki blasir við Har Homa-hverfið. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

John Kerry, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, hefur lagt mikla 
áherslu á að koma friðarvið-
ræðum Ísraela og Palestínu-
manna af stað á nýjan leik. 

Undanfarna mánuði 
hefur hann ítrekað haldið til 
Mið-Austurlanda á fundi með 
ráðamönnum beggja ríkjanna 
og segist nú gera sér vonir um 
að viðræðunum geti verið lokið 
innan níu mánaða með samningi 
um tveggja ríkja lausn.

Takist það væri það harla 
óvæntur árangur og jafnframt 
mikill sigur, bæði fyrir Ísraela og 
Palestínumenn en einnig fyrir 
Bandaríkjastjórn.

Tilkynning Ísraela í gær um að 
leyfðar yrðu 1.200 nýjar íbúðir 
landtökumanna í austanverðri 
Jerúsalemborg ýta þó ekki undir 
bjartsýni á framhaldið.

➜ Dregur úr bjartsýni

MALÍ, AP Seinni umferð forseta-
kosninga í Malí var haldin í gær. 
Þetta eru fyrstu frjálsu kosning-
arnar eftir átökin sem geisuðu í 
norðanverðu landinu mánuðum 
saman á síðasta ári.

Upphaflega átti að halda  þessar 
kosningar á síðasta ári en upp-
reisnin í norðurhlutanum tafði 
þau áform.

Frambjóðendurnir tveir eru 
Ibrahim Búbakar Keita, sem var 
forsætisráðherra árin 1994 til 
2000, og Súmaíla Sisse, fyrrver-
andi fjármálaráðherra.

Ekki er búist við að úrslitin 
liggi fyrir fyrr en á föstudaginn 
næsta. Keita fékk nærri 40 pró-
sent atkvæða í fyrri umferð kosn-

inganna en Sisse tæplega 20 pró-
sent. Forsetans bíða erfið verk, 
bæði við að reisa við bágborinn 
efnahag landsins og finna varan-
legar lausnir á aðskilnaðardeilunni 
í norðurhluta landsins.

Það eru hirðingjar af ættbálkum 
túarega sem hafa áratugum saman 
gert sér vonir um að geta stofnað 
sjálfstætt ríki í norðurhlutanum. 
Á síðasta ári gengu íslamistar 
 tengdir al-Kaída til liðs við upp-
reisn túareganna. Fyrir bragðið 
urðu átökin mun harðari.

„Við erum orðin þreytt á átök-
unum og þeirri óvissu sem við 
höfum búið við,“ sagði Amara 
Traore, einn kjósendanna sem 
flykktust á kjörstað í gær. - gb

Forsetakosningar í Malí eftir langvarandi ólgu:

Keita keppir við Sisse

Á KJÖRSTAÐ  Kjósendur leita að nafni sínu á kjörskrám, sem festar eru upp á veggi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

TRÚMÁL Frans 
páfi hvatti í 
gær múslíma og 
kristna menn til 
samvinnu í ræðu 
á Péturstorgi í 
Róm. Það gerði 
hann í tilefni þess 
föstumánuði mús-
líma er nýlokið.

Páfi telur 
nauðsynlegt að 
leiðbeina nýrri 
kynslóð trúaðra og koma á gagn-
kvæmri virðingu á milli krist-
inna og múslíma. Ólíkt fyrirrenn-
urum sínum hefur Frans verið 
að störfum yfir sumarmánuðina, 
en hefð hefur verið fyrir því að 
páfi fari í frí í smáþorpinu Castel 
Gandolfo yfir sumarið.   - hva

Frans páfi vill samvinnu:

Virðing milli 
trúarbragða

AFGANISTAN Tuttugu og tveir hafa 
látist í skyndiflóði nærri Kabúl í 
Afganistan. Flóðið reið yfir þorp 
í Shakardara-héraði en mikill 
fjöldi fólks hafði lagt leið sína til 
héraðsins til þess að halda hátíð-
ina Eid al-Fitr hátíðlega.

Samkvæmt vef BBC lést fólkið 
er flóðið reið yfir vegi og götur 
og hreif með sér bifreiðar. Flóðin 
hafa einnig eyðilagt heimili og 
ræktunarland.

Fyrr í mánuðinum létust 
hundrað manns í flóðum í austur-
hluta Afganistan og Pakistan 
vegna monsúnrigningar.  - sm

Skyndiflóð í Afganistan:

Tuttugu og 
tveir látnir

FRANS PÁFI  Vill 
leiðbeina nýrri 
kynslóð trúaðra. 
 NORDICPHOTOS/AP

alls búa þar meira en 500 þúsund 
Ísraelar nú.

Flest ríki heims gagnrýna ísra-
elsku landtökustefnuna, þar á meðal 
Evrópusambandið. Það samþykkti 
nýverið að refsa  Ísraelum með 
því að ísraelskar vörur sem fram-
leiddar eru á herteknu svæðunum 
verði sérstaklega merktar þannig 

að neytendur geti greint þær frá 
vörum sem framleiddar eru innan 
lögmætra landamæra Ísraels.

Mahmúd Abbas, forseti Palestínu-
stjórnar, neitaði lengi vel að fallast 
á nýjar viðræður fyrr en Ísraelar 
hefðu stöðvað allar framkvæmdir 
landtökumanna. 

Hann féll þó frá þessari kröfu 

eftir að John Kerry fékk Ísraela til 
að fallast á að láta lausa tugi fanga 
sem sumir hverjir hafa líf Ísraels-
manna á samviskunni og hefðu að 
öllum líkindum annars setið í fang-
elsi til æviloka.

Alls hafa Ísraelar lofað að láta 104 
fanga lausa, þar af 26 nú í vikunni.
 gudsteinn@frettabladid.is
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Ýsa og þorskur.  Laukur, Kartöflur,  

Fiskisoð, Nýmjólk, Salt og Pipar.  Smjörbolla 

(íslenskt smjör og smá hveiti.
jörbolla örbol
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

➜ Flokkar vinstra megin við miðju 
eiga að skoða sem fyrst samstarfs-
möguleika í sveitarstjórnarkosning-
unum …

Íslenskir vinstra megin við miðju-menn 
gengu margklofnir til síðustu Alþingiskosn-
inga. Fjölmargir vildu sinn eigin stjórn-
málaflokk, rétt eins og Bjartur forðum, sem 
kaus óbyggilegt heiðabýli frekar en vinnu-
mennsku á betra býli. Í stað málamiðlana 
um menn og málefni og að freista þess að 
ná sameinaðir meiri áhrifum fengu þeir 
sem vildu sinn prívat flokk og sitja þar nú 
áhrifalausir. Hugsanlega má segja að þeir 
sem fyrir voru í vinstriflokkunum  tveimur 
hafi ekki haft umburðarlyndi eða visku til 
að fá þessa óþreyjufullu flokkssprota til 
samstarfs. Gleymd var sagan um sundr-
ungu vinstri manna á 20. öld eða sigra þegar 
þeir báru gæfu til að standa saman, eins og í 
Reykjavíkurlistanum 1994-2006 og við sam-
runa fjögurra smáflokka við stofnun Sam-
fylkingarinnar árið 2000. Gömlu mistökin 
voru endurtekin undir nýjum formerkjum.

Hægri flokkarnir Framsókn og Sjálf-
stæðis flokkur rétt mörðu að fá rúman helm-
ing atkvæða. Þeir sýndu fljótt sitt rétta eðli: 
Auðlindaendurgjald lækkað um 10 milljarða, 
hætt við tímabæra hækkun virðisaukaskatts 
á hótelgistingar, niðurskurður boðaður á 
móti og þrengt að námsmönnum með harð-
ari afkastakröfum, sem stjórnvitringur úr 
Hruninu leiðir ásamt Sjálfstæðismönnum 
í stjórn LÍN. Aukin pólitísk áhrif á stjórn 
og dagskrárstefnu RÚV boðuð og margvís-
legum þöggunaraðferðum beitt til að menn 

þar haldi sér á réttri pólitískri mottu. Ekk-
ert bólar á efndum kosningaloforða til handa 
almenningi um skattkerfisbreytingar (Sjálf-
stæðisflokkur) eða tilfærslur (Framsóknar-
flokkur), sem áttu að stórlækka höfuð stól 
íbúðal ána. Hvað þá áform Framsóknar-
manna um afnám verðtryggingar. Eini ráð-
herrann sem sýnir viðleitni til að efna kosn-
ingaloforð sem nýtast almenningi er Eygló 
Harðardóttir velferðarráðherra.

Fram undan eru sveitarstjórnarkosn-
ingar. Flokkarnir vinstra megin við miðju 
eiga að skoða sem fyrst samstarfsmögu-
leika í sveitarstjórnarkosningunum, allt 
eftir aðstæðum í hverju sveitarfélagi. Hvar 
er skynsamlegt að bjóða fram saman, 
mynda kosningabandalög o.s.frv.? 

Árið 1985 stofnaði hópur ungs fólks úr 
Alþýðuflokki, Alþýðubandalagi, Banda-
lagi jafnaðarmanna og Kvennalista, ásamt 
vinstrisinnuðum framsóknarmönnum, Mál-
fundafélag jafnaðarmanna, sem hafði að 
markmiði að þrýsta á samstarf og/eða sam-
einingu flokkanna. Síðar urðu til Gróska og 
Röskva sem höfðu svipuð markmið. Er aftur 
kominn tími slíkra samtaka?

E
kki þurfti að koma nokkrum manni á óvart að Evrópu-
sambandið skrúfaði fyrir IPA-styrkina svokölluðu, sem 
eiga að búa umsóknarríki undir aðild að sambandinu. 
Það er rökrétt afleiðing af ákvörðun ríkisstjórnar-
innar um að gera formlegt hlé á aðildarviðræðunum 

við Evrópusambandið. Ríkisstjórnin gefur fyllilega í skyn að í 
hennar tíð verði Ísland ekki aðildarríki sambandsins og þá hefur 
skiljanlega lítið upp á sig fyrir ESB að verja fé skattgreiðenda til 
að aðstoða Ísland við að undirbúa sig fyrir aðild.

Eins og Fréttablaðið sagði frá í síðustu viku verða verk-
efni sem þegar voru komin af stað kláruð en mörg fyrirtæki, 
samtök og rannsóknastofnanir sem höfðu fengið vilyrði fyrir 
IPA-styrkjum og lagt mikla vinnu í undirbúning fá ekki féð sem 

ráð var fyrir gert. Það veldur 
skiljanlega vonbrigðum víða, 
ekki sízt á landsbyggðinni, þar 
sem gert hafði verið ráð fyrir 
ýmsum styrkjum, meðal annars 
til atvinnuþróunar.

Við forsætisráðherrann 
birtist skrýtið viðtal í Ríkissjón-
varpinu um helgina, þar sem 

hann virtist sveiflast á milli þess að kenna Evrópusambandinu 
um að peningarnir kæmu ekki, af því að Ísland væri jú enn þá 
umsóknarríki, og að halda því fram að við þyrftum ekkert á 
styrkjunum að halda. Það hefði verið heiðarlegra af honum að 
útskýra að það væri vegna ákvarðana hans eigin ríkisstjórnar 
sem peningarnir koma ekki og svo hefði hann getað rökstutt það 
með því að það hefði aldrei verið nein þörf á þeim.

Sigmundur Davíð tók líka þannig til orða í viðtalinu að 
 ákvörðun ESB um að skrúfa fyrir styrkina staðfesti að „til-
gangur þessara styrkja er að koma landinu inn í Evrópusam-
bandið, ekki að gera það í stakk búið til að taka ákvörðun um 
hvort það vilji ganga síðar inn eða ekki.“

Þetta er endurtekning á því sem fleiri hafa haldið fram; að 
ESB reyni að kaupa íslenzka kjósendur til að greiða atkvæði með 
aðild. Með slíkum málflutningi er bæði gert lítið úr dómgreind 
kjósenda og horft fram hjá raunverulegum tilgangi styrkjanna. 
Þeir eru hugsaðir til að undirbúa stjórnsýslu, atvinnulíf og 
innviði umsóknarríkja fyrir aðild til að draga úr mögulegum 
vandamálum, árekstrum og töfum eftir að til aðildar kemur.

IPA-styrkirnir hafa verið kallaðir allt mögulegt; til dæmis 
„glerperlur og eldvatn“ (Ögmundur Jónasson), „siðlausar 
aðréttur“ (Haraldur Benediktsson) og „fémútur“ og „Tróju-
hestur gulls“ (Jón Bjarnason). 

Það gleymist hins vegar gjarnan hjá andstæðingum ESB-
aðildar að skilgreina með sama hætti þá milljarðatugi sem hafa 
runnið til Íslands úr sjóðum ESB eftir að EES-samningurinn var 
gerður, til dæmis til vísindasamstarfs, námsmannaskipta eða að 
snyrta til á Hrafnseyri og gera göngustíga í Geirþjófsfirði. Voru 
það ekki mútur, til þess ætlaðar að kaupa íslenzka kjósendur? 

Eða allir styrkirnir frá Bandaríkjunum, til dæmis til íslenzkra 
námsmanna og vísindamanna? Eða frá NATO? Eða tengdir 
norrænu samstarfi?

Hvað er það sem gerir að verkum að þegar hugsanleg aðild 
Íslands að Evrópusambandinu er til umræðu er eins og um-
ræðan verði nánast sjálfkrafa vitlausari en hún þyrfti að vera, 
full af rangfærslum og apalegum upphrópunum?

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

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

*P
re

nt
m

ið
la

kö
nn

un
 C

ap
ac

en
t o

kt
ób

er
–d

es
em

be
r 2

01
2 

– 
hö

fu
ðb

or
ga

rs
væ

ði
 2

5-
54

 á
ra

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

Bjartir í sumarhúsum stjórnmála
STJÓRNMÁL

Margrét S. Björns-
dóttir
félagi í Samfylking-
unni–  jafnaðar-
mannafl okki Íslands

Jón ekki ábyrgur
Leikarinn og baráttumaðurinn Stefán 
Karl Stefánsson telur sig grátt leikinn 
eftir að hann setti upp sölubás í 
tengslum við Gleðigönguna í fjáröfl-
unarskyni fyrir Regnbogabörn. Stefán 
seldi kandífloss fyrir 130 þúsund 
krónur en kostnaður þýddi 26 þús-
und krónur í mínus. Þar vegur stöðu-
gjald til borgarinnar þyngst, 100 
þúsund krónur. Stefán Karl vill 
þó ekki undir nokkrum kringum-
stæðum gera borgarstjórann Jón 
Gnarr ábyrgan fyrir þessu, enda 
væri sérkennilegt að Jón Gnarr 
væri að svína á Regnbogabörnum 
– maður sem margoft hefur lýst 
því hvernig hann sjálfur mátti 
sæta einelti á barna- og 
menntaskólaárum sínum.

Svínarí
Það breytir ekki því að Stefáni Karli 
finnst þetta svínarí, það kosti engar 
hundrað þúsund krónur að tengja raf-
magnskapal í sölubás sem stuðnings-
menn fórnarlamba eineltis reka. Tutt-
ugu þúsund væri nær lagi. Stefán Karl 
hefur rakið sig um borgarkerfið í leit 
að svörum og fann einn starfsmann 

sem var honum algerlega 
sammála. Því miður var það 
ekki í hans valdi að fella 
gjaldið niður eða breyta því. 
Eftir því sem Stefán Karl 
kemst næst eru það 
fjórir einstaklingar 
sem ráða þessu 

gjaldi og þeir sitja 
við skrifborð í 

Skipholti.

Einkareknir rafmagnskassar
Þetta ævintýri reyndist upplýsandi. 
Stefán Karl komst að því að klukkan 
á Lækjartorgi er leigð Kiwanis-
mönnum en leikarinn fær ekki botn 
í hvernig hafa megi tekjur af því 
að reka klukku. Nokkrir rafmagns-

kassanna við Lækjartorg eru 
einkareknir og ekki er hægt að 
tengja eins og eina kandífloss-
gerðarvél við þá án þess að 
borga fyrir það 70 þúsund 
krónur. Þessu hefur Stefán 

Karl komist að eftir 
þrjátíu símtöl til að 
reyna að komast í 
samband við eina 

innstungu í mið-
borginni.
 andri@frettabladid.is

Af hverju gefa menn í skyn að styrkir séu mútur?

Ipaleg umræða

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is
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Það er alltaf verið að brjótast inn. 
Og þrátt fyrir það að alltaf sé verið 
að reyna að búa til nýjar þjófavarn-
ir og hvernig sem lögreglan reyn-
ir þá er eins og sumir þjófar séu 
alltaf skrefinu á undan og sjái við 
varnarkerfunum. Maður  hlýtur að 
spyrja sig: Tekur því að vera yfir-
leitt að standa í því að koma í veg 
fyrir innbrot? Á fólk ekki bara að 
að sætta sig við það að innbrot eru 
komin til að vera – þetta er víst 
framtíðin – og hafa bara opið?

Það er alltaf verið að brjótast 
inn í bíla og stela þaðan útvörpum 
og geislaspilurum. Lögreglan nær 
einungis að upplýsa örlítið brot af 
slíkum innbrotum og áleitin spurn-
ing hvort yfirleitt taki því að gera 
sér rellu yfir þeim. Þetta er víst 
framtíðin. Svona er lífið og réttast 
að hafa bara bílana ólæsta.

Og hvað er annars eign? Eru 
ekki lög um eignarréttinn löngu 
úrelt og miðuð við allt annað sam-
félag? Verðum við ekki að fara að 
koma okkur út úr þessum forn-
eskjuviðhorfum og til nútímans?

Þannig má velta fyrir sér rök-
semdum þeirra sem aðhyllast 
frjálst niðurhal á kvikmyndum, 
tónlist og bókum. Í fyrsta lagi, 
segja þau, er vonlaust að koma í 
veg fyrir meirihlutann af þessu. Í 
öðru lagi er það forneskja að neyt-
andinn geti ekki sjálfur náð sér 
í þann varning sem hann hefur 

áhuga á undir eins og honum þókn-
ast. Og í þriðja lagi er höfundar-
rétturinn úreltur.

Þetta eru falsrök. Það að erfitt 
sé að koma alls staðar með lög-
regluaðgerðum í veg fyrir ein-
hverja mannlega iðju getur aldrei 
táknað að samfélagið eigi þar með 
að fallast á hana. Boð og bönn 
samfélagsins snúast ekki fyrst 
og fremst um glæpi og refsingu 
heldur öllu fremur um sjálfsmynd 
samfélagsins og sjálfsmynd þeirra 
einstaklinga sem það mynda – rétt 
og rangt – almennt siðferði. Er ég 
manneskja sem getur lifað með því 
að taka réttmæta eign annarra? 
Erum við samfélag sem getur lifað 
með því að líða ránskap? 

Það að tæknilega sé mögulegt að 
gera eitthvað gerir það ekki sjálf-
krafa æskilegt. Það að mig langi 
í eitthvað táknar ekki sjálfkrafa 
að mér beri að fá það fyrirhafnar-
laust. 

Neytandinn über alles
Þegar ég sæki mér bíómynd á síð-
una deildu.net, sem af stolti aug-
lýsir að hún bjóði nú upp á íslenskt 
efni, þá er ég ekki bara að taka 
það ófrjálsri hendi sem mér ber 
að borga fyrir heldur er ég líka að 
lýsa því yfir að það fólk sem haft 
hefur fyrir því að skapa þetta lista-
verk eigi ekki að fá greitt fyrir 
vinnu sína. Ég er með þessum 
gjörningi að lýsa því yfir að mat-
ráðsfólkið við gerð  myndarinnar 
eigi ekki að fá greitt fyrir matar-
gerðina, ekki bílstjórarnir sem 
vinna við gerð myndarinnar, ekki 
kvikmyndatökufólkið, ekki smið-
irnir sem gera leikmyndina, ekki 
klipparinn, ekki leikstjórinn, ekki 
leikararnir, ekki þau sem finna 
tökustaðina, ekki handritshöfund-

urinn – enginn. Þau hafa – segi 
ég með þessum gjörningi – engan 
rétt á launum fyrir vinnu sína: ég 
hef allan réttinn mín megin vegna 
þess að ég er nefnilega neytandi.

Hið sama gildir um bókagerð og 
öll afleiddu störfin sem hljótast af 
iðju skáldsins og hið sama gildir 
um tónlistina: réttur neytandans 
til að njóta listarinnar er sam-
kvæmt þessum þankagangi æðri 
rétti listamannsins til að fá greitt 
fyrir vinnu sína. Heill stjórnmála-
flokkur hefur verið stofnaður utan 
um þessi mikilsverðu réttindi þess 
sem situr með hendur í skauti 
heima í stofu og bíður eftir því 
að vera skemmt, og kennir sig af 
stolti við iðju sjóránsmanna fyrri 
alda og talar í nafni framtíðar-
innar. Kallar sig Bófaflokk nema 
öll gengur sú stigamennska út á 
að hafa kaupið af fátækum lista-
mönnum.

„Þjónustuvandi“
Þess háttar ránskap sem  kenndur 
er við sjórán hefur af tals mönnum 
hans verið lýst sem „þjónustu-
vanda“ og reynt að láta líta svo út 
sem stórfelldur þjófnaður á mynd 
Baltasars, Djúpið, sé fyrst og 
fremst því að kenna að dreifingar-
fyrirtæki hans hafi ekki staðið sig 
í stykkinu við að gera myndina 
aðgengilega á netinu. Það má vera 
að eitthvað sé hæft í því og kannski 
er undarlegt að ekki sé til síða þar 
sem hægt er að  gerast áskrifandi 
að íslenskum bíó myndum, en þetta 
eru líka falsrök og í raun réttlæt-
ing á þeirri iðju að stela því sem 
manni ber ekki.

Segjum sem svo að ég búi til 
afar eftirsóknarverðan lakkrís 
en sé latur við að koma honum 
á markað. Einhver neytandi er 

svo hrifinn af þessum lakkrís að 
honum finnst eins og hann sé jafn-
vel á sínum vegum og getur ekki 
á sér heilum tekið nema fá hann. 
En þegar hann kemur að tómum 
hillum stórmarkaðanna er ekki 
þar með sagt að hann geti bara 
vaðið inn á lager til mín og sótt 
sér lakkrís, jafnvel þótt ég geti 
kannski ekki komið í veg fyrir það 
og hafi ákaflega sérviskulegar og 
forneskjulegar hugmyndir um það 
hvernig lakkrísinn skuli markaðs-
settur. Þetta er minn varningur, ég 
bjó hann til, ég stjórna því hvernig 
hann er á boðstólum.

Kannski verður ekki komið í veg 
fyrir það að fólk hali niður bíó-
myndum, tónlist og bókum sem 
annað fólk hefur haft fyrir því að 
skapa. En það er óþarfi að gera 
slíkan stuld að dyggð.

Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Er ég manneskja 
sem getur lifað 

með því að taka rétt-
mæta eign annarra? 
Erum við samfélag sem 
getur lifað með því að 
líða ránskap? Það að 
tæknilega sé mögulegt 
að gera eitthvað gerir það 
ekki sjálfkrafa æskilegt. 
Það að mig langi í eitt-
hvað táknar ekki sjálf-
krafa að mér beri að fá 
það fyrirhafnarlaust.
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Peningaprentun

Ég velti því fyrir mér hvort almenn-
ingur myndi sætta sig við það að 
einkabönkum væri leyft að búa 
til peningaseðla að vild. Líklega 
myndu fáir sætta sig við það. 
Samt er bönkum leyft að búa 
til innstæður að vild, innstæður 
sem við notum í staðinn fyrir 
peningaseðla. Afleiðingar af þessu 
fyrirkomulagi eru býsna alvarlegar: 
Óstöðugt peningakerfi, viðvarandi 
verðbólga, þyngri vaxtabyrði allra 
í þjóðfélaginu og skuldir ríkissjóðs 
eru hundruðum milljarða hærri en 
annars væri. Myndi almenningur 
ekki krefjast umbóta ef hann vissi 
hvernig þessu er háttað?

frosti.is
Frosti Sigurjónsson

Kynjaskipt klósett
Ég lít svo sem ekki á kynjaskipt 
klósett sem stórt vandamál en mér 
finnst allt í lagi að við höfum í huga 
að þótt manneskjur skiptist mjög 
greinilega í þessa hópa, karla og 
konur, þá er ekkert hægt að beita 
tölfræði á einstaklinga. Við getum 
skipt fólki í hópa 1.000 karla og 
1000 kvenna og pikkað út einn 
einstakling úr hvorum hópi. Góðar 
líkur eru á því að við fáum gagnkyn-
hneigða konu sem notar stundum 
andlitsfarða og kýs starfsvettvang í 
grein þar sem konur eru í meiri-
hluta og gagnkynhneigðan karl 
sem aldrei klæðist kjól og getur 
borið þyngri byrði en konan. En við 
gætum líka fengið manneskju sem 
er að ganga í gegnum kynskipta-
aðgerð eða manneskju með typpi 
sem gengur í kjól og skilgreinir sig 
ekki út frá þessum tveimur hópum.

blog.pressan.is/evahauks
Eva Hauksdóttir
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

ÓLAFUR EINAR JÚNÍUSSON
Háaleitisbraut 111,

lést 28. júlí á krabbameinsdeild 
Landspítalans við Hringbraut. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Árdís Erla Bragadóttir
Sólveig Ólafsdóttir Bragi K. Guðmundsson
Bragi Ólafsson  María Finnsdóttir
Júníus Ólafsson   
og barnabörn.

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

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

www.kvedja.is

sttattVV

Ástkær eiginkona, móðir og tengdamóðir,

SELMA JÓNSDÓTTIR
Goðalandi 14,

lést á Landspítalanum föstudaginn 2. 
ágúst. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 
þriðjudaginn 13. ágúst kl. 13.00. Blóm 
og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á Krabbameinsfélagið.

Fyrir hönd annarra aðstandenda,
                                Baldur Friðriksson
Jón Gunnar Baldursson Ingibjörg Sigurðardóttir
Fanney Dagmar Baldursdóttir Þráinn Vigfússon
Baldur Gautur Baldursson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

SIGURÐUR ÞÓRÐUR INGIMAR 
EYJÓLFSSON

Fyrrverandi framkvæmdarstjóri
Ársölum 1, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans í Kóparvogi 
þann 5. ágúst síðastliðinn. Útförin fer fram frá Digraneskirkju í 
Kópavogi miðvikudaginn 14. ágúst kl. 13.00.

Guðrún Agnars Jónsdóttir
Jón Sigurðsson Hafdís Mjöll Búadóttir
Eyjólfur Sigurðsson Ágústa Harðardóttir
Baldur Sigurðsson Chipo Sigurðsson
Torfhildur Sigurðardóttir
Og fjölskyldur þeirra.

fyrrverandi framkvæmdastjóri
Ársölum 1, Kópavogi,

Kópavogi

og fjölskyldur þeirra.

„Ég fór á tónleika með Sing Fang Bous og Aami-
inu í Fríkirkjunni fyrir stuttu og varð rosalega 
hrifin af þessum stað. Ég var búin að gleyma 
hvað Fríkirkjan er góður staður til að spila á. 
Ási í Smekkleysu stakk upp á því að ég héldi 
útgáfutónleikana mína þarna.  Stemmningin 
í  lögunum er þannig að þau passa vel við 
umhverfi  kirkjunnar,“ segir söngkonan Ólöf 
Arnalds þegar hún er spurð út í valið á tónleika-
staðnum, en hún heldur útgáfutónleika ásamt 
Skúla Sverris syni í Fríkirkjunni á miðvikudag.

Söngkonan er á leið í stutta tónleikaferð um 
Evrópu til að fylgja eftir breiðskífunni Sudden 
Elevation, sem kom út hjá breska útgáfufélaginu 
One Little Indian í febrúar. Platan var tekin 
upp af Skúla í sumarbústað í Hvalfirði. „Platan 
kom út í febrúar síðastliðnum en ég fann að ég 
var orðin þreytt eftir tónleikaferðalög síðustu 
plötu og þurfti að kjarna mig. Ég fór rólega af 
stað en er komin með krafta núna. Platan hefur 
 fengið frábæra dóma erlendis og mikla athygli 
en núna er komið að því að fylgja henni almenni-
lega eftir. Í ágúst fer ég til Evrópu og spila þar 
á nokkrum stöðum. Ferðinni er svo heitið til 
Bandaríkjanna í október,“ segir Ólöf og bætir 
við: „Nýja platan er líka öll á ensku. Móðir mín 
er fædd í Englandi og enskan er tungumál sem 
hefur alltaf verið mjög nálægt mér. Mér hefur 
einnig fundist þetta mikil áskorun, að semja á 
öðru tungumáli.“

Skúli mun leika eigin lög sem og með Ólöfu, 
en þau hafa starfað saman undanfarin ár og lagt 
hvort öðru lið við tónlistarsköpun ýmiss konar. 
Síðasta verk Skúla kom út síðastliðið haust en 
það var The Box Tree, samvinnuverkefni Skúla 
og Óskars Guðjónssonar. Hljómplatan hlaut 
Íslensku tónlistarverðlaunin sem plata ársins í 
flokki djass og blús. Söngkonan lýsir samstarfi 
sínu og Skúla sem góðu, enda hafa þau unnið 
saman í tólf ár. „Við Skúli erum búin að vinna 
saman í tólf ár en í þetta skiptið vorum við mikið 
saman og tónlistin er margslungnari en áður. Við 
erum búin að túra mikið saman undanfarið og 
þróa ákveðna tegund af samspili. Lögin sem við 
ætlum að spila eru þróaðri en oft áður og á tón-
leikunum ætlum við að taka lög sem við höfum 
verið að spila á tónleikaferðalögum undanfarið.“

Sudden Elevation hefur fengið glimrandi dóma 
erlendis og í gagnrýni tónlistartímaritsins Mojo 
er rödd Ólafar sagt svipa til Nico á sólríkum 
degi. Tónlistartímaritið Clash gefur plötunni 
einnig átta af tíu í einkunn. 

Tónleikarnir hefjast stundvíslega klukkan 
20.30 á miðvikudag.

 asa@365.is 

Margslungnir útgáfu-
tónleikar Ólafar 
Ólöf Arnalds og Skúli Sverrisson munu leika á tónleikum í Fríkirkjunni í Reykjavík á mið-
vikudagskvöld ásamt hljómsveitinni Vök sem gaf nýverið út sína fyrstu plötu. 

SPILAR Á MIÐVIKUDAG  Söngkonan Ólöf Arnalds kemur fram á tónleikum í 
Fríkirkjunni á miðvikudag ásamt Skúla Sverrissyni og Vök.

MERKISATBURÐIR
1492 Kristófer Kólumbus finnur Kanaríeyjar.
1812 Sótthreinsandi efni eru notuð í skurðaðgerð í fyrsta sinn.
1972 Síðustu bandarísku land-
herdeildirnar yfir-
gefa Víetnam.
1952 Hussein ibn 
Talal er krýndur 
Jórdaníukonungur.
1957 Fyrstu stöðu-
mælarnir á Íslandi 
eru teknir í notkun.
1981 IBM kynnir PC-
tölvuna og PC-DOS 
stýrikerfið.

Á annað hundrað stöðumæla voru settir 
upp þennan dag í miðbæ Reykjavíkur 
árið 1957. Í grein í Vísi sem birtist 19. 
ágúst 1957 segir frá því þegar stöðumæl-
arnir voru tæmdir í fyrsta sinn, klukkan 
hálf níu á laugardagsmorgni. Þá höfðu 
safnast í þá í kringum 7.500 krónur í 
krónupeningum. Í greininni er haft eftir 
lögregluþjónum að göturnar þar sem 
stöðumælunum hafði verið komið fyrir 
hefðu tæmst af bílum.

Þá var þegar á áætlun að fjölga 
stöðumælum upp í 274 í miðborg Reykja-
víkur. Við flestar götur var gjaldið ein 
króna fyrir 15 mínútur og tvær krónur 
fyrir hálftíma, sem var hámarkstími. Við 
Kirkjutorg, Hótel Ísland í Austurstræti og 
á horni Tjarnargötu og Kirkjustrætis var 
gjaldið helmingi lægra og hægt að greiða 
fyrir allt að tvo tíma í einu en þar voru 
svokölluð bílastæðistorg.
Heimild: wikipedia.org, timarit.is

ÞETTA GERÐIST: 12. ÁGÚST 1957

Stöðumælar settir upp í Reykjavík

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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& GLERAUGNAVERSLANIR

Gleraugnaverslunin Eyes-
land hefur verið starfrækt í 
Glæsibæ í tæp þrjú ár. Sjón-

tækjafræðingurinn Helga Kristins-
dóttir segir viðtökurnar hafa verið 
afar góðar. „Já, fólk setur það ekki 
fyrir sig að koma hingað upp á 
fimmtu hæð, þar sem augnlækna-
stofan Sjónlag er einnig til húsa, 
enda erum við að bjóða allt annað 
verð en þekkst hefur á gleraugum 
hingað til,“ segir Helga.

Hún segir verðið svipað því 

sem þekkist í lágvöruverslunum 
í Bandaríkjunum. „Fólk þarf því 
ekki að fara til útlanda til að kaupa 
sér gleraugu lengur.“ 

Helga segir talsvert um að fólk 
komi í verslunina með gömul og 
krumpuð resept sem það hefur 
ekki lagt í að leysa út af ótta við að 
þurfa að greiða fyrir þau háar fjár-
hæðir. „Það gengur síðan jafnvel út 
með þrenn gleraugu á verði einna; 
tvískipt göngugleraugu, lesgler-
augu og sólgleraugu með styrk.“ 

Helga segir að ákveðið hafi verið 
að fara nýjar leiðir í vöruvali. „Við 
leitum mikið til Bandaríkjanna 
og Asíu en höfum þó líka verið að 
bæta inn merkjavörum eins og Ray 
Ban og Reykjavík Eyes.“ 

Í versluninni er að finna allar 
gerðir gleraugna og er til að 
mynda hægt að fá sólgleraugu 
og ýmiss konar íþróttagleraugu 
með styrk án þess að það teljist til 
 munaðar. Þá hafa tölvugleraugu 
verið að sækja í sig veðrið. „Fólk 

sem er komið yfir fertugt þarf oft 
 stækkun við tölvuna en styrkurinn 
er ekki endilega sá sami og á les-
gleraugum. Þá er hægt að fá væga 
skiptingu þannig að notandinn 
geti horft afslappað á tölvuskjáinn 
en engu að síður skoðað eitthvað 
mjög smátt eða þrætt nál svo dæmi 
séu nefnd. Við köllum þetta lúxus 
lesgleraugu en þau geta átt þátt í 
að létta álag á herðum og þannig 
dregið úr vöðvabólgu.“

Hjá Eyesland eru vanir sjón-

tækjafræðingar við störf. „Við 
bjóðum upp á sjónmælingar og 
mikið úrval af linsum,“ segir Helga 
en hún hefur sérhæft sig í linsum 
fyrir fólk með óvenjulega sjón og 
erfið augu. „Þetta getur verið fólk 
með háan styrk, mikla sjónskekkju 
og óreglulegar hornhimnur. Þá er 
hægt að fá margskiptar linsur sem 
gagnast þeim sem þurfa lesgler-
augu með linsum.“

Verslunin er opin alla virka daga 
frá 8.30 til 17.

Allir eiga góð gleraugu skilið
Gleraugnaverslunin Eyesland býður allt annað verð en áður hefur þekkst hér á landi og eru dæmi um að fólk komi þaðan út með 
þrenn gleraugu á verði einna. Þar fæst einnig mikið úrval af linsum, meðal annars fyrir fólk með óvenjulega sjón.

Helga Kristinsdóttir ásamt samstarfskonum sínum Dagmar Óskarsdóttur, Eddu Friðfinnsdóttur og Ingunni Láru Ívarsdóttur.  MYND/GVA
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Náttúruleg vörn

Nýjung 

gegn þurrki 

í augum

Thealoz inniheldur trehalósa sem er 
náttúrulegt efni sem finnst í mörgum jurtum 

og dýrum sem lifa í mjög þurru umhverfi. 
Trehalósi eykur viðnám þekjufrumna 

hornhimnunnar gegn þurrki.

 Án rotvarnarefna
Þægilegar umbúðir auðvelda skömmtun
2ja mánaða skammtar
Má nota með linsum
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Fæst í flestum lyfjaverslunum
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Hjónin Erla Magnúsdóttir og 
Sigurður Óli Sigurðsson stofn-
uðu Gleraugnaverslunina 

Ég C þann 9. ágúst árið 1996  en þau 
eru bæði menntaðir sjón fræðingar. 
Verslunin fagnar því sautján ára 
starfsafmæli um þessar mundir og 
segir Erla faglega þjónustu hafa verið 
hafða að leiðarljósi frá upphafi.

„Við höfum alltaf lagt mikla 
áherslu á góða þjónustu. Í maí 2001 
hóf störf hjá okkur Rúna Gerður Stef-
ánsdóttir, ráðgjafi og sölukona, en 
hún hefur gott auga fyrir því hvað 
klæðir hvern og einn,“ segir Erla. „Við 
bjóðum ávallt bestu fáanlegu gler 
sem í boði eru hverju sinni á sann-
gjörnu verði og einnig allar nýjustu 
umgjarðirnar. Við förum á sýningar í 
París, Mílanó eða München og fylgj-
umst vel með. Erlendir samstarfs-
aðilar okkar eru einungis í samstarfi 
við trausta og áreiðanlega aðila,“ 
segir Erla. 

Fjölbreytt úrval 
og gæðaþjónusta
„Við leggjum áherslu á fjölbreytt 
úrval af umgjörðum og þá ekki síður 
fyrir börn,“ segir Erla. „Við erum 
þekkt fyrir hvað glerin frá okkur 
eru í miklum gæðum en við hjónin 
tókum strax ákvörðun um að bjóða 
einungis upp á úrvalsgler og -um-
gjarðir í versluninni. Ástæða þess að 
við verslum bara með hágæðagler er 
sú að upplifun fólks með slík gler er 
öll önnur en með einfaldari glerjum. 
Sjónsviðið á margskiptum glerjum til 
dæmis er miklu breiðara, bjögun er 
mun minni og þá skiptir endingar-
tíminn á glerjunum miklu máli, það 

er hversu lengi þau eru rispulaus. 
Einfaldari gler eru oft með lélega ef 
nokkra rispuvörn sem gerir það að 
verkum að þau verða fljótlega mött.

Við getum afgreitt samdægurs 
öll hefðbundin gleraugu; göngu-, 
les- eða tölvugleraugu,  með úrvals-
glerjum sem við eigum á lager.“ 

Sjónmælingar og linsur
Allar sjónmælingar eru fram-
kvæmdar í versluninni með fyrsta 
flokks tækjum og áhersla lögð á að 
hver viðskiptavinur fái góðan tíma. 

„Þarfir fólks eru mismunandi og 
því hlustum við eftir hverju fólk er 
að leita og framkvæmum mælingu 
í samræmi við það,“ segir Erla. „Það 
getur verið vandaverk að aðstoða fólk 
við að velja gleraugu til næstu ára og 
höfum við í Ég C alltaf lagt höfuð-
áherslu á að viðskiptavininum líði vel 
hjá okkur og að hver og einn fái þann 
tíma sem þarf til að útkoman verði 
fyrsta flokks. Við framkvæmum sér-
hæfðar sjónmælingar fyrir íþrótta-
fólk, til dæmis fyrir skotfimi og aðrar 
íþróttir.

Hjá okkur mátar viðskiptavinurinn 
allar tegundir af linsum en við erum 
í samstarfi við þekktan framleið-
anda sem afgreiðir allar helstu linsu-
tegundir fljótt og örugglega. Þar fyrir 
utan erum við ávallt með góðan lager 
af linsutegundum.“

Polaroid-gler og sólgleraugu
„Við hjá versluninni Ég C höfum 
frá byrjun boðið upp á fyrsta flokks 
 polaroid-gler fyrir veiðimenn og 
látið sérframleiða þau fyrir okkur í 
sérstökum ljósgulgrænum lit sem 

 hentar vel aðstæðum hérlendis, enda 
fáum við veiðimenn hvaðanæva að 
af landinu sem og erlendis frá. Mikil 
aukning hefur orðið á því að við-
skiptavinir okkar fái sér sólgleraugu 
með sjónstyrk, hvort sem er með 
einföldum styrk eða margskiptum. 
Við erum með mjög gott verð á þess 
konar sólgleraugum.

Við erum þekkt fyrir að bregðast 
skjótt við óskum okkar viðskiptavina 
og afgreiða öll hin ólíkustu mál sem 
hingað koma hratt og örugglega. Við 
viljum að viðskiptavininum líði vel 
hjá okkur og gangi út með bros á vör.“

Traust og góð þjónusta í 17 ár
Gleraugnaverslunin Ég C í Hamraborg 10 í Kópavogi fagnar sautján ára starfsafmæli um þessar mundir. Verslunina stofnuðu 
hjónin og sjónfræðingarnir Erla Magnúsdóttir og Sigurður Óli Sigurðsson með gæði og gott úrval að leiðarljósi.

Öll hefðbundin gleraugu eru afgreidd samdægurs.

Allar sjónmælingar eru framkvæmdar í versluninni með fyrsta flokks 
tækjum og áhersla lögð á að hver viðskiptavinur fái góðan tíma.

MYND/ÉG C

Hjónin Erla Magnúsdóttir og Sigurður Óli Magnússon sjónfræðingar hafa rekið Ég C í Hamraborg 10 í Kópavogi í sautján ár. Rúna Gerður Stefánsdóttir starfar við hlið þeirra sem ráðgjafi og sölukona. MYND/ÉG C

Skólatilboð 
Umgjörð og gler 
(hert plast með glampavörn) 
verð frá 19.900 krónum.

Daglinsur 
Verð frá 2.500 
krónum pakkinn.

Ýmis önnur tilboð í tilefni afmælisins. Sjón er sögu ríkari.

Frábær tilboð í tilefni 
17 ára afmælis Ég C



FABÚLA SYNGUR Í MR
Margrét Kristín Sigurðardóttir, Fabúla, heldur tónleikaröð 
í þjóðfundarsal Menntaskólans í Reykjavík í kvöld kl. 20. 
Tónleikarnir eru sviðsettir af Snorra Frey Hilmarssyni og 
myndskreyttir af Helenu Harsitu Stefánsdóttur og Arnari 
Steini Friðbjarnarsyni. Næstu tónleikar eru á miðvikudag á 
sama tíma en alls verða þeir sex.

SÝNING Í FÆREYJUM 
Halla Bogadóttir, eigandi 
Kraums, við eitt þeirra 
verka sem sýnd eru í 
Østrøm í Færeyjum, 
borðið Hyrnu eftir Erlu 
Sólveigu Óskarsdóttur. 
Á HönnunarMars 2014 
verða færeyskar vörur 
sýndar í Kraumi.
MYND/VALLI

Poul Clements, frá Østrøm, kom 
hingað til lands og orðaði við 
mig að halda sýningu á íslenskri 

hönnun í Færeyjum. Hann hitti bæði 
mig og Höllu Helgadóttur hjá Hönn-
unarmiðstöð Íslands og úr varð að við 
völdum vörur eftir tíu íslenska hönnuði 
sem Poul fór með út,“ segir Halla Boga-
dóttir, eigandi hönnunarverslunarinnar 
Kraums í Aðalstræti. Verslunin er komin 
í samstarf við færeysku hönnunarversl-
unina Østrøm í Þórshöfn um að kynna 
hönnun landanna tveggja. Kraum mun 
kynna færeyska hönnun á Hönnunar-
Mars á næsta ári.

Sýningin í Østrøm er sett upp í tilefni 
Ólafsvökunnar í Færeyjum en þá leggja 
margir leið sína til eyjanna. Østrøm er 
til húsa í gömlu vöruhúsi við höfnina 
sem búið er að gera upp og segir Halla 
íslensku vörurnar hafa fengið góðar við-
tökur.

„Poul selur eingöngu færeyska 
hönnun í versluninni en langaði að 
kynna íslenska hönnun í Færeyjum og 
ef vel gengi að selja hana í versluninni 
hjá sér. Við völdum því vörur sem eru í 
framleiðslu svo hægt væri að anna eftir-
spurn og þær virðast falla vel í kramið,“ 
segir Halla.

Kraum hefur áður sýnt og selt ís-
lenska hönnun erlendis en Halla segir 
það eitt af markmiðum Kraums að 
kynna íslenska hönnun sem víðast.

„Við viljum standa með íslenskum 
hönnuðum. Við settum til að mynda 
upp litla verslun með íslenska hönnun 
í Frankfurt fyrir tveimur árum, 
þegar  Ísland var heiðursþáttakandi 
í bókamessunni þar. Íslensk hönnun 
vekur athygli. Þeir erlendu gestir 
sem koma hingað í búðina til okkar 
hafa orð á því hvað þetta sé sérstök 
hönnun. Það er eins og íslenskir 
hönnuðir séu frjálsari en til dæmis 
hönnuðir í Skandinavíu. Það blása 

kannski fleiri vindar um  Ísland og eins 
er hönnunarsaga okkar svo ung. Það 
er ekki nema rúmur áratugur sem við 
höfum menntað okkar hönnuði hér 
heima en fram að því fór fólk utan til 
náms og kom heim með strauma alls 
staðar að,“ segir Halla.

Sýningin mun standa út ágústmánuð 
en nánar má forvitnast um hana á 
Facebook-síðu Østrøm.

ÍSLENSK HÖNNUN 
SÝND Í FÆREYJUM
HÖNNUN  Verslunin Kraum er komin í samstarf við færeysku verslunina 
 Ø strøm til að kynna hönnun landanna tveggja. Sýning á íslenskri hönnun 
stendur nú yfir í Færeyjum og á næsta ári verður færeysk hönnun sýnd hér.



FÓLK|

Kristín Edda Frímannsdóttir 
býr hjá foreldrum sínum á Sel-
tjarnar nesi. Hún hefur verið 

dugleg að safna fallegum hlutum fyrir 
búið í framtíðinni. „Ég pæli mikið í fal-
legum hlutum og skoða blöð og blogg 
um innanhúsarkitektúr. Ég hlakka til 
að flytja í mína eigin íbúð og  breyta 
öllu eins og ég vil þótt það sé kannski 
langt í að það sé að fara að gerast, 
enda var ég að klára framhaldsskóla,“ 
segir Kristín sem útskrifaðist úr 
Menntaskólanum í Reykjavík í vor.

„Draumahúsið mitt verður auð-
vitað staðsett í miðbænum. Mér 
finnst gaman að blanda saman gömlu 
og nýju en mér finnst hús sem eru ný-
tískuleg að utan alltaf svo flott. Ég er 
mjög hrifin af Kartell því þar er mikið 
verið að leika með plast í klassískum 
stíl sem er líka tímalaus,“ útskýrir 
Kristín. 

„Það er einn hlutur á óskalistanum 
hjá mér núna. Það er rauður Eames-
stóll sem fæst í Epal,“ segir hún. 

Í herbergi Kristínar er að finna 
mikið af fallegum hlutum sem hún 
hefur sankað að sér. Þegar hún var 
beðin um að velja nokkra sem voru 
í uppáhaldi vafðist henni tunga um 
tönn. „Ætli ég verði ekki að segja 
hreindýrin sem eru handgerð af 
suðurafrískum konum. Hvert dýr er 
merkt þeirri konu sem saumaði það. 
Þegar dýrin eru seld fer peningurinn 
í að koma börnum kvennanna í skóla. 
Ég fékk tvö í útskriftargjöf, eitt frá 
tengdaforeldrum mínum og annað frá 
vinkonunum. 

Kartell-lampinn er líka í miklu upp-
áhaldi en ég safnaði mér sjálf fyrir 
honum, enda tímalaus hönnun og 
ótrúlega flott birtan sem kemur frá 
honum. Þriðji hluturinn er Kubus-
kertastjakinn sem ég fékk í útskriftar-
gjöf frá móðursystrum mínum. Hann 
er hannaður af Morgens Lassen og 
mér þykir mjög vænt um hann, enda 
alltaf flottur þrátt fyrir að hann hafi 
verið hannaður árið 1962,“ útskýrir 
Kristín.

Í sumar var Kristín Edda að vinna 
sem flokkstjóri í vinnuskólanum á 
Seltjarnarnesi. Í haust ætlar hún 
að vinna sér inn pening til þess að 
ferðast til London og Kína að heim-
sækja vinkonur sínar. 

 ■ gunnhildur@365.is

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

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

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

FAGURKERI Kristín Edda hefur gaman af því að safna að sér fallegum hlutum.
 MYND/STEFAN

TÍMALAUS HÖNNUN 
ALLTAF Í UPPÁHALDI
FAGURKERI  Kristín Edda hefur sankað að sér fallegum hlutum í gegnum 
tíðina fyrir búið í framtíðinni.

Toyo Ito er sjötti japanski arkitekt-
inn sem tekur við Pritzker-verð-
laununum síðan þau voru veitt 
fyrst árið 1979. Fyrstur var Kenzo 
Tange 1987, Fumihiko Maki árið 
1993, Tadoa Ando 1995 og tvíeykið 
Kazuyo Sejima og Ryue Nishizawa 
sem hlaut verðlaunin árið 2010.

Ito er 71 árs og starfar í Tókýó. 
Hann hafði komið til greina sem 
vinningshafi síðastliðin tíu ár og 
litið er svo á að verðlaunin nú séu 
til að heiðra ævistarf arkitektsins.

Því hefur verið haldið fram að 
verk Ito beri svip af hugmyndum 
heimspekinga á borð við Mune-
suke Mita og Gilles Deleuze. Hann 
vinnur með hugtakslegar hug-
myndir og leitast í hverju verkefni 
við að útvíkka möguleika arkitekt-
úrsins.

 ■ solveig@365.is

HEIMSPEKILEGUR ARKITEKTÚR
Japanski arkitektinn Toyo Ito hlaut Pritzker-arkitektaverðlaunin í ár. Verð-
launin eru þau æðstu í heimi arkitekta.

ARKITEKTINN Toyo Ito 
hlaut Pritzker-verðlaunin í ár.

BOGADREGIN BYGGING Tama Art-háskóla-
bókasafnið, 2004-2007.  MYND/TOMIO OHASHI

HVELFING Hvelfing sem ætluð er til margra nota í 
Odate í Akita í Japan, 1993-1997.  MYND/MIKIO KAMAYA

HEIMILI

Jóga
ByrjendanámskeiðyrjendB j d á k iðj d
Hefst 13. ágústHefst 13. ágúst

2:00-13:0Þri. og fim. kl. 12:00-13:00
Kennari Gyða DísKennari Gyða Dís
Verð kr. 133.900,-

Vekjum upp líkamsvitundina og uppskerum pp líkamsvitundina og
betri líkamsstöðu, aukinn styrk og betraöð ki k
jafnvægi til að takast á við daglegt amstur. 

Skráning í síma 560 1010ráning í sím
eða á mottaka@heilsuborg.isa á mottak

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísland

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is
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REMAX Lind kynnir: 
Friggjarbrunnur 5, ný 165,5 fm 
penthouse-íbúð með einstakri 
þakverönd til suðurs í nýju 
sex íbúða lyftuhúsi. Stæði í 
bílakjallara fylgir. Opið hús  
kl. 17.30 í dag.

Íbúðin er einstaklega smekk-
lega hönnuð af Bryndísi Evu 
Jónsdóttur innanhússhönnuði 

en aðalhönnuður hússins er Jón 
Hrafn Hlöðversson. Lofthæð er 
2,70 m og er allur frágangur hinn 
vandaðasti.

Gengið er inn í samliggjandi 
anddyri og hol með forstofuskáp. 
Á hægri hönd er hjóna herbergi 
með góðum skápum og tvö rúmgóð 
barnaherbergi með inn byggðum 
skápum. Á vinstri hönd er bað-
herbergi með glæsilegri innrétt-
ingu, flísalögðu sturturými og 
hrein lætis tækjum frá Tengi.

Komið er inn í fallega sam-
liggjandi stofu, borðstofu og eld-
hús með góðu útsýni. Glæsileg eld-
húseyja er í miðju og þvottahús 
með innréttingu inn af eldhúsi. 
Görenje- helluborð og bökunar-
ofn eru frá Rönning. Borðstofa 

er í björtu útskoti. Gengið er út á 
hellulagða 97,5 fm þakverönd úr 
stofu, þaðan sem útsýnið er ein-
stakt. Fjórða svefnherbergið er 
inn af stofunni og tengist henni 
með fallegum rennihurðum. Inn-
byggð halogen-lýsing frá Lumex 
nema í svefnherbergjum. 

Tengi er fyrir heitan pott. Húsið 
er fullbúið að utan, pússað og hvít-
málað. Malbikað bílaplan er tilbúið 
og að öðru leyti verður  lóðinni 

 skilað með hellum, grasþökum, 
gróðri og útilýsingu.

Nánari upplýsingar veitir Þór-
unn Pálsdóttir í síma 693 4162 eða 
thorunnp@remax.is.

Stórglæsileg þakhæð

Glæsileg og stór þakíbúð með glæsilegu 
útsýni.

Háteigsvegur – 2ja m/aukaherb.
Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt 
góðu herbergi í kj. m/ aðgangi að baðherbergi. 
Frábær staðsetning í grónu hverfi.  
Verð 17,7 milljónir. 

Sundlaugavegur 20 
Mjög rúmgóð og vel skipulögð um 131 fm hæð, 
fjögur svefnherb. og tvær stofur. Tölvert endurnýjuð 
eign, m.a. eldhús og parket, húsið nýlega viðgert. 
Góð staðsetnign við Laugardalinn. V. 33,9 m. Opið 
hús á morgun þriðjudag frá kl. 17:30 – 18:00.  

Ásakór – Glæsileg  4ra. 
Vönduð, björt og vel skipulögð 120  fm endaíbúð 
ásamt stæði í bílskýli.  Vandaðar innréttingar og 
gólfefni, gott skipulag.  Þrjú góð svefnherbergi, 
góðar svalir og útsýni. V. 32,9 millj. 

Vandað fjölbýlishús á 5 
hæðum fyrir 55 ára og eldri. 
Aðeins 5 íbúðir eftir. Flestar 
íbúðir með stæði í bílskýli. 
Húsið er á reit sem Húsvirki 
hf. og Hrafnista DAS fengu 
úthlutað til skipulagningar fyrir 
almennar íbúðir, þjónustu-
íbúðir, hjúkrunarheimili og 
þjónustumiðstöð aldraða. 
Bjartar, vel skipulagðar og 
vandlega innréttaðar 2ja her-
bergja íbúðir. Verð frá 25,5m. 

Lómasalir – Parhús.
Glæsilegt, fullbúið parhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr, samtals 204.3 fm. Parket og 
flísar á gólfum. Fjögur herbergi ásamt stofu og 
borðstofu. Svalir og sólpallur. Stór garður í góðri 
rækt. Verð 54 millj.

Ljósheimar 11 
3ja herbergja íbúð á fyrstauhæð til vinstri.  
Mjög góð 87,9 fm 3ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli  
á vinsælum stað. Parket og flísar á gólfum.  
Suðursvalir. Verð 26,5 millj. 
Opið hús í dag frá 17:15-18:00. 

Kleppsvegur – 4ra – 5 herb.
Vel skipulögð og rúmgóð um 100 fm 4ra - fimm  
herbergja íbúð við Kleppsveg. Parket á gólfum og 
endurnýjað bað. Stórar suðursvalir með útsýni. 
Verð 27,9 milljónir. 

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

Sumarhús á Öndvarðanesi.
Nýlegt fullbúið sumarhús við Stangarbraut á Önd-
verðarnesi. Húsið er skráð 137 fm að stærð og er 
vel staðsett  bjálkahús með góðri lofthæð.  Steypt 
plata, hiti í gólfum, heitur pottur og 4  stór herbergi.  
Gott hús fyrir stórfjölskylduna.   Góð kaup!  

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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Finndu okkur á Facebook

OPIÐ HÚSBoðaþing - 55 ára og eldri

OPIÐ HÚS

5 ÍB
ÚÐIR

EFTIR!

Skildinganes 1 – 101 RVK
Opið hús á morgun 13. ágúst kl. 17:30 til 18:00

Opið
hús

Sími 611 6660

Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

• 158.8 fm + 37,2 fm bílskúr, 4 svefnh., 2 baðherb.

• Sólpallur á móti suðri, heitur pottur.

• Einbýli á besta stað í Skerjafirði.

• Eignin er á einni hæð.

• Verð 69,9 millj.

FR
U
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gusti@fasteignasalan.is
Ágúst Valsson, sölufulltrúi

Vegna 
mikillar sölu 

vantar eignir á skrá. 

Ég veiti 
framúrskarandi 

þjónustu!

Ágúst Valsson
Sölufulltrúi
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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.

SÖRLASKJÓL - REYKJAVÍK.  
- Glæsileg 90,4 fm. 4ra herbergja útsýnisíbúð.
- Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Svalir til suðvesturs.
- Gríðarlega fallegt útsýni. Róleg gata. Stutt í þjónustu.
- Frábær staðsetning niður við sjó.

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

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

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

HEGRANES- GARÐABÆ. 
- 258,8 fm. einbýlishús með inng. 41,5 fm. bílskúr.
- Frábær útsýnisstaður á sjávarlóð á Arnarnesi.
- Setu- og arinstofa. Borðst. með útgangi á lóð. 4 herbergi.
- Eignarlóð 1.517,0 að stærð.

REYKJAVÍKURVEGUR- HAFNARFIRÐI
- Virðulegt og afar fallegt 275,7 fm. einbýlishús
- Lofthæð efri hæðar tæplega 3 metrar. Arinn í stofum.
- Mjög stór og gróin með steinsteyptum veggjum
- 16,5 fm. bílskúr. Ekið er að húsinu frá

Norðurbraut.

Fallegt bárujárnsklætt 121,5 fm. einbýlishús á Eyrarbakka.
Húsið stendur á 613,2 fm. leigulóð og er byggt árið 1900.
Byggt var við húsið árið 2006 á vandaðan hátt og á sama
tíma var eldra húsið allt endurnýjað m.a. gler og gluggar,
ofnar og raflagnir.

SUMARHÚS Á ÞINGVÖLLUMÁ
Glæsilega staðsett 60,1 fm. sumarhús í Grafningi, við
Hestvíkina, auk tveggja geymslna, 3,8 og 3,9 fermetra og
18,4 fermetra bátaskýlis niður við vatnið, neðst í lóðinni.
Sumarhúsið stendur á afar fallegri og gróinni
6.400 fm. útsýnislóð við vatnið.

HLÍÐARHJALLI – KÓPAVOGI.
- Mjög falleg og björt 83,3 fm. endaíbúð á efstu hæð.
- Rúmgóð stofa og tvö rúmgóð herbergi.
- Rúmgóðar svalir til suðvesturs. Fallegt útsýni.
- Góð staðsetning. Stutt í skóla, leikskóla

og þjónustu.

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 staðsetn. 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.

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. Þvottaherb. innan íbúðar.

LANGALÍNA 33-35 – GARÐABÆ.
- Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
- Íbúðirnar eru frá 109 fm. upp í 151 fm.
- Eikarinnréttingar í eldhúsi og vönduð tæki.
- Stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR- REYKJAVÍK
- 80,7 fm. 2ja – 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
- Tvennar svalir, til suðausturs og norðvesturs.
- Samliggjandi borð – og setustofa. Eitt svefnherbergi.
- Laus til afhendingar við kaupsamning.

MÁVAÁÁ HLÍÐ – 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. 

26,4 millj. 79,5 millj.

99,0 millj. 30,0 millj.

30,0 millj. 49,9 millj.

24,9 millj.

34,9 millj. 

35,5 millj.

37,9 millj.

25,4 millj.

17,3 millj.

HÁKOTSVÖR SELBRAUT

Hákotsvör - Álftanesi
Mjög fallegt, þó nokkuð endurnýjað og mjög vel staðsett 209,0 fm. einbýlishús með sjávarútsýni við Hákotsvör í Garðabæ. Auk
þess er 12 fm. skáli sem nýttur er sem sjónvarpsstofa í dag. Rúmgóðar stofur með sjávarútsýni og fallegum arni. Eldhús með
fallegum hvítum innréttingum. Fjögur herbergi. Verönd með skjólveggjum og heitum potti. Innkeyrsla og stéttar fyrir framan húsið
eru nýlega hellulagðar og með hitalögnum. Húsið stendur á 1.155 fermetra gróinni lóð með fallegu sjávarútsýni. 49,9 millj.

NÝBYGGING

2JA HERBERGJA

SUMARBÚSTAÐIR

Einbýlishús á Eyrarbakka

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

34,9 millj.

VEGNA MIKILLAR
SÖLU ÓSKUM 
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ÖLLUM STÆRÐUM 

OG GERÐUM 
EIGNA Á SKRÁ.

NÝ
BYG

GIN
G



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.

VÍÐIGRUND – KÓPAVOGI
- Nánast algjörlega endurnýjað 126,2 fm. einbýlishús á frábærum stað.
- Húsið hefur allt verið endurnýjað að innan á sl. árum og er í mjög góðu ástandi.
- Stór og björt stofa. Þrjú herbergi.
- Ræktuð og skjólgóð lóð. Verönd til suðurs og vesturs.

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

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

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

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.

CUXHAVENGATA – HAF.. SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
Glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 2. hæð samtals að gólffleti 63,5 fm. Um er að ræða
tvo aðliggjandi eignarhluta sem seljast saman eða sitt í hvoru lagi. Eignarhlutarnir
eru annars vegar 28,7 fm. 5,5 millj. og hins vegar 34,8 fm. 6,7 millj. Lyfta er í
húsinu. Lóðin er malbikuð og frágengin. Fjöldi bílastæða.

MÖRKIN – RVK. VERSLUNAR- OG IÐNAÐARHÚSN.
Mjög mikið endurnýjað 1167,8 fermetra verslunar- og iðnaðarhúsnæði í á frábærum
stað með miklu auglýsingargildi, góðri aðkomu og fjölda bílastæða. Ný gólfefniog er
nýmáluð. Verslunarhæðin er 314,0 fm. og kjallari er 854,0 fm. lager með tvennum
innkeyrsludyrum og rúmlega 4 metra lofthæð. Húsið að utan er í góðu ásigkomulagi
og lóðin er fullfrágengin og malbikuð með fjölda bílastæða. Mögulegt er að fá
keyptan lager á kostnaðarverði, sem og rekstur sem í eigninni er í dag.

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

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.

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

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI EFRI SÉRHÆÐ

49,2 millj.

39,9 millj. 24,0 millj.

77,0 millj.

50,0 millj.

              í dag.
84,9 millj.

45,0 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

Grjótagata- Reykjavík.
Stórglæsilegt og algjörlega endurbyggt einbýlishús í Grjótaþorpinu. Suðursvalir útaf stofum með stiga niður á glæsilega 262,0
fermetra eignarlóð. Hiti er í stéttum við húsið. Í húsinu er þegar leyfi fyrir gistiheimilisrekstri og allt innbú til rekstarins fylgir.
Húsið var allt endurbyggt í upprunalegum stíl árið 1999 og hefur fengið verðlaun Borgarstjóra Reykjavíkurborgar fyrir endur-
bætur á eldra húsi. Húsið er byggt árið 1890 af Bjarna Jónssyni, snikkara. Verð 69,9 millj.

Espilundur- Garðabæ.
Mjög fallegt 138,8 fermetra einbýlishús á einni hæð auk 43,7 fermetra bílskúrs á 972,0 fermetra ræktaðri og mjög fallegri lóð
á góðum stað í Lundunum í Garðabæ. Húsið hefur alla tíð fengið gott viðhald og hefur verið endurnýjað að hluta. M.a. er nýtt
gler og gluggalistar í húsinu, gólfefni nýleg að stórum hluta og hús að utan í góðu ástandi með nýlegu þakjárni. Samliggjandi
rúmgóðar stofur. Fjögur herbergi. Hellulögð verönd til suðurs og hellulögð stétt og innkeyrsla fyrir framan húsið. Verð 56,9 millj.

ESPILUNDUR GRJÓTAGATA

FELLAHVARF – KÓPAVOGI. EFRI SÉRHÆÐ.
- Mjög vönduð vel skipulögð 119,6 fm. 3ja - 4ra herb. efri sérhæð.
- Íbúð sem er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt.
- 2 herbergi í dag en auðvelt að bæta 3ja herberginu við.
- Frábær útsýnisstaður við Elliðavatn. 39,9 millj.



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 KÓPAVOGSBARÐ 5 
- PARHÚS. 

Glæsilegt  frábærlega staðsett 266,2 fm parhús á tveimu hæðum með innbyg-
gðum bílskúr við Kópavogsbarð í Kópavogi. Eignin er björt og fallega hönnuð 
og klædd með álklæðningu. Falleg gluggasetning er í húsinu og góð lofthæð á 
efri hæð sem gefur húsinu skemmtilegt yfirbragð.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 12.ágúst milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 79,5 m. 3034 

 HRINGBRAUT 82 
- EFRI HÆÐ M.AUKAHERB.

Falleg einstaklega vel skipulögð íbúð á 2.hæð (efri) í fallegu fjölbýlishúsi í ves-
turbæ Reykjavíkur. Hæðin er  3ja herbergja ásamt aukaherbergi í kjallara. Tvö 
svefnherbergi og rúmgóð stofa. Parket. Eldhús með vandaðri eldri innréttingu 
og innb. uppþvottavél og ísskáp. Íbúðin er laus strax.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 12.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 20,9 m. 3062

  LINDARSEL 9 
- GLÆSILEGT 2JA HÆÐA EINBÝLI. 

Frábærlega staðsett og rúmgott 353,6 fm einbýlishús í Seljahverfi með fallegu 
útsýni yfir borgina. Innbyggður bílskúr, ca 100 fm 3ja herbergja aukaíbúð með 
sér inngangi og frístandandi sólhýsi í garðinum með heitum potti. Garður snýr 
til suðurs og er fallegur. Sunnan við húsið er grænt svæði. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 13. ágúst milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 64,7 m. 3019 

 BOGAHLÍÐ 7-9 0101 
- MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

Falleg 4-5 herbergja 126,8 fm íbúð á 1. hæð í góðu steinhúsi. Parket og flísar 
á gólfum, björt stofa og borðstofa. Suður svalir frá stofu. Rúmgott eldhús með 
nýlegum innr. og Miele tækjum. Þrjú svefnherbergi og þar af er hjónah. m. útg. 
út á austur svalir. Þvottahús innan íbúðar. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
13.ágúst milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 34,9 m. 5450 

 SEFGARÐAR  16 
- SELTJARNARNESI 

Fallegt einstaklega vel skipulagt og vel með farið einbýli samt. 193 fm m. 
innb. tvöf. bílskúr.  Allt að fjögur svefnherbergi. Góður ræktaður garður. Hús 
teiknað af Kjartani Sveinssyni.  Afgirt verönd. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
13.ágúst milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V.  66,0 m. 3044

 ÚTHLÍÐ 10  
- RIS

Mjög góð og vel skipulögð 3ja til 4ra herbergja íbúð í risi. Sameiginlegur 
inngangur með einni íbúð, íbúðin skiptist í forstofugang, tvö barnah., eldhús 
og stofu opið rými og hjónaherbergi, frá stofu eru svalir til suðurs.Eignin 
verður sýnd mánudaginn 12.ágúst milli kl. 17:00 og kl. 17:30.  V. 25 m. 2732

 GARÐHÚS 51  
- 4RA HERBERGJA 1.HÆÐ

Mjög góð og vel skipulögð 4ra herbergja 103,6 fm íbúð á jarðhæð með sér 
inngangi. Íbúðin er björt  og skiptist í þrjú herbergi, baðherbergi, eldhús og 
stofu. Góður sólpallur til suðurs og tvö sér bílastæði á lóð. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 12.ágúst frá kl. 17:30 - 18:00. V.29,5 millj. 

 HJALLABRAUT 
- HAFNARF. 4.SVEFNHERB.

Mjög góð og björt, einstaklega vel skipulögð 5 herbergja 147,6 fm íbúð á 
2.hæð í góðu litlu fjölbýlishúsi. Fjögur góð svefnherb. Tvennar svalir. Fallegt 
útsýni og fjölskylduvæn staðsetning. V. 33,9 m. 3058

 STARRAHÓLAR 9 
- ÚTSÝNISSTAÐUR 

Einbýlishús á 2.hæðum samt. 258,2 fm m. tvöf.48,8 fm bílskúr. Einstaklega 
fallegt útsýni. Húsið þarfnast talsverðra endurbóta. Fjögur svefnherb. 3.stofur. 
Arinn. Stór sólskáli og afgirtar stórar verandir. Falleg lóð. Húsið er laust strax 
og sölumenn sýna. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13.ágúst milli kl. 17:00 og 
kl. 17:30. V. 44,0 millj. 

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 

  STEINAGERÐI 
- AUKAÍBÚÐ

Mikið endurnýjað og vel skipulagt 243,7 fm einbýlishús með ca 80 fm 3ja 
herbergja aukaíbúð í kj. og 33,6 fm bílskúr. Aðalrýmið er hæð og ris og skiptist 
í forstofu, stofu, borðst., eldh., svefnh., baðh og svalir. Í risi eru þrjú svefnh., 
snyrting og geymsla. Eignin er nýtt í dag sem ein heild en loka má aukaíbúiðna 
af með auðveldum hætti. V. 61,9 m. 3064

OPIÐ HÚS 
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þriðjudag
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OPIÐ HÚS 
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 EINBÝLI

Logasalir  - glæsilegt hús - laust strax.
Glæsilegt 279,9 fm einbýlishús með tvöföldum bílskúr 
og geysmlulofti. Húsið er mjög vel staðsett innst inn í 
botnlanga. Hellulagt bílaplan með nægum bílastæðum. 
Glæsileg lóð falleg og er með hellul. verönd, tjörn, 
skjólveggjum, grasflöt og fjölbreyttum trjágróðri (hlyni 
o.fl. ). Húsið er á einni hæð utan 44,6 fm geymslurýmis 
sem gengið er í inn í úr bílskúr  V. 75 m. 3047

Jakasel - Falleg eign í grónu hverfi
Fallegt og vel skipulagt 252,2 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með frístandandi 37,1 fm bílskúr sem hefur 
verið breytt í stúdíó íbúð að hluta. Eignin er að hluta til 
endurnýjuð með fallegri gluggasetningu, stóru eldhúsi og 
stofu, fimm svefnh. og sólskála. Garður er fallegur í rækt 
með verönd og skjólveggjum. V. 51,4 m. 3061 

Laufás við Langá
Laufás í Borgarfirði er til sölu. Húsið stendur rétt fyrir 
ofan Langá og er útsýnið frábært. Húsið stendur á 1 ha 
eignarlóð. Húsið er alls 191 fm auk 153,7 fm bílskúrs. Í 
húsinu eru m.a.  5 svefnherbergi og tvö baðherbergi. Góð 
verönd með skjólveggjum er út af stofu. Í stofu er arinn 
og kamína er í holi.  V. 38 m. 3036 

Furuvellir - einbýlishús 
Fallegt mjög vel skipulagt 220 fm einbýli á einni hæð m. 
innb. 35 fm bílskúr. Allt að 5 svefnherb. Góðar innréttingar. 
Parket og flísar. Stór afgirt timburverönd. Húsið er laust 
strax og sýna sölumenn eignina.  V. 47,5 m. 3045 

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

 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 

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

Gunnarsbraut  - 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 stað-
setning.  V. 43,0 m. 2850 

Húsalind  - neðri hæð m sérinngangi
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 30 fm verönd með skjól- 
veggjum.  V. 32,5 m. 2964

 4RA-6 HERBERGJA

Þverholt -  íbúð á efstu hæð ásamt stæði.
Glæsileg íbúð á tveimur hæðum, á 4. hæð (efstu), í 
vönduðu lyftuhúsi. Íbúðin er einstaklega björt með mikilli 
lofthæð og útsýni. Stæði er í bílageymslu.  V. 46,9 m. 2963 

Safamýri - 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 

Garðhús- 4ra herbergja. 
Mjög góð og vel skipulögð 4ra herbergja 103,6 fm íbúð á 
jarðhæð með sér inngangi. Íbúðin er björt  og skiptist í 
þrjú herbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Góður sól- 
pallur til suðurs og tvö sér bílastæði á lóð.  V. 29,5 m. 3057 

Blásalir - glæilegt útsýni  - 10. hæð
Glæsileg 3ja herbergja (4ra skv. teikningu) 125,2 fm íbúð 
á 10. hæð í vönduðu lyftuhúsi með frábæru útsýni til 
vesturs, norðurs og austurs.. Stæði í bílageymslu fylgir. 
Íbúðin er með gluggum til suðvesturs, norðvesturs og 
norðausturs.  V. 39,9 m. 3053 

Vesturbrú  - Glæsileg íbúð með útsýni
Glæsileg 182 fm íbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í 
bílageymslu. Einstaklega vönduð íbúð í nýl. lyftuhúsi.  
Innangengt í bílageymslu. Íbúðin er með vönduðum  
innréttingum. Frábær staðsetning. Fallegt útsýni.  
Eftirtektarverð eign !   3041 

 3JA HERBERGJA

Þórðarsveigur  - Lyftuhús
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 
vesturs. Fallegt útsýni. V. 25,9 m. 2953 

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

Laugavegur í endurnýjuðu húsi.
Mjög glæsileg og vönduð tveggja herbergja 65,5 fm íbúð 
á fimmtu hæð í lyftuhúsi. Stórar svalir með miklu útsýni til 
suðurs. Vönduð gólfefni og innréttingar.  V. 29 m. 3043 

Ránargata - frábær staðsetning. 
Mjög góð einstaklings/stúdíó íbúð í kjallara í fallegu 
einstaklega  vel staðsettu húsi við Ránargötuna. Húsið er 
að sjá í góðu standi og íbúðin sem er 29 fm er mikið  
endurnýjuð. Eldhús, baðherb. og stofa/svefnherb. 
Geymslur á hæðinni og aðgangur að sameiginlegu  
þvottahúsi. Laus fljótlega.   V. 11,5 m. 2897

 SUMARHÚS

Sumarhús í Miðfellslandi við Þingvallavatn
Fallegt 62,5 fm sumarhús á 1.610 fm eignarlóð við As-
parstekk í landi Miðfells. Húsið skiptist í tvær stofur, þrjú 
herbergi, eldhúskrók, baðherbergi forstofur og geymslu. 
Einnig er svefnloft í hluta hússins. Rafmagnshlið er fyrir 
hverfið og er einungis 45 mínúntna akstur frá Reykjavík.  
V. 14,6 m. 3051 

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 m. 2941 

Við Biskupstungnabraut -  Sumarbústaður 
Heiði lóð 6, 
Vel staðsettur sumarbústaður með góðri verönd, 
Bústaðurinn er 37 fm auk 12 fm svefnlofts og skiptist, tvö 
svefnherbergi og wc og stofa með eldhúskróki)  Landið 
er gríðarlega fallegt og með miklum trjágróðri og stórri 
grasflöt.  V. 9,9 m. 2129 

X 
X

FERJUVAÐ 1-3 
- NÝJAR ÍBÚÐIR

Fallegt 52,2 fm heilsárshús með stórri timburverönd og heitum potti. Staðsetning er á skjólgóðum kjarri vöxnum stað skammt frá veiðihúsinu á 
Þverá. Mjög gott skipulag og góðar innréttingar. Lítill geymsluskúr er á lóðinni sem fylgir. Einungis í ríflega klukkutíma fjarlægð úr RVK. Eignin er til 
afhendingar strax. Hafið samband við eiganda Hildi til að fá að skoða í síma 869-6935  V. 12,9 m. 6705 

X 
X

FERJUVAÐ 1-3 
- NÝJAR ÍBÚÐIR

VESTURGATA 
- Í HJARTA BORGARINNAR

Glæsilegt og virðulegt 248,3 fm verslunarhúsnæði á tveimur hæðum í miðborg Reykjavíkur. 
Eignin er áberandi þar sem hún stendur og óhætt er að segja að mikið líf sé þar í kring og 
hentar því vel til ýmisskonar verslunarreksturs.  
Nánari upplýsingar veitir Reynir Björnsson löggiltur fasteignasali  V. 99 m. 3065

 VATNSHLÍÐ 9 
- VIÐ ÞVERÁ Í BORGARFIRÐI
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Fasteingasali Sölustjóri Fasteingasali Sölufulltrúi Fasteingasali FasteingasaliSölufulltrúi SölufulltrúiSölufulltrúiSölufulltrúiSölufulltrúi FasteingasaliSölufulltrúi Sölufulltrúi Sölufulltrúi FasteingasaliFasteingasali Sölufulltrúi

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499
oskar@fasttorg.is

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

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

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Verð:  27,5- 39,5m

Fjölbýlishús 

Stærðir  95 - 119 fm

Lyfta

Bílageymsla

Íbúð fm herb Verð Staða
101 116,2 4 34.300.000      Seld
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

1 fm
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Stærð: 291 fm Herb. 7 Stærð: 290 fm Einbýlishús  Stærð: 104,6fm og 113,9fm Herb. 3Stærð: 119,2 fmHerb. 4

Verð: frá kr. 39,5-62 m

Herbergi: 3-4 

Stærðir: 109,2-151,4  fm

Verð:  31,9 - 49,5m

Herbergi: 3-4  

Stærðir:  108 - 148 fm

Stæði í bílageymslu

Sigríður
Sölufulltrúi

699 4610
siggarut@fasttorg.is

Vandaðar íbúði r  með stórum gler janlegum svölum og útsýni  í  5-6 hæða 
fjölbýl i shús.  Íbúði rnar e ru a l la r með a far stórum svölum nema á 1 hæð eru 
íbúði rnar með góðr i  viðarverönd.  Íbúði rnar verða a fhentar án gól fe fna,  þó 
verða fl í sar á  forstofu,baðherbergjum og þvot tahúsum.  Vandaðar e ikar 
innrét t ingum frá  Axis og AEG e ldhústæk jum verða í  íbúðunum.  Stæði  í  
bí lageymslu fylgi r  öl lum íbúðunum.  Fa l legt  útsýni  e r yfi r  gol fvöl l  í  Kópavogs 
og Garðabæjar og örstut t  í  út i vista rparadís ásamt góðum göngu og 
hjóla le iðum.  Örstut t  í  ýmsa þjónustu skóla  og le ikskóla .  

Sjá  e innig á  www.silfurhus. is

Hringið og bókið skoðun
í gsm: 699 4610

NÝJAR
ÍBÚÐIRÞORRASALIR 9-11

SALAHVERFI KÓPAVOGUR

Íbúð  Stærð    Bílast.      Herb.

101  148,1    Já        4

102  109,1    Já        3

103  131,4    Já        4

201  148,1    SELD        

202  109,9   SELD  

203  109,4    Já        4

204  114,7    SELD        

205  110,8    Já        4

206  108    Já        4

207  110,8    Já        4

301  148,4    SELD        

302  109,4    SELD  

303  108,7    SELD        

304  114,7    SELD        

305  110,8    Já        4

306  108    Já        4

307  111,5    Já        4

401  148,4    SELD        

402  108,7    SELD       

403  108,7    Já        4

404  114,7    SELD        

405  110,8    Já        4

406  108,7    Já        4

407  112    Já        4

501  148,1   SELD  

502  109,1    Já        3

503  109,1    Já        4

504  115,1  SELD  

505  112    Já        4

506  108,7    Já        4

507  110,8    Já        4

601  147,7  SELD  

602  108,7   Já        3

603  108,7   Já        4

604  115,4  SELD  

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

völum og útsýni  í  5-6 hæða 

un

NÝJAR
ÍBÚÐIR



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

Stórikriki 21 - Mosfellsbær
Opið hús mánudag 
12. ágúst á milli  
kl. 17:30 - 18:00

411 fm einbýlishús með 
3ja herbergja aukaíbúð 
á jarðhæð og tvöfaldan 
bílskúr.  Fallegur garður sem 
og sólpallur með heitum 
potti.  Fjögur svefnherbergi 
á efri hæð.  Góð innrétting 
í eldhúsi, granítborðplötur.  
Góð lofthæð í stofu.  2ja 
herb. íbúð á neðri hæð með 

útgang út í garð.  V. 76 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Laufrimi 6 - Grafarvogur
Opið hús mánudag 
13. ágúst á milli  
kl. 18:30 - 19:00

96 fm fm íbúð á jarðhæð 
með timburverönd.  
Sérinngangur.  Eldhús með 
flísum og flísalögð stofa.  
Hjónaherbergi með nýlegum 
skápum, 2 barnaherbergi.  
Baðherbergi flísalagt með 
snyrtilegri innréttingu og 
baðkari.  Þvottahús innaf 
íbúð.  Geymsla sem og 

einkabílastæði. V 25,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Hjallabraut 3 - Hafnarfjörður
Opið hús þriðjudag 
13. ágúst á milli  
kl. 18:00 - 18:30

100 fm Þriggja herbergja 
íbúð á efstu hæð (3. hæð). 
Eldhús m. upprunalegri 
innréttingu og flísum á gólfi, 
inn af eldhúsi er þvottaher-
bergi og geymsla.  Stofa 
er björt, þaðan er útgengt 
á suðursvalir.  Sprunga og 
móða er í einum glugga 
stofu. Baðherbergi er að 

mestu upprunalegt.  Tvö rúmgóð svefnherbergi.  Sérgeymsla í sameign. V. 19,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Digranesvegur 72a  - Kópavogur
Opið hús mánudag 
12. ágúst á milli  
kl. 18:00 - 18:30

Um er að ræða 180 fm. 
einbýli með aukaíbúð á 
jarðhæð og innbyggðum 
bílskúr. Á jarðhæð er sér 
lítil 2ja herb. íbúð. Að innan 
þarfnast húsið standsettn- 
ingar. Frábær staðsettning, 
glæsilegt útsýni. V. 44,6m.

Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477 eða ellert@valholl.is

Lækjasmári 6 - glæsileg íbúð á allra besta stað.
Opið hús þriðjudag 
13.ágúst á milli  
kl. 17-18

Nýkomin í einkasölu 111 
fm 4ra herbergja íbúð á 
7.hæð í glæsilegu mjög 
eftirsóttu lyftuhúsi rétt við 
Smáralind og alla þjónustu. 
Stæði í bílageymslu fylgir 
(innangengt). Klætt lyftuhús 
byggt af Húsvirkja ehf., með 
2 lyftum, vandaðri sameign. 

Góðar innréttingar, parket, þvottaherb. í íb. Stórar suðvestur svalir yfirbyggðar að 
hluta.  Er nú nýtt sem 3ja herb. Laus fljótlega. Selst skuldlaus. Verð 34,5 milj.  
 Ingólfur Gissurarson lg.fs. sýnir S:896-5222

Víðimelur 43 - Góð kaup
Opið hús þriðjudag 
13. ágúst á milli  
kl. 17:00 - 17:30

41fm íbúð í kjallara við 
Víðimel.   Áhvílandi  yfir-
takanlegt 10 m millj kr. Frá 
ÍLS og LÍ. Rúmgott svefnher-
bergi.  Stofa með parketi á 
gólfi, Eldhús er samliggjandi 
við stofuna.  Geymsluskápur 
á sameignargangi fylgir 
íbúðinni. Sameiginlegt 
þvottahús og þurrkherbergi. 

V. 13,9 millj.  Uppl. Sigþór S: 899-9787

Hraunbrún - Hafnarfjörður
Fallegt 239 fm einbýli á 
þremur hæðum með bíl-
skúr og aukaíbúð. Þrjú 
svefnherbergi á rishæð og 
mögulegt að bæta við því 
fjórða.  Miðrými rishæðar 
er nýtt sem sjónvarpshol og 
skrifstofuaðstaða.  Stofa og 
borðstofa með eikarparket 
á gólfi, útgengt frá sólstofu 
á skjólgóða verönd og fjöl-
skrúðugan garð.  Eldhús 
hefur allt verið endurnýjað.  

Stúdíóíbúð í kjallara sem leigja má út. Tvö bílastæði fylgja.  V. 54,9 millj.  
Hagstæð áhv. lán. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Heiðarás – Mikið endurnýjað
Stórglæsilegt og mikið 
endurnýjað 282,6 fm. 
Einbýlishús á góðum stað í 
Árbænum. Fimm góð svefn-
herbergi. Stórar stofur með 
miklu útsýni. Endurnýjað 
fallegt eldhús. Garður ný 
tekinn í gegn. Glæsileg 
eign. V. 75,0 millj. 
Uppl.og bókun á skoðun 
Sigþór s: 899 9787

Laugalækur - Glæsilegt raðhús

Stórglæsilegt og mikið 
endurnýjað 227,4 fm. raðhús 
ásamt bílskúr á frábærum stað 
við Laugalækinn. Í skiptum 
fyrir hæð í sama hverfi. Tvö 
ný, fullbúin baðherbergi. Nýtt 
eldhús með háglans innrétt- 
ingu. Fimm góð svefnherbergi. 
Vönduð gólfefni. Tvennar 
svalir og verönd ásamt 
grónum garði. Ný málað hús 
V 62,9 m.  
Uppl. Sigþór s: 899 9787  

Bæjargil - Garðabær
Sérlega vel skipulagt og vel 
innréttað 190 fm einbýlishús í 
barnvænu hverfi.  Innb. bílskúr. 
5 svefnherbergi. Parket. Húsið 
var mikið endurnýjað að 
innan 1999. Parket, eldhús, 
aðalbaðherbergi og fl. Góðar 
timburverandir, fallegur 
garður. Verð tilboð. Bárður H 
Tryggvason sölustjóri verður á 
staðnum s 896-5221.

Drangakór - parhús í sérfl. m.aukaíbúð.
Nýkomið í einkasölu 
stórglæsilegt 270 fm parhús 
á góðum stað m. innb. bílskúr 
og aukaíb. á neðri hæð 
m. sérinngangi. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar, arin 
í stofu, baðherbergi með Spa 
innaf m. heitum potti stórum. 
Instabus lýsing, gólfhiti í 
húsinu, sérhönnuð loftræsting, 
verönd í garði og bílaplan 
stimplað (bomanit) og fleira. 
Skipti skoðuð á ódýrari.  

Verð 72 m. Nánari uppl. veitir Bárður í 896-5222 eða  ingolfur 896-5222.

Ásahverfi - Garðabæ
Glæsilegt 212 fm raðhús með 
innbyggðum bílskúr. Húsið er 
fullbúið á sérlega vandaðann 
hátt, með sérsmíðuðum 
innréttingum frá Axis. Parket 
á gólfum. 4 góð svefnherbergi. 
Hellulagt bílaplan með 
hitalögn, timburverönd í suður. 
Fallegt útsýni af efri hæð. 
Húsið er laust 1 júní. Verð 
62.6 millj. Upp. veitir Bárður 
í 896-5221.
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Stærri eignir

Kambasel -  Endaraðhús. 
Gott mikið endurnýjað 180,3 fm. endaraðhús, 
möguleiki á 5 svefnherbergjum. Stórar flísalagðar 
svalir. Arinn í stofu. Mjög góð staðsettning á 
húsi innst í götu.Mögul. að taka minni eign upp í 
kaupverð. V. 42,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 

Langagerði - með tveimur 
aukaíbúðum. 
Mjög gott 314,9 fm. einbýli á frábærum stað, með 
tveimur aukaíbúðum eins og húsið er innréttað í dag. 
Góður bílskúr. Eignin hefur verið í eigu sama aðila 
frá upphafi og hefur alla tíð verið vel við haldið. Hátt 
til lofts í stofu sem gerir stofu en meira sjarmerandi, 
viður í loftum. Stórar flísalagðar svalir, fallegur 
garður með m.a. góðri suðurverönd. Mögul. að taka 
minni eign upp í kaupverð. V. 67,9m. Nánari uppl. 
veitir Ellert 893-4477

Nýbyggingar.

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

4ra herbergja. 

Línakur glæsileg endaíbúð. 
Vorum að fá mjög góða 4ra herbergja  130,8 fm. 
endaíbúð á 1.hæð með sér afgirtri timburverönd sem 
snýr í suður. Vandaðar innréttingar og gólfefni. V. 
41,9m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

3ja herbergja. 

Krummahólar - Rúmgóð 2-3ja m. 
bílskýli 
Nýkomin í einkasölu 77 fm 2ja-3ja herbergja íbúð 
á 2.hæð í nýlega viðgerðu og máluðu lyftuhúsi á 
góðum stað. Örstutt í Elliðárdalinn, verslun, þjónustu, 
sund og fl.  2 svefnherb. (annað gluggalaust). stórar 
suður svalir. Verð 15,5 m. Uppl.veitir Ingólfur 896-
5222 ingolfur@valholl.is

2ja herbergja. 

Hátún 6. Glæsilegar endurnýjaðar 
2ja herb. íbúðir. 
Hátún 6. þrjár glæsilegar nýstandsettar 2ja herb. ca 
54 fm íbúðir á 7 og 8. hæð í vel staðsettu lyftuhúsi. 
Allt nýtt s.s. eldhús,tæki,bað,parket,rafmagn, gler 
(að hluta), skápar, hurðir, nýmálað og fl.  Afhending 
fjótlega. Húsvörður í húsinu. Gott útsýni. Verð frá 
17,8 millj.  S:896-5222

Sumarhús

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

Efsti Dalur - Innbú fylgir
Fallegt 52 fm endurbyggt sumarhús (2012) með 
frábæru útsýni.  Þrjú svefnherbergi og svefnloft. Sól-
stofa.  Baðherbergi með sturtu.  Stór pallur m. heitum 
potti.  V. 16,5 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús

Stórt eignarland - Grímsnes
25 fm hús á 8400 fm eignarlandi í Miðengi.  Heit vatn
við lóðarmörk.  Innbú utan persónulegar muna fylgir 
m.a. ísskápur, tvö rúm, borð, stólar, olíufylltir rafm.
ofnar o.fl.  V. 7,5 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Öldubyggð - Grímsnes
58 fm heilsárshús á 7600 fm eignarlandi.  Stofa og 
eldhús í opnu rými, útgengt á pall.  Tvö svefnher-
bergi.  Flísalagt baðherbergi m. tengi f. þv.vél.  
Geymsluloft.  Gott verð.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
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Mánatún - 104 Reykjavík.
Opið hús í dag mánudag 12. ágúst kl 17:00-17:30. 
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. LÆKKAÐ VERÐ 32,9 millj.

Svarthamrar - 112 Rvk
Opið hús í dag mánudag 12.ágúst kl 18:00-18:30.
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.

Blásalir 16 - 201 Kóp
Opið hús í dag mánudag 12.ágúst 17:30-18:00. 
Björt  og snyrtileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang. 
Íbúðin hefur mikið útsýni, verönd í suður. Íbúðin skiptist í anddyri, 
stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og tvö rúmgóð svefnherbergi.  
Verð 28,9 millj.

Nýhöfn - 210 Gbæ.
Glæsileg 4ra herb. 152,4 fm íbúð á 2. hæð þar af 25 fm bílskúr. 
Íbúðin er hönnuð af Rut Kára og er einstaklega glæsileg.  
Verð 51,9 millj.

Langalína - 210 Gbæ.
Glæsileg 118,5 fm  4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með 
glæsilegu útsýni. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.  
Verð 39,8 millj. 

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

Digranesvegur - 200 kóp
179,4 fm einbýlishús við Digranesveg í Kópavogi. Bílskúr og góður 
gróinn garður. Verð 44,6 millj.

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

Laufrimi - 112 Rvk
Góð 95,7 fm, 4 herbergja íbúð í 6 íbúða fjölbýli við Laufrima í 
Grafarvogi. Sérinngangur, snyrtileg íbúð. Verð 25,9 millj.

Hjallabraut  - 220 Hfj.
Mjög góð 100,5 fm íbúð á 3 hæð við Hjallabraut í Hafnarfirði. 
Íbúðarrými er 91 fm auk 9,1 fm geymslu. Sérmerkt stæði á bílaplani. 
Verð 19,9 millj.
 

Stórikriki - 270 Mos
Glæsilegt 410,7 fm einbýlishús á 2 hæðum við Stórakrika í Mos-
fellsbæ. Tvöfaldur bílskúr, stór sólpallur, heitur pottur og mjög 
fallegt útsýni yfir Esjuna. Verð 76 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.

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

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. 

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

ATVINNUFASTEIGNIR 

Arnarvöllur - Keflavíkurflugvelli
Fokhelt 446 fm iðnaðarhúsnæði. Húsnæðið býður uppá mikla möguleika,  
frábær staðsetning rétt við flugstöðina og hentar því vel t.d. fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki. 
Verð 37 milljónir. 

Skeiðarás - 210 Gbæ
Vel staðsett 573,4 fm atvinnuhúsnæði. Um er að ræða tvö samliggjandi bil á jarðhæð sem 
skráð samkvæmt FMR 300,4 fm og 273,9 fm. Nánari uppls. á skrifst.

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.
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Rúmgóð og björt 147 fm neðri sérhæð

3 góð svefnherbergi

Stórar stofur

Mikið áhvílandi

Góð áhvílandi lán

Ystasel
109 Reykjavík

Verð  34,9 millj.

Fallegt einbýlishús á einni hæð

Góð stofa,  stór garðskáli og 4 herbergi

Húsið hefur verið endurnýjað að hluta

Stór bílskúr og heitur pottur í garði

Álfhólsvegur
200 Kópavogur

Verð  43,9 millj.

Fallegt einbýli

Stærð 193 fm

Vel skipulagt

Frábær staðsetning

Sefgarðar
170 Seltjarnarnes

Verð  66 millj.

Falleg 4ra herbergja

Endaíbúð

Lyftuhús

Stór bílskúr

Frábær staðsetning

Baugakór
203 Kópavogur

Verð  40,9 millj.

Mjög góð 4ra - 5 herbergja íbúð

Klædd lyftublokk 

Frábært útsýni

Yfirbyggðar suðursvalir

Krummahólar 
111 Reykjavík

Verð  26,5 millj.

Raðhús á tveimur hæðum

191,2 fm – 3 svefnherbergi

Innbyggður bílskúr

Sér garður og suðursvalir

Þarfnast endurnýjunar

Álftamýri
108 Reykjavík

Verð  44,5 millj.

Einbýlishús með auka íbúð

Bílskúr

Útsýni

Laus strax

Digranesvegur
200 Kópavogur

Verð  44,6 millj.

Snotur 2ja herbergja íbúð

Tvíbýli

Gróinn garður

Góð fyrstu kaup

Skerseyrarvegur
220 Hafnafjörður

Verð  15,2 millj.

Góð 2ja herbergja íbúð

3. hæð, austursvalir

Fínar innréttingar og gólfefni 

Laus fljótlega

Hjaltabakki
109 Reykjavík

Verð  16,9 millj.

Austurkór

Verð frá  33,0 millj.

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

203 Kópavogur

• Ný vönduð og vel skipulögð raðhús á góðum stað í Kópavogi.
• Fjögur 150 fm hús á einni hæð og eitt tvílyft 240 fm endahús.
• Húsin fást afhend : fokheld, tilbúin til innréttinga eða fullbúin.
• Rúmgóð og björt alrými, 2 - 4 svefnherbergi og tvö baðherbergi.
• Spennandi tækifæri og möguleika á að innrétta eftir sínu höfði.

Þrjú mismunandi byggingarstig

4ra herbergja íbúð með bílskúr

Efsta hæð á þessum eftirsótta stað

Stór stofa opið eldhús 

Eignin er alls 150 fm, laus strax

Björtusalir
201 Kópavogur

Verð  36,9 millj.

Góð 59 fm 2ja herbergja íbúð

Svalir í suður

Nýlegt eldhús

Rúmgott svefnherbergi

Háaleitisbraut
108 Reykjavík

Verð  18,9 millj.

Falleg endaíbúð í góðu lyftuhúsi

Vandaðar innréttingar og gólfefni

Góð alrými, þrjú svefnherbergi

Baðherbergi með sturtu og baði

Tilbúin til afhendingar

Kvistavellir
221 Hafnafjörður

Verð  Tilboð



2/2MIKLABORG

www.miklaborg.is MIKLABORG

220 Hafnarfjörður

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð

Frábært sjávarútsýni til suðvesturs

Tvö stæði í bílageymslu

Afhending á vormánuðum
Verð  40,5 millj.

Norðurbakki 21A, íbúð 406
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 13. ágúst 17:30 - 18:00

, j

110 Reykjavík

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

Verð  28,9 millj.

Bjallavað 13
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 13. ágúst 18:00 - 18:30

, j

112 Reykjavík

130 fm 4ra herbergja íbúð

íbúð á tveimur hæðum

góðar suðursvalir

25 fm bílskúr fylgir eigninni
Verð  29,5 millj., j

Veghús 15
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 13. ágúst 17:30 - 18:00

221 Hafnarfjörður

Glæsilegt og vandað 230 fm einbýlishús
Stórar stofur, fjögur svefnherbergi
Stór verönd með heitum potti, innb. bílskúr
Eigendur skoða skipti á minni eign

Verð  53,9 millj., j

Fífuvellir 28
OPIÐ HÚS

Mánudag 12. ágúst 18:00 - 18:30

Nánari upplýsingar veitir

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

170 Seltjarnarnesi

Íbúð á efstu hæð 150 fm

Mikið endurnýjuð

Bilstæði í bílakjallara

Stórbrotið útsýni
Verð  44,9 millj., j

Austurströnd 2
OPIÐ HÚS

Mánudag 12. ágúst 17:00 - 18:00

200 Kópavogur

Einbýli á frábærum stað með stórum bílskúr

Stofa, 5 herbergi, 2 baðherbergi, rúmgott eldhús

Stórglæsileg lóð með heitum potti og miklum gróðri

Verð  54,5 millj.

Hlégerði 14
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 13. ágúst 17:30 - 18:30

, j

203 Kópavogur

100 fm 4ra herbergja

Sér inngangur

Traustur verktaki

Afhending 1. ágúst 2013
Verð  29,5 millj.

Austurkór 7b
OPIÐ HÚS

Miðvikud. 14. ágúst 17:00 - 17:45

, j

200 Kópavogur

Einbýli tvílyft 310,6 fm
Innanhúss hönnun Rut Káradóttir
Möguleiki á auka íbúð
Bílskúr
Frábær staðsetning

Verð  79,9 millj., j

Meðalbraut 24
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 13. ágúst 17:30 - 18:00

225 Álftanesi

165 fm parhús á einni hæð

Vandaður frágangur

3 góð svefnherbergi

Laust fljótlega
Verð  43,9 millj., j

Kirkjubrekka 18
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 13. ágúst 17:00 - 18:00

108 Reykjavík

mjög falleg 97 fm íbúð á annarri hæð 
4 herbergja
nýuppgert baðherbergi
björt stofa og fallegt útsýni
mjög vinsæl staðsetning

Verð  26,5 millj., j

Hulduland 1
OPIÐ HÚS

Mánudag 12. ágúst 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

helga@miklaborg.is sími: 899 2907

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

helga@miklaborg.is sími: 899 2907

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

helga@miklaborg.is sími: 899 2907

Allar nánari upplýsingar veitir 

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958
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BARÐAVOGUR – 104 RVK

Virkilega fallega 200,5 fm. efri sérhæð í tvíbýli, þ.a. 
22,8 fm. bílskúr.  4 svefnherbergi á hæðinni og 1 í 
kjallara með aðgang að salerni, möguleiki að leigja.
Eldhús allt standsett 2012 bæði innréttingar og
tæki. Sérinngangur.

V. 44,9 millj. Þórarinn s. 770-0309

REYKJAHLÍÐ – 105 RVK

Mikið endurnýjuð 79 fm, 3ja herbergja íbúð á
miðhæð í Hlíðahverfinu í Reykjavík. Endurnýjað
eldhús og baðherbergi og verið er að skipta um
glugga í íbúðinni. Íbúðin er laus fljótlega.  Frábær
staðsetning ! V. 27,9 millj.
Sigurður lögg. fasteignasali s. 896-2312 /
ss@landmark.is

JAKASEL – 109 RVKK

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:00 –17:30
Virkilega fallegt 218,3 fm. einbýlishús þ.a. 34,5 fm. 
bílskúr.  4 svefnherbergi. 2 stofur og sjónvarpshol.
Eignin er vel skipulögð með tveim sólpöllum.
V. 43,7 millj. Þórarinn s. 770-0309

ESJUBRAUT – 300 AKRANES

Einstaklega fallegt og mikið endurnýjað 233,9
fm. einbýlishús þ.a. 30,7 fm bílskúr. Afhending við
kaupsamning.
V. 32,9 millj. Þórarinn s. 770-0309

ÞINGVAÐ  - 110 RVK

Glæsilegt 252 fm einbýlishús á einni hæð 4
svefnherb. 2 Baðherb. Stór stofa og rúmgott
eldhús. Afar falleg fullfrágengin lóð, mjög gott
aðgengi er að húsinu. Stutt í einstakt útivistarsvæði.
Kristberg s. 892-1931

RAUÐÁS - 110 RVK 

Einstaklega falleg 63 fm 2ja herb íbúð í kjallara með
frábæru útsýni.Eignin hefur öll verið tekin í gegn,
skipt hefur verið um öll gólfefni innréttingar og
tæki, þetta er afar glæsileg eign á frábærum stað.
Kristberg s. 892-1931

SUÐURHELLA – 221 HFJ.

Virkilega gott 109,1 fm. atvinnuhúsnæði á jarðhæð.
Stór innkeyrsluhurð og gönguhurð.  Sérinngangur.
Eignin er afar vel frágenginn, gólf flísalögð og
baðherbergi með sturtuklefa.
V. 14,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

LÆKJARSEL 5 – 109 RVK - 

OPIÐ HÚS Í DAG Kl. 17:30 – 18:00.  
Fallegt 380,1 fm einbýli með aukaíbúð á jarðhæð.
Tvöfaldur bílskúr sem er 52 fm. Stór herbergi.
Hús sem býður uppá mikla möguleika. Húsinu hefur
verið vel viðhaldið. Hellulögð verönd og góður
garður. V.62.3.- millj. Eggert s. 690-1472

FÝLSHÓLAR 11 – 111 RVK -  

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18.15 – 18.45
Fallegt 246,3 fm efri hæð með miklu opnu rými,
frábæru útsýni yfir Elliðárdalinn, Esjuna og sundin.
Tvölfaldur 44,9 fm bílskúr. Stórar svalir á 3 af 4
hliðum hússins. Fallegur suðurgarður.
V.49.9. millj. Eggert s.690-1472

BÓLSTAÐARHLÍÐ - 105 RVK

Falleg 4ra herbergja, 93,5 fm. íbúð á 3. hæð miðs-
væðis í Reykjavík.
Endurnýjað baðherbergi og 3 rúmgóð herbergi.
Stutt í alla þjónustu.
V. 25,9 millj.
Elías S. 823-3885

NÚPALIND 6 – 201 KÓP. -  

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD.  KL. 17:00 – 17:30.
Virkilega falleg 95,7 fm. 3ja herb. íbúð á 5. hæð
í afar vel viðhöldnu lyftuhúsi. Yfirbyggðar og
flísalagðar suðvestursvalir með frábæru útsýni.
Stæði í bílageymslu fylgir eigninni. V. 30,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

ÁLFHÓLSVEGUR 20A – KÓP

Opið hús í dag kl. 19.45 – 20.15
Mjög gott endaraðhús, alls 168,6 fm með bílskúr.
Þrjú svefnherbergi eru í húsinu og sólskáli.
V. 37,5 millj.
Sigurður lögg. fasteignasali tekur á móti áhuga-
sömum s. 896-2312

DVERGABAKKI 30 – 109 RVK

Opið hús í dag kl. 18.45 – 19.15
Falleg 3ja – 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í vel
viðhöldnu húsi.  Íbúðinni fylgir 8 fm útleiguherbergi
í kjallara með salernisaðstöðu. Íbúðin er laus í sep-
tember. V. 21,9 millj. Sigurður lögg. fasteignasali
tekur á móti áhugasömum s. 896-2312

DVERGABAKKI 32 – 109 RVK

Opið hús í dag kl. 18.00 – 18.30 Snyrtileg
og vel um gengin 4ra- 5 herbergja íbúð á þriðju
og efstu hæð ( 2 hæðir upp) . Íbúðin er með um
9 fm útleiguherbergi í kjallara með aðstöðu að
baðherbergi. Laus strax V. 22 millj. Sigurður lögg.
fasteignasali tekur á móti áhugasömum s. 896-2312

SILUNGAKVÍSL 4 – 110 RVK

Landmark leiðir þig heim!þ g 100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali

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

 - stutt í náttúruna.
✓ Húsin afhendast fullbúin að utan og 

 rúmlega fokheld að innan skv. skilalýsingu.
✓ Byggingaraðili: Sóltún hf

Upplýsingar veita: 

Kristberg Snjólfsson, sölumaður
í síma 892 1931

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

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

3 HÚS 
SELD

OPIÐ HÚS Í DAG 
KL. 18:00 – 18:30

Virkilega glæsilegt 288 fm. 8
herbergja einbýlishús á tveimur
hæðum.  Innbyggður 44 fm.
bílskúr.  Stór suðvestur verönd og
svalir. Vandaðar innréttingar og
gólfefni.

V. 69,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309
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Leifur Aðalsteinsson Framkvæmdastj./ Sölum. leifur@101.is  • Kristín S. Sigurðardóttir  Löggildur fasteigna, skipa og fyrirtækjasali 

Skúlagata - 101 Rvk
Mjög falleg 124,5fm 
3herb. íbúð á 4 hæð fyrir 
60 ára og eldri, ásamt sér 
geymslum í sameign  og 
sér bílastæði í bíla- 
geymslu. Góð eign á 
góðum stað í miðborg 
Reykjavíkur. V-34 millj.

Lundur - 200 Kóp
Einstaklega falleg 
148,2fm 4ra herb. 
endaíbúð á jarðhæð með 
mjög stórri afgirtri suð/
vestur verönd. Stæði 
í lokaðri bílageymslu. 
Lyftuhús. Frábær 
staðsetning. Eina íbúðin 
á hæðinni. Glæsilegur 
frágangur á húsi og íbúð. 
V-48,9 millj.

Lautasmári - 201 Kóp
Mjög falleg og snyrtileg 
94,6fm 3herb. íbúð á 
2 hæð ásamt 24,5fm 
bílskúr, samtals  119,1 
fm, vel staðsett í þessu 
vinsæla hverfi. V-29 millj

Blómvellir - 221 Hafnarfj.
Sérstaklega skemmtilegt 
tæplega 200 fm einbýli 
á tveimur hæðum. 5 sve-
fnherbergi. Ca: 35 fm 
þaksvalir. Íbúðin skiptist 
í forstofu, þvottahús, hol, 
2 baðherbergi, 5 svefn-
herbergi, eldhús, stofu og 
innbyggðan bílskúr.  Við 
húsið er góð afgirt timbur-
verönd.  V-53 millj.

Tryggvagata - 101 Rvk
Falleg 66,5 fm íbúð á  
5. hæð við höfnina í 
miðborg Reykjavíkur. 
Íbúðin snýr í suður með 
borgarútsýni og suður 
svalir.

Rauðarárstígur - 105 Rvk
Mjög vel skipulögð og 
mikið uppgerð 51,2fm 2 
herb. íbúð á jarðhæð/kjal-
lara. EIGNIN  ER LAUS TIL 
AFHENDINGAR STRAX. 
V-15,9 millj.

Fannborg - 200 Kóp
Mjög góðar studio íbúðir 
á mismunandi hæðum.  
Íbúðirnar eru allar 
nýstandsettar.  skiptast í 
forstofu, baðherbergi með 
sturtuklefa, eldhús og 
stofu / svefnherbergi. 
Sjón er sögu ríkari. 

Egilsgata - 

101 Rvk.
Mjög falleg og mikið 
endurnýjuð 4ra herbergja 
114,5fm miðhæð á þessum 
vinsæla stað.  
Sérinngangur.  
Endurnýjað eldhús og bað.  
V- 36,9 millj.

Móabarð - 220 Hfj.
Mjög skemmtilega 119 fm. 
4ra herbergja efri sérhæð. 
Íbúðin skiptist í gang 3 
herb., stofu og borðstofu, 
eldhús, baðherbergi og 
sér geymslu í kjallara.  Sér 
inngangur. V- 26,9 millj.

Vantar allar gerðir eigna á skrá

 110 Rvk

Falleg 3ja herb íbúð á 3 hæð
110 fm með stæði i bílageymslu 
Hús og sameign mjög snyrtilegt
Tvennar svalir, lyfta er í húsinu

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

113 Rvk

Vel staðsett raðhús í botnlanga
Viðhaldslétt eign með fallegu útsýni
Hægt að útbúa 4 svefnherbergið
Möguleiki á að leigja húsið

Nánari uppl. veitir Albert í síma 821-0626

112 Rvk

Virkilega fallegt og vel skipulagt
Makaskipti möguleg
257 fm á tveimur hæðum
Möguleiki á aukaíbúð 

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 630-9000

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

Opið hús

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

Opið hús mán 12.ágúst 18:00 - 19:00Opið hús mán 12.ágúst 17:30 - 18:00 Opið hús mán 12. ágúst 18:30 - 19:00

17:30 - 

Opið hús
Opið hús

Opið hús

Opið hús

   Fasteignasala

Kristján hrl.
Fasteignasali

414-4488

Sölvi
Sölufulltrúi

618-0064

Þorgeir
Sölufulltrúi

696-6580

Helga
Sölufulltrúi

869-4131

Snorri 
Sölufulltrúi

699-4407

Ingimar 
Sölufulltrúii

612-2277

Höfuðborg

109 Rvk     

Virkilega smekklegt einbýlishús
5-6 herbergja á 2 pöllum
240 fm með bílskúr
Hátt til lofts

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 630-9000

111 Rvk

4ra herbergja endaíbúð á 3 hæð
Frábært útsýni, tvennar svalir
Endurnýjað baðherbergi
Snyrtilegt hús og sameign

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

203 Kóp

Glæsileg raðhús á einni hæð m/bílsk
þrjú góð herbergi, mikil lofthæð
Skilast fullbúin að utan, frág lóð
Verð frá 39,8 - 41,5 millj.

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Opið hús mán 12.ágúst 17:30 - 18:00

201 Kóp

Fallegt einbýli á 2 hæðum
Með aukaíbúð 
Möguleg skipti á ódýrari eign
Fallegt útsýni

Nánari uppl. veitir Þorgeir síma 696-6580

Hrönn
Sölufulltrúi

692-3344

Heimir 
Sölufulltrúii

630-9000

Opið hús Opið hús

Opið hús mán 12.ágúst 17:30 - 18:00Opið hús mán 12. ágúst 18:30 - 19:00

Opið hús
220 Hfj

Efri sérhæð í þríbýli við Lækinn
Íbúð 115,7 fm og bílskúr 62,1 fm
Bílskúrinn er STÓR með mikla mögul.
LÁGT verð pr. fm á góðri eign

Nánari uppl. veitir Snorri í síma 699-4407

Bókið skoðun

27,9

29,9 54,9 62,9 59,9

Tilb

Bókið skoðun

Ólafur
Fasteignasali

822-8283

Albert
Fasteignasali

821-0626

Opið hús

39,8 72,5
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Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

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

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

EIGNIR VIKUNNARHÁKOTSVÖR 7 - ÁLFTANESI
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 14.8 FRÁ KL. 17.30 - 18.00

HÁKOTSVÖR 7-ÁLFTANESI: Vel skipulagt
nýlegt einbýli á einni hæð við sjávarsíðuna
á Álftanesi. 

Rúmgóðar stofur, 4 svefnherbergi, stór 
bílskúr. Húsið sem stendur v. sjávarsíðuna á 
sunnanverðu Álftanesi er með góðri lóð 
m. heitum potti. Verð 47,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 14.8.  
FRÁ KL 17:30-18:00

SUMARHÚS-ÖNDVERÐARNESI.
Húshólsbraut 3. Fallegt 52 fm sumarhús á mikið FF
gróinni lóð. Skiptist í forstofu, baðherbergi, tvö
rúmgóð svefnherbergi, eldhús og stofu. Öll gólf 
eru flísalögð og með gólfhita, veggir eru gifsaðir og
hvítmálaðir, innfeld lýsing er í loftum. Á svæðinuÁ
er 18 holu golfvöllur, sundlaug, fótboltavöllur og
tjaldstæði sem er einungis fyrir lóðarhafa.
Elías sýnir  s.777-5454 Verð 13.900.000

Sumarhús við Öndverðarnes.
Fallegur og vel nýttur sumarbústaður á grónniFF
eignarlóð við Þrastarskóg, Öndverðarnesi. Tvö rúmTT -
góð svefnherbergi, gott ris með útsýni sem getur 
nýst á ýmsan hátt. Rúmgott eldhús með borðkrók 
og baðherbergi með sturtuklefa. 20fm sólstofa út
frá eldhúsi og þaðan gengið út á 100fm verönd. Á
verönd er góður skúr með hita og rafmagni.
Verð 14.9millj.

3ja herbergja

Túngata-Mikið endurnýjuð.
KJÖRIÐ TIL ÚTLEGU
Björt og falleg íbúð með sérinngangi á jarðhæð í 
fjölbýlishúsi í hjarta miðborgarinnar. 2 rúmgóð svef-
nherbergi, endurnýjað eldhús, borðstofa og stofa,
rúmgott endurnýjað bað. Glæsilegur sameiginlegur 
garður. Íbúðin er laus við kaupsamningsgerð. Góð 
íbúð á einum eftirsóttasta stað miðborgarinnar.
Verð 30,9 millj.

SUMARHÚS

Minni Borg, Öldubyggð -Sumarhús á 
eignalóð.
Fallegt sumarhús á 0,76ha. eignarlóð viðFF Öldu-
byggð nálægt Minni Borg og Sólheimum í Gríms-
nesi. Flísalögð forstofa með fatahengi. Tvö svefnherTT -rr
bergi, baðherbergi með sturtu, handlaug og tengi
fyrir þvottavél. Eldhús með fallegri innréttingu og
góðum tækjum, borðstofa og björt stofa en þar er 
halogen lýsing í loftabitum. Frá stofu er gengið út á
fallega verönd. Gott verð 12.9millj.

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

OPIÐ HÚS

SUMARHÚSIN 

SELJAST 

Á FOLD

Bollagarðar Seltjarnarnesi-GOTT VERÐ

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

Sumarhús við Vatnaskóg

Ca. 75 fm. gott vel viðhaldið sumarhús  með svefnlofti á góðum útsýnisstað við Vatnaskóg.VV
Húsið er einkar vel staðsett á gróinni eignarlóð með miklu útsýni. Heitur pottur á palli.
FRÁBÆR STAÐAA SETNING Á EIGNARLÓÐ. Verð 17,5 millj.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is

– eða hafðu samband 
í síma 

552 1400 / 694 1401

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.

Stofnuð 1983

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

Sérhæðir og fjölbýli

Furuvellir - Hf. - Einbýli
Fallegt eínbýlishús á mjög góðum stað í innarlega í 
lokuðum botnlanga. Húsið er 220 fm og þar af er bíl-
skúrinn 34,6 fm. 4-5 svefnherb. björt stofa og eldhús,
fallegur sólpallur, Eignin er laus nú þegar, Sölumenn
sýna. V.47,5 millj. 

Lyngholt - Álftanes - Raðhús
Nýkomið í einkasölu glæsilegt nýlegt raðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr samtals
175 fm. Húsið er mjög vel innréttað. Þrjú stór og góð
svefnherb. Flísalagt baðherbergi. Vönduð gólfefni.
Mjög góð staðsetning. Verð 42,9 millj.

Kirkjubrekka - Álftanes -  Parhús
Glæsilegt 164 fm. parhús á einni hæð með innbyg-
gðum 26 fm. bílskúr. Þrjú svefnherbergi.  Innangengt
er úr forstofu í góðan bílskúr. Gólfhiti eru í húsinu og
gólfefni eru flísar. Góð lofthæð er í húsinu ásamt því 
að það er arinstæði í stofu. Góður garður. Falleg eign
á góðum barnvænum stað. Áhvílandi hagstætt lán.

þ g g g

Verð 43.9 millj.

Mánastígur - Hf. - Einstök stað
Einstök húseign og staðsetning. Höfum fengið í 
einkasölu glæsilegt og virðulega húseign á þremum
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 330 fm.
Einstök staðsetning í hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri
við lækinn, miðbæinn, skóla og fleira.
Myndir á netinu. Verðtilboð.

Sævangur - Hf. - Einbýli
Nýkomið í einkasölu stórglæsilegt pallabyggt ein-
býlishús með bílskúr samtals 320 fm. Húsið nánast
allt endurnýjað að innan síðan 2008.
Einstök staðsetning. Hraunlóð. Útsýni. Góð

ýj

eign.

Melholt - Hf.  Einbýli
Sérlega fallegt mikið endurnýjað einbýlishús með
góðum bílskúr samtals 220 fm. Fjögur svefnherbergi.
Stórar og góðar stofur. Glæsilegur garður. Góð stað-
setning í næsta nágrenni við skóla. Verð 44,9 millj.

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

Norðurbraut - Hf - Efri hæð m/risi
Mjög góð 143 fm efri hæð og ris ásamt bílskúr í ves-
turbæ Hafnarfjarðar. Skiptist í forstofu, hol, eldhús,
stofu, borðstofu, baðherbergi, tvö herbergi, alrými í 
risi, bílskúr, garðskála og sameiginlegt geymslurými /
tæknirými. Glæsilegur garður. Verð 31,9 millj.

Drekavellir - Hf. - 4ra
Falleg fjögurra herbergja  íbúð í fjórbýli á völlunum
í Hafnarfirði. Íbúðin er með sérinngangi og er 104,2

g j g gj j ý

fm með geymslu. Þrjú fín svefnherb. björt og falleg
stofa og eldhús, eikarinnréttingar. Eign sem vert er
að skoða. V.26,9 millj. 

Stekkjarhvammur  - Hf - Raðhús
Mjög gott 227,4 fm. raðhús á tveimur hæðum, þar af
bílskúr 26,3 fm. Skiptist m.a. í  eldh., stofu, borðst. og
þvottah. Efri hæð; þrjú góð herb., hjónaherb. með fa-
taherb. inn af, baðherb. og sjónvarpshol. Á rislofti er
þ þ j g j

alrými með geymslum. Laus strax. Verð 45. millj.

Eskivellir 21 - Hf
- Nýjar -3ja - 4ra
herbergja íbúðir
• Íbúðirnar fullbúnar með gólfefnum til

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

g

• Innréttingar frá Innex
• Sérinngangur af svölum. Lyftuhús.
• Tvær geymslur fylgja hverri íbúð.
• Traustir byggingar aðilar ER hús ehf.

Skipalón 10-14 - Hf. - 
Nýtt
• Fallegar 2ja til 4ra herbergja.
• Sér stæði í bílageymslu.
• Lyfta.
• Innréttingar og skápar frá Parka.
• Fallegt útsýni.
• Tvennar svalir í stærri íbúðunum.
• Byggingaraðili er Fjarðarmót.
• Hús klædd að utan með áli.
• Ál-tré gluggar.
• Lítið viðhald.
• Gott aðgengi.
• Aðgangur að 55 fm samkomusal.

Norðurbakki 21 - Hf. - 
Nokkrar íbúðir eftir
Útsýnisíbúðir - Hf.
• Glæsilegar útsýnisíbúðir.
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir.
• Tvennar svalir.
• Stærð frá 107 fm til 160 fm.
• Vandaðar íslenskar innréttingar.
• Til afhendingar í sumar.
• Nokkrar seldar nú þegar.
• Fullbúnar sýningar íbúðir.
• Sölumenn sýna.
Allar frekari uppl. gefa sölumenn
Hraunhamars.
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Glæsilegt 155,5 fm. parhús 
sem er hæð, kjallari og ris.
Allt nýuppgert. Á efri hæð 
eru tvö herbergi,  örlítið 
undir súð með furugólfum, 
svalir á suðurherbergi , lítið 
geymsluloft á norðurherbergi.  
Bílskúrsréttur. V. 46,5 m.

Gott 79,6 fm. endaraðhús, 
góð innrétting í eldhúsi, 
rúmgóð stofa, suðurgarður. 
Húsið er fyrir 60 ára og eldri. 
V. 25,5 m.

Góð 85, 4 fm. 3ja herbergja 
íbúð, tvö svefnh. Rúmgóð 
stofa, ausur svalir. Mikið 
áhvílandi sem hægt er að 
yfirtaka. V. 21,8.

Nýtt 17,9 fm. enda raðhús 
á tveimur hæðum. 4 
svefnh.  Stofa, físalagt bað. 
Suðursvalir, einnig eru stórar 
austur og norðursvalir. 26,6 
fm. bílskúr. V. 49,0 m

Mjög góð nýleg 59,6 fm. 2ja 
herb. íbúð með sér inngangi 
í tvíbýlishúsi. Íbúðin var 
innréttuð fyrir nokkrum árum, 
flísalgt bað, parket á stofu. 

Góð 87,4 fm. 3ja herb. íbúð 
á 1. hæð, tvö svefnherbergi 
parket á gólfum, flísalagt 
baðherbergi, sér suður lóð. 

Glæsileg 115,4 fm. 3ja 
herbergja íbúð á 4. hæð. Tvö 
rúmgóð svefnaherbergi, stór 
stofa, flísalagt baðherbergi, 
parket og marmari á gólfum. 
V. 33,9 m. 

Glæsilegt einbýlshús. fjögur 
svefnherbergi, tvær stofu.  
Góðar innréttingar í eldhúsi, 
flísalagt baðherbergi, parket 
á gólfum, viðarkædd loft.  Á 
jarðhæð vestan verðu er sér 
inngangur og hefur verið 
gerð lítil einstaklingsíbúð.  
V. 59,8 m.        

Ágæt 78,3 fm. 3ja herb. íbúð 
á 1. hæð, tvö svefnherbergi, 
suðursvalir. Stæði í bílahúsi. 
V. 19,3 m.

Kópavogsbraut

Vogatunga

Eskivellir

Vesturvör

Reynihvammur

Funalind 1

Funalind 9

Marbakkabraut

Hamraborg

Vegna mikilla sölu vantar allar gerðir fasteigna á skrá.

ELDRI BORGARAR.

HÆÐARGARÐUR m/bílskýli. 108-
Rvík. 
Sérlega björt og vel skipulögð 3ja 
herbergja endaíbúð með stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er á 5. hæð (efstu). 
Gluggar á þrjá vegu. Frábært útsýni. 
Íbúðin er ætluð eldri borgurum. Mikil 
þjónusta í húsinu m.a. matsalur og 
húsvörður. Laus strax. Verð: 38,5 millj.

2JA TIL 5 HERB. ÍBÚÐIR.

Fiskakvísl, 110-Reykjvík. 
Falleg og vel skipulögð 2ja herb. íbúð 
í litlu fjölbýli. Stærð 63,,0 fm. Hús er í 
mjög góðu ástandi að utan. Gott útsýni 
frá íbúðinni. Stór lóð. Verð:  19,7 millj.

Jöklasel, 109-Rvík. 
Rúmgóð og falleg 2ja herb. íbúð á  
1. hæð (jarðhæð) m/sér garði, hellu-
lögð verönd. Stærð 73,4 fm. Þvottahús 
innaf eldhúsi. Verð: 19.2 millj.

Krummahólar m/bílskúr, 111-Rvík. 
Rúmgóð og mikið endurnýjuð 4ra til 5 
herb. endaíbúð 7.hæð í lyftuhúsi. Mikið 
endurnýjuð. Stærð eignar er alls 142,6 
fm. þ.e. íbúð 116,6 fm. og bílskúr 26,0 
fm. Verð: 26,5 millj.

Leirutangi, 270-Mosfellsb. 
Rúmgóð 2ja til 3ja herb. íbúð með sér 
inngangi á jarðhæð í tvíbýli ásamt sér 
bílastæði við húsið. Stærð alls 92,5 fm. 
Verð: 20,7 millj.

Helluvað m/bílskýli, 110-Rvík. 
 Huggulega innréttuð 3ja herb. íbúð á 
2.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri 
bílgeymslu. Stærð íbúðar er 89,2 fm. 
Sér þvottahús í íbúð. Suður svalir út frá 
stofu. Laus strax. Verð: 27,8 millj.

LANGAHLÍÐ 105-Rvík. 
Mjörg góð 2ja til 3ja herb. íbúð með 
aukaherb. í risi. Stærð 88,8 fm. Falleg 
íbúð á eftirsóttum stað. Hús í góðu 
ástandi. Vestur svalir. Verð 25,8 millj. 

Þórðarsveigur m/bílskýli, 113-Rvík 
Rúmgóð 3ja herbergja endaíbúð á 
1.hæð (jarðhæð) í fjölbýli ásamt tve-
imur hellulögðum veröndum og stæði í 
lokaðri bílgeymslu. Verð: 27,5 millj

Ferjubakki 109-Rvík. 
Sérlega rúmgóð 4ra herb. íbúð á efstu 
hæð. Hús í góðu ástandi, nýjir gluggar 
og gler í öllum herb. Verð 20,9 millj.

KAMBASEL, 109-Rvk. 
Rúmgóð 4ra til 5 herbergja endaíbúð 
á 1.hæð í litlu fjölbýli. Gluggar á þrjá 
vegu. Sér þvottahús í íbúð. Stofa, 
borðstofa og þrjú herbergi. Suðursvalir.  
Verð: 25,5 millj.

EINBÝLISHÚS.

DALSBYGGÐ m/tv.bílskúr, 
210-Garðabæ, 
Vandað og vel staðsett einbýlishús á 
tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr. 
Stór og mikil lóð með góðum sólpalli. 
Góð aðkoma. Verð: 75,0 millj.

Bragagata, 101-Rvík. 
Húsið er kjallari og tvær hæðir. Efri 
hæðin var byggð árið 1985. Mjög góðar 
svalir á efri hæðinni. Hús í mjög góðu 
ástandi. Heildarstærð er 150 fm. Laust 
til afhendingar. Verð: 44,9 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI.

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

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot á 
keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 25-54 ára er 
73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

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

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

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!
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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

Glæsilegt 109,9 m2 4ra herbergja 
íbúð efstu hæð í 6. hæða í lyftuhúsið 
við Breiðuvík 18 í Grafarvogi. Falleg 
gólfefni og innréttingar, suðursvalir 
og mikið útsýni. V. 32,5 m.

95,7 m2 4ra herbergja endaíbúð á 
jarðhæð í 8 íbúða 2ja hæða fjöl-
býlishúsi við Laufrima 6 í Reykjavík.  
Sér inngangur og sérgarður við stofu. 
V. 25,9 m.

Breiðavík 18 - 112 Reykjavík 

Laufrimi 6 - 112 Reykjavík

Björt og vel skipulögð 84,3 m2 3ja 
herbergja íbúð á 2. hæð við Hraunbæ 
10 í Reykjavík. Eignin skiptist í tvö svefn-
herbergi, hol, baðherbergi, þvottahús, 
stofu og eldhús. Íbúðinni fylgir sér 
geymsla í kjallara. V. 19,5 m.

Hraunbær 10 - 110 Reykjavík 

Glæsilegt 109,6 m2 einbýlishús ásamt 
154,8 m2, 6 hesta hesthúsi með 
tamningaaðstöðu og gerði á 5 hektara 
eignarlandi á fallegum útsýnissstað 
rétt við Meðalfellsvatn í Kjósarhreppi. 
Eignin er við bakka Sandsár, sem  
rennur í Meðalfellsvatn. V. 59,8 m.

Sandslundur - Við Meðalfellsvatn 

Glæsilegt 382,5 m2 einbýlishús í bygg- 
ingu á góðri útsýnislóð í Mosfellsbæ. 
Björgvin Snæbjörnsson arkitekt 
teiknaði húsið. Framkvæmdin fæst á 
mjög hagstæðu verði. V. 13,9 m.

Fallegt 410,7 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum með aukaíbúð í kjallara og 
tvöföldum bílskúr við Stórakrika 21 í 
Mosfellsbæ. Flottar innréttingar og 
gólfefni. Hellulagt bílaplan og stór afgirt 
timburverönd með heitum potti að sun-
naverðu. V. 76,0 m.

Kvíslartungar 28 – 270 Mosfellsbær

Stórikriki 21 - 270 Mosfellsbær 

157,2 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum ásamt 22,2 m2 bílskúr við 
Digranesveg 72A í Kópavogi. Um er 
að ræað tveggja hæða steinsteypt 
einbýlishús, byggt árið 1969. Búið er 
að skipta út gluggum og steniklæða 
húsið. V. 44,6 m.

Digranesvegur 72A - 200 Kópavogur 

 
Hjallabraut 3 - 220 Hafnarfjörður 
Rúmgóð 100,1 m2, 3ja herbergja íbúð á 
efstu hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi við 
Hjallabraut 3 í Hafnarfirði. Eignin er laus til 
afhendingar strax. Eignin skiptist í tvö  
svefnherb., forstofu, baðherbergi, þvottahús/
geymslu, eldhús, stofu og borðstofu. íbúðinni 
fylgir sérgeymsla í sameign. V. 19,9 m.

 
Álfhella 13 - 221 Hafnarfjörður
231,4 m2 iðnaðarhúsnæði á 2 hæðum við  
Álfhellu 13 í Hafnarfirði. 116 m2 neðri hæð 
með mikilli lofthæð og 115,5 m2 efri hæð. 
V. 15,9 m.

 
Klettsflöt – Húsafelli
Sumarhús við Klettsflöt í Húsafelli. 22,2 fm 
sumarhús + ca. 8 fm svefnloft (ekki skráð), 
heitt vatn, rafmagn, heitur pottur og sólpallur 
með skjólveggjum. Húsið var allt tekið í gegn 
að innan vorið 2007 og getur allt innbú fylgt. 
Sundlaugi, golfvöllur og verslun í mjög stuttu 
göngufæri. V. 6,7 m.

Laus straxNýtt á skrá

Laus straxNýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

EINBÝLI M
EÐ

AUKAÍBÚÐ

KÓPAVOGSBRAUT 4
Ísak

gsm 822 5588

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:00 – 18:00

Guðbjörg Blöndal

Einstaklega glæsileg húseign á besta stað í vesturbæ Kópavogs.  
Um er að ræða TVÆR EIGNIR (parhús). Möguleiki er að kaupa allt húsið eða 
aðeins Vesturendann. Parhúsin skiptast á eftirfarandi hátt: Vesturendi 155m2.
og Austurendi er 122.6 fm2 sem skiptist í 90,6m2 íbúð ásamt bílskúr 32m2. 
Fleiri myndir og lýsing á www.tingholt.is

Allar upplýsingar gefur Sigurður í síma 5123606 / 6168880 eða sos@tingholt.is

Ertu að hugsa um að selja en vilt vita hvaða verð 
þú getur fengið fyrir þína eign kíktu þá á www.verdmat.is

  

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Grettisgata
Mjög vel staðsett 37,5 fm. kjallaraíbúð við Grettigötu. 
Bakhús. Snyrtileg eign í góðu viðhaldi. Hellulagt bílaplan og 
snyrtilegt umhverfi. Laus strax.  V. 10,9 m. 8589  

Austurbyggð við Laugarás.
Glæsilegt og vel hannað einbýli á einum fallegasta  
útsýnisstað á Suðurlandi.231 fm. einbýli,  með  góðum 
innréttingum. Hiti í gólfi, flísar og parket. Allt fyrsta flokks.   
5432

Sumarhús í Svínadal. 
Flottur 48 fm. sumarbústaður á frábærum stað í skógivöxnu 
landi  í landi Svarfhóls í Svínadal.  Heitur pottur og góð 
verönd. Nýleg kamína og gott viðhald. Algjör sælureitur í 
sveitinni.  40 mín. úr Reykjavík.  V. 13,7 m.  5730

Stórikriki.
Mjög vandað 250 fm einbýli auk 53 fm. bílskúrs, 
samt. 303 fm. við Stórakrika í Mosfelsbæ. 
Góðar innréttingar. Vel skuipulagt hús.  8509 

Lindarbyggð.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað 
í Mosfellsbæ. Lokuð gata, góður garður 
og bílastæði.  4 herbergi. Flott hús.  8597 

Bjarkarholt-Mosfellsbæ. 
Gott einbýli. 134 fm. auk 51 fm.
bílskúrs. Samtals 185 fm.  Stór og gróin lóð, 
tré og runnar. Eignin þarfnast viðhalds og hentar 
því vel laghentum. Verð: Tilboð.  8636 

Dalatangi.
Flott 87 fm. raðhús á  góðum stað í Mosfellsbæ.
Vandaðar innréttingar, parket úr hlyn og eldhúsinnrétting 
úr birkiTvö svefnherbergi.Stór sólpallur 43 fm. með 
skjólveggjum. V. 28,7 m. 8622

Gunnarsbraut. 
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á 
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri.  Samtals: 
143 fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur 
garður. Hús í góðu viðhaldi.  V. 39,9 m.  8598 

Skriða á Kjalarnesi. 
Gott einbýli auk bílskúrs, samt. 275 fm. á glæsilegum stað 
á Kjalarnesi. Húsin standa á 15  fm. eignarlóð og svo fylgja 
8,5 hektara leiguland til 99 ára  V. 59,8 m. 8624

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

Traust þjónusta í 30 ár

Til sölu glæsileg íbúð í Hveragerði
Vegna sérstakra aðstæðna er til sölu einstaklega áhugaverð 98 fm íbúð á 
fjórðu hæð við Fljótsmörk í Hveragerði. Útsýni er sérlega gott yfir Ölfusið og 
inn til fjalla. Þrennar svalir og sérinngangur. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi 
stofu, bað og eldhús. Íbúðin er með vönduðum innréttingum og í alla staði vel 
frágengin. Skipti á ódýrari eign á höfuðborgarsvæðinu koma til greina.
Allar nánari upplýsingar gefur Kristinn G. Kristjánsson lögg. fasteignasali 
s: 483-5900 og 892-9330.

Save the Children á Íslandi
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Lindarsel - 
Einbýli/og ósamþykkt íbúðaraðstaða

Til sölu er einbýlishús með aukaíbúð á neðri hæð. Nú eru í húsinu 4 
svefnherbergi. Húsið er ca.278 fermetrar með bílskúr, sem er frístandandi 
á lóðinni. Ekkert áhvílandi.  Afhending í  janúar 2014. Gróinn garður með 
sólpöllum. Húsið er byggt 1981 og lítið breytt frá þeim tíma.
Ásett verð 56 millj.kr.

Upplýsingar gefur Guðmundur í síma 663 4929. 

Hverfisgata 105 - Reykjavík
0PIÐ HÚS Í DAG KL. 17 - 18

Mjög falleg 109,5 fm. íbúð á 
efstu hæð í góðu lyftuhúsi við 
Hverfisgötu 105, Reykjavík. 
Íbúðin skiptist m.a. í 2 góð  
svefnherbergi með skápum, 
stóra stofu og vandað og bjart 
eldhús. Fallegt flísalagt baðher-
bergi með glugga.  
Þvottaherbergi innan íbúðar. 
Stórar svalir. Parket á gólfum, 
mikil lofthæð. LAUS NÚ ÞEGAR. 
VERÐ KR. 30.900.000,- Agnar 
sölufulltrúi Hússins tekur á móti 
ykkur milli kl. 17 – 18 í dag.

Vantar 4ra herbergja íbúð í Kópavogi fyrir ákveðinn kaupanda.

SUÐURLANDSBRAUT 50  
BLÁU HÚSIN Í SKEIFUNNI 

WWW.HUSID.IS • S: 513-4300 

SIGURBERGUR GUÐJÓNSSON hdl.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

TIL SÖLU
Tilboð óskast í ríkisjörðina  

Hlíðarberg í Hornafirði.
15471 – Hlíðarberg  
í Hornafirði, 
útihús og jörðin sem talin 
er vera 17 hektarar, eigandi 
Ríkissjóður Íslands. 
Landið er tvískipt sam-
kvæmt afsali frá árinu 1998 
þ.e. 10 ha og 7 ha. Um er 
að ræða hesthús 59,2 m² 
byggt 1962, hlaða 76,5 m² 

byggð 1963, andahús 987,8 m² byggt 1984, hesthús 344,5 m² byggt 1983 
og alifuglahús 83,9 m² byggt 1986 og er brunabótamat allrar eignarinnar 
kr. 57.410.000,- og fasteignamat er kr. 13.134.000,- skv. Þjóðskrá Íslands 
- fasteignaskrá. Andahúsið var endurgert árið 2005 og voru veggir og 
þak einangruð, húsið stálklætt að innan og gólf steypt. Útihúsin eru í 
misjöfnu ásigkomulagi, að hluta er fyrirsjáanlegt umtalsvert viðhald. 
Ekkert íbúðarhús fylgir jörðinni. Húseignin verður til sýnis í samráði við 
Reyni Sigursteinsson 
í síma 478 1015. 
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá  
Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is 
 
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík  fyrir kl. 10.00 
þann 3. september 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda 
er þess óska. 

Til Sölu

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

TIL SÖLU
Tilboð óskast í ríkis- og eyðijörðina Leiti 

í Suðursveit, Hornarfirði
15506 – Leiti í Suðursveit, 
Hornarfirði 

Um er að ræða ríkis- og 
eyðijörðina Leiti, í Sveit-
arfélaginu Hornafirði, sem 
er 10,91 ha. heimaland. 
Einnig á Leiti ítök í útjörð 
Kálfafellsstaðartorfunnar 
og neðan vegar er óskipt 

land rúmir 400 ha að stærð.  Jörðin hefur verið í eyði í mörg ár en 
landið eitthvað nytjað.  Á jörðinni eru mörg hús sem flest eru ónýt að 
undanskildum tveimur útihúsum sem telja má nothæf. Væntanlegur 
kaupandi þarf að bera kostnað af förgun í samráði við sveitarfélagið. 
Þá er túnið lélegt eða ónýtt.  Samkvæmt upplýsingum úr Þjóðskrá 
Íslands – fasteignaskrá er brunabótamat samtals kr. 18.926.000,- og 
fasteignamat fasteigna kr. 5.195.000,-. 
Bæjarstæðið er mjög fallegt. 
Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c,  
105 Reykjavík í síma 530 1400. 
Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang 
og útfyllingu á tilboðseyðublaði.  Sjá einnig nánari upplýsingar á 
heimasíðu Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir 
kl. 10.00 þann 3. september 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist 
bjóðenda er þess óska. 

Til Sölu

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

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

Kíktu á nýja og glæsilega 
heimasíðu fasteign.is



SUNNUDAG kl. 15.45

Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is

Nú fer leiktíðin að hefjast - og þá getur allt gerst . Eru skórnir númeri of stórir fyrir David Moyes? Mun Jose Mourinho ná sömu hæðum með 
Chelsea og fyrr? Hvað gerir Manuel Pellegrini nýr stjóri Man. City? Tekst Liverpool að koma sér aftur í toppbaráttu? En strákarnir okkar? Verður 
þetta árið hans Gylfa hjá Tottenham? Mun Aron Einar slá í gegn með Cardiff? Munu Arsenal-menn hlaða púðri í fallbyssuna og ná að krækja í 
titilinn? Hvað gerir Rooney? Hver mun sanna sig, hver mun koma á óvart og hverjir munu falla? Allt stendur opið - allt getur gerst.
Fylgstu með á Stöð 2 Sport 2 í leiftrandi háskerpu. 

11. ÁGÚST

ALLIR LEIKIR Í  BEINNI ÚTSENDINGUALLIR LEIKIR Í  BEINNI ÚTSENDINGU

Horfðu á leikina hvar sem er og
hvenær sem er með OZ appinu

380
leikir í beinni útsendingu!

SKY SPORT - 116 leikir
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Coleman Taos, 2003. Bremsur, Truma 
miðstöð, Sólarsella, Markísa. Flott hýsi 
og vel með farið á staðnum. Tilboð 
690 þús. Rnr: 121572

 Ford Transit, 1995, ek 162 þús. 2 
Sólarsellur, Markísa, Truma Miðstöð. 
Flottur húsbíll á staðnum. Verð 1.990 
þús. Rnr: 121800

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

TOYOTA Rav4 l4wd. Árgerð 2001, 
ekinn 192 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 690.000.stgr Ásett verð er 
990.000.Rnr.110710.

KIA Ceed ex 1.6 new disel sjálfskiptur. 
Árgerð 2012, ekinn 4 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.111113.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar til sölu

Nissan Leaf frá Kr. 2.995.000 
heimkominn! Rafbílar og Evrópsk 
hleðslutæki fyrir alla rafbíla. Bjóðum 
allar gerðir nýrra og nýlegra bíla frá 
helstu framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði 
bíla til Íslands. www.islandus.is - S. 
5522000.

 250-499 þús.

SPARIBAUKUR Á 399 ÞÚS
RENAULT CLIO 1,4 16v 2002 ek.132 
þús, 5 dyra beinskiptur, ný skoðaður 
14 eyðir 4,8ltr/100 ásett verð 580 þús 
TILBOÐ 399 þús möguleiki á 100% 
Raðgreiðslum s.841 8955.

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 
eða sendu sms.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Varahlutir

VW - SKODA - VARAHLUTIR 

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

App sem
þú þarft

Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og 
snjallsímann með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er 

hægt að nálgast Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum 
morgni. Sláðu inn Fréttablaðið á Google Play, 

windows store eða í App store og náðu í appið. 

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

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

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 orðið mikið úrval notaðra 
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki, 
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron, 
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault, 
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða 
í s. 567 5040/ 7785040

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.

TOPPÞRIF EHF. S. 773 4020
Ræstingar fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki. Gerum verðtilboð. 
toppthrif@toppthrif.is

 Garðyrkja

GRÖFUÞJÓNUSTA 
AUBERTS.

Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

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

endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

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

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.

Þekking, reynsla og þjónusta. Bókhald, 
ársreikningar, vsk, laun, ofl. Þegar 
árangur skiptir máli Guðmundur s. 
772 5533.

 Málarar

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

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 861 1242 
& egillsverris@gmail.com

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

MÚRVIÐHALD S. 770 4520

HÚSAVIÐHALD - 
NÝBYGGINGAR

Allar múrviðgerðir - Steining 
- Múrarar - 

Áratuga reynsla. 

Smiðir - Málarar - 
Háþrýstiþvottur.

GS múrviðhald ehf.

Netfang: murvinna@gmail.com

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 899-4254.

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

 Nudd

Heilnudd, úrvals nudd fyrir alla. 
Nuddstofan PT sími. 669 0802.

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

 Spádómar

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM 
ÞEIR SEM FARNIR ERU 

SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ 
ÞÍNA.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Önnur þjónusta

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

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

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

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

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

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

3. hæð ( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Laus störf  

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi þar 
sem einkunnarorðin  SAMVERA, SAMVINNA OG 

SAMKENND eru höfð að leiðarljósi

Umsjónarkennari óskast í 92% 
starfshlutfall á miðstig
Um er að ræða afleysingu vegna fæðingarorlofs.
Ráðning frá upphafi skólaárs til 1.desember 2014.
Leyfisbréf grunnskólakennara skilyrði fyrir ráðningu.

Stuðningsfulltrúi
Meginverkefni er aðstoð við nemendur í  leik og starfi,  
m.a. í búningsklefum drengja. Sérstaklega er leitað eftir 
karlmanni til starfans. 
Vinnutími frá kl. 08:00. Möguleiki á vinnu í frístundaseli e.h. 
og þar  með 100% starfshlutfalli. Ráðning frá 15.ágúst. 

Frekari upplýsingar um störfin veitir Jóhönna Magnús-
dóttur skólastjóri í síma 525 9200/896 8230. Umsóknir ásamt 
ferilskrá sendist á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Frístundasel Lágafellsskóla 
Frístundaleiðbeinendur óskast til starfa við Frístundasel 
Lágafellsskóla.
Frístundaleiðbeinendur taka þátt í skipulagningu faglegs 
frístundastarfs og leiðbeina börnum í leik og starfi í sam-
vinnu við samstarfsfólk. 

Um hlutastörf er að ræða og vinnutími frá kl. 13:00 – 17:00. 
Möguleiki er á styttri vinnutíma. Umsækjendur þurfa að 
geta hafið störf frá og með 22. ágúst.
Upplýsingar veitir Ágústa Andrésdóttir, forstöðukona í síma 
525 9200 eða 896 2682. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
netfangið agusta@lagafellsskoli.is

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Frekari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Mosfellsbæjar www.mos.is 

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.

atvinna

Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík  |   Sími 585 8300   |   www.postdreif-

Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

Við náum til fjöldans

B
ra
nd
en
bu
rg

Póstdreifing dreifir fjölpósti sex daga vikunnar til heimila 

á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60% 

landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið 

til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn 

á heimilin. Örugglega til þín.

Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.
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FASTEIGNIR.IS
| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

 Námskeið

Lærðu að hlaupa með minna álagi á 
ökkla - fótleggi - kálfa - hné - mjaðmir 
- mjóbak. www.smartmotion.is s. 896 
2300.

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.

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Heimavík ehf. S. 892 8655 www.
heimavik.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði
Óskum eftir starfsmanni í fullt starf í 
eldhús og sal. 18 ára aldurstakmark. 
Áhugasamir sendið ferilskrá á 
rubytuesdayice@gmail.com Ruby 
Tuesday Höfðabakka & Skipholti.

Sólning óskar eftir lagerstarfsmönnum 
í komandi dekkjatörn. Um 
framtíðarstarf getur verið að ræða. 
Viðkomandi þarf að hafa bílpróf. 
Umsóknir sendist til einar@solning.is

Óskum eftir duglegu starfsfólki 
í afleysingar hjá Garðyrkju og 
smíðafyrirtæki næstu vikurnar. Góðir 
tekjumöguleikar. Umsóknir sendist á 
gardyrkjumenn@gmail.com

Íbúðarhótel í miðborg RVK óskar 
eftir starfsfólki í þrif. Hlutastörf + 
full störf. Umsóknir sendast á job@
apartmentk.is

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

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

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

S. 776-7080 Proventus.is

Upplýsingar veita:
Rannveig Jóna Haraldsdóttir  
rannveig@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 21. ágúst nk.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar 
starfsferilskrár og kynningarbréf á 
ensku og íslensku, þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
settur fram rökstuðningur fyrir hæfni  
viðkomandi í umræddu starfi. 

Við hvetjum jafnt konur og karla  
til að sækja um störfin.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Brammer leitar að starfsmönnum í innkaup, vörustjórnun og sölu
á starfsstöð fyrirtækisins í Reykjavík.

Menntunar- og hææfnisiskrkröföfuur
• Háskólamamenenntntun sem nýtist í ststarfi
• ReReynsla af innkaupum og vöörustjórnun
• Góð greiningarhæfni
• Góð íslensku- og enskkukukunnátta
• Mjög góð tölvukunnnánátta
• Þekking á rekstrrrararrvörum í iðnaði
• Áhugi á teymisviviv nnnn u

Helstu verkefni
• Innkaup, vörustjórnun og sala á vörum
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja
• Eftirlit með framlegð og veltuhraða
• Greiningar og ferlavinna
• Samskipti við vörustjóra
• Svörun fyrirspurna og eftirlit memeðð bib rgðastöðu

og veltuhraða í samstarfi viviðð yfirmann

TTTTTææææææææææææææknnnnnileguur ráðððððggggggjjjjaaaaaffffffiiiiii

Innkaupafulltrúar

Óskað er eftir vélaverkfræðingigigi eða eieieeieieieieieieiinsnsnsnsnsnsnsnsssstatatatatatatatataklllllininininngigig memememem ðð saaaaambmmmm ærileggggggaa mem nntuun.n Starfið felst í tætætæækkkknk ilegri ráðgjöf um viðhala d og
endurnýjjun véla og tækja með þaþaþaað aðaðaððaðaððððð mmmmammmmm rkkkkkkmimm ðði aðaðaaa leleeittititita hagkkvævævæææææmummmm stuu leleiða í innkkkkauauauauuaupup m. MiM kilvægt er að viðkomandidi sé
lausnamiðaður og eigi gott memeemeeððððð aðaaa vinnnnnnnnn a í hhóhóhóh ppi ogogogogog deeilila upplplplplpplplp ýsýýýýýýýýýý innnnnnguguguggggugum.mmmm MaM rkmiðið ereeereerr aðaðaðaðaðaðaðaðaaðaaaaaððaaaa finnnna lausnir sem draga úr kosttnnaði
viðskiptavina fyrirtækisins, enenenn tæknillegegegegegururururur rráráráráðgððgð jaj fi vvivivv nnnuru náááááááiðiðiðiðiðiððiðiðððð mememememmmememmmm ð stjórrnrrr endum ogogogogo sösösösösöösöösöööölulululululululululumömmmömmm nnn um fyrirtækækækææææææææ isins.

Helstu verkefni
• Samskipti við viðskiptavini
• Viðhalda tengslum við viðskiptavinnii BrBB aama meeerr
• Fylgja eftir söluverkefnum
• Vinna að tæknilegum lausnum meeððð vivv ðsðsðskik ptttttavavavavavinininininumuumumu
• Finna leiðir til að spara viðskiptavinnumumm kkok sts nananaanað
• Halda utan um skráningar á sparnaaðiði oggg þeþeimm

verkefnum sem tengjast honum

Meeeennnnnnnnnn tututututunanar-r  oooooooog g g g g g gggg hæhæhæhæhæhhæhæhhhh fnfniskröfur
• Mennnnnttttut n í véélalaveverkrkrkrkrkrkrkrkkkr ffffrffff æðæðæððððððððæððððiiiiiii
• ÞeÞeÞeÞekkkkkkkk ing og reynslaa affffffaf vévévévévévévévévévévévvvvv lululululululululuulululuul m og tækjum skilyrði
• ÞÞeÞÞ kking og reynsla af raaaaaaaaaafmfmfmfmmfmfmffff agaga nini, lol ftþrýstingsfræði ogg vövökvkvvvvvvafafaaafafafaa ræði kooststurur
• Reynsla úr iðnfyrirtækjum og/eeeðað framleiðslufyrirtækjkjumu kokokokokookokokokokooststststststststststturuuuuuuuuu
• Góð almenn tölvukunnátta, s.s.s í ExExcecel
• Góð enskskskskskskkkkks ukukukukukkukukukukkunuuuuuu nátta
• Hæfni í mamamamamamamammannnnnnnnnnnn legum samskikipptum
• Hugmyndaaaaaaaaaaauðgi og frummkvkvæðæ i

Brammer Group er leiðandi fyrirtæki í Evrópu sem dreifingaraðili á iðnaðar-
rekstrarvöru, með yfir 50 ára reynslu. Brammer er þekkt fyrir hágæða vörur og
sveigjanlega þjónustu. Framúrskarandi þjónustu okkar ber fyrst og síðast að
þakkaþakka góðugóðu starfsfólkistarfsfólki.

Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús á svæði Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði.
Brammer sér um innkaup og lagerhald, ásamt tæknilegri ráðgjöf fyrir Alcoa
Fjarðaál og veitir 24 tíma þjónustu allt árið um kring. Einnig starfrækir Brammer
verslun í Hafnarfirði og skrifstofu í Reykjavík. Brammer er ört stækkandi fyrirtæki
á Íslandi með um 40 starfsmenn.

Bramammer leitar að starfsmanni til l l aðaðaðaðað þ þ þ þjóóónunununuununuststa a sösölulusvsvææði fyyririrtækækisisininininins 
á GGrundartanga.

atvinna

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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www.opticalstudio. is www.facebook.com/OpticalStudio

ÞAR SEM ÚRVALIÐ ER AF

UMGJÖRÐUM
– ÖLL HELSTU MERKIN –

FAGMENNSKA FYRST OG FREMST

®
MOODS 
OF NORWAY

Sjónmælingar
eru okkar fag!
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ÚTSALA

Opið virka daga 9-18 
og laugardaga 11-15

Allt að 50% afsláttur!
HEIMILISTÆKI, SMÁRAFTÆKI OG BÚSÁHÖLD Á ÚTSÖLUVERÐI

Blomberg heimilistæki með allt að 33% afslætti
Ofnar, helluborð, kæliskápar, frystiskápar, uppþvotttavélar og fleira

Candy heimilistæki með allt að 36% afslætti
Þvottavélar, þurrkarar, uppþvottavélar, kæliskápar og fleira

Hoover ryksugur – 20-25% afsláttur

Ibili pottar og pönnur – 30% afsláttur

Fissler pottar, pönnur og 
búsáhöld – 20% afsláttur

Kitchenaid heimilistæki – 15-30% afsláttur
Ofnar, örbylgjuofnar og spansuðu helluborð

Kitchenaid smátæki á tilboði
Lítið útlitsgallaðar hrærivélar einnig á lækkuðu verði

Panasonic þvottavélar, þurrkarar og kæliskápar

15-20% afsláttur

Saeco alsjálfvirkar kaffivélar frá 49.990

William Bounds 
salt- og piparkvarnir

40% afsláttur
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8
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13

119
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21
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14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. hróss 6. þys 8. jarðsprunga 9. kyrra 
11. fisk 12. helber 14. losti 16. í röð 
17. lík 18. til viðbótar 20. þurrka út 
21. velta.

LÓÐRÉTT
1. skynfæri 3. líka 4. lögtak 5. andi 7. 
fíkinn 10. regla 13. hress 15. mannvíg 
16. húðpoki 19. núna.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lofs, 6. ys, 8. gjá, 9. róa, 
11. ál, 12. alger, 14. girnd, 16. hi, 17. 
nár, 18. enn, 20. má, 21. snúa. 

LÓÐRÉTT: 1. eyra, 3. og, 4. fjárnám, 
5. sál, 7. sólginn, 10. agi, 13. ern, 15. 
dráp, 16. hes, 19. nú.

Taktu lífinu með ró meðan þú ert að bíða.
Steinar Sigurjónsson rithöfundur

Ég rak augun 
í nokkur 
mistök!

Þú 
aftur?

Afsakaðu elskan 
mín, ég veit að þú 
ert búinn að baða 
þig sjö sinnum en 
þú lyktar enn eins 

og blautur hundur …

Upp með 
dráttar-

seglið!
VEI! 
Það 

virkaði!

Ég sagði 
þér það!

Komdu með þetta! Frábært. 
Hvar finnum við 
annan efnisbút í 
þessari stærð?

Haldið ykkur 
frá nær-

fataskúff-
unni minni!

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

22:00
RAY

Einstaklega vönduð og vel leikin verðlaunamynd um líf og 
starf tónlistargoðsagnarinnar Ray Charles. 

FRÁBÆRT 
MÁNUDAGSKVÖLD 
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

21:30 
THE NEWSROOM 

Magnaðir dramatískir þættir með Jeff Daniels í hlutverki 
fréttalesara.

20:45 
SUITS

Frábær dramaþáttaröð um hinn eitursnjalla Mike Ross og 
hinum harðsvíraða Harvey Specter.

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. 

KLIKK!

FÚMP!

Staðan kom upp í skák Aljechin og 
Ricando í Santander 1945.
Hvítur á leik

1.  Rh6+! gxh6 2. Bxf6. Svartur 
gafst upp enda tapar hann 
drottningunni eða er mát. Aljechin 
var heimsmeistari í skák 1927-1935 
og 1937-1946 er hann lést. Hann var 
fyrsti sovéski heimsmeistarinn en bjó 
lengi í Frakklandi.
www.skak.is Nýjar skákfréttir alla 
daga.
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

Kelly Osbourne segir móður sína, Sharon 
 Osbourne, hafa stutt sig í gegnum meðferð og að 
að sama skapi hafi hún ekki vikið frá móður sinni 
er hún greindist með krabbamein fyrir tíu árum.

„Ég hef farið í meðferð sjö sinnum og tvisvar inn 
á geðdeild og alltaf stóð mamma með mér,“ sagði 
sjónvarpskonan og bætti við: „Þegar ég var átján 
ára bauðst mér hlutverk í myndinni Freaky Friday. 
Á sama tíma greindist mamma með krabbamein 
og ég sagði: „Bless leikferill, halló mamma.“ Ég 
 gerðist hjúkrunarkona hennar og sá um að gefa 
henni lyf og sprautur. Ég hélt um tíma að ég mundi 
missa hana, þetta var hræðileg upplifun.“

Sjónvarpskonan trúlofaðist nýverið Matthew 
Mosshart, sem er kokkur. Parið kynntist í brúð-
kaupi Kate Moss og Jamie Hince, en systir Moss-
harts er söngkonan Alison Mosshart sem myndar 
dúettinn The Kills ásamt Hince.

Studdi við bakið á mömmu sinni
Kelly Osbourne brá sér í hlutverk hjúkrunarkonu þegar móðir hennar veiktist. 

George Clooney hjálpaði vini 
sínum og meðleikara, Matt 
Damon, að grennast fyrir kvik-
myndina The Monuments Men 
með því að biðja búningadeildina 
um að þrengja fötin hans daglega. 
„Matt þurfti að grennast hratt 
og ég lét fólkið í búningadeild-

inni sækja fötin hans á hverjum 
degi svo sama hversu mikið hann 
grenntist voru fötin alltaf fárán-
lega þröng,“ sagði Clooney í við-
tali við vefsíðuna Deadline.com. 
Tökur myndarinnar fóru fram í 
Þýskalandi fyrr á árinu en von er 
á henni í desember.

Stalst til að þrengja 
fötin af Matt Damon
George Clooney hrekkti vin sinn, Matt Damon, við 
tökur á myndinni The Monuments Men.

HJÁLPSÖM  Kelly Osbourne aðstoðaði móður sína í gegnum 
veikindi. Hér er hún ásamt unnusta sínum, Matthew Mosshart.  
 NORDICPHOTOS/GETTY

MEÐ HÚMORINN Í LAGI  George Clooney fékk Matt Damon til að grenna sig á 
ógnarhraða með nýstárlegri aðferð. GETTY/NORDICPHOTOS
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STRUMPARNIR 3D ÍSL TAL D KL. 3.20 - 5.40 
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WOLVERINE 3D KL. 8 - 10.40 
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THIS IS THE END THIS IS THE END KL. 10.20KL. 10.20

STRUMPARNIR 3D     KL. 6
ONLY GOD FORGIVES  KL. 8 - 10O GO O G S 8 0        /   WOLVERINE O 3D  KL. 100             
GROWN UPS 2           KL. 6 - 8           

-T.V., S&H - BÍÓVEFURINN

-T.V. BÍÓVEFURINN/VIKAN

-D.M.S. - MBL

Miðasala á: gog

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

AKUREYRI

KEFLAVÍK

CHICAGO SUN-TIMES

ROGER EBERT
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NEW YORK POST

NUTS

THE WAY WAY BACK 6, 8, 10.10
ONLY GOD FORGIVES 10.10
STRUMPARNIR 2 3.50 3D
STRUMPARNIR 2 3.50, 6 2D
GROWN UPS 2 6, 8
R.I.P.D. 8 3D
SKRÍMSLA HÁSKÓLINN 3.50 2D
THE HEAT 10

-Empire
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Frjálslyndið faðmar mig fastar með 
hverju árinu sem líður. Ég hef 

megna andstyggð á karlrembu, rasisma 
og hómófóbíu og í raun dettur mér fátt í 
hug sem gæti slegið mig út af laginu.

ÉG fór upp í sumarbústað með fjórum 
öðrum karlmönnum yfir helgina þar 
sem á dagskrá var öldrykkja, neysla 
grillmatar og hangs í heitum potti. Allir 
erum við komnir aðeins yfir þrítugt 
og því var andrúmsloftið afslappað og 
ólætin engin. Bara fimm settlegir menn 
að njóta sveitarinnar og félagsskapar 

hver annars.

ÞEGAR í pottinn var komið 
reyndist einn þó vera í 

 heldur meira stuði en 
hinir. Líklega var hann 
með aðeins fljótandi í 
 mallanum en í öllu falli 
leysti hann niður um sig 
sundbuxurnar og sat 
þarna á Adamsklæðunum 
eins og ekkert væri sjálf-
sagðara. Það kom eilítið 

fát á okkur hina. Þetta var ekki óþægi-
legt en við vissum ekki alveg  hvernig 
við ættum að haga okkur. Ég hafði 
aldrei áður legið í sama vatni og karl-
maður í engum fötum og því kann ég 
það ekki alveg.

ÉG velti því lengi fyrir mér hvort ég 
hefði fundið þarna einhverja hómófóbíu 
sem ég vissi ekki af. Var ég kannski 
ekki jafn frjálslyndur og ég hélt? Af 
hverju forðaðist ég að horfa í áttina að 
einum besta vini mínum til margra ára, 
meinlausum nokkurra barna föður sem 
vildi bara láta sér líða eins vel og hann 
gæti? Og jafnvel þótt ég væri ekki að 
horfa beint á hann þá getur typpi verið 
ansi dóminerandi í jaðarsjóninni.

ÉG ákvað að reyna að leiða þetta hjá 
mér. Við erum allir með typpi. Hvað 
með það þótt hann væri ekki í sund-
buxum? Kannski myndi þessi reynsla 
bara gera mig enn frjálslyndari og víð-
sýnni mann.

EN þá fór hann að leika vindmyllu.

Pottadólgurinn

Undirbúningur fyrir Alþjóðlega 
kvikmyndahátíð í Reykjavík sem 
fram fer í haust er nú í fullum 
gangi. Einn af sérvið burðum 
hátíðarinnar í ár er hellabíó 
sem fram fer miðvikudaginn 2. 
 október. 

Langahelli við Bláfjöll verður 
breytt í kvikmyndahús og mun 
starfsfólk RIFF sérvelja efni til 
sýningar fyrir tilefnið sem mun 
búa til einstæða kvikmyndaupp-
lifun. Ferðin verður undir leið-
sögn samstarfsaðila hátíðarinnar, 
Arctic Adventures. Hægt er að 
festa kaup á miðum á riff.is. Tak-
markað magn miða er í boði. 

Hellabíó á 
RIFF-hátíðinni 

STJÓRNANDI  Hrönn Marinósdóttir er 
stjórnandi RIFF-hátíðarinnar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

FAGLEG
RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGU-
GREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu 
 legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á 
 heilsu dýnum, án skuldbindinga!

20-50% afsláttur
af öllum heilsurúmum

LAGERHRE INSUN
Á ARINELDSTÆÐUM

EINUNGIS 3 VERÐ!

19.900,-
29.900,-
39.900,-

CLASSIC - rafstillanlegt
Einbreið heilsurúm á verði frá 190.049,-
Tvíbreið heilsurúm á verði frá 346.995,-

DRAUMEY
Einbreið heilsurúm á verði frá 70.224,-
Tvíbreið heilsurúm á verði frá 129.360,-

ROYAL - rafstillanlegt
Einbreið heilsurúm á verði frá 302.391,-
Tvíbreið heilsurúm á verði frá 566.991,-

Frí heimsending á hjónarúmum eða tökum gamla rúmið upp í nýtt!
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visir.is
Umfjöllun og myndir frá 
lokahelgi HM í Berlín.

Kia Sportage EX 
Árgerð 2012, 136 hestafla dísilvél, sjálfskiptur, 
fjórhjóladrifinn, ekinn 30 þús. km. 6 ár eftir af 
ábyrgð.

Álfelgur, aksturstölva, hraðastillir, hiti í öllum sætum, 
loftkæling, fjarlægðarskynjarar að framan, fjarstýrðar 
samlæsingar, þjófavörn og margt fleira. 
Eyðir aðeins 6,9 l/100 km í blönduðum akstri.*

Gæða-
bíll

ASKJA NOTAÐIR BÍLAR   Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík · Sími 590 2160 · www.notadir.is Opið virka daga kl. 10-18

Tilboðsverð 5.490.000 kr. 

*Skv. uppgefnum meðaleyðslutölum frá framleiðanda.
**M.v. 65% útborgun eða uppítökubíl að sambærilegu verðmæti og bílasamning 
 ERGO  í 72 mánuði. 9,7% óverðtryggðir vextir. Árleg hlutfallstala kostnaðar 11,96%.

Mánaðarleg afborgun 38.500 kr.**
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ÍSHOKKÍ Landsliðsmaður Íslands 
í íshokkí, Björn Róbert Sigurðar-
son, mun leika með liði Aberdeen 
Wings í NAHL-deildinni í Banda-
ríkjunum í vetur.

Björn Róbert, sem er fæddur 
árið 1994, segist hafa fengið fyrir-
spurnir eftir HM 20 ára landsliða 
í vetur. Flestar þeirra hafi komið 
frá Kanada.

„Ég var upprunalega á leiðinni í 
æfingabúðir í Kanada en fór  einnig 
í æfingabúðir hjá Aberdeen Wings. 
Mér leist mjög vel á þjálfarann og 
liðið og úr varð að ég tók tilboði 
þeirra,“ segir Björn Róbert.

Um áttatíu leikmenn spreyttu 
sig hjá Aberdeen Wings en svo fór 
að aðeins einum var boðinn samn-
ingur, Birni Róberti.

„Það má ekki greiða okkur fyrir 
að spila en félagið greiðir allan 
námskostnað og uppihald,“ segir 
Björn Róbert um samning sinn 
við félagið. Félagið er staðsett í 
bænum Aberdeen, sem er í Suður-
Dakóta um 400 kílómetra vestur af 
Minneapolis.

„Það búa um 30 þúsund manns 
í bænum en hokkíliðið er aðallið 
bæjarins,“ segir Björn Róbert. Um 
tvö þúsund manns mæta á heima-
leiki liðsins.

Björn Róbert lék með Hvidövre 
í Danmörku á síðasta ári en færir 
sig nú vestur um haf. Hann segist 
stefna á að komast að hjá háskóla-
liði vestanhafs í framhaldinu. 
Hann mun stunda nám í Aberdeen 
samhliða íshokkíiðkun sinni.

„Ég er mjög spenntur og hlakka 
mikið til að takast á við þetta. Ég 
met möguleika mína góða hjá  liðinu 
og líst vel á þjálfarann,“ segir 
Björn Róbert. Hann segir NAHL-
deildina eina elstu og öflugustu 
ungmennadeildina vestanhafs með 
24 félög víðs vegar um Bandaríkin.

Björn Róbert, sem er framherji, 
stefnir á nám í tölvunarfræði eða 
viðskipafræði ytra. kolbeinntumi@365.is

Á leið vestur um haf
Björn Róbert Sigurðarson var eini leikmaðurinn af áttatíu sem var boðinn 
samningur í íshokkíliðinu Aberdeen Wings. Sló í gegn á HM 20 ára liða í vetur. 

STEFNIR HÁTT  Grafarvogsbúinn uppaldi er þegar orðinn lykilmaður í íslenska 
lands liðinu þrátt fyrir ungan aldur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Róbert Aron Hostert 
mun leika með karlaliði ÍBV í 
efstu deildinni í hand boltanum á 
næstu leiktíð. Róbert Aron hefur 
verið undir smásjá erlendra félaga 
í sumar og koma tíðindin því 
 nokkuð á óvart.

„Ég fékk náttúrulega einhver 
tilboð að utan. Það ætti samt ekki 
að skemma fyrir mér að vera einn 
vetur í viðbót hérna heima,“ segir 
Róbert Aron. Hann ætlar að leggja 
höfuðáherslu á það með Eyja-
mönnum að stimpla sig inn sem 
leikstjórnandi.

„Ég er með tilboð frá Þýskalandi 
um að spila á miðjunni á næsta 
ári,“ segir Róbert. Hann segist 
vilja styrkja sig í þeirri stöðu, enda 
sé það ekki endilega hans sérstaða 
að stökkva upp og skjóta. Hann 
hafi ýmislegt fleira til brunns að 
bera þótt hann geti auðvitað leyst 
skyttustöðuna af hendi.

Framarinn uppaldi segir mik-
inn metnað hjá Eyjamönnum og 
þjálfarateyminu. ÍBV vann sér 
sæti í efstu deild í vor og  verður 
því nýliði í deildinni. Félagið 
samdi þó á dögunum við  slóvenska 

línumanninn Matjaz Mlakar og 
virðist ætla sér stóra hluti.

„Ég held að við munum spjara 
okkur og koma á óvart,“ segir 
Róbert Aron. Hann segir flutn-
inginn til Eyja vera skref í að 
standa á eigin fótum og skipta 
um umhverfi.

„Ég hef verið í Fram alla mína 
tíð og óska þeim alls hins besta,“ 
segir rétthenta skyttan og leik-
stjórnandinn. Hann segir að það 
verði stórt skref fyrir sig að búa 
einn og elda sinn eigin mat.

„Þá býr maður kannski til eitt-
hvað annað en samlokur og vask-
ar kannski einu sinni upp.“

Í samningi Róberts við Eyja-
menn eru klausur sem gefa 
honum tækifæri á að semja við 
erlend félög á komandi tímabili. 
Því gæti svo farið að Róbert færi 
út á leiktíðinni sem hefst í septem-
ber. Hann einbeitir sér þó fyrst og 
fremst að því að spila með ÍBV.

En hvernig líst honum á að mæta 
Fram í Safamýrinni? „Við sjáum 
til. Ég veit ekki hvernig þetta 
verður. Ég er enn þá að átta mig á 
þessu,“ sagði Róbert Aron.

Ætlar að prófa að elda
Róbert Aron Hostert kom á óvart og samdi við ÍBV.

STÓRSKYTTA  Róbert Aron hefur til þessa einbeitt sér að skyttustöðunni hjá Fram. 
Hann hefur hug á að bæta sig í stöðu leikstjórnanda. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Manchester United lagði 
Wigan Athletic í árlegum leik Eng-
lands- og bikarmeistara um Sam-
félagsskjöldinn á Englandi í gær. 
Hollendingurinn Robin van Persie 
skoraði bæði mörk United í 2-0 sigri. 

Þeir rauðklæddu höfðu töluverða 
yfirburði í leiknum án þess að sýna 
meistaratakta. Sigurinn léttir þó 
mikilli pressu af David Moyes, knatt-
spyrnustjóra félagsins. Illa hefur 
gengið á undirbúningstímabilinu en 
flautað verður til leiks í ensku úrvals-
deildinni á laugardaginn. 

United sækir Swansea heim í 
fyrstu umferðinni. -ktd 

Sá fyrsti hjá Moyes

TVEIR GÓÐIR  Titillinn er sá fyrsti sem 
Moyes vinnur sem knattspyrnustjóri.
 NORDICPHOTOS/GETTY

HESTAR Íslenskir knapar og hross rökuðu inn 
verðlaunum á heimsmeistaramóti íslenska 
hestsins sem lauk í Berlín í gær. 

Jóhann Skúlason og Hnokki frá Fellskoti 
höfðu mikla yfirburði í töltinu og tryggðu 
sér heimsmeistaratitilinn. Þetta var í 
sjötta skipti í röð sem Jóhann vinnur til 
gullverðlauna í greininni en hann hefur 
hlotið tíu gullverðlaun á ferli sínum.

Konráð Valur Sveinsson varð tvöfaldur 
heimsmeistari í flokki ungmenna. Konráð 
Valur vann sigur í 100 og 250 metra skeiði á 
hryssunni Þórdísi frá Lækjarbotnum. Konráð 
Valur lék við hvurn sinn fingur og minnti 
á eftir sigurinn í síðari greininni að hann 
væri einhleypur.

Magnús Skúlason varði heimsmeistaratitil sinn á 
Hraunari frá Efri-Rauðalæk. Magnús keppir þó fyrir 

Svíþjóð en hann er búsettur ytra.
Þá fékk Bergþór Eggertsson verðlaun fyrir 

fyrirmyndarreiðmennsku. Bergþór varði heims-
meistaratitil sinn í 250 metra skeiði á Lótusi 
frá Aldenghoor.

Íslenska landsliðið varð stigahæsta liðið á 
mótinu og fékk veglegan og níðþungan bikar að 
launum.

Rökuðu inn gullinu á HM íslenska hestsins í Berlín
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Mörkin:  1-0 Guðmundur Steinn Hafsteinsson 
(10.), 1-1 Mark Tubæk (57.).

Víkingur (4-5-1): Einar Hjörleifsson 6 - Emir 
Dokora 7, Damir Muminovic 6, Insa Fransisco 5, 
Samuel Hernandez 8*, - Eyþór Birgisson 7 (65. 
Guðmundur Magnússon 6), Björn Pálsson 6, Farid 
Zato 6, Eldar Masic 6, Antonio Mossi 7 (65. Alfreð 
Hjaltalín 5)  - Guðmundur Steinn Hafsteinsson 7

Þór (4-3-3): Joshua Wicks 5 - Andri Hjörvar 5, 
Janez Vrenko 5 , Hlynur Atli Magnússon 6 (45. 
Baldvin Ólafsson 5), Ingi Freyr Hilmarsson 6 
(65. Edin Beslija 5) - Orri Freyr Hjaltalín 6, Mark 
Tubæk 6, Ármann Pétur Ævarsson 5, - Sveinn 
Elías Jónsson 5, Chucwudi Chijindu 6, Jóhann 
Þórhallsson 6.

Skot (á mark): 10-6 (5-2) Horn: 4-3

Varin skot: Einar 1 - Wicks 4

1-1
Ólafsvíkurv. 
Áhorf: 502

 Vilhjálmur
Alvar (5)

Mörkin:  0-1 Halldór Orri Björnsson, víti (14.), 1-1 
Indriði Áki Þorláksson (71.).

Valur (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson - Jónas Tór Næs 
7, Magnús Már Lúðvíksson 6, Matarr Jobe 7, 
Bjarni Ólafur Eiríksson 6 - Haukur Páll Sigurðsson 
8, Daniel Craig Racchi 8*, Lucas Ohlander 6 
(79. Andri Fannar Stefánsson -) - Arnar Sveinn 
Geirsson 4 (39. Indriði Áki Þorláksson 6), Kristinn 
Freyr Sigurðsson - (13. Ásgeir Þór Magnússon 6), 
Patrick Pedersen 7.

Stjarnan (4-3-3): Ingvar Jónsson 5 - Jóhann 
Laxdal 6, Martin Rauschenberg 6, Daníel Laxdal 6, 
Hörður Árnason 6 - Snorri Páll Blöndal 5 (79. Darri 
Steinn Konráðsson -), Atli Jóhannsson 6 (46. Bald-
vin Sturluson 4), Veigar Páll Gunnarsson 5 - Ólafur 
Karl Finsen 4, Halldór Orri Björnsson 3, Garðar 
Jóhannsson 6 (Tryggvi Sveinn Bjarnason 3).

Skot (á mark): 5-11 (1-2) Horn: 2-1

Varin skot: Fjalar/Ásgeir 1 - Ingvar 0

1-1
Hlíðarendi
Áhorf: 

 Garðar Örn 
Hinriksson (7)

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 5 - Jón Ragnar 
Jónsson 6, Guðmann Þórisson 8, Freyr Bjarnason 
7, Brynjar Ásgeir Guðmundsson 7 - Davíð Þór 
Viðarsson 6, Björn Daníel Sverrisson 7, Emil 
Pálsson 4(81. Einar Karl Ingvarsson) - Ólafur Páll 
Snorrason 4 (64. Ingimundur Níels Óskarsson 5), 
Atli Guðnason 6, Kristján Gauti Emilsson 5.

Breiðablik (4-3-3): Gunnleifur Vignir Gunn-
leifsson 5 - Þórður Steinar Hreiðarsson 6, Sverrir 
Ingi Ingason 8*, Renee Gerard Troost 8, Kristinn 
Jónsson 7 - Guðjón Pétur Lýðsson 6, Finnur 
Orri Margeirsson 7, Andri Rafn Yeoman 6 (86. 
Olgeir Sigurgeirsson) - Nichlas Rohde 4 (60. Árni 
Vilhjálmsson 5), Ellert Hreinsson 4 (71. Tómas Óli 
Garðarsson), Elfar Árni Aðalsteinsson 4.

Skot (á mark): 10-6 (2-1) Horn: 4-4

Varin skot: Róbert Örn  1 - Gunnleifur 2

0-0
Kaplakriki 
Áhorf: 1.887

 Erlendur 
Eiríksson (6)

Mörkin:  1-0 Bjarni Guðjónsson (16.), 2-0 Baldur 
Sigurðsson (41.), 2-1 Gunnar Már Guðmundsson, 
víti (56.), 3-1 Þorsteinn Már Ragnarsson (90.).

KR (4-3-3): Hannes Þór Halldórsson 4 - Haukur 
Heiðar Hauksson 6, Grétar Sigfinnur Sigurðsson 
6, Jonas Grönner 7*, Guðmundur Reynir Gunn-
arsson 6 - Bjarni Guðjónsson 7, Brynjar Björn 
Gunnarsson 6, Baldur Sigurðsson 7 - Atli Sigur-
jónsson 5 (55. Rúnar Alex Rúnarsson 6), Óskar 
Örn Hauksson 6, Gary Martin 6 (76. Þorsteinn Már 
Ragnarsson -).

ÍBV (4-4-2): David James 4 - Arnór Eyvar Ólafsson 
5, Brynjar Gauti Guðjónsson 5, Eiður Aron Sigur-
björnsson 6, Matt Garner 5 - Víðir Þorvarðarson 
6, Tonny Mawejje 6, Ian David Jeffs 6, Gunnar 
Þorsteinsson 4 (67. Bradley Simmons 5) - Gunnar 
Már Guðmundsson 6, Aaron Spear 5 (78. Bjarni 
Gunnarsson -).

Skot (á mark): 3-12 (3-3) Horn: 1-5

Varin skot: Hannes/Rúnar 2 - David James 0

3-1
KR-völlur 
Áhorf: 1.711

 Gunnar Jarl 
Jónsson (5)

Mörkin:  1-0 Sjálfsmark (39.)

Fram (4-3-3): Ögmundur Kristinsson 6 - Orri 
Gunnarsson 7, Alan Lowing 7, Ólafur Örn Bjarna-
son 6, Steffen Haugland 6 (46. Daði Guðmunds-
son 5) - Samuel Hewson 8*, Haukur Baldvinsson 
6 (67. Halldór Hermann Jónsson 5), Viktor Bjarki 
Arnarsson 6 - Kristinn Ingi Halldórsson 6, Almarr 
Ormarsson 7 (80. Aron Bjarnason -), Hólmbert 
Friðjónsson 6.

ÍA (4-4-2): Páll Gísli Jónsson 6 - Einar Logi 
Einarsson 5, Thomas Sörensen 6, Andri Geir 
Alexandersson 5, Hector Pena Bustamente 
5 - Hallur Flosason 4 (88. Jón Vilhelm Ákason -), 
Jóhannes Karl Guðjónsson 7, Jorge Corella Garcia 
7 (83. Josuha Watt -), Joakim Wrele 5 - Garðar 
Gunnlaugsson 5 (76. Eggert Kári Karlsson -), Ár-
mann Smári Björnsson 5.

Skot (á mark): 17-10 (4-2) Horn: 3-1

Varin skot: Ögmundur 2 - Páll Gísli 3

1-0
Laugardalsv. 
Áhorf: 802

 Þorvaldur 
Árnason (8)

Mörkin:  1-0 Andrés Már Jóhannesson (26.), 
2-0 Finnur Ólafsson, víti (45.), 3-0 Viðar Örn 
Kjartansson (85.).

Fylkir (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 7 - Ásgeir 
Örn Arnþórsson 6, Kristján Hauksson 6, Agnar 
Bragi Magnússon 7, Tómas Þorsteinsson 7–  Ás-
geir Börkur Ásgeirsson - (16. Davíð Einarsson 
6), Guy Roger Eschmann 8*, Finnur Ólafsson 
7 (68. Kjartan Ágúst Breiðdal 5)–  Andrés Már 
Jóhannesson 7(50. Elís Rafn Björnsson 5), Emil 
Berger 7, Viðar Örn Kjartansson 7.

Keflavík (4-4-2): Ómar Jóhannsson 5 - Endre Ove 
Brenne 6, Halldór Kristinn Halldórsson 4, Haraldur 
Freyr Guðmundsson 4, Magnús Þórir Matthíasson 
5 - Elías Már Ómarsson 5 (82. Bojan Stefán Ljubi-
cic -), Einar Orri Einarsson 5 (64. Ray Anthony 
Jónsson 5), Arnór Ingvi Traustason 6, Magnús 
Sverrir Þorsteinsson 5 (58. Andri Fannar Freysson 
6) - Hörður Sveinsson 5, Frans Elvarsson 4.

Skot (á mark): 10-6 (6-4) Horn: 3-4

Varin skot: Bjarni Þórður 4 - Ómar 3

3-0
Lautin
Áhorf: 1.224

 Kristinn 
Jakobsson (7)

PEPSI DEILDIN 2013 
STAÐAN
KR 14 11 1 2 34:16 34
FH 15 10 3 2 28:12 33
Stjarnan 14 8 4 2 21:13 28
Breiðablik 13 8 3 2 22:12 27
Valur 14 6 6 2 30:18 24
ÍBV 14 5 3 6 18:18 18
Fram 15 5 3 7 18:24 18
Fylkir 15 4 4 7 21:22 16
Þór 15 4 2 9 20:33 14
Víkingur Ó. 15 2 5 8 12:24 11
Keflavík 14 3 1 10 14:31 10
ÍA 14 2 1 11 17:32 7

MARKAHÆSTIR
Hólmbert Aron Friðjónsson, Fram 8

Viðar Örn Kjartansson, Fylki 8

Baldur Sigurðsson, KR 7

SPORT „Það er enginn bardagi bók-
aður. Við erum búnir að fá  nokkrar 
fyrirspurnir vegna þessa en ég 
veit ekkert hvaðan þessi orð rómur 
kemur,“ segir  Haraldur Dean 
 Nelson, faðir og umboðs maður 
Gunnars Nelson.

Slúðrað er um það í netheimum 
að Gunnar eigi að berjast við Jor-
dan Mein á stóru UFC-bardaga-
kvöldi í Manchester í október. 

„Ég sá þetta líka á netinu en það 
er enginn búinn að tala við okkur. 
Gunnar fór á fyrstu æfinguna sína 

fyrir helgi og byrjar fyrst núna að 
æfa af krafti,“ segir  Haraldur. 
Gunnar gekkst undir aðgerð á 
hné vegna liðþófameiðsla í apríl. 
 Haraldur segir endurhæfinguna 
hafa gengið vel.

„Hann er fínn í fætinum en á 
eftir að láta reyna á hann fyrir 
alvöru. Þangað til lofum við okkur 
ekki í eitt eða neitt.“

Haraldur segir að vissulega væri 
gaman ef Gunnar gæti barist á 
kvöldinu í Manchester í október. 
Ekkert sé útilokað í þeim efnum 

en undirbúningstíminn væri í allra 
stysta lagi.

„Hann er nýstiginn upp úr 
 erfiðum meiðslum og aðgerð á 
hné. Það væri því ekki gáfulegt,“ 
segir Haraldur. Hann minnir á 
að  Gunnar sé í bardagaíþróttum 
til framtíðar og því verði engin 
óþarfa áhætta tekin. 

„Batinn hefur gengið vel og hann 
hefur farið að ráðum lækna í einu 
og öllu og passað sig að fara ekki 
of snemma af stað. Við erum mjög 
bjartsýnir á framhaldið.“  -ktd

Byrjar að æfa af kraft i í vikunni
Engin ákvörðun hefur verið tekin um næsta bardaga Gunnars Nelson.

MÆTTUR  Gunnar Nelson varð 25 ára í 
síðasta mánuði. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI „Ég hef notið tímans hér 
á landi þótt þetta sé öðruvísi en ég 
er vanur,“ segir Chukwudi Chij-
indu, framherji Þórs á Akureyri 
sem allajafna gengur undir nafn-
inu Chuck. Bandaríkja maðurinn 
gekk í raðir Þórs um mitt tímabil 
í fyrra. Fimm mörk í níu leikjum 
spiluðu stóran þátt í því að Akur-
eyrarliðið vann sér sæti á meðal 
þeirra bestu á ný. Þrátt fyrir frá-
bæra frammistöðu varð ekki ljóst 
fyrr en á vormánuðum hvort 
Chuck myndi snúa aftur til Akur-
eyrar í sumar.

„Ég fór heim til Kaliforníu að 
meta möguleika mína. Í fullri 
hreinskilni gerði Þór mér ekki 
ljóst að þeir vildu fá mig aftur. 
Maður getur ekki setið og beðið 
eftir að hlutirnir gerist í fótbolta-
heiminum,“ segir fram herjinn 
27 ára. Hann var þó mættur 
fyrir fyrsta leik Þórs í deildinni 
og hefur  skorað sex mörk í tólf 
 leikjum.

Chuck segir það alltaf hafa 
verið draum sinn að spila sem 
atvinnumaður í íþróttinni sem 
hann ann.

„Þannig er það þegar maður elst 
upp. Svo þegar maður verður eldri 
fer maður að meta hvort það sé 
raunsætt markmið eða draumur,“ 
segir Chuck. Alls staðar þar sem 
hann hafi spilað hafi hann verið 
stjörnuleikmaður liðsins eða einn 
þeirra. Honum hafi gengið vel í 
háskólaboltanum með Connecti-
cut-háskóla.

„Þegar ég stóð jafnfætis þeim 
bestu í háskólaboltanum áttaði 
ég mig á því að ég gæti lagt fót-
boltann fyrir mig,“ segir Chuck, 
sem lærði sálfræði í  háskólanum, 
enda hafði móðir hans ávallt brýnt 
fyrir honum gildi menntunar.

Ferðast víða í leit að liði
Chuck komst á samning hjá Chi-
vas í MLS-deildinni og var á mála 
hjá liðinu í þrjú og hálft ár.

„Ég lærði rosalega mikið sem 
atvinnumaður í MLS-deildinni. 
Eina ástæðan fyrir því að ég fór 
var að ég vildi fá að spila meira og 
í minni stöðu,“ segir Chuck. Hann 
sé framherji en hafi verið full-
mikið notaður á kantinum vestan-
hafs. Hann hefur farið á vit ævin-
týranna víða um Evrópu og reynt 

fyrir sér hjá félögum í Grikklandi, 
Kýpur, Sviss og Svíþjóð. Tækifæri 
hafi verið víða en hann hafi svo 
lent á Íslandi.

„Strákarnir hafa tekið vel á 
móti mér. Svo hjálpaði líka að hafa 
Joe (Funicello) og Josh (Wicks),“ 
segir Chuck um landa sína hjá 
Þórs liðinu. „Þegar þú býrð fjarri 
heimahögunum skilja mann ekki 
alltaf allir. Þá er gott að eiga vini 
með svipaðan bakgrunn til að 
ræða málin við.“

Chuck er samningsbundinn 
Þórsliðinu út leiktíðina. Hvað við 
tekur þá veit hann ekki. Hann gæti 
þó vel hugsað sér að stíga skrefið 
og reyna fyrir sér í Skandinavíu. 
Hann viðurkennir að líf fótbolta-
mannsins geti verið erfitt, enda 
fjarri fjölskyldu og vinum heima 
á vesturströndinni.

„Það er fórn sem maður færir. 

Ég er samt sterkur andlega og trúi 
því að ef þú færir fórnir og leggur 
hart að þér muni það borga sig á 
endanum.“

Elskar nammiafsláttinn
Chuck er fljótur til svars þegar 
hann er spurður að því hvort það 
séu einhverjar hefðir eða siðir á 
Íslandi sem hann mundi vilja taka 
upp vestanhafs.

„Fimmtíu prósenta afsláttur 
á nammi á laugardögum,“ segir 
framherjinn hárprúði og hlær. 
„Ég elska nammi og fer alltaf á 
laugardögum í nammiland,“ segir 
Chuck. Þrátt fyrir að Þór ætti 
útileik gegn Víkingum í gær fór 
Chuck venju samkvæmt og fjár-
festi í sælgæti á laugardaginn.

„Það bíður mín eftir leikinn 
gegn Víkingum.“  kolbeinntumi@365.is

Elskar íslenskt nammi
Chukwudi Chijindu kann vel við sig í herbúðum Þórs norðan heiða. Framherjinn 
hárprúði vissi ekki fyrr en seint í vor að Þór vildi endurnýja kynnin. Chuck væri 
til í að innleiða fi mmtíu prósenta afslátt á sælgæti á laugardögum vestanhafs.

MARKI FAGNAÐ  Chuck spilaði á sínum tíma með Chivas í MLS-deildinni. Í dag 
njóta Þórsarar góðs af framherjanum markheppna. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Sara Björk Gunnars-
dóttir og Þóra Björg Helga dóttir 
voru í eldlínunni með liði sínu 
LdB Malmö, sem vann drama-
tískan 3-2 sigur á Tyresö í sænsku 
úrvalsdeildinni um helgina. Manni 
færri og 2-1 undir sneru gestirnir 
við blaðinu og tryggðu sér sigur 
seint í leiknum.
„Við héldum áfram enda höfðum 
við engu að tapa,“ segir Sara Björk 
í samtali við Fréttablaðið.

Frægasti gullfiskur í Svíþjóð, 
sjálfur Sigurwin, býr nú hjá Þóru 
Björgu í Malmö eftir fjölmiðla-

fárið á Evrópumótinu. Malmö 
hefur unnið báða leiki síðan 
fiskurinn fékk heimili 
hjá Þóru.

„Ætli það sé ekki 
einhver tenging 
þarna á milli,“ 
seg i r  S a ra 
Björk létt. 
LdB Malmö 
og T y resö 
deila nú topp-
sætinu en Tyresö 
hefur þó betri 
markatölu.

Katrín Jónsdóttir lék allan leik-
inn með Umeå í 1-0 sigri á Lin-
köping. Þá skoraði Margrét Lára 
Viðarsdóttir fyrsta mark Kristi-
anstad úr vítaspyrnu í 2-2 jafnt-

efli gegn Örebro. Sif Atladóttir 
lék allan leikinn með Kristi-
anstad.

Fanndís Friðriksdóttir 
skoraði annan leikinn í röð 
með Kolbotn í norsku úrvals-
deildinni. Þá skoraði Katrín 
Ómarsdóttir eitt marka Liver-

pool í 4-3 sigri á Bristol í 
efstu deild á Englandi. -ktd

Dramatískur sigur í toppslagnum
Stelpurnar okkar voru í eldlínunni í Svíþjóð, Noregi og Englandi um helgina.

ENGINN HAPPAJAKKI  Hermann 
Hreiðarsson stóð við loforð sitt til leik-
manna ÍBV og klæddist sérstökum jakka 
í Vesturbænum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

TVEIR NAGLAR  Einar Orri Einarsson 
og Guy Roger áttust við á miðjunni í 
Lautinni í gærkvöldi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



STYÐJUM VIÐ BAKIÐ Á STRÁKUNUM!

ALLIR Á LAUGARDALSVÖLLINN!

ÍSLAND - FÆREYJAR

MIÐV. 14. ÁGÚST KL. 19:45

VINÁTTULANDSLEIKUR

    Í ÞÍNUM 
SPORUM

Stöndum saman 
gegn einelti

forsala á midi.is 

til og með 14. ágúst

FULLT VERÐ (þrjú svæði): 

2.500 kr, 2.000 kr og 1.500 kr 

FORSÖLUVERÐ:

2.000 kr, 1.500 kr og 1.000 kr 

 

50% afsláttur af fullu verði 

fyrir 16 ára og yngri



DAGSKRÁ
12. ágúst 2013  MÁNUDAGUR

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

11.35 Chronicles of Narnia: The 
 Voyage of the Dawn Treader
13.25 Diary of  a Wimpy Kid: 
 Rodrick Rules
15.05 More Than a Game  
16.45 Chronicles of Narnia: The 
 Voyage of the Dawn Treader
18.35 Diary of  a Wimpy Kid: 
 Rodrick Rules  
20.15 More Than a Game  
22.00 Ray  
00.30 Fair Game
02.15 Sand and Sorrow  
03.50 Ray 

20.00 Sjálfstætt fólk
20.25 Grillskóli Jóa Fel  (3:6) 
21.00 The Practice  (16:21) 
21.45 Cold Case  (15:24) 
22.30 Sjálfstætt fólk
22.55 Grillskóli Jóa Fel  (3:6) 
23.30 The Practice  (16:21)
00.15 Cold Case  (15:24) 
01.00 Tónlistarmyndbönd 

07.00 Pepsi-mörkin 2013
08.15 Pepsi-mörkin 2013  
17.30 Samantekt  
18.00 Þýski handboltinn: Kiel - 
 Melsungen  
19.25 FH - Breiðablik  
21.15 Pepsi-mörkin 2013
22.30 Samantekt  
23.00 Þýski handboltinn: Lubbecke 
- Flensburg  
00.20 Michelle Wie á heimaslóðum 

07.00 Samfélagsskjöldurinn 2013
16.15 Leicester - Leeds  
17.55 Enska úrvalsdeildin - upphitun 
fyrir tímabilið  
18.50 PL Classic Matches: Everton - 
Leeds, 1999  
19.20 Samfélagsskjöldurinn 2013
21.00 Enska úrvalsdeildin–  
 upp hitun fyrir tímabilið
22.00 Season Highlights 2005/2006  
22.55 Club Friendly Football 
 Matches  

07.05 Lalli 07.10 Refurinn Pablo 07.15 
Litlu Tommi og Jenni  07.40 Kai Lan 08.05 
Svampur Sveinsson  08.25 Dóra könnuður 
 08.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar  09.10 
Strumparnir 09.35 Waybuloo 09.55 Fjörugi 
teiknimyndatíminn 10.20 Áfram Diego, áfram! 
10.40 Histeria!  11.00 Doddi litli og Eyrnastór 
11.10 Ofuröndin  11.35 Lalli  11.40 Lalli  11.45 
Refurinn Pablo  11.50 Litlu Tommi og Jenni 
 12.10 Kai Lan  12.35 Svampur Sveinsson 
12.55 Dóra könnuður  13.20 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  13.40 Strumparnir  14.05 
Waybuloo 14.25 Fjörugi 14.50 Áfram Diego, 
áfram!  15.15 Histeria!   15.35 Doddi litli og 
Eyrnastór   15.45 Lalli 15.50 Refurinn  15.55 
Litlu Tommi og Jenni   16.15 Kai Lan 16.40 
Svampur Sveinsson   17.05 Dóra könnuður 
17.30 Mörgæsirnar frá Madagaskar   17.50 
Strumparnir 18.15 Waybuloo 18.35 Fjörugi 
teiknimyndatíminn 19.00 Áfram Diego, áfram! 
 19.25 Histeria!   19.45 Doddi litli og Eyrnastór

06.00 ESPN America 09.20 PGA Championship 
2013 14.20 Golfing World 15.10 Champions 
Tour - Highlights  16.05 The Open Championship 
Official Film 2002 17.05 PGA Tour - Highlights  
18.00 Golfing World 18.50 PGA Championship 
2013 23.50 ESPN America

19.00 Friends  (21:24) 
19.20 Two and a Half Men  (14:24)
19.40 The Simpsons  (5:21) 
20.05 Don‘t Tell the Bride  (3:6) Bresk-
ir raunveruleikaþættir um pör í hjóna-
bandshugleiðingum sem fá 25.000 pund 
til þess að halda draumabrúðkaupið. 
21.00 Hart of Dixie  (19:22) Dramatísk 
þáttaröð með léttu ívafi um unga stór-
borgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ást-
ina í smábæ í Alabama. 
21.45 The Lying Game  (5:20) 
22.25 The Lying Game  (6:20) 
23.10 Friends  (21:24) 
23.30 Two and a Half Men  (14:24) 
23.55 The Simpsons  (5:21) 
00.15 Don‘t Tell the Bride  (3:6) 
01.15 The Lying Game  (5:20) 
01.55 The Lying Game  (6:20) 
02.40 Tónlistarmyndbönd 

07.00 Barnatími
08.10 Malcolm in the Middle  (21:22)
08.30 Ellen  (19:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Wipeout  
10.25 Doctors  (40:175) 
11.05 Hawthorne  (8:10) 
11.50 Falcon Crest  (11:28) 
12.35 Nágrannar  
13.00 Perfect Couples  (2:13)
13.25 So You Think You Can Dance  (4:15) 
14.45 ET Weekend
15.35 Geimkeppni Jóga björns  
16.25 Ellen  (20:170) 
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar  
17.57 Simpson-fjölskyldan  (13:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður  
19.15 The Big Bang Theory  (8:24) 
19.35 Modern Family 
20.00 Nashville  (8:21) Dramatískir 
þættir þar sem tónlistin spilar stórt hlut-
verk. Þeir fjalla um kántrísöngkonuna 
Raynu James sem muna má sinn fífil 
fegurri og ferillinn er farinn að dala.
20.45 Suits  (3:16) Þriðja þátta röðin  
um hinn eitursnjalla Mike Ross, sem 
áður fyrr hafði lifibrauð sitt af því að 
taka margvísleg próf fyrir fólk gegn 
greiðslu.
21.30 The Newsroom  (5:10) Önnur 
þáttaröðin af þessum mögnuðu og 
dramatísku þáttum sem gerast á kapal-
stöð í Bandaríkjunum.
22.20 Boss  (9:10) 
23.15 The Big Bang Theory  (10:24) 
23.40 Mike & Molly  (20:23)
00.00 How I Met Your Mother  (5:24) 
00.25 Orange is the New Black  (3:13) 
01.10 Veep  (3:10)
01.40 The Following  (13:15) 
02.20 The Following  (14:15) 
03.00 The Following  (15:15) 
03.45 Undercovers  (11:13) 
04.30 Nashville  (8:21) 
05.15 The Big Bang Theory  (8:24) 
05.35 Fréttir og Ísland í dag 

14.30 HM í frjálsum íþróttum
14.45 HM í frjálsum íþróttum
18.00 Skoltur skipstjóri 
18.14 Grettir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Lífið í Noregi (2:3) (Status 
Norge)  Norsk heimildarþáttaröð um 
Noreg og Norðmenn.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Alexandría–  Borgin merka 
(Alexandria: The Greatest City)  Bresk 
heimildamynd. Bettany Hughes rekur 
sögu þessarar fornu menningar borgar 
sem Alexander mikli lét reisa í eyði-
mörkinni árið 331 fyrir okkar tímatal. 
20.25 Sjónvarpsleikhúsið –  
 Maðurinn (5:6) (Playhouse Presents: 
The Man)  Bresk sjónvarpsmynd um 
unga bankakonu sem hittir dularfullt 
fólk á hóteli sem gerbreytir sýn hennar 
á veröldina. 
20.55 Glæður (1:6) (White Heat) 
  Breskur myndaflokkur um sjö vini í 
London sem leigðu saman íbúð á náms-
árum sínum á sjöunda áratugnum. Við 
hefjum leikinn árið 2012 við jarðarför 
eins úr hópnum og síðan er stiklað á 
stóru í lífi sjömenninganna frá 1965 til 
okkar daga. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 HM í frjálsum íþróttum
22.30 Vörður laganna (1:10) ( Copper) 
 Bandarískur sakamálamyndaflokkur. 
Þættirnir gerast í New York upp úr 1860. 
23.15 Hafinn yfir grun: Rauða 
 Dalían (3:3) (Above Suspicion II: The 
Red Dahlia)  Bresk sakamálamynd í 
þremur hlutum.
00.05 Fréttir
00.15 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 America‘s Funniest Home Videos 
07.35 Everybody Loves Raymond (24:25)
08.00 Cheers (10:25)
08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.20 The Good Wife (15:22)
17.05 Murdoch (1:2)  Fjölmiðlamógúll-
inn Rupert Murdoch hefur alltaf verið 
umdeildur. SkjárEinn sýnir nú tveggja 
þátta heimildamyndaröð um fjölmiðla-
veldi hans. 
17.55 Dr. Phil
18.40 Everybody Loves Raymond (25:25)
19.05 Cheers (11:25)
19.30 Murdoch (2:2) 
20.20 Kitchen Nightmares (1:17) 
 Flestum er meinilla við matreiðslumann-
inn Gordon Ramsey, enda með dónalegri 
mönnum. Það breytir því ekki að hann 
er einn best kokkur veraldar og veit hvað 
þarf til að reka góðan veitingastað.  
21.10 Rookie Blue (1:13)  Skemmti-
legur þáttur um líf nýliða í lögreglunni. 
22.00 NYC 22 (10:13) 
22.45 CSI: New York (18:22)
23.25 Law & Order (16:18)
00.15 Last Comic Standing  
01.00 NYC 22 (10:13)
01.45 Rookie Blue 
03.25 Pepsi MAX tónlist

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

Stöð 2 kl 20.00 
Nashville
Dramatískir þættir þar 
sem tónlistin spilar 
stórt hlutverk. 
Þeir fj alla um 
kántrísöng-
konuna 
Raynu James 
sem muna 
má sinn 
fífi l  fegurri 
og ferillinn 
er farinn að 
dala.

Fm 957 kl 16.00
FM95BLÖ 
Auðunn Blöndal stýrir þættinum en 
fær einnig til sín nokkra 
góða vini. Björn Bragi 
er á mánudögum, 
Sveppi á þriðju-
dögum og Hjöbbi Ká 
á fi mmtudögum. Það 
vill enginn missa 
af þessum 
þætti – það 
er bara 
þannig.

Suits
 STÖÐ 2 KL 20.45  Þriðja þáttaröðin um 
hinn eitursnjalla Mike Ross, sem áður 
fyrr hafði lifi brauð sitt af því að taka 
margvísleg próf fyrir fólk gegn greiðslu.

Glæður
 SJÓNVARPIÐ KL 20.55 Breskur 
myndafl okkur um sjö vini í London 
sem leigðu saman íbúð á námsárum 
sínum á sjöunda áratugnum. Við hefj um 
leikinn árið 2012 við jarðarför eins úr 
hópnum og síðan er stiklað á stóru í lífi  
sjömenninganna frá 1965 til okkar daga.

Kitchen Nightmares
SKJÁR EINN KL 20.20   Flestum er 
meinilla við matreiðslumanninn Gordon 
Ramsey, enda með dónalegri mönnum. 
Það breytir því ekki að hann er einn 
besti kokkur veraldar og veit hvað þarf 
til að reka góðan veitingastað.
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AFSLÁTTUR
20

Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar 
núna á www.stod2.is/vild 

50% afsláttur af ævintýra-minigolfi 
í Skemmtigarðinum í Grafarvogi. 

Þú borgar aðeins 600 kr. fyrir 
36 minigolf-brautir.

AFSLÁTTUR50
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20-50% AFSLÁTTUR

EKKI

MISSA
AF ÞESSU!

REIÐHJÓL OG AUKAHLUTIR · REEBOK FATNAÐUR OG SKÓR
BOXVÖRUR · LÍKAMSRÆKTARVÖRUR OG MARGT FLEIRA

FAXAFENI 7     SÍMI 5 200 200    GAP.IS
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STUÐLAGIÐ

„Þetta er mitt annað verkefni fyrir 
blaðið. Áður hafði ég unnið með 
dönskum stílista að myndaþætti. Ég 
var svo fenginn í þetta verkefni og 
það var bara skemmtileg tilviljun að 
við Þóra, sem starfar hjá Costume, 
erum bæði íslensk. Við mynduðum 
bara flíkur eftir danska hönnuði og 
verkefnið gekk mjög vel,“ segir ljós-
myndarinn Hörður Ingason. Tísku-
þáttur eftir hann og Þóru Valdimars-
dóttur stílista birtist í ágústhefti 
danska tískuritsins Costume. 

Hörður er búsettur í Kaupmanna-
höfn og starfar sem tískuljósmynd-
ari. Hann stundaði áður ljósmynda-
nám í Viborg, en skólinn mun vera 
einn besti ljósmyndaskóli í Skandi-
navíu. Hörður dvaldi einnig um hríð 
í New York og var þá í læri hjá ljós-
myndaranum Kenneth Willardt, sem 
hefur unnið mikið fyrir snyrtivöru-
merki á borð við L‘Oréal og Maybell-
ine. 

Hörður tekur að sér ýmis verk-
efni en segir tískuljósmyndun vera í 
uppáhaldi. „Mér þykir viðfangsefnin 
í tískuljósmyndun áhugaverð. Maður 
fær að skapa sinn eigin heim í kring-
um tökurnar og svo finnst mér mjög 
gaman að mynda fyrirsætur.“

Tískuiðnaðurinn í Kaupmanna-
höfn er að sögn Harðar lítill og því 
margir sem keppa um sömu bit-
ana. „Þetta er pínu hark og það eru 
 margir að reyna að koma sér á fram-
færi. En ef maður kemst inn í nokk-
ur verkefni verður þetta auðveld-
ara. Eða það vona ég í það minnsta,“ 
segir hann og hlær.

Spurður út í framtíðaráform sín 
segist Hörður ekki vera á heimleið. 
Draumurinn er að flytja til New York 
og starfa sem ljósmyndari. „En svo 
ræð ég ekki ferðinni einn. Ég bý með 
kærustu minni hér í Kaupmannahöfn 
og hún er lærður líftæknifræðingur.“
 sara@frettabladid.is

Myndaði tískuþátt 
fyrir danska Costume
Hörður Ingason, ljósmyndari í Kaupmannahöfn, starfar sem tískuljósmyndari í 
Kaupmannahöfn. Þetta er í annað sinn sem hann myndar fyrir Costume.

„Hugmyndin varð til þegar við vorum 
með býttimarkað á krakkamótum með 
Draumaliðs-fótboltamyndum,“ segir 
Jóhann Jóhannsson. 

Fyrr í sumar fór hann af stað með 
verkefnið Sport Hero. Það snýst um að 
ljósmyndarar Sport Hero mynda börn 
frá aldrinum fimm til átján ára í öllum 
mögulegum íþróttum og krakkarnir 
býtta svo á myndunum. „Krakkarnir 
vildu sjálfir fá að vera með í þessu og 
svo höfðu foreldrar samband og spurðu 
hvort aðrar íþróttir en fótbolti mættu 
ekki vera með,“ segir Jóhann um tilurð 
verkefnisins.

Hægt er að fá ókeypis límmiðabók 
í öllum útibúum Íslandsbanka og 
þar geta krakkar límt inn myndir af 
 sjálfum sér, liðsfélögunum og  krökkum 
úr öðrum liðum. Þannig geta börnin 
kortlagt íþróttaferilinn sinn, kynnst 
öðrum íþróttakrökkum og myndað 
betri tengsl sín á milli. Gylfi Sigurðs-
son, atvinnumaður hjá Tottenham, 
styður verkefnið.

Þessa dagana er Jóhann að ganga frá 
samningi við danska knattspyrnusam-
bandið um sams konar verkefni þar í 
landi. Fleiri lönd hafa einnig sýnt Sport 
Hero áhuga.  - fb

Börn kortleggja íþróttaferil sinn
Sport Hero-íþróttamyndirnar eru byrjaðar að vekja mikla athygli. Samningur við Dani í undirbúningi.

JÓHANN JÓHANNSSON   Krakkar geta kortlagt íþróttaferilinn sinn með 
hjálp Sport Hero. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MYNDAR TÍSKU  Hörður Ingason  starfar 
sem tískuljósmyndari í Danmörku. Hann 
myndaði tískuþátt fyrir danska tískuritið 
Costume.  MYNDIR/HÖRÐUR INGASON

ÚR COSTUME  Fatnaðurinn sem Hörður 
myndaði var eftir danska fatahönnuði. 

SKEMMTILEGT STARF  Hörður segist skapa sinn eigin heim í kringum tökurnar.

„Clouds Across the Moon með Rah-
band vegna þess að árið 1997 tók 
ég þátt í draggkeppni með þessu 
lagi og hafnaði í þriðja sæti. Það 
kom mér í gírinn þá og gerir enn.“
Óli Hjörtur Ólafsson skemmtanastjóri.

„Mér fannst vanta vandaða 
íslenska minjagripi í verslanir á 
Íslandi, sem varð til þess að ég 
byrjaði að prenta ljós myndirnar 
mínar á trékubba og glasa mottur,“ 
segir áhugaljós myndarinn, blogg-
arinn og háskólaneminn Erla 
Gísladóttir sem hóf  ný verið 
að selja vörur sínar í Hrími 
hönnunar húsi á Laugavegi.

Aðspurð segir Erla að henni 
hafi fundist vöntun á vönduðum 
og handunnum minjagripum fyrir 
ferðamenn á Íslandi. „Fyrst var 
ég að hugsa um þetta fyrir ferða-
mennina en Íslendingar hafa tekið 

þessu vonum framar. Til að byrja 
með prentaði ég myndir af fjöl-
skyldumeðlimum á trékubba og 
gaf þeim í afmælisgjafir. Það var 
oft mikið hlegið að mér þar sem 
þetta gekk svolítið brösuglega til 
að byrja með en í dag eru allir 
mjög ánægðir með gjafirnar frá 
mér,“ segir Erla og hlær. „Ég læt 
saga fyrir mig kubbana en flest 
annað geri ég sjálf. Mér finnst 
gaman að dunda mér við þetta á 
kvöldin í stað þess að glápa á sjón-
varpið,“ segir Erla sem klárar list-
fræði við Háskóla Íslands í vor.

 - áo

Hannar minjagripi 
heima í stofu
Erla Gísladóttir byrjaði að föndra afmælisgjafi r sem 
síðar vöktu lukku hjá Íslendingum og ferðamönnum.

FRAMTAKSKONA  Erla Gísladóttir hannar minjagripi fyrir ferðamenn.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÚTSALA Í BETRA BAKI!
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Allt að

50%
afslátturLevanto hægindastólar

20% afsláttur

Kr. 111.840
Fullt verð kr. 139.800

LEVANTO leður 

    hægindastóll  

      með skemli

Fæst í svörtu, hvítu  
og rauðu leðri.

Einnig til í mörgum  
litum í áklæði.

Verðdæmi

Levanto hægin

20% af

K
Fullt v

LE

   

       

Fæs

Einn
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Svefnsófar  
margar gerðir

15%-35% afsláttur

SENSEO svefnsófi 

Afsláttarverð kr. 267.800
Fullt verð kr. 412.000

Verðdæmi

Dýnustærð 140x200 cm

Stillanleg heilsurúm í sérflokki!
20%-45% afsláttur

HOLLANDIA
stillanlegt að þínum þörfum!





FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Bílslys á Suðurlandsvegi: Einn 

alvarlega slasaður
2 Myndaveisla: Litrík stemning á 

Hinsegin dögum
3 Borgarstjórinn í þjóðbúningi
4 25 þýskir ferðamenn í rútunni
5 Hinsegin dagar með pólitísku sniði

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

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

AFSLÁTTUR!
30-70%
ÚTSALA 

H E I L S U R Ú M

REKKJUNNAR

DEVINE PLUSH/FIRMQueen Size rúm (153x203 cm)FULLT VERÐ 282.083 kr.
ÚTSÖLUVERÐ

141.041 kr.
= 50% AFSLÁTTUR!

CACHE EURO
Queen Size (153x203 cm)

FULLT VERÐ 218.435 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
131.071 kr.
= 40% AFSLÁTTUR!

STOCKHOLM
Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 163.600 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

98.160 kr.
= 40% AFSLÁTTUR!

BIG
SALE!

ÓTRÚLEG
TILBOÐ!

50 til 70% AFSLÁTTUR 
AF SÝNINGAR- 

OG SKIPTIRÚMUM

RÝMUM TIL FYRIR
NÝJUM VÖRUM!

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Frægir í gleðigöngu
Gleðigangan fór fram með pompi og 
prakt á laugardag. Fjöldi þekktra ein-
staklinga tók þátt í göngunni í ár og 
má þar helst nefna fjölmiðlamennina 
Helga Seljan, Kristin Hrafnsson og 
Frosta Logason. Einnig mátti sjá 
fyrirsæturnar Önnu Þóru Alfreðs-
dóttur, Maríu Birtu Bjarnadóttur og 
kærustu hennar, Kolfinnu Kristófers-
dóttur, í göngunni. Páll Óskar Hjálm-
týsson var ekki jafn 
áberandi í ár og hann 
var í fyrra en hann var 
fánaberi í þetta sinn 
og gekk við hlið 
plötusnúðsins 
Andreu Jónsdóttur. 
Kristján Kristjáns-
son, betur þekktur 
sem KK, var einnig 
í göngunni, sem og 
Beggi og Pacas.  - sm

Rokkað brúðkaup 
Bóas Hallgrímsson, söngvari rokk-
sveitarinnar Reykjavík!, gekk að eiga 
Sólveigu Helgadóttur 
lækni um helgina. 
Brúðkaupið var hið 
fjörugasta og meðal 
gesta voru Haukur S. 
Magnússon, meðlimur 
í Reykjavík! og ritstjóri 
Grapevine, Gestur 
Jónsson lögmaður 
og Óli Dóri, 
 umsjónarmaður 
útvarpsþáttarins 
Straumsins á 
X-inu.  - sm
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