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KERTALJÓS OG NOTALEGHEITSumarið líður fljótt og nú er aftur kominn tími kertaljósa á 
 kvöldin. Það er reyndar kósí að kveikja á kertum en ef veður er 

gott má sitja úti á verönd með kertaljós í luktum. Stemningin 

verður róandi og notaleg.

STOFU-
STÁSS Rakel Sævarsdóttir listfræðingur endurhleður 

batteríin við 
uppáhalds-
hlutinn sinn 
á heimilinu, 
píanóið. Rakel heldur úti bæði myndlistar-

galleríi og 
hönnunar-
verslun á 
netinu.
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KÚPLAR SIG ÚT ÚR AMSTRI DAGSINSHEIMILI  Rakel Sævarsdóttir listfræðingur heldur úti myndlistargalleríi á 

 netinu og hönnunarverslun. Hún leikur á píanó til að endurhl ð

eð kertaljós í luktum. Ste
erður róandi og notaleg.
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& RÁÐGJÖF

Fyrirtækið hefur náð góðri 
 fótfestu og byggir  starfsemina 
upp á  orðsporinu og  árangri 

þeirra verka sem við vinnum með 
viðskiptavinum okkar.  Verkefnin 
hafa mörg hver verið mjög 
 umfangsmikil og skilað  miklum 
virðisauka f yrir f yrirtæki og 
 stofnanir,“ segir framkvæmdastjóri 
Intellecta, Þórður S. Óskarsson, sem 
jafnframt leiðir mannauðsráðgjöf 
fyrirtækisins.

Umbótadrifin ráðgjöf
Ráðgjafaþjónusta Intellecta er 
f jölþætt og snertir á f lestu

Fagmennska í ráðgjöf, 
ráðningum og rannsóknumIntellecta er 12 ára gamalt sjálfstætt þekkingarfyrirtæki með áherslu á þróun og innleiðslu lausna sem skila árangri fyrir 
viðskiptavini. Fyrirtækið starfar á þremur meginsviðum; rannsóknum, ráðningum og rekstrarráðgjöf. Nú starfa níu einstaklingar 
sem ráðgjafar hjá fyrirtækinu og búa yfir umfangsmikilli reynslu í ráðgjöf og rekstri.

Kynningarblað Starfsmannaráðgjöf og og heildarlausnir, ferilskrá, ráðninglskrá, ráðningar og þjóar og þjónusta.ónusta.
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Hræðsluáróður um 
matvælaöryggi
Umhverfisráðherra segir að stofnanir 
eigi að leita til ráðuneytisins um 
úrlausnir frekar en að hlaupa með 
hræðsluáróður í fjölmiðla. Til skoð-
unar er í ráðuneytinu hvernig skuli 
mæta því að IPA-styrkur til verkefnis-
ins Örugg matvæli fellur niður. 2
Mannskætt ferjuslys   Tæplega 
40 manns fórust í ferjuslysi við 
Filippseyjar í fyrrinótt. Tuga er enn 
saknað. 2
Köfnuðu í fangaflutningum   Tugir 
egypskra mótmælenda létust þegar 
þeir gerðu uppreisn í fangaflutninga-
bíl og köfnuðu á táragasi. 8

SKOÐUN Stjórnmálamenn eiga ekki 
að hafa boðvald yfir fréttamönnum, 
skrifar Guðmundur Andri Thorsson. 13

MENNING Þórður Marteinsson 
er 77 ára og leikur á harmóníku í 
miðbænum á hverjum sunnudegi. 34

SPORT Framarar unnu sinn fyrsta 
bikarmeistaratitil í 24 ár eftir stór-
skemmtilegan úrslitaleik.  30

NÝRNÝR MA MATSETSES ÐILÐILL FL FYLGYL IR IR 
BLABLAÐINÐINU ÍU Í DADAG.G

Ómissandi

Nú er opio allan 
sólarhringinn 
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Ný og  
glæsileg
Lyfja við 
Nýbýlaveg

- Lifi› heil

Opnunartilboð
14.-19. ágúst

25-50% afsláttur  
af völdum vörum.

UTANRÍKISMÁL „Ég er algjörlega 
ósammála orðum utanríkisráð-
herra. Það er alveg ljóst af hálfu 
forystu Sjálfstæðisflokksins 
að það eigi að efna til þjóðarat-
kvæðagreiðslu um hvort halda 
eigi áfram viðræðum við Evrópu-
sambandið. Það er minn skiln-
ingur,“ segir Ragnheiður Rík-
harðsdóttir, formaður þingflokks 
Sjálfstæðisflokksins, spurð um 
þá skoðun Gunnars Braga Sveins-
sonar utanríkisráðherra að ekk-
ert sé í hendi um það hvort málið 
verði lagt í dóm þjóðarinnar að 
undangenginni úttekt á stöðu við-
ræðnanna og þróun sambandsins. 

Ragnheiður segir að í aðdrag-
anda kosninga hafi verið talað um 

að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði 
haldin á fyrri hluta kjörtímabilsins. 

Þá skoðun settu oddvitar stjórn-
arflokkanna, formennirnir Sig-
mundur Davíð Gunnlaugsson og 
Bjarni Benediktsson, meðal annars 
fram í viðtali við Fréttablaðið 24. 
apríl síðastliðinn. Þá sagði Bjarni 
það hluta af stefnu Sjálfstæðis-
flokksins „að opna fyrir þjóðarat-
kvæðagreiðslu til að útkljá þetta 
mál og við munum standa við það“.

Spurð um texta stjórnarsátt-
málans þar sem vikið er að fram-
haldinu í Evrópumálum, og hvort 
hann sé óskýr, segir Ragnheiður 
ekki svo vera í sínum huga og 
túlka textann þannig að stefnt 
væri að því að spyrja þjóðina, 

en „ekki hvort ætti að gera það 
einhvern tímann eða ekki á kjör-
tímabilinu. Það er ekki minn 
skilningur og ekki í samræmi 
við það sem við Sjálfstæðismenn 
töluðum í aðdraganda kosninga,“ 
segir Ragnheiður.  - shá / sjá síðu 4

Þjóðaratkvæði skýr 
vilji Sjálfstæðisflokks
Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokks telur það skýran vilja flokksins að efna skuli 
til þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við ESB. Það skuli gert 
fyrr en seinna og hafnar skoðun utanríkisráðherra um hið gagnstæða.

HLUTI AF FJÖLSKYLDUNNI  Særún Birta og Birgir Logi Birgisbörn hafa tekið ástfóstri við Bíbí eftir að fjölskyldan hjálpaði henni 
að brjótast úr egginu snemmsumars. MYND/KRISTÍN INGUNN GÍSLADÓTTIR

  Ég er 
algjörlega 
ósammála 

orðum 
utanríkis-
ráðherra. 

Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir

þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins

DÝRALÍF Fjölskylda í Reykjanesbæ 
varð einni gæs ríkari eftir eggja-
tínsluferð við smábátahöfnina þar 
í bæ. Tína átti mávaegg en þegar 
ljóst var að elsta dóttirin á heim-
ilinu hafði nælt í gæsaregg var 
ákveðið að reyna að klekja því út 
heima. Niðurstaðan er heimilis-
gæsin Bíbí sem fylgir fjölskyld-
unni hvert sem farið er. 

Húsbóndinn, Birgir Haukdal 
Rúnarsson, segir að fjölskyldan 

hafi verið á vöktum í sumar af 
þessum völdum. „En ég hef ekki 
þurft að slá blettinn,“ segir hann. 
Í verslunarferðum notar fjöl-
skyldan hundabúr sem gæsin 
unir sér ágætlega í, svo dæmi sé 
tekið.

Bíbí er eins og ein af fjölskyld-
unni en þó vonast allir til að 
gæsin hefji sig á loft með sínum 
líkum í haust á leið til vetrar-
stöðva.  - jse / sjá síðu 6

Gæs er nýjasti meðlimur fjölskyldu í Reykjanesbæ og krefst mikillar athygli:

Bíbí eltir fjölskylduna á röndum
   Svo höfum við sett 

spegil hjá henni á svöl-
unum svo að hún sjái 

sjálfa sig en við erum hálf 
smeyk við að leiða hana til 

annarra gæsa því það er 
margt um varginn hérna. 

Kristín Ingunn Gísladóttir
gæsarfóstra

Bolungarvík 5°  N 7
Akureyri 10°  NV 6
Egilsstaðir 12°  V 5
Kirkjubæjarkl. 11°  SV 8
Reykjavík 11°  SV 5

Víða væta    Í dag má búast við 
strekkingi við SA-ströndina, annars 
5-10 m/s.  Rigning eða skúrir í flestum 
landshlutum, síst suðaustantil. 4

ÍÞRÓTTIR Elfar Árni Aðalsteins-
son, leikmaður Breiðabliks, fékk 
þungt höfuðhögg í leik liðsins við 
KR í Pepsi-deild karla á Kópavogs-
velli í gærkvöldi. 
Elfar Árni missti 
meðvitund og var 
veitt aðhlynning 
á vellinum áður 
en hann var flutt-
ur með sjúkrabif-
reið á Landspítal-
ann. 
Illa horfði um 
tíma og þurfti að 
beita endurlífgunaraðferðum áður 
en mögulegt var að flytja Elfar 
Árna undir læknishendur. Var leik-
urinn flautaður af í kjölfarið, enda 
treystu leikmenn liðanna sér ekki 
til þess að halda leiknum áfram. 

Samkvæmt tilkynningu frá 
knattspyrnudeild Breiðabliks í 
gærkvöldi lofuðu fyrstu rannsókn-
ir á Landspítalanum góðu. - shá

Breiðablik-KR flautaður af:

Fluttur á spítala 
eftir höfuðhögg

ELFAR ÁRNI 
AÐALSTEINSSON

BRUNI Allt tiltækt lið Slökkviliðsins 
á höfuðborgarsvæðinu var kallað 
að yfirgefnu húsi við Hverfisgötu 
í gærkvöldi. Húsið stendur við 
Hjartagarðinn svokallaða við hlið 
Hótel Klappar. Staðið hefur til að 
rífa húsið.

Húsið var alelda þegar komið 
var að, en slökkvilið náði fljótlega 
að hemja eldinn. Slökkvistarfi var 
að mestu lokið þegar Fréttablaðið 
fór í prentun, en þá unnu slökkvi-
liðsmenn að frágangi.

Lögregla mun vinna að því á 
morgun að rannsaka eldsupptök. - shá

Allt lið SHS kallað út:

Hús alelda við 
Hverfis götu 

ÓNÝTT  Húsið var alelda þegar slökkvi-
lið bar að.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FILIPPSEYJAR, AP Að minnsta kosti 39 hafa látist og 
hátt í níutíu er enn saknað eftir að farþegaferja sökk 
undan ströndum Filippseyja í fyrrinótt eftir árekstur 
við flutningaskip. 

Sjóslys sem þessi eru algeng við Filippseyjar vegna 
ýmissa samverkandi þátta; veður eru oft viðsjárverð 
á þessum slóðum auk þess sem ástandi skipaflotans er 
víða ábótavant og opinbert eftirlit er afar veikburða.

Alls voru 870 um borð í Thomas Aquinas, sem var 
að sigla inn til borgarinnar Cebu á leiðinni til höfuð-
borgarinnar Maníla, sem er um 350 sjómílum sunnar, 
þegar ósköpin dundu yfir. Aðstæður voru góðar, sjór-
inn var sléttur og ljósin frá landi sáust í fjarska þegar 
skipin skullu saman með þeim afleiðingum að gat kom 
á skrokk Thomas Aquinas, sem fór á hliðina og sökk 
skömmu síðar.

Fylkisstjórinn í Cebu, Hilario Davide að nafni, sagði 
að 751 hefði verið bjargað, en ekkert benti til þess að 
fleiri myndu finnast á lífi. Hann vildi þó ekki gefa upp 
alla von.

Óhappið bar að með þeim hætti að flutningaskipið 
var á leið út úr höfninni í Cebu og sigldi á ferjuna.  

 - þj

Mannskætt sjóslys undan ströndum Filippseyja í fyrrinótt:

39 létust og tuga er enn saknað

LEITAR ÁSTVINA  Roderick Mama beið frétta af konu sinni og 
sonum sem voru í ferjunni Thomas Aquinas sem sökk í nótt 
út af Filippseyjum. Að minnsta kosti 39 létust og rúmlega 80 
er enn saknað úr slysinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SLYS Kona á áttræðisaldri lést aðfaranótt 
sunnudags þegar hjólhýsi hennar brann til 
kaldra kola í Þjórsárdal. Maður konunnar 
náði að komast út úr hjólhýsinu og var fluttur 
á slysadeild. Maðurinn brenndist í andliti og á 
höndum, en er ekki talinn alvarlega slasaður.

Hann liggur enn á Landspítalanum og er 
líðan hans stöðug. Vonast er til að maður-
inn verði útskrifaður á næstu dögum. Konan 
var hins vegar úrskurðuð látin á staðnum og 
vinnur lögreglan á Selfossi nú að rannsókn 
málsins. 

Ekki er enn vitað hvað olli brunanum en þau 
svör bárust frá lögreglunni að búið væri að 

safna gögnum af vettvangi og verið að vinna 
úr þeim. „Það er einnig verið að taka skýrslur 
af fólki sem varð vitni að þessu.“

Nokkrir urðu vitni að slysinu en mörg hýsi 
eru á svæðinu og varð nágrönnum bilt við 
þegar þeir heyrðu háværa hvelli þegar gas-
kútar sprungu.

Sveinn Enok Jóhannsson, eitt vitnanna, 
reyndi að bjarga konunni án árangurs. „Í geðs-
hræringu ætlaði ég að reyna að brjóta rúðuna, 
en hún var úr plasti þannig að það gekk illa,“ 
sagði maðurinn í samtali við Fréttablaðið.

Konan sem lést og maður hennar hafa haft 
hjólhýsi á staðnum í mörg ár. - hv, le

Ekki er enn vitað hvað olli bruna í hjólhýsi sambýlisfólks í Þjórsárdal aðfaranótt sunnudags:

Lést þegar kviknaði í hjólhýsi í Þjórsárdal

RÚSTIR EINAR  Hjólhýsið brann til kaldra kola, eins og 
sjá má á þessari mynd.

SPURNING DAGSINS

NEYTENDUR Unnið er að því innan 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðu-
neytisins hvernig því verður mætt 
að IPA-styrkur Evrópusambands-
ins til verkefnisins Örugg matvæli 
fellur niður. 

Verkefnið snýst 
um að auka enn 
frekar matvæla-
öryggi á Íslandi 
og talið nauðsyn-
legt til að standa 
við skuldbind-
ingar sem Ísland 
hefur undirgeng-
ist með samþykkt 
matvælalöggjaf-

ar á Evrópska efnahagssvæðinu 
(EES). 

Matís og Matvælastofnun sendu 
frá sér neyðarkall vegna málsins á 
fimmtudag og minntu á að undan-
þágur Íslandi til handa á matvæla-
löggjöfinni myndu falla niður ef 
verkefnið fengi ekki framgang.
Þar sagði jafnframt að ef íslensk 
stjórnvöld brygðust ekki við væri 
matvælaöryggi á Íslandi stefnt í 
hættu. Um talsverða fjármuni er að 
tefla; 1,9 milljónir evra eða rúmlega 
300 milljónir íslenskra króna.
„Matvælaöryggi á Íslandi er eitt það 
öruggasta í heimi. Mikilvægt er að 
viðhalda þeirri stöðu þrátt fyrir 
að vera komin inn á innri markað 
ESB. Nú hefur ESB dregið til baka 
IPA-styrki sem meðal annars átti 
að nýta til tækjakaupa. Það kallar 
á nýja nálgun í fjármögnun þess 
verkefnis og verður farið yfir stöðu 
þessa máls innan ráðuneytisins og 
er unnið að því,“ segir Sigurður Ingi 
Jóhannsson, sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra, í skriflegu svari 
til Fréttablaðsins við spurningunni 
hvort stjórnvöld ætluðu að taka við 

boltanum og fjármagna verkefnið.
„Ég tel að skynsamlegra hefði 

verið af þessum stofnunum að 
leita til ráðuneytisins um hvernig 
nálgast megi málið lausnamiðað, 
og þróa þá vinnu sem liggur fyrir 
að nú þarf að fara í, í stað þess að 
vera með hræðsluáróður í fjölmiðl-
um, segir Sigurður Ingi jafnframt 
í svari sínu.

Í fréttatilkynningunni segir „að 
neytendur verða að geta gengið að 

því vísu að matvæli hérlendis ógni 
ekki heilsu þeirra og ofangreint 
verkefni er liður í að tryggja það“.

Verkefnið Örugg matvæli var 
sett af stað til að vinna að upp-
byggingu nauðsynlegs tækjabún-
aðar. Starfsfólk rannsóknaaðila og 
eftirlitsaðila á jafnframt að þjálfa 
í notkun búnaðar, löggjöf, sýnatök-
um og gæðamálum, sem tengjast 
matvælaeftirliti og matvælarann-
sóknum. svavar@frettabladid.is 

Segir hræðsluáróður 
óskynsamlega leið
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið hefur til skoðunar hvernig því verður 
mætt að IPA-styrkur ESB til verkefnisins Örugg matvæli fellur niður. Stofnanir 
hefðu átt að leita beint til ráðuneytisins í stað hræðsluáróðurs, segir ráðherra.

SIGURÐUR INGI 
JÓHANNSSON

Í KJÖTBORÐINU  Verkefnið Örugg matvæli hafði fengið styrk frá ESB að andvirði 
rúmlega 300 milljóna króna áður en hann var afturkallaður.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

● Samkvæmt  reglugerð [matvælalöggjafar EES] er skylda að mæla að 
minnsta kosti 190 varnarefni í matvælum og krafist er getu um að 
mæla minnst 300 varnarefni.

● Í dag eru einungis mæld 63 varnarefni og því ekki vitað hvort önnur 
varnarefni séu til staðar í matvælum hér á landi.

● Sýni af náttúrulegum eiturefnum s.s. sveppaeiturefnum og sýni til 
mælinga á eiturefnum í skelfiski þarf í dag að greina erlendis.

● Árið 2011 voru átta af 276 eftirlitssýnum vegna varnarefna yfir 
leyfilegum mörkum, en árið 2012 voru þrjú af 275 eftirlitssýnum yfir 
leyfilegum mörkum. Það sem af er árinu hafa fimm af 140 eftirlits-
sýnum innihaldið varnarefni yfir leyfilegum mörkum.

Skylt að geta greint 300 varnarefni

BRUNI Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað til þegar reykur 
kom upp á veitingastaðnum Sólon í Bankastræti á sautjánda tímanum 
í gær. Upptök voru í kjallara hússins þar sem kviknað hafði í djúp-
steikingarpotti í eldhúsi veitingarstaðarins.

Öllum gestum og starfsfólki var gert að yfirgefa veitingastaðinn á 
meðan slökkviliðið var að störfum. Engum varð meint af.

Slökkviliðið hafið mikinn viðbúnað vegna útkallsins en betur fór en 
á horfðist.  - le

Kviknaði í djúpsteikingarpotti í kjallara hússins:

Sólon rýmdur vegna reykjarkófs

ELDUR Í SÓLON  Gestum og starfsfólki veitingastaðarins Sólons var gert að yfirgefa 
staðinn eftir að eldur kviknaði í kjallara hússins. Engum varð þó meint af.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

„Hreinn, er gálgafresturinn 
liðinn.“
„Nei, það er ekki verið að hrauna yfir 
neinn.“
Framkvæmdir eru hafnar við vegagerð í 
gegnum Gálgahraun á Álftanesi. Hreinn 
Haraldsson er vegamálastjóri. Hann segir ekki 
eftir neinu að bíða, enda búið að ganga frá 
verkinu; útboði og skipulagi auk þess að fara í 
gegnum kæruferli oftar en einu sinni.

FRAMKVÆMDIR Framkvæmda-
sýsla ríkisins auglýsti nú um 
helgina eftir tilboðum í byggingu 
nýs fangelsis á Hólmsheiði fyrir 
hönd Hönnu Birnu Kristjáns-
dóttur innanríkisráðherra. Tilboð 
verða opnuð 5. desember.

Í auglýsingunni kemur fram að 
verkinu skuli vera lokið eigi síðar 
en 1. desember árið 2015.

Staðið hefur til að byggja nýtt 
fangelsi í þó nokkurn tíma en 
Ögmundur Jónsson, þáverandi 
innanríkisráðherra, tók fyrstu 
skóflustunguna á Hólmsheiði, 
þann 4. apríl síðastliðinn. - le

Auglýst eftir tilboðum:

Bygging fang-
elsis boðin út

NÁTTÚRA Þyrla Landhelgisgæsl-
unnar flaug á föstudag með vís-
indamenn frá Veðurstofunni og 
Jarðvísindastofnun í Kverkfjöll 
eftir að landverðir greindu frá því 
að göngubrú yfir ána Volgu hefði 
tekið af í miklum vatnavöxtum. 

Í ljós kom að lón sem kallað er 
Gengissig var tómt og jafnframt 
höfðu orðið gufusprengingar í 
kjölfarið sem vegna snöggrar 
þrýstiléttunar.  

Ferðafólk er beðið um að gæta 
fyllstu varúðar og vera í sam-
bandi við landverði á svæðinu til 
að leita ráða. - shá

Lónið Gengissig tæmdist:

Göngubrú yfir 
Volgu tapaðist



Þrír flottir
með 4G
hjá Nova!

Nokia Lumia 925

6.690 kr. / 18 mán.  

109.990 kr. stgr.

Nokia Lumia 920

4.990 kr. / 18 mán.  

84.990 kr. stgr.

Nokia Lumia 820

4.290 kr. / 18 mán.  

69.990 kr. stgr.
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Stjórnarandstaðan kallar eftir svörum

UTANRÍKISMÁL Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þing-
flokksformaður Sjálfstæðisflokksins, segir það skýrt 
af hálfu forystu flokksins að efna skuli til þjóðar-
atkvæðagreiðslu um hvort halda eigi áfram viðræð-
um við Evrópusambandið.

„Ég er algjörlega ósammála orðum utanríkisráð-
herra,“ segir Ragnheiður um þá 
skoðun Gunnars Braga Sveinssonar 
utanríkisráðherra, að ekkert sé í 
hendi um það hvort málið verði lagt 
í dóm þjóðarinnar að undangenginni 
úttekt á stöðu viðræðnanna og þróun 
sambandsins. 

Á föstudag sagði Gunnar Bragi 
í viðtali við fréttastofu Ríkisút-
varpsins að ekkert stæði um það í 
stjórnar sáttmála Sjálfstæðisflokks 

og Framsóknarflokks að það ætti að boða til þjóðar-
atkvæðagreiðslu. Í viðtali á Sprengisandi á Bylgjunni 
í gær sagði hann jafnframt að hann sæi það ekki fyrir 
sér að kosið yrði um málið samhliða sveitarstjórn-
arkosningum í vor. Þar ítrekaði hann umbúðalaust 
þá skoðun sína að ekki eigi að kjósa um áframhald 
aðildar viðræðna.

Ragnheiður telur ofsagt að risið sé erfitt deilumál 
innan stjórnarinnar. Spurð um texta stjórnarsáttmál-
ans þar sem vikið er að framhaldinu í Evrópumálum, 
og hvort hann sé óskýr, segir Ragnheiður ekki svo 
vera í sínum huga og bætir við að í aðdraganda kosn-
inga hafi verið talað um að þjóðaratkvæðagreiðsla 
yrði haldin á fyrri hluta kjörtímabilsins. 

Í viðtölum við Fréttablaðið 24. apríl lýstu oddvitar 
ríkisstjórnarinnar, þeir Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son forsætisráðherra og Bjarni Benediktsson fjár-
málaráðherra, yfir þessari skoðun. Þá sagði Bjarni 
að hluti af stefnu Sjálfstæðisflokksins væri „að opna 
fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu til að útkljá þetta mál og 
við munum standa við það“.

Á þeim tíma játuðu Bjarni og Sigmundur því báðir 
að það væri engin kjörstaða ef þjóðin samþykkti fram-
hald ef Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur 
mynduðu stjórn, ef það væri skoðun flokkanna beggja 
að Íslandi væri betur borgið utan sambandsins.

 svavar@frettabladid.is

Orð utanríkisráðherra þvert 
á stefnu samstarfsflokksins
Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins segir það skýrt að forysta flokksins vilji að efnt verði til þjóðar-
atkvæðagreiðslu um áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Utanríkisráðherra hafnar þeirri leið. 

RAGNHEIÐUR 
RÍKHARÐSDÓTTIR

SJÁVARÚTVEGUR Sigurður Ingi 
Jóhannsson, sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra, segir að ekki sé 
verið að brjóta lög með nýju frum-
varpi um úthafsrækjuveiðar.
Adolf Guðmundsson formaður 
LÍÚ segir að samkvæmt lögum 
um stjórn fiskveiða beri ráðherra 
að úthluta aflamarki í úthafsrækju 
samkvæmt núgildandi aflahlut-
deildum fyrir næsta fiskveiðiár 
sem hefst 1. september. Annað sé 
skýrt lögbrot.
Sigurður segir að þegar Jón 

Bjarnason, þáverandi sjávarútvegs-
ráðherra, ákvað að gefa veiðarnar á 
úthafsrækju frjálsar árið 2010 hafi 

skort á að skera úr um hvernig yrði 
farið með réttindi þeirra sem fyrir 
réðu yfir aflahlutdeild í tegundinni, 
og hins vegar rétti þeirra sem veið-
arnar stunduðu undir frjálsa fyrir-
komulaginu.

„Í ljósi þess að við byggjum 
okkar sjálfbæru og ábyrgu veiðar 
upp á aflahlutdeildarkerfi, og þess 
að veiðar hafa farið langt fram úr 
ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar, er 
mikilvægt að veiðarnar lúti stjórn 
á ný,“ segir Sigurður Ingi.

Sigurður segir ráðuneytið hafa 

aflað sér álits á því hvaða leið-
ir væru lagalega færar í þessum 
efnum. „Niðurstaðan er að hefja 
vinnu við frumvarp þar sem eldri 
aflahlutdeildir ráði að 7/10 hlutum 
en veiðireynsla síðustu þriggja ára 
að 3/10 hlutum. Með þessu tel ég að 
litið sé til hagsmuna beggja hópa. 
Og tel ég það vera í samræmi við 
niðurstöður lagaálitanna.“ 

Sigurður tekur sérstaklega fram 
að um einstakt mál sé að ræða og 
það sé því ekki fordæmisgefandi. 

  - shá

Sjávarútvegsráðherra segir engin lög brotin með nýju frumvarpi um úthafsrækjuveiðar:

Nauðsyn að ná aftur stjórn á rækjuveiði

SIGURÐUR INGI 
JÓHANNSSON

ADOLF 
GUÐMUNDSSON

GUÐMUNDUR 
STEINGRÍMSSON
FORMAÐUR BETRI 
FRAMTÍÐAR

Mér 
finnst 
mikil-
vægt að 
ríkis-
stjórnin 
skýri 
hvað 
hún 

ætlast fyrir. […] Alþingi er 
búið að taka afdráttarlausa 
ákvörðun um að sækja um. 
[…] Nú stendur greinilega 
til að virða ekki vilja 
Alþingis – hvað þá?

ÁRNI ÞÓR 
SIGURÐSSON
FULLTRÚI VINSTRI 
GRÆNNA Í UTAN-
RÍKISMÁLANEFND

Ummæli 
frá for-
manni 
Sjálf-
stæðis-
flokksins 
benda 
til þess 
að það 

sé ágreiningur um málið á 
milli stjórnarflokkana. Ég 
tel óumflýjanlegt að ríkis-
stjórnin taki málið inn á 
Alþingi til umfjöllunar.

BIRGITTA 
JÓNSDÓTTIR
ÞINGMAÐUR PÍRATA

Það 
blasir 
við að 
ríkis-
stjórnin 
óttast 
vilja 
þjóðar-
innar. 

En það sem truflar mig við 
þetta ferli er að þetta er 
algjör lögleysa. Þingið álykt-
aði að sækja um aðild að 
ESB og enginn aðili annar 
en þingið sem getur dregið 
þá ályktun til baka.“

18.972 innflytj-
endur bjuggu á 

Íslandi árið 2012.
Fyrir tíu árum voru þeir aðeins 
8.817.

„Gert verður hlé á 
aðildarviðræðum Íslands 
við Evrópusambandið 
og úttekt gerð á stöðu 
viðræðnanna og þróun 
mála innan sambands-
ins. Úttektin verður lögð 
fyrir Alþingi til um-
fjöllunar og kynnt fyrir 
þjóðinni. Ekki verður 
haldið lengra í aðildar-
viðræðum við Evrópu-
sambandið nema að 
undangenginni þjóðar-
atkvæðagreiðslu,“ segir í 
stjórnarsáttmálanum.

➜Þjóðaratkvæði 
er forsenda 
framhalds

LÖGREGLUMÁL Brögð eru að því 
að erlendir glæpamenn reyni að 
svíkja fé út úr fólki með því að 
leigja því íbúðir sem ekki eru til.
Ríkisútvarpið sagði frá málinu í 
gærkvöldi. 

Eins og er kunnugt er eftir-
spurn eftir húsnæði mikil á höf-
uðborgarsvæðinu, en framboðið 
lítið. Þetta nýta glæpamenn sér, 
segir í frétt RÚV.

Til þess að auka trúverðug-
leika sinn segja þeir að fyrir-
tæki á borð við TNT hraðflutn-
inga ábyrgist viðskiptin. Héðinn 
Gunnarsson, forstöðumaður TNT 
á Íslandi, segir að fjölmörg svona 
mál hafi komið inn á borð fyrir-
tækisins að undanförnu.   - shá

Margir hafa tapað fé:

Reyna fjársvik 
með leigubraski

NOREGUR Norski rithöfundurinn 
Marit Christensen vinnur nú að 

því að gefa út 
bók um móður 
Anders Behring 
Breivik, Wenche 
Behring Brei-
vik, og hennar 
sýn á voðaverk 
hans sem fram-
in voru í júlí 
árið 2011.

Móðir Brei-
viks tjáði sig aldrei opinberlega í 
fjölmiðlum um atburðinn, en nú 
er komið í ljós að hún átti nán-
ast í daglegum samskiptum við 
Christ ensen. Bókin á að koma út, 
nú í haust, en frú Breivik dó seint 
í mars á þessu ári. Nánast eng-
inn vissi af því að konurnar tværi 
ynnu saman að verkefninu en nú 
hefur bókaforlagið Aschehoug 
staðfest að bókin komi út og muni 
bera titilinn „Móðirin“.  - nej

Bók að koma út í haust:

Móðir Breiviks 
opnar sig

MARIT 
CHRISTENSEN

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

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

SVONA ERUM VIÐ

LY K I L R I T 
SKOTVEIÐIMANNSINSINSIN

Loksins 
fáanleg 
aftur!

UPPFÆRÐ 
3. ÚTGÁFA

Fjallað er um veiðiaðfeerðir, 
bráð, siðfræði, lög og reeglur

Fjöldi skýringarmyndaa, korta, 
teikninga og ljósmyndaa

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Þriðjudagur
6-15 m/s, hvassast vestantil.

KAFLASKIPT  Það skiptast á skin og skúrir næstu daga. Í dag eru horfur á vætu með 
köflum í flestum landshlutum, á morgun léttir til sunnan og vestantil og norðantil 
síðdegis og á miðvikudaginn þykknar upp á nýjan leik SV- og V-til með rigningu.
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Á morgun 
10-15 m/s NA- og A-til, annars hægari.

Gildistími korta er um hádegi
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FUNDAÐ UM FRAMHALDIÐ  Gunnar Bragi Sveinsson utanríkis-
ráðherra átti fund með Štefan Füle stækkunarstjóra ESB í júní. Það 
kynnti Gunnar vilja nýrrar ríkisstjórnar.  MYND/UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ



Skráningar fara fram á vefnum okkar www.promennt.is og þar má einnig finna allar nánari upplýsingar.

PROMENNT
Skeifunni 11B  108 Reykjavík  Sími  519 7550  promennt@promennt.is  promennt.is

SKRIFSTOFUSKÓLI Skrifstofuskóli er námsbraut fyrir fólk sem vill skapa sér 
sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun eða 
er á leiðinni út á vinnumarkaðinn að nýju eftir hlé.

www.promennt.is

VIÐFANGSEFNI NÁMSBRAUTARINNAR
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Hjá Promennt er 
boðið upp á 

fjarkennslu í beinni. 

Hjá Promennt er
boðið upp á dag- 

og kvöldnám. 

Mig langar að þakka fyrir veturinn í Skrifstofuskólanum hjá ykkur, þetta var hreint út sagt frábært. Alveg með 
ólíkindum hvað ég er búin að læra mikið. Mórallinn í bekknum var alveg frábær og það myndaðist svo góð 
vinátta á milli okkar að við ætlum að halda hópinn og ætlum nánast öll að halda áfram í framhaldsnámið.“

Sigríður Grímsdóttir, lauk námi í Skrifstofuskólanum vorið 2013
Promennt er eini 
Microsoft-vottaði 
skólinn á Íslandi. 

BÍÐUR 
NÝR FRAMI 
EFTIR ÞÉR?

PROMENNT
Skeifunni 11B  108 Reykjavík  Sími  519 7550  promennt@promennt.is  promennt.is

STYRKT AF FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ ATVINNULÍFSINS 
– sem tryggir ótrúleg kjör
Námsbrautin er unnin í samvinnu við símenntunarmiðstöðina Framvegis og er styrkt af Fræðslu-
miðstöð atvinnulífsins. Þess vegna er hægt að bjóða þessa geysiöflugu námsbraut á hreint 
ótrúlegu verði eða 44.000 kr. í stað 199.000 kr. áður. Námið er 264 kennslustundir og er metið 
til allt að 18 eininga til stúdentsprófs.*

AF HVERJU SKRIFSTOFUSKÓLI?
Markmiðið með Skrifstofuskólanum er að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf 
til að geta skarað fram úr í alhliða skrifstofuvinnu. Í þessu námi er tekið fyrir allt um tölvur, bók-
hald og skrifstofutækni sem fólk þarf að kunna skil á í nútímafyrirtækjum. Námið hefst á því að 
nemendum er kennd námstækni með hjálp MindManager og þannig helstu tökin við notkun 
hugarkorts í verkefnavinnu, en rannsóknir sýna að notkun hugarkorts í námi og starfi getur 
aukið afköst fólks við vinnuna um allt að 17%. 

FYRIR HVERJA? 
Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir kröfur til nemenda. Þetta 
nám hentar þeim sem hafa áhuga á að ná frama í almennum skrifstofustörfum, styrkja kunnáttu 
sína eða nota sem grunn fyrir frekara nám. Skrifstofuskólinn er ætlaður fólki sem er  
20 ára eða eldra og hefur stutta formlega skólagöngu að baki. 

1.  Kynning og námstækni með MindManager 
2.  Sjálfstyrking, samskipti og færnimappa 
3.  Tölvu- og upplýsingaleikni 
4.  Verslunarreikningur og bókhald 
5.  Tölvubókhald 
6.  Þjónusta og símsvörun
7.  Viðskiptaenska 
8.  Tollskýrslugerð 
9.  Verkefnadagar/lokaverkefni 

Verð: 44.000 kr.
Lengd: 264 kennslustundir
Kennslan fer fram hjá okkur í Promennt og Framvegis  
í Skeifunni 11b, 2. hæð og í fjarkennslu í beinni útsendingu.
Hefst: 2. september      Líkur: 10. janúar 2014
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M i ð s t ö ð  s í m e n n t u n a r

Flest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til náms hjá okkur.
Atvinnuleitendur geta sótt um styrk hjá VMST.

Taktu þátt í leiknum okkar á 
Facebook og þú gætir unnið 
120.000 kr. gjafabréf 
á námskeið að eigin vali!
facebook.com/Promennt
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Aðalfundur félagsins haldin miðvikudaginn 18. maí 
kl. 16.00, á skrifstofu félagsins að Haukanesi 23,
210 Garðarbæ.

Dagskrá aðalfundar:

Venjuleg aðalfundarstörf.

AÐALFUNDUR

www.blattafram.is

Aðalfundur félagsins verður haldinn  
mánudaginn 26. ágúst kl. 16.00 á skrifstofu 

félagsins Fákafeni 9, 108 Reykavík.

Dagskrá aðalfundar
Venjuleg aðalfundarstörf.

Svo létt á brauðið

E
N

N
E

M
M

 / 
S

ÍA
 / 

N
M

57
65

5

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísland

1. Hvers konar bók er Pálmi Gunnarsson 
tónlistarmaður að fara að gefa út í haust?
2. Hvaða íslenska kvikmynd var valin á 
kvikmyndahátíðina í San Sebastián?
3. Hvaða fi mm borgarfulltrúar eru orð-
aðir við oddvitasæti Sjálfstæðisfl okksins 
fyrir næstu borgarstjórnarkosningar?

SVÖR

1.  Sjálfsævisögulega veiðisögu. 2. Hross í oss 
eftir Benedikt Erlingsson 3. Guðlaugur Þór 
Þórðarson, Júlíus Vífi ll Ingvarsson, Kjartan 
Magnússon, Gísli Marteinn Baldursson og 
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir.

DÝRALÍF Það fjölgaði óvænt í fjöl-
skyldu nokkurri í Reykjanesbæ 
eftir að hún fór að tína mávaegg 
snemmsumars úti í Gróf, sem er 
rétt ofan við smábátahöfnina þar 
í bæ. Elsta dóttirin, Særún Birta, 
tók gæsaregg án þess að átta sig 
á hvers kyns var. Þegar það varð 
ljóst stakk fjölskyldufaðirinn upp 
á því að þau reyndu að láta það 
klekjast út heima úr því sem komið 
var.  

Það varð úr og í sumar hefur 
gæsin Bíbí elt fjölskylduna á 
röndum. „Þetta hefur verið mikið 
umstang en gæsaungar eru þannig 
að þeir geta ekki verið einir enda 
var Bíbí orðin mjög hvekkt þegar 
við skildum hana eina eftir í hálf-
tíma eitt sinn,“ útskýrir Kristín 
Ingunn Gísladóttir. Húsbóndinn, 
Birgir Haukdal Rúnarsson, segir 
að fjölskyldan hafi verið á vökt-
um í sumar af þessum völdum. 
„En ég hef ekki þurft að slá blett-
inn,“ segir hann kankvís. Í versl-
unarferðum Bíbíar notar fjölskyld-
an hundabúr sem gæsin unir sér 
ágætlega í.

Kristín segir að Bíbí sé eins og 
ein af fjölskyldunni en þó vonast 
hún til að gæsin hefji sig á loft 
með sínum líkum í haust og fari 
á vetrar stöðvar. „Reynslan hefur 
sýnt það að tamdar gæsir geta 
bjargað sér í villtri náttúrunni 
og jafnvel gleymt eftir árið öllu 
sem þeim var kennt.“ Farið hefur 
verið með Bíbí til að sjá sína líka 
en henni brá við þau ósköp. „Svo 
höfum við sett spegil hjá henni á 
svölunum svo að hún sjái sjálfa 

sig en við erum hálf smeyk við að 
leiða hana til annarra gæsa því það 
er margt um varginn hérna.“

Það er nokkur kúnst að skapa 
réttu aðstæðurnar fyrir gæsaregg 
til að klekjast. Þá kom sér vel bað-
skápur þeirra hjóna en hann er 
með hitagrind og því hlýr og góður. 
„Reyndar var ekki nógu mikill raki 
svo eggið var þurrt og hart og við 
heyrðum í Bíbí inni í egginu og 
urðum að hjálpa henni við að opna 
það.“ Ekki tók betra við því næst 
varð að gefa henni vökva úr teskeið 
en svo komst fuglinn fljótt á legg. 

„Ég er í raun alveg á móti því að 
grípa svona inn í hjá náttúrunni,“ 
segir Kristín Ingunn. „En fyrst 
þetta þróaðist svona þá var ekkert 
annað að gera en að vinna úr því af 
alúð.“ 

 jse@frettabladid.is 

Fjölskylda elur upp 
gæs í Reykjanesbæ
Fjölskyldunni tókst að klekja út gæsarunga í baðskáp. Gæsin hefur sett svip sinn 
á fjölskyldulífið. Hún verður að koma með í verslunarferðir því hún unir ekki ein. 
Vonast húsmóðirin til þess að gæsin fari með sínum líkum til vetrarstöðva. 

GÆSIN Á GÓÐA AÐ   Særún Birta (10 ára), Birgir Logi (7 ára) og Jóhanna María (3 ára) Birgisbörn hafa hlúð vel að Bíbí. 
 MYND/KRISTÍN INGUNN GÍSLADÓTTIR

SLEPPA VIÐ SLÁTT  Fjölskyldan hefur ekkert þurft að slá blettinn í sumar. Bíbí sér 
alveg um að bíta grasið langleiðina niður í svörð.

VEISTU SVARIÐ?

  Við heyrðum í Bíbí 
inni í egginu og urðum að 

hjálpa henni mvið að opna 
það

Kristín Ingunn Gísladóttir

AFGANISTAN Aðstandendur þeirra 
sextán afgönsku borgara sem féllu 
fyrir hendi bandaríska hermannsins 
Robert Bales á síðasta ári eru æva-
reiðir yfir því að honum skuli hlíft 
við dauðadómi fyrir morðin. Réttar-
höld yfir Bales hefjast í Bandaríkj-
unum í dag. 

Mál Bales vakti mikla athygli á 
sínum tíma enda varpaði það ljósi á 
það mikla vantraust sem ríkti milli 
afganskra borgara og bandarískra 
hermanna sem verið hafa í landinu 
frá árinu 2001. Bales hefur játað 

að hafa, aðfaranótt 1. mars í fyrra, 
laumast í tvígang út úr herstöð sinni 
í Kandahar-héraði og gengið hús úr 
húsi í tveimur nærliggjandi þorpum 
þar sem hann skaut fólk af handa-
hófi, þar af níu börn og fjórar konur.

Bales neitaði lengi vel að tjá sig 
um atburði næturinnar, en sneri við 
blaðinu í vor og játaði á sig sök gegn 
því að sleppa við dauðadóm. Það eru 
aðstandendur fórnarlamba hans afar 
ósátt við og vilja að hann verði tek-
inn af lífi í Afganistan.

Þetta er mannskæðasta atvik af 

þessu tagi sem komið hefur upp 
hjá bandaríska hernum frá árum 
Víetnamstríðsins. 

Verjendur Bales hafa haldið því 
fram að hann hafi þjáðst af áfalla-
streituröskun og heilaskaða þegar 
hann hélt í drápsförina. Vitni í mál-
inu segja að Bales hafi fyllst mik-
illi reiði eftir að félagi hans missti 
annan fótinn í sprengjutilræði 
nokkrum dögum fyrir árásina.   - þj

Aðstandendur fórnarlamba bandarísks hermanns í Afganistan ósáttir við lífstíðardóm:

Krefjast dauðadóms yfir fjöldamorðingja

MYRTI SAKLAUSA  Robert Bales drap 
sextán saklausa borgara.  NORDICPHOTOS/AFP
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MENNING Um 15 þúsund gestir sóttu Ísdaginn mikla, sem haldinn var í 
Hveragerði á laugardaginn.

Boðið var upp á óvenjulegar bragðtegundir í ár, á borð við tann-
kremsís, Doritos-ís og hundasúruís. Talið er að hátíðargestir hafi torg-
að um þremur tonnum af ís.

Ísdagurinn var hluti af bæjarhátíð Hveragerðis sem kallast 
Blómstrandi dagar og stóð hún yfir í fjóra daga.  - le

Um fimmtán þúsund gestir sóttu Ísdaginn í Hveragerði:

Borðuðu yfir þrjú tonn af ís 

ÍSDAGURINN MIKLI   Þúsundir manna fengu sér ís á Ísdaginn mikla í Hveragerði 
um helgina.

DÓMSMÁL Ákæra var þingfest 
á fimmtudag á hendur tveimur 
ungum mönnum fyrir rán sem á 
að hafa verið framið fyrir ríflega 
hálfu öðru ári.

Piltarnir voru þá sextán og 
sautján ára gamlir. Þeim er gefið 
að sök að hafa rænt síma af pilti 
á svipuðu reki með því að hóta 
honum ofbeldi. Hótunin fólst í 
því að sýna honum öxi sem þeir 
höfðu meðferðis. Piltarnir hafa 
enn ekki tekið afstöðu til sakar-
efnisins.  - sh

Tveir ungir piltar fyrir dómi:

Ákærðir fyrir 
rán með öxi

EGYPTALAND Að minnsta kosti 36 
mótmælendur í Egyptalandi létu 
lífið eftir að þeir gerðu uppreisn í 
fangaflutningabíl sem var að flytja 
þá í fangelsi í norðurhluta Kaíró í 
gærkvöldi. Hinir látnu voru hluti 
af 600 öðrum mótmælendum sem 
einnig var verið að flytja í fang-
elsi.

Mótmælendurnir köfnuðu eftir 
að hermenn skutu táragashylkjum 
inn í einn bílinn, þar sem fangarn-
ir höfðu gengið í skrokk á verði.

Mótmælendurnir voru stuðn-
ingsmenn fráfarandi forseta lands-
ins, Múhameds Morsí, sem herinn 
hrakti úr embætti forseta í síðasta 
mánuði.

Bræðralag múslíma, flokkur 
forsetans, boðaði til fjöldamót-
mæla í gær og í kjölfarið tóku 
stjórnvöld til þeirra ráða að ráð-
ast inn á heimili forvígsmanna 
Bræðralagsins og handtaka þá. 
Með aðgerðunum voru þeir að 
reyna að spilla fyrir mótmælun-
um.

Herinn tók sér stöðu utan við 
byggingu stjórnlagadómsins í 
gær þar sem mótmælendum hefur 
verið stefnt.

Síðan Morsi var settur af hafa 
mikil mótmæli verið víða um 
landið sem náðu áður óþekktum 
hæðum í lok síðustu viku þegar 
herinn lagði til atlögu við stuðn-
ingsmenn forsetans.

Á níunda hundrað manns hafa 
látist í mótmælunum síðan á mið-
vikudaginn, til viðbótar við þá sem 
létust í gær, og ekki sér fyrir end-
ann á mótmælunum.

Abdel-Fatha el-Sissi, varnar-
málaráðherra Egyptalands og 
yfirmaður hersins þar í landi, hét 
því í dag að herinn stefndi ekki að 
því að taka völdin í landinu. Ráð-
herrann sagði hins vegar að þeir 
myndu ekki líða frekara ofbeldi á 
götum úti og standa aðgerðarlausir 
á meðan landinu yrði rústað. „Her-
inn sækist ekki eftir völdum held-
ur vill hann vernda vilja þjóðar-
innar sem er mun dýrmætari en 
yfirráð yfir Egyptalandi,“ er haft 
eftir ráðherranum.

„Við höfum boðið upp á mörg 
tækifæri til að enda þessa deilu 
með friðsömum hætti og biðjum 
nú stuðningsmenn fyrri stjórna 

að taka þátt í endurreisn lýðræð-
isins og stjórnmálum í framtíðinni, 
í staðinn fyrir að efna til deilna og 
rústa landinu.“

Ríkjandi stjórnvöld leita nú allra 
leiða til að banna Bræðralag mús-
líma, sem náði völdum í fyrra, í 
fyrstu frjálsu lýðræðislegu kosn-
ingunum þar0 í landi.  
 lovisa@frettabladid.is

Tugir mótmælenda 
köfnuðu af táragasi
Stjórnvöld í Egyptalandi réðust inn á heimili fylgismanna fráfarandi forseta lands-
ins í gær og handtóku tugi manna. Yfir 36 fylgismenn forsetans létu lífið í fanga-
uppreisn í gær og bætast því við á níunda hundrað sem látist hafa undanfarið.

STJÓRNARRÁÐIÐ VÍGGIRT  Hermenn í Egyptalandi víggirtu stjórnarráðið þegar boðað var til fjöldamótmæla í gær til stuðnings 
Múhameds Morsí, sem hrakinn var úr embætti forseta í síðasta mánuði.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

MÓTMÆLIN NÁ ÓÞEKKTUM HÆÐUM  Ekki sér fyrir endann á ofbeldinu í Egypta-
landi en boðað var til fjöldamótmæla í landinu í gær til stuðnings fráfarandi forseta 
landsins.

Skólaþing epli.is
„Meira í dag en í gær”

21. ágúst í Salaskóla Kópavogi
22. ágúst í Brekkuskóla Akureyri

Srini Swaminathan - Teach for India

Skráning hér:
http://www.epli.is/skolar
(aðgangur ókeypis)

Vinnustofur/kynningar:

ATVINNA Skráð atvinnuleysi í júlí 
2013 var 3,9%, en að meðaltali 
voru 6.874 atvinnulausir í júlí. 
Atvinnulausum fækkaði um 61 
að meðaltali frá júní, en hlutfalls-
tala atvinnuleysis breyttist ekki 
milli mánaða.

Þegar horft er aftur til tíma-
bilsins frá júlí 2011 þá eru þetta 
áberandi lægstu tölur sem sést 
hafa á því tímabili. Atvinnuleysi 
í júlí 2011 var 6,6% og 4,7% í 
fyrra. Hæstu atvinnuleysistölur 
tímabilsins eru 7,3% veturinn 

2011. Skráð atvinnuleysi að með-
altali frá janúar til júlí 2013 var 
4,8%.

Atvinnuleysið var 4,5% á 
höfuð borgarsvæðinu og breytt-
ist hlutfallstalan ekki frá júní. 
Á landsbyggðinni var atvinnu-
leysið 2,8% og breyttist ekki 
frá júní. Mest var atvinnu leysið 
á Suðurnesjum, 5,4%. Minnst 
var atvinnuleysið á Norðurlandi 
vestra, eða eitt prósent.

Fjöldi þeirra sem hafa verið 
atvinnulausir lengur en sex mán-

uði samfellt er nú 4.031. Fjöldi 
þeirra sem verið hafa atvinnu-
lausir í meira en eitt ár samfellt 
var 2.057 í júlílok.

Vinnumálastofnun gerir ráð 
fyrir því að þróunin verði ekki 
ólík þróuninni í fyrra og að skráð 
atvinnuleysi í ágúst verði á bilinu 
3,9-4,2%. - shá

Skráð atvinnuleysi að meðaltali milli janúar og júlí árið 2013 var 4,8%:

Atvinnuleysið helst nær óbreytt

MÆLIR GÖTURNAR  Lægstu atvinnu-
leysistölur frá hruni mældust í júní og 

júlí. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

mótmælendur sem 
höfðu verið teknir 

til fanga köfnuðu þegar þeir 
gerðu uppreisn í fanga-
fl utningabíl í gær.

36
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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!
ÚTSALA 

H E I L S U R Ú M

SOFIA
Queen Size rúm (153x203 cm)FULLT VERÐ 193.000 kr.
ÚTSÖLUVERÐ

96.499 kr.
= 50% AFSLÁTTUR!

WINDSOR
Queen Size (153x203 cm)

FULLT VERÐ 171.600 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
85.799 kr.
= 50% AFSLÁTTUR!

STOCKHOLM
Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 163.600 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

98.160 kr.
= 40% AFSLÁTTUR!

ÓTRÚLEGT
TILBOÐ!

50 til 70% AFSLÁTTUR 
AF SÝNINGAR- 

OG SKIPTIRÚMUM

RÝMUM TIL FYRIR
NÝJUM VÖRUM!

30-70%

50%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Si (

BIG
SALE!

40%

50%
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PANDABJÖRN Í DÝRAGARÐI Á TAÍVAN.  Pandabjörn, sem fæddist í dýragarðinum Tapai City Zoo á Taívan, 
sést hér með móðir sinni Yuan Yan, eftir fyrstu heilu nóttina sem þau fengu að eyða saman.   NORDICPHOTOS/AFP

TVÍBURABRÆÐUR Í FRAKKLANDI.  Ungir tvíburabræður stilltu sér upp fyrir ljósmyndara í 
bænum Pleucadeuc í Frakklandi, þar sem nú fer fram árleg tvíburahátíð.   NORDICPHOTOS/AFP

DÝFINGAR Í ÞÝSKALANDI  Tveir menn stökkva af palli á 
heimsmeistaramótinu í dýfingum sem fór fram í Berlín nú 

um helgina.  NORDICPHOTOS/AFP

ÞJÓÐHÁTÍÐARDAGUR Í INDÓNESÍU.  Hressir menn 
keppa um hver er fyrstur á toppinn í borginni Jakarta. 

Íbúar Indónesíu fagna því um þessar mundir að 68 ár eru liðin 
frá því að þjóðin fékk sjálfstæði.  NORDICPHOTOS/AFP

JARÐARFÖR Í HOLLANDI.  Hollenska konungsfjölskyldan fylgir Prins Friso til hinstu hvílu. Friso 
lenti í skíðaslysi fyrir 18 mánuðum og var hann í dái allt til hinsta dags. NORDICPHOTOS/AFP

MONSÚN-RIGNINGAR Á INDLANDI.  Hestar og menn endurspeglast í vatni í bænum Shimla, þar sem 
úrhelli hefur verið síðustu daga vegna monsún-rigningatímabilsins sem nær frá júní til september.  

Prófaðu Sensodyne vörurnar og finndu muninn. 

Sensodyne fyrir viðkvæmar tennur 
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TANNBURSTAR OG 
TANNKREM FYRIR 
VIÐKVÆM SVÆÐI



LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
Sjá nánar: www.ormsson.is

OPIÐ VIRKA DAGA
FRÁ KL. 10-18
LAUGARD KL.11-15

ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
AKRANESI
SÍMI 530 2870

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333

KOMDU OG SJÁÐU ÚRVALIÐ!

TILBOÐSVERÐ Á                           
KÆLI- OG FRYSTISKÁPUM

Það er at, annríki og gaman á lagernum á SPARIDÖGUM – í þína þágu.

ÞVOTTAVÉLARÞURRKARAR
1200-1600 snún.
Taumagn 6-9 kg
Öll hugsanleg
þvottakerfi
Kolalaus mótor
Íslensk
notendahandbók

NBORÐÍSLENSKT STJÓRN

Barkalausir
Rakaskynjari
Taumagn: 7-8 kg
Íslensk
notendahandbók

ÍSLENSKT STJÓRNBBORÐÍSLENSKT STJÓRNBBORÐ

ÞÆR GERAST
EKKI BETRI

POTTAR&PÖNNURJamie Oliver
TÆR SNILLD!

Stilltu á hámarks gæði.

LAVATERM

VERÐ FRÁ VERÐ FRÁ

LAVAMAT

Frábært
úrval

ryksuga
frá

AEG

AEG
ofnar
og
helluborð

7, 10 og 14 lítra
stál pottar á frábæru verði!

Allinox

Tilvaldir fyrir kjötsúpuna
og hangikjötið!

Treystu Samsung
til að framleiða
afburða
uppþvottavélar.
Verð frá
kr. 159.900

Úrval Samsung kæli- og frystiskápa á góðu verði.
Dæmi: 178 cm hár hvítur skápur = Kr. 129.900
á Sparidögum: 110.400

á Sparidögum: 
135.900

á Sparidögum:
 
111.920

á Sparidögum:
 
108.720

Kr. 129.900

kr. 159.900

Frábær heimilistækin frá AEG

- það segir allt.

VELDU VANDAÐ
ÞAÐ BORGAR SIG ALLTAF!

ERAST
BETRI
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

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

 

Algengt er þessi misserin að vísa í hug-
takið fullveldi máli sínu til stuðnings 
þegar rætt er um samskipti við erlend 
ríki og alþjóðastofnanir. Oft vill þó 
gleymast  að í hugtakinu felst vald til að 
gera samninga við önnur ríki og gerast 
aðili að alþjóðastofnunum. 

Fyrir níutíu árum, þann 17. ágúst 
1923, tæpum fimm árum eftir að Ísland 
varð fullvalda, kvað Fasti alþjóðadóm-
stóllinn, fyrirrennari Alþjóðadóm-
stólsins í Haag, upp dóm í hinu svo-
nefnda S.S. Wimbledon-máli. Umfjöllun 
dómsins um fullveldishugtakið er fyrir 
löngu orðin sígild og oft á tíðum vísað 
til hennar í fræðaskrifum sem og af 
alþjóðlegum dómstólum. Í málinu þurfti 
dómstóllinn að taka afstöðu til spurn-
ingarinnar hvernig ríki gæti verið 
fullvalda og á sama tíma skuldbundið 
alþjóðalögum með samningum við 
önnur ríki. Í stuttu máli, komst dóm-
stóllinn að þeirri niðurstöðu að ríki sem 
tekur á sig skuldbindingar með þjóð-
réttarsamningi væri ekki að skerða 
fullveldi sitt, heldur að nota það. 

Legið fyrir í 90 ár
Dómstóllinn tók skýrt fram að hann 
hafnaði, yfirhöfuð, að líta bæri á þjóð-

réttarlegar samningskuldbindingar 
ríkis um ákveðnar athafnir eða 
athafnaleysi sem skerðingu á fullveldi 
þess. Vissulega legðu samningsskuld-
bindingar kvaðir á framkvæmd full-
veldisréttar ríkis, í þeim skilningi að 
þær skuldbinda ríki til að framkvæma 
þær með ákveðnum hætti. Aftur á móti 
væri rétturinn til að taka á sig alþjóð-
legar skuldbindingar einn af eiginleik-
um fullveldis ríkja.

Nú hefur sá skilningur legið fyrir 
í níutíu ár að þegar ríki tekur á sig 
skuldbindingar af þjóðréttarlegum 
toga sé ríkið að nota fullveldið en ekki 
afsala sér því. Af einhverjum sökum 
virðist þessu ekki mikið flaggað þrátt 
fyrir vinsældir hugtaksins í íslenskri 
þjóðmálaumræðu. Vonandi að einhver 
breyting verði þar á.

Ytra fullveldi
FULLVELDIS-
MÁL

Bjarni Már 
Magnússon
doktor í lögum

➜ Í stuttu máli, komst dómstóll-
inn að þeirri niðurstöðu að ríki 
sem tekur á sig skuldbindingar 
með þjóðréttarsamningi væri ekki 
að skerða fullveldi sitt, heldur að 
nota það. 

N
ú munu um fimm þúsund krakkar fæddir árið 
2007 hefja skólagöngu í þessari og næstu viku. 
Þessir krakkar munu allir ljúka námi til stúd-
entsprófs nítján ára en ekki tvítug, ef Illugi 
Gunnarsson menntamálaráðherra fær nokkru 

ráðið um framtíð þessara barna. Reyndar er það svo að nú 
þegar geta þau ungmenni sem það vilja klárað stúdentspróf 
á þremur árum í stað fjögurra í mörgum framhaldsskólum. 
Mikill minnihluti velur að leggja meira á sig og klára námið 
fyrr og flest eru fjórtán ár að ljúka námi til stúdentsprófs 

hér á landi. Að sögn Illuga er 
Ísland eina landið innan OECD 
(Efnahags- og framfarastofn-
unar Evrópu) þar sem það 
tekur svo langan tíma.

Formaður Félags framhalds-
skólakennara, Aðalheiður 
Steingrímsdóttir, telur að 

eigi að stytta námstímann um heilt ár þurfi að lengja skóla-
árið ef gæði námsins eigi ekki að skerðast verulega. Eva 
Brá Önnudóttir, formaður Sambands íslenskra framhalds-
skólanema, tekur betur í áætlanir menntamálaráðherra og er 
ósammála Aðalheiði. Hún hins vegar bendir á að auka þurfi 
kennslu í grunnskólum og færa grunnáfanga þangað. Sem 
merkir auðvitað að semja þarf við grunnskólakennara og svo 
koll af kolli.

Vissulega verður að viðurkennast að þetta er allt saman 
snúið og vanda þarf verulega til verka. Íslendinga útskrifast 
elstir allra innan OECD úr háskólum. Við erum fjórum árum 
lengur í námi en þær þjóðir sem við helst viljum miða okkur 
við. Íslendingar eru komnir yfir þrítugt þegar námi lýkur 
loks og fólk kemur út á vinnumarkaðinn. 

Ástæðurnar fyrir því að Ísland er í tossabekk hvað þetta 
varðar eru flóknar og engin ein patentlausn í boði. Það er 
að mörgu að huga en auðvitað er sjálfsagt að byrja á því að 
stytta tímann sem við eyðum í framhaldsskólum. Á Íslandi 
er brottfall nemenda úr framhaldsskólum með því hæsta í 
Evrópu. Það er talið að um fimmtán hundruð krakkar hætti 
í framhaldsskóla á hverju ári. Við getum rétt ímyndað okkur 
hvaða áhrif það hefur á fjölskyldur þessara ungmenna 
og ungmennin sjálf. Það er engin eftirspurn lengur eftir 
þessum krökkum í vinnu. Fyrir tuttugu og þrjátíu árum var 
ástandið á Íslandi allt annað og mikill skortur á ungu fólki 
til að taka stutta en skarpa spretti á vinnumarkaði. Fram-
haldsskólakerfið okkar varð til í því samfélagi og hið svo-
kallaða íslenska droppát átti gott athvarf í fiskvinnslu eða 
byggingarvinnu. Nú bíður hins vegar útskúfun og félagsleg 
einangrun, sem getur haft skelfileg áhrif til framtíðar.

Nám á Íslandi stendur á tímamótum og hefur gert lengi. 
Það er gott að heyra að kraftur er í nýjum menntamála-
ráðherra og hann vill taka til hendinni. Mikilvægt er að sú 
vinna sé unnin í góðu samstarfi við kennara og nemendur 
en það er einnig mikilvægt að báðir hópar geri sér fulla 
grein fyrir því að núverandi staða er óverjandi. Okkar kerfi 
er ekki gott og skilur ekki bara fólk út undan heldur skilar 
þeim, sem þó lifa af brottfallið, of seint út í lífið. Þessu 
verðum við að breyta.

Nám til stúdentsprófs taki þrjú ár:

Ísland í tossabekk

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Með góðum vilja
Gunnar Bragi Sveinsson hefur verið í 
sviðsljósinu um helgina eftir að hann 
lét þau orð falla að það væri nú 
bara alls ekkert víst að haldin yrði 
þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald 
aðildarviðræðna við Evrópusambandið 
– aðildarviðræðna sem eru nú stopp 
þrátt fyrir að þær hafi verið sam-
þykktar af meirihluta þings. Þetta 
kom þeim nokkuð á óvart sem 
höfðu lesið stefnuyfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar, þar sem segir 
að viðræðurnar verði ekki hafnar 
aftur fyrr en að afstaðinni þjóðar-
atkvæðagreiðslu um málið. Með 
góðum vilja má svo sem túlka 
slíka klausu þannig að ekkert 
loforð hafi verið gefið um 
atkvæðagreiðsluna–  en þannig 
skildu hana hins vegar fæstir.

Marklaust plagg
Þetta leiðir hugann að ummælum 
Brynjars Níelssonar, þingmanns Sjálf-
stæðisflokksins, á framboðsfundi hjá 
Reykjavíkurborg í vor. Þar sagði hann 
þetta: „Það verður hugsanlega sett eitt-
hvað mjög loðið í stjórnarsáttmálann 
um þetta, notað eitthvað af einhverju 
einhvern tímann, ef þar að kemur. Það 
verður bara marklaust plagg.“ Brynjar 

var reyndar að tala um almenna 
skuldaniðurfærslu, en það skyldi 
þó ekki vera að hann hafi haft 
rétt fyrir sér um gildi stjórnarsátt-

mála?

Harðlínu-
kjarninn
Össur Skarp-
héðinsson 
tjáði sig um 

málið í hádegisfréttum Stöðvar 2 í gær. 
Í máli hans kom fram að honum virtist 
sem „harðlínukjarni“ í ríkisstjórninni, 
samsettur úr Gunnari Braga og Sigurði 
Inga Jóhannssyni, væri einangraður 
innan stjórnarinnar í afstöðu sinni til 
hugsanlegrar þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Hann sagðist síðan sjá „glitta“ í átök í 
stjórnarliðinu um málið. Varla er það 

ofmælt hjá honum. Og það er rík 
ástæða til að leggja við hlustir 
þegar Össur ræðir um ágreining 
í ríkisstjórn. Þetta er nefnilega 
ekki í fyrsta sinn sem hann 
sér „glitta“ í átök um Evrópu-
sambandið á þeim vettvangi. 

Sjálfur hefur hann, sem 
utanríkisráðherra, þurft að 
eiga við „harðlínukjarna“ í 
stjórnarliði. 

 stigur@frettabladid.is
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Svona virka vestræn lýðræðisríki: stjórnmálamenn 
eiga ekki að hafa boðvald yfir fréttamönnum og 

eiga ekki að geta stýrt því hvernig fréttamenn fjalla um 
það hvernig þeir sjálfir stunda sitt starf.

AF NETINU
Íslendingar eru fífl !

Rök sem notuð hafa verið hér 
á Íslandi gegn ESB-aðild–  og 
nú fyrir því að stöðva viðræð-
urnar–  eru mörg hver einstaklega 
ómerkileg. En það er auðvelt 
að koma slíkum rökum áfram 
ef hægt er að tengja þau við 
þjóðerniskennd.

Dæmi um þetta eru hinar 
síendurteknu rangfærslur um 
að ESB muni taka yfir náttúru-
auðlindir Íslands, ef við gerumst 
meðlimir í Evrópusambandinu. Í 
morgun sagði utanríkisráðherra 
að ekki væri hægt að skoða í 
pakkann, með aðildarviðræðum. 
Ekki hægt, sagði hann! Það 
hafa Norðmenn þó gert tvisvar 
sinnum.

blog.pressan.is/stefano/
Stefán Ólafsson

Blásið burt kófi nu
Fjölmiðlar stóðu sig vel í stríði 
Vigdísar Hauksdóttur síðustu 
daga. Allt, sem máli skiptir, kom 
upp á borðið, jafnvel fyrra tal 
hennar um illan feng í glópagulli. 
Ýmsar aðrar fréttir á sama tíma 
hafa hins vegar vakið fleiri spurn-
ingar en þær svara. Til dæmis 
viðtölin við eiganda Cheap 
Jeeps, við talsmann Umferðar-
stofu og við formann bæjarráðs 
Árborgar. Í öllum tilvikum reyndi 
viðmælandinn að þyrla upp ryki. 
Svona viðtöl þarf að framlengja 
til að reyna að blása burt kófinu 
og komast að staðreyndum. Birta 
svo bara þann hluta viðtalanna, 
sem segir eitthvað. Sleppa alveg 
pörtunum með mekkinum.

jonas.is
Jónas Kristjánsson

Þegar ég var strákur fór ekki hjá 
því stundum að maður yrði var 
við það þegar leiðindaskarfarn-
ir úr Flokkunum voru að hringja 
í móður mína sem þá var frétta-
stjóri á Fréttastofu útvarpsins. 
Þeir sátu með skeiðklukkur og 
mældu tímann sem þeir fengu og 
svo „hinir“ og ef skeikaði fimm 
sekúndum kröfðust þeir leiðrétt-
inga, upp á sekúndu. Móðir mín 
lét sér þetta í léttu rúmi liggja 
enda leit hún ekki á sig sem þjón 
þessara manna heldur almenn-
ings. Hún leit svo á að hún hefði 
skyldum að gegna við eigendur 
Ríkisútvarpsins – fólkið í landinu 
sem greiddi afnotagjöldin.

Stjórnmálamennirnir litu svo á 
að þeir ættu sjálfir að stjórna því 
hvernig fréttum af sér yrði hátt-
að. Hún hélt nú ekki. Enda höfðu 
þeir sín rör að tala í – á Mogga 
og Þjóðvilja og hvað þau hétu nú 
þessi flokksblöð – og í sumum 
rörunum ýlir enn. 

Að vera fréttamaður
Fréttamaður er ekki vinstri sinn-
aður eða hægri sinnaður heldur 
fréttasinnaður; ekki Evrópusinn-
aður eða þjóðhyggjusinnaður 
heldur upplýsingasinnaður; ekki 
á vegum Jesú, Búdda eða Óðins 
heldur spurningarinnar: það að 
vera fréttamaður er lífsafstaða 
í sjálfu sér. Þau sem eru frétta-
menn leita upplýsinga og telja 

það skyldu sína að miðla þeim 
upplýsingum til almennings á 
eins greinargóðan hátt og þeim 
er frekast unnt. Þau gegna ákaf-
lega mikilsverðu hlutverki í sam-
félaginu – ekkert síður en stjórn-
málamenn þó fréttamenn fái að 
sönnu ekki jafn mikið kaup.

Starfsfólk Ríkisútvarpsins er 
sem sagt í þjónustu almennings. 
Það eru líka stjórnmálamenn – 
meira að segja stjórnmálamenn 
sem komast til metorða og mann-
virðinga: þeir eru líka þjónar. 
Þeir mega aldrei líta svo á að 
starfsfólk Ríkissútvarpsins sé 
þjónar þeirra. 

Útvarpsfólkið gegnir eftirlits-
skyldu gagnvart störfum stjórn-
málamannanna, fyrir almenning. 
Það er beinlínis hlutverk frétta-
mannsins að spyrja óþægilegra 
spurninga sem jafnvel geta verið 
pirrandi og virkað alveg fráleit-
ar út frá sjónarhóli þess sem 
spurður er, og segja frá hlut-
um sem kunna að koma sér illa 
fyrir einhverja. Fréttamaður er 
ekki þerapisti. Hann er ekki sál-
gæsluaðili. Hann er ekki vinur 
eða óvinur. Og hann er ekki rör. 

Fréttamaðurinn starfar á vett-
vangi þar sem atburðir verða, 
upplýsingar þjóta fram og til 
baka, álitamálið hrannast upp. 
Fréttamönnum getur skjátlast 
(eins við munum í aðdraganda 
Íraksstríðsins þegar þeir voru 
of trúgjarnir); þeir geta verið 
ósanngjarnir, þeir geta ruglast. 
En þeir starfa af heilindum.

Vigdís þarf að víkja
Svona virka vestræn lýðræðis-
ríki: stjórnmálamenn eiga ekki 
að hafa boðvald yfir fréttamönn-
um og eiga ekki að geta stýrt því 
hvernig fréttamenn fjalla um 

það hvernig þeir sjálfir stunda 
sitt starf. Þeir mega aldrei kom-
ast í aðstöðu til þess. Þannig er 
verkaskiptingin, og við henni má 
ekki hrófla – lýðræðið sjálft er 
þá í húfi. Gerist það að stjórn-
málamaður, sem hefur áhrif á 
fjárframlög til ríkisfjölmiðils-
ins, tengi sjálfur umfjöllun fjöl-
miðilsins um sig við völd sín yfir 
fjármálum fjölmiðilsins – segi 
eitthvað á þá leið að fjölmiðilinn 
hafi sýnt sér ósanngirni og dragi 
taum andstæðinga sinna og við 
því muni hann bregðast með því 
að skera niður framlög til við-
komandi fjölmiðils sem sé „ekki 
að standa sig“ – gerist slíkt í lýð-
ræðisríki þá hefur viðkomandi 
stjórnmálamaður sýnt fram á 
vanhæfi sitt og skilningsleysi á 
starfi sínu.

Þetta gerði Vigdís Hauksdóttir 
um daginn. Hún tengdi óánægju 
sína með lítilfjörlega missögn 
í endursögn fréttamanns á tali 
hennar um IPA-styrkina beint 
við stöðu sína í svonefndum hag-
ræðingarhópi ríkistjórnarinn-
ar. Þetta gerði hún í samtali við 
Bylgjuna. Þetta er býsna alvar-
legt mál, og ekki hægt að líta á 
þetta eins og hvert annað gasp-
ur í athyglissjúkum stjórnmála-
manni að reyna að æpa sig inn 
í fréttatímana. Þetta er mark-
viss viðleitni til að terrorísera 

fjölmiðilinn, ná stjórn á honum; 
láta næsta fréttamann sem þarf 
að segja frá verkum og orðum 
Vigdísar Hauksdóttur hugsa sig 
tvisvar um: Hún ræður því hvort 
ég held vinnunni, hvort yfirleitt 
verður hér einhver starfsemi, 
best að styggja hana ekki – best 
að gleðja hana. 

Svona virkar ekki lýðræðið. 
Svona virkar einræðið. Vand-
séð er hvort er verra, sjálf hótun 
Vigdísar Hauksdóttur eða hitt, að 
hún komist upp með hana. Geri 
hún það hefur íslensk stjórnmála-
menning færst enn neðar en áður. 
Komist Vigdís upp með hótanir 
sínar hefur henni tekist að skapa 
andrúmsloft ótta og sjálfsrit-
skoðunar kringum sig, hún hefur 
brotið siðareglur sem alls staðar 
eru gerðar til stjórnmálamanna 
í þeim lýðræðisríkjum sem flest 
okkar vilja að Ísland miði sig 
við, hún hefur seilst langt út 
fyrir verksvið sitt, misnotað 
aðstöðu sína í þjónustu almenn-
ings í eigin þágu og haft í hótun-
um við starfsfólk almannastofn-
unar sem ekki hefur gert annað 
en að reyna að sinna vinnu sinni 
af þeirri trúmennsku sem ósk-
andi væri að Vigdís Hauksdótt-
ir reyndi einhvern tímann að til-
einka sér.

Manneskja sem sýnir slík við-
horf til valda á ekki að hafa völd.

Svona virkar einræðið

www.volkswagen.is

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

Velkomin í reynsluakstur í HEKLU og hjá umboðsmönnum um land allt

Nýr Golf kostar frá

3.540.000 kr.
Golf Trendline, 1.4 TSI, beinskiptur, 122 hestöfl.

Volkswagen Golf eyðir aðeins frá 3,8 l/100 km HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is 
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði
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PVC frítt VC frítt
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Ísafirði - Hafnarstræti 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

PENNINN - Hallarmúla 4

stræti 18

örðustíg 11

nni

ka 14b, Mjódd

Smáralind

Strandgötu 31, Hafnarfirði

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akranesi - Dalbraut 1
540 2000 | penninn penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Skoðaðu úrvalið  
í 60 síðna skólabæklingi
á EYMUNDSSON.IS

Beckmann bakpoki
Vandaður Beckmann bakpoki með 
auka hólfi fyrir fartölvuna. Regnhlíf 
er á töskunni, mittisól og önnur  
yfir bringuna 
Verð áður kr. 16.999,-

Límstifti  
Aulinn ég, 8gr.

Límstifti  
Aulinn ég, 21gr.

Límstifti  
Aulinn ég, 40gr.

Teygjumappa

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboða er til 18. ágúst.

Límstifti
Aulinn ég 8gr

LímsL

eygjumappaTe

Fjölnotapappír A4  500 stk í pakka

Raðaðu eftir litum í skólanum

Ísa

Anarfirði

Fjölnotapappír A4  500 stk í p

Raðaðu eftir litum 

799

399

afsláttur
41%

afsláttur
60%

afsláttur
15%

9.999

Teygjumappa með þínu 
uppáhaldsdýri

Litríku bréfabindin frá Herltiz

224

261

399

21
Límstifti
A li é 4
Límstifti

549
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PRÓTEINRÍKT OG FITULAUST

Suðræni Skyr.is drykkurinn
er kominn aftur
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ÁSTARALDIN

Stór dægurmál eru á dag-
skrá á þessu síðsumri: 
Breytingar á skilyrð-
um Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna fyrir lánum 
til ungmenna í námi, 
skuldamál heimilanna, 
sem enn er verið að 
greiða úr eftir kollsteyp-
una 2008, og stytting 
náms til stúdentsprófs. 
Þegar nánar er að gætt 
skarast þessi mál á ýmsa 
vegu.

Skilyrði til menntun-
ar hafa breyst mikið á 
einum mannsaldri. Fyrir fjörutíu 
árum var algengast að unglingar 
færu að vinna eftir gagnfræða-
próf við sautján ára aldur eða í 
starfsnám sem var lokið við tví-
tugsaldurinn. Þá tók við lífsbar-
áttan; starfsframinn og stofnun 
fjölskyldu. Hlutfallslega fáir fóru 
í framhaldsnám eftir tvítugsald-
urinn og þá lá leiðin oft fyrr en 
síðar til útlanda.

Fjöldi þeirra sem hefur haldið 
áfram námi eftir tvítugt hefur 
margfaldast og valkostum hefur 
fjölgað. Við hóp unga fólksins 
hafa bæst skarar eldra fólks sem 
missti af því sem var áður aðeins 
fyrir fáa, fyrst stúdentsprófi og 
síðan fjölbreyttu háskólanámi, 
meistaranámi og doktorsnámi.

Nú er að mokast ofan af þeim 
kúfi og kominn tími til að staldra 
við og rifja upp. 

Ólík framtíðaráform
Fyrir 1970 var ekki hægt að 
ljúka stúdentsprófi nema læra 

fimm erlend tungumál 
þótt á stærðfræðibraut 
væri. Menntaskólarnir 
hófust 1. október og sum-
arfrí nemenda var fjórir 
mánuðir. Talið var nauð-
synlegt að nám til stúd-
entsprófs væri lengra en 
annars staðar á Norður-
löndum vegna þess að 
sumarfrí væru lengri og 
danskan væri aukreitis 
við annað málanám. Nú 
hefur skólaárið lengst 
um u.þ.b. 6 vikur á ári, en 
kröfur um tungumálanám 

hafa dregist saman. Kennslutím-
inn á þremur árum er tekinn að 
nálgast það sem gerðist á fjór-
um árum fyrir fjórum áratug-
um. Lengra sumarfrí og meira 
málanám er ekki lengur réttlæt-
ing fyrir því að nemendur ljúki 
almennu námi ári seinna en ger-
ist annars staðar í OECD-löndum.

Vissulega er ekki hægt að 
kenna „allt“ á þremur námsárum 
nú fremur en á fjórum árum áður. 
Eftir þrjú ár í framhaldsskóla 
hafa nemendur lokið þrettán ára 
skólagöngu í fremur stöðluðu 
formi. Ungt fólk hefur ólík fram-
tíðaráform og fjölbreytilegar 
þarfir og ætti að fá að snúa sér 
að sérhæfingu sinni þegar þarna 
er komið sögu. Ungmennin geta 
þá lært það sem þau þurfa til þess 
þar, ef til vill það sem á vantar 
frá því sem áður var á fjórða ári, 
en óþarfi er að láta alla taka allan 
pakkann, viljuga eða með þraut-
seigjuna eina að vopni. 

Nemendur gætu þá lokið 

grunnháskólanámi, bakkalár-
námi sem er eins konar sveins-
próf, á þremur árum um 22 ára 
aldur. Margir gætu þá haldið út 
í atvinnulífið. Því yngri sem þeir 
eru þeim mun minni líkur eru á 
að þeir hafi stofnað fjölskyldu 
og þurfi á háum námslánum að 
halda. 

Stöldrum við
Sannleikurinn er sá að margir 
þeir sem sitja í slæmri skulda-
stöðu skulda ekki aðeins hús-
næðislán heldur einnig náms-
lán. Fjöldi fólks á milli þrítugs 
og fimmtugs skuldar námslán 
sem næst ekki að greiða upp á 
starfsaldrinum með þeim 4% 
af tekjum sem endurgreiðslan 
nemur.

Í ýmsum löndum, s.s. Bret-
landi, Bandaríkjum og á Norður-
löndum, þykir það vera að binda 
klafa á herðar ungs fólks að það 
taki námslán fyrir öllum náms-
kostnaði eins og hefur tíðkast 
hérlendis. Þar er fólk að jafnaði 
ungt og óbundið í upphafsnámi í 
háskóla, en þeir sem halda áfram 
í meistara- eða doktorsnám geta 
sótt um styrki og/eða fengið 
námstengda vinnu. 

Við ættum að staldra við og 
hugsa málið. Þorri fólks ætti að 
geta lokið starfsundirbúningi 
óbundið af skyldum gagnvart 
fjölskyldu ef áhersla væri lögð á 
að stytta námstíma til stúdents-
prófs og styðja nemendur til að 
ljúka framhaldsskóla á eðlilegum 
tíma. Jafnvel væri ekki ólíklegt 
að svonefndur námsleiði minnk-

aði ef námið styttist og nemend-
ur sæju fram á lok innan fyrir-
sjáanlegs tíma. Langtímaskyn 
unglinga er annað en fullorðinna.

Starfsárin ásamt stofnun heim-
ilis og fjölskyldu tækju síðan við 
eftir grunnnám eða starfsnám á 
þriðja skólastigi. Margir eru að 
glíma við þetta allt í einu eins og 
nú háttar til: námið, fjölskylduna 
og barnauppeldið, og svo skulda-
málin vegna heimilis utan um 
fjölskylduna. Skyldi álagið ekki 
vera mikið á fjölskyldulífið, sam-
veru fjölskyldunnar og maka-
tengslin? Gæti stytting náms 
til stúdentsprófs verið liður í að 
stokka málin upp og hjálpa fólki 
til að njóta betur allra tímaskeið-
anna í lífinu: undirbúnings- og 
námsáranna, starfsáranna og 
efri áranna?

Lánasjóður, skuldir heimilanna 
og stytting náms til stúdentsprófs

MENNTAMÁL

Kristín Bjarna-
dóttir
prófessor við 
menntavísindasvið 
Háskóla Íslands

➜ Sannleikurinn er sá 
að margir þeir sem sitja í 
slæmri skuldastöðu skulda 
ekki aðeins húsnæðislán 
heldur einnig námslán. 
Fjöldi fólks á milli þrítugs 
og fi mmtugs skuldar náms-
lán sem næst ekki að greiða 
upp á starfsaldrinum með 
þeim 4% af tekjum sem 
endurgreiðslan nemur.

AF NETINU
Ánægjulegt

Ég skal fúslega viðurkenna 
það að það kom mér ánægju-
lega á óvart að vera skipaður 

í sérfræð-
inganefnd 
um afnám 
verðtrygg-
ingar á neyt-
endalánum 
(sjá hér) til 
einstaklinga 
og heimila.

Þessi 
nefndarskipan er sérstaklega 
ánægjuleg í ljósi þess að eitt 
af aðalbaráttumálum Verka-
lýðsfélags Akraness undan-
farin fimm ár hefur verið 
afnám verðtryggingar og að 
forsendubrestur heimilanna 
verði leiðréttur. En VLFA hefur 
lagt fram fjölmargar tillögur 
og ályktanir á vettvangi verka-
lýðshreyfingarinnar á liðnum 
árum en algerlega án árangurs 
vegna þess að forysta ASÍ 
hefur varið verðtrygginguna 
eins og enginn sé morgun-
dagurinn.

Já, vonandi hillir nú undir 
að eitt aðalhagsmunamál 
íslenskra alþýðu sem afnám 
verðtryggingar og leiðrétt-
ing á þeim miskunnarlausa 
forsendubresti sem skuldsett 
heimili máttu þola í kjölfar 
hrunsins fái farsælan endi.

pressan.is/pressupennar/
Lesa_Vilhjalm_Birgisson

Vilhjálmur Birgisson
VI



MÁNUDAGUR  19. ágúst 2013  | SKOÐUN | 17

Það er nú alveg 
orðið ljóst, að 
ríkisstjórnin 
ætlar ekki að 
efna nema lít-
inn hluta af þeim 
kosningaloforð-
um, sem hún 
gaf öldruðum og 
öryrkjum fyrir 
síðustu kosning-
ar. Ekkert bólar á 
efndum á stærsta 
kosningaloforð-
inu, þ.e. því að 
leiðrétta lífeyri aldraðra og öryrkja 
vegna kjaraskerðingar og kjaragl-
iðnunar krepputímans. 

Síðastliðin fjögur ár, þ.e. 2009-
2013, hafa lágmarkslaun hækkað 
talsvert miklu meira en lífeyrir 
aldraðra og öryrkja. Lífeyrir hefur 
mestallan þennan tíma verið fryst-
ur en kaup láglaunafólks hefur 
hækkað reglulega. Þetta er nefnt 
kjaragliðnun. Til þess að jafna 
metin þarf að hækka lífeyri aldr-
aðra strax um a.m.k. 20%. Öryrkja-
bandalag Íslands telur, að það þurfi 
að hækka lífeyri öryrkja talsvert 
meira til þess að jafna metin. 

Samþykkt var á landsfundum 
beggja stjórnarflokkanna fyrir 
kosningar, að það ætti að leiðrétta 
þessa kjaragliðnun að fullu. Var því 
lofað, að þetta yrði leiðrétt strax, 
ef þessir flokkar kæmust til valda. 
Frambjóðendur núverandi stjórn-
arflokka gáfu mjög ákveðnar yfir-
lýsingar í þessu efni og sögðu, að 
þetta yrði leiðrétt tafarlaust. 

Það kostar tíu milljarða á ári 
að hækka lífeyri aldraðra frá 
almannatryggingum um 20% en 
það kostar um sjö milljarða að 
hækka lífeyri öryrkja jafnmikið. 
Ekkert var minnst á þessa leiðrétt-
ingu á sumarþinginu. Þetta stóra 
kosningaloforð virtist gleymt.

Hækkun frítekjumarks kostar lítið
Eygló Harðardóttir félagsmálaráð-
herra lagði fram frumvarp á sum-
arþinginu um að afturkalla tvær 
kjaraskerðingar frá júlí 2009, þ.e. 
að leiðrétta frítekjumark vegna 
atvinnutekna aldraðra og að leið-
rétta grunnlífeyri. Frumvarp 
þetta var samþykkt. Samkvæmt 
því hækkar frítekjumark vegna 
atvinnutekna aldraðra úr 40 þús. 
kr. á mánuði í tæpar 110 þús. kr. 
á mánuði og hætt verður að láta 
greiðslur úr lífeyrissjóði skerða 
grunnlífeyri eins og gert hefur 
verið frá 2009. Frítekjumark vegna 
atvinnutekna öryrkja var ekki 
skert 2009 og hafa öryrkjar mátt 
vinna fyrir rúmlega 100 þús. kr. á 
mánuði án þess að það hafi skert 
tryggingabætur þeirra. 

Þetta litla skref, sem ríkisstjórn-
in steig á sumarþinginu til þess að 
leiðrétta kjör lífeyrisþega, kostaði 
ríkissjóð sáralítið. Það kostar ríkið 
lítið sem ekkert að hækka frítekju-
mark vegna atvinnutekna, þar eð 
ríkið fær auknar skatttekjur, fari 
aldraðir í auknum mæli út á vinnu-
markaðinn. Ríkið fær því aukin 
útgjöld vegna hærra frítekjumarks 
til baka í auknum sköttum. 

Hins vegar er kostnaður meiri 
vegna leiðréttingar á grunnlífeyr-
inum. Alls er kostnaður ríkisins 
vegna þessara tveggja leiðréttinga 
850 millj. kr. á þessu ári. Það eru 
öll ósköpin.

Skerðing tekjutryggingar ekki 
afturkölluð
Ríkisstjórnin gerði hins vegar 
ekkert í því á sumarþinginu að 
afturkalla aukna skerðingu tekju-
tryggingar en skerðingarhlutfall 
tekjutryggingar var hækkað úr 
38,35% í 45% 1. júlí 2009. Við þessa 
ráðstöfun urðu meira en 19.000 elli-
lífeyrisþegar fyrir kjaraskerðingu. 
Ef stjórnarflokkarnir hefðu staðið 
við kosningaloforð sitt um að aftur-
kalla þessa skerðingu strax hefðu 
mjög margir, sem hafa lágar tekjur, 
fengið kjarabætur. 

Gallinn við leiðréttingu á grunn-
lífeyrinum er hins vegar sá, að til-
tölulega fáir njóta þeirrar leiðrétt-
ingar og einkum þeir, sem hafa 
fremur góð kjör (góðan lífeyris-
sjóð). Eðlilegt hefði verið að láta 

þetta hvort tveggja fylgjast að, 
þ.e. leiðréttingu á tekjutryggingu 
og leiðréttingu á grunnlífeyri. Þá 
hefðu bæði tekjulágir og tekjuháir 
lífeyrisþegar fengið leiðréttingu.

En ríkisstjórnin kaus að leið-
rétta aðeins kjör þeirra lífeyris-
þega, sem betri höfðu kjörin. Ríkis-
stjórn Samfylkingar og Vinstri 
grænna lét ákvæðið um hækkun á 
skerðingarhlutfalli tekjutrygging-
ar gilda til ársloka 2013, þannig að 
sú skerðing mun falla úr gildi um 
næstu áramót, ef núverandi ríkis-
stjórn framlengir það ekki. Í fjár-
málaráðuneytinu hefur verið barist 
fyrir því, að þessi skerðing á tekju-

tryggingu verði áfram í gildi vegna 
slæms ástands í ríkisfjármálum.

Gleymdist frítekjumark fjármagns-
tekna? 
Í stjórnarsáttmálanum er ákvæði 
um það, að frítekjumark vegna 
fjármagnstekna verði leiðrétt en 
það var skert 1. janúar 2009. Þá var 
ákveðið að fjármagnstekjur kæmu 
að fullu til frádráttar við ákvörðun 
tryggingabóta almannatrygginga. 

Ellilífeyrisþegum hefur fundist 
mjög ósanngjarnt, að það væri verið 
að skerða tryggingabætur svo til að 
fullu vegna vaxtatekna af tiltölulega 
litlum bankainnistæðum þeirra. 

Vextir hafa verið mjög lágir og oft 
neikvæðir. Eðlilegt væri að lífeyr-
isþegar gætu átt tiltölulega litlar 
upphæðir í bönkum án skerðingar 
tryggingabóta og án skattlagningar. 

Engin skýring hefur fengist á því 
hvers vegna ríkisstjórnin leiðrétti 
ekki frítekjumark fjármagnstekna 
á sumarþinginu eins og boðað hafði 
verið í stjórnarsáttmála. Í stjórn-
arsáttmálanum segir, að færa eigi 
skerðingu tryggingabóta vegna 
fjármagnstekna til fyrra horfs, þ.e. 
láta fjármagnstekjur vega 50% við 
skerðingu tryggingabóta að frá-
dregnu frítekjumarki, sem er 8.220 
kr. á mánuði. 

Ríkisstjórnin verður að standa 
við fyrirheit sín um leiðréttingu á 
kjörum lífeyrisþega, bæði þau sem 
gefin voru í kosningabaráttunni og 
þau sem birtast í stjórnarsáttmál-
anum. Það er komið að því að efna 
loforðin. Aldraðir og öryrkjar geta 
ekki beðið.

Hækka þarf lífeyri aldraðra og öryrkja um 20% strax
VELFERÐAR-
MÁL

Björgvin 
Guðmundsson
formaður kjara nefndar 
Félags eldri borgara

➜ Enging skýring hefur 
fengist á því hvers vegna 
ríkisstjórnin leiðrétti ekki frí-
tekjumark fjármagnstekna á 
sumarþinginu eins og boðað 
hafði verið í stjórnarsáttmála.
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Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

KRISTJÁN LINDBERG JÚLÍUSSON
Langholtsvegi 26, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju 
mánudaginn 19. ágúst kl. 13.00. Blóm og 
kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hans er bent á líknarfélög. 

                      Aðalheiður L. Gunter
Adolf Örn Kristjánsson Guðrún Ólafsdóttir
Grétar Kristjánsson Svana Björnsdóttir
Ósk Kristjánsdóttir Guðmundur Vilhjálmsson
Rut Kristjánsdóttir Jóhann Almar Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn. 

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

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

www.kvedja.is

sttattVV

Okkar ástkæra eiginkona, móðir, dóttir, 
tengdadóttir, systir, tengdamóðir og amma

RAGNHILDUR ALDÍS 
KRISTINSDÓTTIR

lést á Landspítalanum 7. ágúst. 
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 22. ágúst, kl 15.00.

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á hjúkrunarþjónustuna Karítas.

 
Eyjólfur H. Sveinsson
Kristinn A. Eyjólfsson
Davíð F. Eyjólfsson
Margrét Erla Einarsdóttir
Gyða Eyjólfsdóttir
Aðalheiður Jónsdóttir
Fanney Björk, Ásdís Birna, Jón Sævar, Alexandra Aldís  
og systkini.

Hin árlega keppni Austfjarðatröllið, sem 
Magnús Ver Magnússon hefur staðið að, 
fór fram dagana 15.-18 ágúst. Keppend-
ur nú voru Andri Björnsson, sem vann 
titilinn Vestfjarðavíkingurinn 2013, 
Úlfur Orri Pétursson, Skúli Ármanns, 
Georg Ögmundsson, Gatis Kausen, Orri 
Geirsson, David Nyström og Sebastian 
Davidsson. Keppnin í ár var afar spenn-
andi þar sem David Nyström og Sebast-
ian Davidsson frá Svíþjóð voru með í 
keppninni, en þeir urðu í 2. og 3. sæti í 
keppninni um sterkasta mann Svíþjóð-
ar 2013. Keppnin hófst á Höfn í Horna-
firði við þar sem keppt var í kútakasti 
og hleðslu. Á laugardag var farið til 
Vopnafjarðar þar sem keppt var í öxul-

lyftu og trukkadrætti. Lokaslagurinn 
hófst á Reyðarfirði þar sem keppt var 
í nokkrum þrautum og endaði keppnin 
á Seyðisfirði þar sem keppt var í polla-
burði og atlasteini. Vaxtarræktartröllið 
Georg Ögmundsson vann keppnina í ár 
og er þetta í þriðja sinn sem hann hrepp-
ir titilinn Austfjarðatröllið. „Ég byrjaði 
keppnina alveg hræðilega illa og útlitið 
var svart fyrsta daginn. Ég náði mér svo 
hægt og rólega á strik og það má segja 
að ég hafi tekið þetta síðasta daginn. Sví-
arnir voru hörku keppinautar og öfugt 
við mig, þá byrjuðu þeir rosalega vel 
en náðu ekki að halda dampinum út alla 
keppnina.“ Úrslitin voru kynnt í gær við 
Herðubreið á Seyðisfirði og mætti fjöldi 

fólks til þess að styðja við bakið á Íslend-
ingunum. „Það var svakaleg stemming 
og ekki skemmdi veðrið fyrir. segir 
sigur vegarinn Georg Ögmundsson. -áo

Tröllin börðust um helgina 
Georg Ögmundsson vann titilinn Austfj arðatröllið þriðja árið í röð. 

HÖFN  Austfjarðatröllið fór fram um helgina 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Það má eiginlega segja að það séu 
tímamót á öllum vígstöðum,“ segir 
tónlistarkonan Edda Borg sem kemur 
fram á tónleikum á Café Rosenberg 
í kvöld klukkan 21 ásamt hljómsveit. 
Tónleikarnir eru hluti af Jazzhátíð 
Reykjavíkur og á þeim fylgir Edda 
eftir útgáfu sinnar fyrstu sólóplötu, 
No Words Needed, fyrr í sumar. 

Segja má að Edda sýni á sér nýja hlið 
á plötunni, en hún hefur lengi fengist 
við djasssöng. Því kom mörgum á óvart 
að á sólóplötunni syngur hún aðeins 
laglínur án orða í nokkrum lögum en 
hin lögin eru án söngs. Tónlistarkonan 
segir að tónlistinni á plötunni megi ef 
til vill líkja við það sem hljómsveitin 
Mezzoforte hefur fengist við, en gítar-
leikarinn Friðrik Karlsson úr Mezzo-
forte er einmitt meðlimur í sveitinni 
sem kemur fram með Eddu á tónleik-
unum. Auk tónleikanna á Rósenberg í 
kvöld kemur Edda fram með sveitinni 
í Iðnó á menningarnótt og þar verður 
frítt inn.

Á níunda áratugnum gerði Edda 

garðinn frægan með hljómsveitinni 
Módel, sem sendi frá sér smelli á borð 
við Lífið er lag og Ástarbréf merkt X. 
Í þeirri sveit lék Edda á hljómborð sem 
hún hélt á og vakti athygli fyrir vikið. 
„Svona hljóðfæri eru stundum köll-
uð „keytar“, en ég hef líka heyrt að í 
bransanum hér á landi séu þau kölluð 
Eddu Borg-hljómborð,“ segir tónlistar-
konan og hlær. „Fyrir ári sameinaðist 
fjölskyldan mín um að gefa mér svona 
hljómborð í afmælisgjöf. Dóttir mín 
gekk í það að leita svona hljómborð 
uppi á Ebay og svo var bara lagt í púkk 
og keypt. Ég hef ekki notað hljómborð-
ið enn þá og er að hugsa um að geyma 
það þangað til Módel snýr aftur.“

Blaðamaður hváir, enda vitað að end-
urkoma Módels er mörgum tónlistar-
unnandanum ofarlega í huga. Edda 
útskýrir að skipuleggjendur tónlist-
arhátíðarinnar Aldrei fór ég suður á 
Ísafirði hafi mikið reynt að fá Módel 
til að koma fram á hátíðinni á síðasta 
ári. „Það munaði litlu að það hefði tek-
ist þá, en án gríns þá erum við alvar-

lega að spá í að koma með „kombakk“. 
Frissi [Friðrik Karlsson] er fluttur 
aftur til landsins og þannig opnast 
gluggi. Eiríkur Hauksson er búsett-
ur í Noregi en hann er til, þegar rétta 
augnablikið gefst. Ég veit ekki hvort 
við myndum flytja nýtt efni því þetta 
er allt á umræðustiginu enn þá,“ segir 
Edda.

Einnig eru tímamót í starfsemi 
Tónskóla Eddu Borg um þessar 
mundir því skólinn er að sigla inn 
í sitt 25. starfsár og útskrifar senn 
sinn fyrsta nemanda af framhalds-
stigi. Þá er tónlistarkonan nánast 
tilbúin með aðra plötu þar sem hún 
syngur djassstandarda með banda-
ríska píanóleikaranum Don Randi, 
fyrrverandi hljómsveitarstjóra Frank 
Sinatra. „Það kemur í ljós hvenær sú 
plata kemur út, en ég tók hana upp 
um leið og ég vann að fyrstu sólóplöt-
unni. Um leið og ég byrjaði var eins 
og opnaðist fyrir allt heila klabbið,“ 
segir Edda.

 kjartan@fréttablaðið.is

Módel íhugar 
endurkomu alvarlega
Tónlistarkonan Edda Borg fylgir eft ir útgáfu sinnar fyrstu sólóplötu á Café Rósenberg 
í kvöld. Módel, hljómsveitin sem hún gerði það gott með á níunda áratugnum, íhugar 
endurkomu og tónskólinn hennar siglir inn í 25. starfsár sitt.

MARGT AÐ GERAST  Skipuleggjendur tónlistarhátíðarinnar Aldrei fór ég suður reyndu að fá Módel til að koma fram á Ísafirði á síðasta ári og 
Edda Borg segir litlu hafa munað að það hefði tekist. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Merkisatburðir
1561 María, drottning Skota, snýr átján ára gömul aftur til Skot-
lands eftir þrettán ára dvöl í Frakklandi.

1871 Hið íslenska þjóðvinafélag er stofnað af alþingismönnum. 
Almanak Þjóðvinafélagsins hefur komið út árlega síðan 1875.

1960 Rússar skjóta á loft gervitunglinu Sputnik 5 með hundana 
Belka og Strelka innanborðs, ásamt fimmtíu músum, tveimur 
rottum og fjölda plantna.

1964 Bítlamyndin A Hard Days Night er sýnd í Tónabíói og sló 
öll aðsóknarmet.

1991 Mikhail Gorbachev, forseti Sovétríkjanna, er settur í stofu-
fangelsi í sumarfríi sínu á Foros á Krímskaga.

Íslenskir togarar hófu veiðar í svokallaðri Smugu í Barentshafi 
þennan dag árið 1993. 

Smugan er á alþjóðlegu hafssvæði og höfðu Íslendingar 
ekki stundað veiðar þar frá því um 1960. Hins vegar höfðu 

færeyskir togarar undir hentifána 
stundað þar veiðar og landað 
aflanum meðal annars hér á landi. 
Veiðarnar 1993 vöktu strax upp 
mikla andstöðu hjá norskum og 
rússneskum stjórnvöldum, sem 
töldu að fiskurinn þar væri af 
flökkustofnum er gengju úr lög-
sögu þeirra í fæðuleit. Íslenskir 
útgerðarmenn voru á öðru máli og 
sögðu að þar sem Smugan væri á 
alþjóðlegu hafssvæði hefðu íslensk 
skip fullan rétt til veiða þar. Að 
auki töldu þeir sig eiga sögulegan 
rétt til veiða vegna fyrri veru 
sinnar á þessum slóðum.

Árið 1994 gengu veiðarnar í Smugunni glimrandi vel. 
Íslensku skipin veiddu um 37 tonn, sem skiluðu um fimm 
milljörðum í þjóðarbúið. Næstu ár fóru veiðarnar minnkandi.

Strax árið 1994 hófust samningaviðræður milli þjóðanna 
um lausn deilunnar og var hún til lykta leidd með kvótaskipt-
um í apríl 1999.

ÞETTA GERÐIST: 19. ÁGÚST 1993

Smuguveiðar hinar 
síðari hefj ast



KERTALJÓS OG NOTALEGHEIT
Sumarið líður fljótt og nú er aftur kominn tími kertaljósa á 
 kvöldin. Það er reyndar kósí að kveikja á kertum en ef veður er 
gott má sitja úti á verönd með kertaljós í luktum. Stemningin 
verður róandi og notaleg.

STOFU-
STÁSS Rakel 
Sævarsdóttir 
listfræðingur 
endurhleður 
batteríin við 
uppáhalds-
hlutinn sinn 
á heimilinu, 
píanóið. Rakel 
heldur úti bæði 
myndlistar-
galleríi og 
hönnunar-
verslun á 
netinu.
MYND/GVA

Ég hef átt misgóðar stundir við þetta píanó, 
stundum hamrað á það en líka leikið á það með 
gleði. Foreldrar mínir keyptu það svo ég gæti 

æft mig heima en ég lærði á píanó sem barn þar sem 
ég ólst upp, í Hnífsdal,“ segir Rakel Sævarsdóttir list-
fræðingur þegar hún er spurð út í uppáhaldshlutinn 
sinn. Píanóið góða skipar heiðurssess á heimilinu 
eftir að hún fékk það til eignar á fullorðinsárum.

„Pabbi hélt ræðu þegar ég gifti mig fyrir tíu árum 
og gaf okkur píanóið í brúðkaupsgjöf. Ég hef flutt 
það með mér þrisvar milli staða og það er alltaf jafn 
mikill höfuðverkur. Það þarf sérhæfða flutningamenn 
í verkið,“ segir Rakel hlæjandi. Píanóið muni þó fylgja 
henni áfram gegnum súrt og sætt.

„Það er einstaklega gott að kúpla sig út úr amstri 
dagsins með því að setjast niður við píanóið og spila. 
Eldra barnið mitt er líka farið að spila svolítið svo 
píanóið mun fylgja fjölskyldunni áfram um ókomna 
tíð. Það tekur auðvitað sitt pláss en það er falleg 
mubla.“  

Fallegir hlutir eru Rakel hugleiknir en hún heldur 
úti bæði myndlistargalleríi á netinu og vefverslun 
með íslenska hönnun. Netgalleríið muses.is fór í loftið 
árið 2009 en þar er hægt að nálgast verk ungra mynd-
listarmanna. Nýlega opnaði Rakel svo vefverslunina 
kaupstadur.is, þar sem íslensk hönnun og handverk 
er til sölu.

„Ég vildi auðvelda fólki aðgang að fallegum munum 
og koma því fallega sem skapandi fólk er að gera á 
framfæri á netinu. Það eru ekki allir sem þræða  gallerí 
eða vinnustofur listamanna en vilja nálgast unga 
 íslenska myndlistamenn og fylgjast með því sem er 
að gerast. Á muses.is er hægt að nálgast myndlist á 
auðveldan máta og auk þess setjum við upp sýningar. 
Níunda sýningin okkar verður opnuð þann 24. ágúst 
á Ísafirði,“ útskýrir Rakel. „Á kaupstadur.is má svo 
 nálgast það nýjasta í íslenskri hönnun. Það er svo 
mikill sköpunarkraftur í þjóðfélaginu og ungt fólk 
er að gera metnaðarfulla hluti, bæði í myndlist og í 
hönnun.“ ✮ heida@365.is

KÚPLAR SIG ÚT ÚR 
AMSTRI DAGSINS
HEIMILI  Rakel Sævarsdóttir listfræðingur heldur úti myndlistargalleríi á 
 netinu og hönnunarverslun. Hún leikur á píanó til að endurhlaða batteríin. 

Save the Children á ÍslandiSave th



FÓLK|HEIMILI

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

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

Margar af vinsælustu sjónvarps-
þáttaröðunum einkennast af 
fallegum leikmyndum. Reglu-

legar heimsóknir í gegnum áhorf leiða 
til þess að áhorfandinn þekkir íbúðina 
eins og sína eigin. Spænski arkitektinn 
Inaki Aliste Lizarralde hefur teiknað upp 
nokkrar af frægustu íbúðunum. Mynd-
irnar eru gerðar af mikilli nákvæmni og 
það getur tekið allt að 2tuttugu tíma að 
teikna eina íbúð. Hvert einasta húsgagn 
og gólfefni er teiknað.

FRIENDS
Íbúðirnar hjá Monicu og Rachel og 
sömuleiðis hjá Chandler og Joey koma 
fyrstar upp í kollinn hjá flestum, enda 
eru þættirnir  vinsælustu gamanþættir 
sem gerðir hafa verið. Allir ættu að 
kannast við fjólubláu veggina hjá stelp-
unum og hægindastólana hjá strákun-
um. Kaffihúsið Central Perk er auðvitað 
líka eitt af einkennum þáttanna. 

SEX AND THE CITY
Íbúð Carrie Bradshaw er ein af þeim 
frægustu. Þáttaraðirnar urðu alls sex og 
eftir það bættust við tvær kvikmyndir. 
Í hverjum þætti og báðum myndunum 
eru mynduð atriði inni í þessari litlu og 
huggulegu íbúð. Það sem einkennir hana 
er auðvitað stóri fataskápurinn, bað-
herbergið með tvær útgönguleiðir og 
skrifborðið hennar Carrie þar sem hún 
skrifar greinarnar sínar.

SEINFELD
Þættirnir um Jerry Seinfeld og félaga 
gerast að mestu leyti í íbúð Jerrys. 
Nágranni hans, Kramer, býr í íbúðinni á 
móti og skýst í heimsókn hvenær sem 
hentar honum. Mörg atriðanna gerast 
einnig á kaffihúsi Monks. 

FRASIER
Frasier-þættirnir gerðust í Seattle. Þar 
bjó hann ásamt föður sínum. Leikmynd-
in fyrir þættina kostaði hálfa milljón 
dollara en íbúðin er stútfull af hús-
gögnum eftir fræga hönnuði. Það hafa 
fjölmargir fasteignakaupendur leitað 
að íbúð með sama útsýni og íbúðin í 
þáttunum. Það er þó ekki hægt þar sem 
útsýnið er mynd sem tekin var af kletti 
í Seattle. Íbúð Frasiers var fyrsta leik-
myndin sem Inaki Aliste teiknaði.

ÍBÚÐIRNAR Í UPPÁ-
HALDSÞÁTTUNUM
EINKENNANDI  Íbúðirnar í frægustu þáttaröðunum þekkja margir. Spænski 
arkitektinn Inaki Aliste Lizarraldehefur teiknað upp nokkrar af þeim frægustu.

FRIENDS Íbúð Monicu og Rachel.

SEX AND THE CITY Íbúð Carrie Bradshaw.

SEINFELD Íbúð Jerrys Seinfeld.

FRASIER Tölvuteikning af íbúð Frasier.

CENTRAL PERK   Kaffihúsið fræga í Friends.

Nýtt námskeið hefst 26. septemberNýtt námskeið hefst 17. aprílNæsta námskeið hefst 21. ágúst 2013

Bíldshöfða 18  |  Sími 567 1466  |  Opið frá kl. 8–22



Kynningarblað Starfsmannaráðgjöf og 
heildarlausnir, ferilskrá, ráðningar og þjónusta.

ATVINNUMIÐLUN 
MÁNUDAGUR  19. ÁGÚST 2013

& RÁÐGJÖF

Fyrirtækið hefur náð góðri 
 fótfestu og byggir  starfsemina 
upp á  orðsporinu og  árangri 

þeirra verka sem við vinnum með 
viðskiptavinum okkar.  Verkefnin 
hafa mörg hver verið mjög 
 umfangsmikil og skilað  miklum 
virðisauka f yrir f yrirtæki og 
 stofnanir,“ segir framkvæmdastjóri 
Intellecta, Þórður S. Óskarsson, sem 
jafnframt leiðir mannauðsráðgjöf 
fyrirtækisins.

Umbótadrifin ráðgjöf
Ráðgjafaþjónusta Intellecta er 
f jölþætt og snertir á f lestum 
 málefnum sem tengjast rekstri 
fyrir tækja og stofnana. Meðal þess 
helsta má nefna  stefnumótun, 
 stjórnskipulag,  breytingastjórnun, 
 mannauðsstjórnun, launaráðgjöf, 
árangurslaunakerfi og verkefna-
stjórn. Til að sinna svo  breiðum 
málaf lokki hefur Intellecta á 
að skipa öflugum hópi ráðgjafa 
en það er forsenda þess að geta 
aðstoðað viðskiptavini sem vilja ná 
enn meiri árangri í sínum rekstri. 
„Til þess að geta veitt góða ráðgjöf 
þurfum við að búa yfir þekkingu og 
reynslu sem nýtist okkar viðskipta-
vinum.  Metnaður okkar  liggur í því 
að skilja aðstæður og  vandamál 
viðskiptavinarins og geta beitt 
 þekkingunni og reynslunni þannig 
að lausnin skapi raunverulegt virði 
fyrir viðskiptavininn. Eins einfalt 
og þetta hljómar, þá er þetta okkar 
kjarnastyrkur sem  viðskiptavinir 
okkar segja að aðgreini okkur frá 
öðrum,“ segir Einar Þór Bjarnason, 
einn  eigenda Intellecta og ráðgjafi.

Ráðningar stjórnenda 
Intellecta býður heildstæða ráð-
gjöf á sviði mannauðsmála. Þar 
mætti nefna uppbyggingu starfs-
mannasamtala, innleiðingu og 
framkvæmd frammistöðumats, 
uppbyggingu árangurslaunakerfa, 

 aðstoð við  úrlausn ágreinings-
mála og  aðstoð við  stjórnendur 
vegna uppsagna.  Áherslusviðið 
í  ráðningum er  lykilstarfsmenn, 
stjórnendur,  háskólamenntaðir 
sérfræðingar og upplýsingatækni-
geirinn í heild sinni. Auk þess 
hefur viðskipta vinum  boðist að 
Intellecta sjái um ráðningar í öll 
 almenn  skrifstofustörf fyrir þá. 
„Mikil reynsla er innan Intellecta 
sem  nýtist  viðskiptavinum í öllum 
málum sem snúa að ráðningum og 
öðrum  þáttum er tengjast mannauði 
fyrirtækja. Mikil áhersla er lögð á 
faglegt hæfnismat á  einstaklingum. 

Við erum valkostur þeirra sem kjósa 
að vanda til verka við  ráðningar og 
 ráðningarferlið í heild. Það er aukin 
og vaxandi krafa um að fagmennska 
í valferli sé tryggð. Allt okkar starf 
miðast við að uppfylla ströngustu 
kröfur í þeim efnum,“ segir Ari 
 Eyberg ráðgjafi. „ Flestir eru  sammála 
um að mannauður sé ein mikilvæg-
asta  auðlind fyrirtækja. Hann er 
uppspretta vaxtar og samkeppnis-
yfirburða. Árangurs ríkar ráðningar 
byggjast á faglegum  vinnubrögðum, 
 skilningi á mannlegri hegðun og 
notkun  viðurkenndra aðferða,“ bætir 
Helga Rún Runólfsdóttir ráðgjafi við.

Markvissar rannsóknir
Rannsóknir Intellecta byggja 
á markvissri nálgun, allt frá 
mótun rannsóknar til  úrvinnslu 
o g  f r a m s e t n i n g a r  g a g n a . 
 Þannig er  höfuðáhersla lögð 
á að  niðurstöður nar séu skýrt   
 framsettar og leiði  viðskiptavininn 
í átt að  umbótum.  Rannsóknirnar 
er u ý m ist  sérsn iðna r eða 
 staðlaðar en meðal helstu lausna 
e r u  v i n nu s t að a g r e i n i n g a r, 
 þjónustukannanir,  kjarakannanir 
og  stjórnendamat.

„Það birtast reglulega nýjar  lausnir 
hjá okkur og sú sem hefur komið 

sterk inn er  Stjórnendamælirinn. 
Stjórnendamælirinn er ný leið við 
stjórnendamat þar sem áhersla er 
lögð á þátttöku allra starfsmanna 
í að meta allan  stjórnendahópinn. 
Um er að ræða hnitmiðaða lausn 
sem þó gefur glögga yfirsýn yfir 
stjórnenda hópinn og  þarfir til 
 umbóta. Þessi lausn varð til í 
 framhaldi af því að  viðskiptavinir 
vildu síður nota  hefðbundna 360 
gráðu matið og því varð til þessi 
sérsniðna lausn, sem bætir upp 
 veikleika  forverans og hefur því náð 
góðri fótfestu hjá okkur,“ segir Gísli 
Árni Gíslason, ráðgjafi.

Fagmennska í ráðgjöf, 
ráðningum og rannsóknum
Intellecta er 12 ára gamalt sjálfstætt þekkingarfyrirtæki með áherslu á þróun og innleiðslu lausna sem skila árangri fyrir 
viðskiptavini. Fyrirtækið starfar á þremur meginsviðum; rannsóknum, ráðningum og rekstrarráðgjöf. Nú starfa níu einstaklingar 
sem ráðgjafar hjá fyrirtækinu og búa yfir umfangsmikilli reynslu í ráðgjöf og rekstri.

Starfsfólk Intellecta býður heildstæða ráðgjöf á sviði mannauðsmála.
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Ráðn i nga rstofa n Vi n na.
is hóf starfsemi árið 2000 
og hefur sérstaða  hennar 

frá  upphafi falist í að sérhæfa 
sig í ráðningum í störf þar sem 
 háskólamenntunar er ekki krafist. 
Um er að ræða fjölda ólíkra starfa í 
ólíkum  atvinnugreinum en Vinna.
is er eina íslenska ráðningar stofan 
sem hefur haft slíka  sérhæfingu. 
Ag la Sig r íðu r Björ nsdót t i r, 
 ráðningarstjóri Vinna.is, hefur 
starfað hjá stofunni frá stofnun. 
„Ég er búin að starfa við  ráðningar 
síðan árið 1997 en þá starfaði ég 
hjá ráðningar þjónustu Gallup. 
Árið 1999 sáum við að þörf var á 
ráðningarþjónustu sem lagði 
áherslu á þennan markhóp og  
hóf ég undirbúning að  stofnun 
 hennar. Við opnuðum Vinna.is 
árið 2000 og höfum því starfað 
óslitið í þrettán ár.“

Hnitmiðaður markhópur
Vinna.is sérhæfir sig í ráðningum 
starfsfólks sem starfar við verslun 
og þjónustu, sölu, útkeyrslu, sölu- 
og lagerstjórn, bókhald, almenn 
lagerstörf, almenn skrifstofustörf, 
iðnaðarstörf, verkamannastörf og 
önnur störf þar sem ekki er krafist 
háskólamenntunar.

Agla segir aldrei hafa  hvarflað 
að starfsmönnum að einblína 
á önnur störf. „Þetta er mark-
hópur okkar og við viljum sinna 
honum vel. Við erum í mjög góðu 

 sambandi við viðskiptavini okkar, 
hvort sem það eru fyrirtækin 
sem eru að ráða starfsfólk eða 
 umsækjendur um störf.“ 

Hún segir aðrar stofur sinna 
ráðningum allt frá framlínufólki 
og upp í störf forstjóra og því geti 
verið erfitt að halda fókus. „Mark-
hópur okkar finnur góðan stað hjá 
okkur og hefur  viðskiptavinum 
okkar þótt gott að vita af þessum 
hópi hjá okkur. Við höfum líka 
mjög góða þekkingu á þessum 
markaði og vitum hvers konar fólk 
þarf í hin ólíku störf. Þegar fyrir-
tæki leggja inn beiðni erum við 
skjót að setja okkur í spor þeirra 
og sigta út rétta fólkið.“

Eingöngu á netinu
Vinna.is var fyrsta ráðningar-
þjónustan sem starfaði eingöngu 
á netinu. „Yfirleitt gat fólk komið 
með ferilskrár í pappírsformi til 
ráðningarstofa en við höfum alla 
tíð eingöngu verið með skráningu 
á netinu. Við vorum því frum-
kvöðlar í þessum vinnubrögðum. 
Að öðru leyti er ráðningarferlið 
hefðbundið, við sendum engan 
frá okkur til fyrirtækja nema að 
hafa hitt viðkomandi fyrst og tekið 
í  ítarlegt viðtal og gengið úr skugga 
um áhuga á starfi og  fyrirtæki. 
 Viðskiptavinir okkar geta verið 
vissir um það.“

Þar sem Vinna.is er þekkt á 
markaðnum og með gott orðspor 

að sögn Öglu hefur þeim reynst 
auðvelt að ná í umsækjendur. „Öll 
störf sem við vinnum með fara 
á vefinn okkar. Auk þess höfum 
við póstlista sem telur um 10.000 
manns. Það þýðir að ef við  setjum 
auglýsingu af stað er nokkuð tryggt 
að stór hópur fólks sjái hana og 
það skiptir fyrirtækin sem leita 
heilmiklu máli. Með þessu fáum 
við inn ferskar umsóknir frá fólki 
sem hefur áhuga á starfinu og 
getum unnið hratt og örugglega 
að  ráðningunni.“ 

Eftirspurn að aukast
Við mat á umsækjendum vinna 
starfsmenn Vinna.is út f rá 
 starfsgreiningum  fyrirtækjanna 
og miða auglýsinguna út frá 
henni. „Síðan tökum við  viðtöl við 
 umsækjendur, könnum  umsagnir 
og annað sem tilheyrir hefð-
bundnu ráðningarferli.  Einnig 
stendur fyrirtækjum til boða 
 áreiðanleika- og áhættumat DSI 
(e. dependabilit y and  safet y 
instrument) frá alþjóðlega prófa-
f y r ir tæk inu SHL . Mat ið er 
ætlað til notkunar í forvali (e. 
 pre-screening) við  ráðningar í 
 almenn störf og er sértaklega 
hannað til að spá um frammi-
stöðu í framlínustörfum í þjónustu 
og  framleiðslu. Þetta öryggismat 
var staðlað að  íslenskum markaði 
og byggir á  íslenskum viðmiðum. 
Nokkur fyrirtæki hér á landi hafa 

tekið þetta í notkun og er þetta 
hluti af ráðningarferli þeirra.“

Vinna.is er með trygga og trúa 
viðskiptavini að sögn Öglu. „Við 
leggjum mikið upp úr persónu-
legri þjónustu og erum farin að 
gjörþekkja mörg fyrirtækin, þarfir 
þeirra og óskir. Enda finnst þeim 
gott að setja þessi mál í  hendurnar 
á okkur því vitum að hverju þau 

leita. Þetta er skemmtilegur 
hópur að vinna með og við erum 
mjög bjartsýn á framtíðina. Störf 
í  þjónustugeiranum eru að taka 
vel við sér undanfarið eftir að 
eftirspurn eftir slíku fólki dróst 
saman eftir hrun. Við finnum 
fyrir aukinni eftirspurn og sjáum 
enga ástæðu til annars en að vera 
bjartsýn um framhaldið.“

Skýr sýn á ráðningar 
Vinna.is var fyrsta ráðningarþjónustan til að starfa eingöngu á netinu. Stofan einblínir á störf þar sem háskólamenntunar er ekki 
krafist. Eftir að hafa starfað í þrettán ár hefur stofan traust orðspor enda spilar persónuleg þjónusta stórt hlutverk í starfsemi hennar. 

„Við leggjum 
mikið upp úr 
persónulegri 
þjónustu og 
erum farin að 
gjörþekkja 
mörg fyrirtækin, 
þarfir þeirra 
og óskir,“ segir 
Agla Sigríður 
Björnsdóttir, 
ráðningarstjóri 
Vinna.is.
MYND/GVA

Starfsmenn Vinna.is, Elín Friðjónsdóttir ráðgjafi og Agla Sigríður Björnsdóttir ráðningar-
stjóri. MYND/GVA
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Fasteignamarkaðurinn 
ehf. hefur fengið til 
einkasölumeðferðar 
glæsilegar íbúðir í nýbyggingu 
við Kirkjulund 12-14 í Garðabæ. 

Um er að ræða 32 tveggja, 
þriggja og fjögurra herbergja 
íbúðir í tveimur húsum með 
 sameiginlegum bílakjallara þar 
sem  sérstæði er fyrir hverja íbúð. 
Íbúðirnar eru 91-188  fermetrar. 
Lyftur eru í húsunum og  frábært 
útsýni er frá íbúðunum yfir 
Reykjanesið, að Snæfellsjökli, 

Esjunni, til Heiðmerkur og víðar. 
Íbúðirnar afhendast allar með 
glerlokun á svölum.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
án gólfefna en baðherbergi, þvotta-
herbergi og gestasalerni  afhendast 
flísalögð. Allar innréttingar eru 
sérsmíðaðar  eikarinnréttingar 
frá Fagus ehf. AEG-tæki verða í 
 eldhúsi og blöndunartæki verða 
frá Tengi. Kaupendur geta gert 
 breytingar á innréttingavali í 
 samráði við húsbyggjanda.

Þarna er um að ræða mjög fýsi-
legan valkost í hjarta bæjarins 
fyrir þá sem vilja minnka við sig 

en vera áfram í miðbænum og 
njóta allra þæginda sem því fylgir, 
svo sem nálægðar við heilsugæslu, 
verslanir og aðra þjónustu sem í 
miðbænum er.  

Byggingaraðili hússins er 
 Kristjánssynir ehf.  byggingarfélag, 
sem hefur verið starfrækt við 
góðan orðstír frá árinu 1971. 
 Arkitekt hússins er Guðmundur 
Gunnlaugsson, FAÍ.

Eignirnar eru til sýnis eftir 
samkomulagi við starfsmenn Fast-
eignamarkaðarins og munu þeir 
útvega áhugasömum kaupendum 
allar upplýsingar um eignirnar. 

Nýtt og glæsilegt í Garðabæ

Glæsileg 
 fjölbýlishús 
eru að rísa við 
Kirkjulund í 
Garðabæ.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

Fallegt 410,7 m2 einbýlishús á tve-
imur 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 sunnaverðu. V. 76,0 m.

Þrastarhöfði 29 - 270 Mosfellsbær 

Stórikriki 21 - 270 Mosfellsbær 

95,7 m2 4ra herbergja endaíbúð á 
jarðhæð í 8 íbúða 2ja hæða fjölbýlishúsi 
við Laufrima 6 í Reykjavík.  Sér inngan-
gur og timburverönd. V. 25,9 m.

Laufrimi 6 - 112 Reykjavík 

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.

Breiðavík 18 - 112 Reykjavík  

Björt og vel skipulögð 97,1 m2, 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi 
við Löngumýri 59 í Garðabæ. Íbúðin 
skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, stofu og þvot-
tahús. Íbúðinni fylgir sér geymsla í 
kjallara. V. 27,9 m.

Mjög flott fullbúið 141 m2 skrifstofuhús-
næði á efstu hæð í 4ra hæða lyftuhúsi 
við Hlíðarsmára 9 í Kópavogi. Eignin 
skiptist í dag í tvær skrifstofur, opið 
rými, salerni og eldhúskrók. Kerfisloft 
með góðri lýsingu og linoleum dúkur á 
gólfum. Sameign er snyrtileg. V. 21,7 m.

Langamýri 59 - 210 Garðabær  

Hlíðasmári 9 - 201 Kópavogur  

259,9 m2 atvinnuhúsnæði við Völuteig 
6 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í 136,0 
m2 jarðhæð og 123,9 m2 milliloft hæð. 
Lækkað verð. V. 21,5 m.

Völuteigur 6 - 270 Mosfellsbær 

 
Úlfarsbraut 18-20 - 113 Úlfarsfellsdal 
521,5 m2 byggingarlóð með steyptri plötu við 
Úlfarsbraut 18-20 í Úlfarsfellsdalnum. Fyrir 
liggja samþykktar byggingateikningar af 
parhúsi á tveimur hæðum með risi. V. 16,9 m.

 
Hraunbær 10 - 110 Reykjavík 
Björt og vel skipulögð 84,3 m2 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð við Hraunbæ 10 í Reykjavík. 
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, hol, 
baðherbergi, þvottahús, stofu og eldhús. 
Íbúðinni fylgir sér geymsla í kjallara.  
V. 19,5 m.

 
Barónsstígur - 101 Reykjavík 33,3 m2 
Ósamþykkt 2ja herbergja, kjallaraíbúð við 
Barónsstíg 31 í Reykjavík. Eignin er þarfnast 
lagfæringa og endurbóta. V. 7,9

Laus strax

Laus strax
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Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Auður Kristinsdóttir
Lögg. fasteignasali

audur@fasteignasalan.is

Vegna 
mikillar sölu 
vantar eignir 

á skrá!

Opið hús þriðjudaginn 20. ágúst kl. 17:30 - 18:00
Hörgshlíð 2, sérinngangur vesturenda

3ja - 4ra herb. íbúð með stæði í bílakjallara, 104,3 fm, Íbúðin sjálf er 88,3 fm 
og bílastæðið er 16 fm. Tengt fyrir þvottavél á baði. Tvískiptur sérgarður og 
2 svalahurðir. Björt og falleg íbúð. Getur verið laus við kaupsamning.

verð 32,5 m

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

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Finndu okkur á Facebook

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur

Save the Children á Íslandi



Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

þjónustu og skóla.

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

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

REYKJAVÍKURVEGUR- 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.

HÖRGSLUNDUR- GARÐABÆ
- Vandað 344,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum neðarlega 

í Lundum. Frábært fjölskylduhús. Nýl. innréttingar í eldhúsi.
- Geta verið allt að 7 svefnherbergi.Tvöfaldur bílskúr.
- Skjólgóð verönd til suðurs. 
- Matjurtagarður á baklóð.

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

garðskála. Einstök staðsetning.
- Eign sem vert er að skoða.

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

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.

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.
- 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 staðsetning. Stutt í skóla og leik-

skóla. 

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

KÓPAVOGSBARÐ-KÓPAVOGI.
- Glæsilegt og vel hannað parhús á tveimur hæðum.
- Verulega lofthæð og miklir gluggar á efri hæð.
- Svalir til suðurs og verönd til suðurs og vesturs..
- Frábær staðsetning.

FROSTAFOLD - REYKJAVÍK.
- Björt 70,7 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð í lyftuhúsi.
- Rúmgóðar svalir til vesturs og suðurs. Húsvörður. 
- Sér bílastæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. 
 - Hús að utan er nýlega viðgert og málað.

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

3JA HERBERGJA 4RA- 6 HERBERGJA SÉRBÝLI

26,4 millj. 49,9 millj.

72,9 millj.36,5 milllj.

77,0 millj.

35,5 millj.

24,9 millj.

34,9 millj. 

16,9 millj.
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22,9 millj.

25,4 millj.

BRÆÐRATUNGA LANGALÍNA 33-35

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

PARHÚS

2JA HERBERGJA

SUMARHÚS

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

49,2 millj.

VEGNA MIKILLAR 
SÖLU ÓSKUM  

VIÐ EFTIR 
ÖLLUM STÆRÐUM 

OG GERÐUM 
EIGNA Á SKRÁ.

HEILSÁRSHÚS Á ÞINGVÖLLUM.

Byrjunarframkvæmdir að 195,5 fm. sumarhúsi/heilsárs-
húsi á fallegum stað í Heiðarbæjarlandi, á Þingvöllum, 
Bláskógabyggð. 

Lóðin er um 7.000 fm. að stærð, leigulóð frá Land-
búnaðarráðuneytinu til 50 ára, vaxin trjám. Stórkostleg 
staðsetning nánast alveg við vatnið með gríðarlega 
skemmtilegu útsýni. Hægt er að aka alveg að bústaðnum 
um hlið og vegarslóða. Sökklar að sumarhúsinu eru 
komnir og allar vinnuteikningar fyrirliggjandi. 
Borhola er í landinu fyrir kalt vatn. 

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

 

ÁLFABREKKA- KÓPAVOGI.
- Glæsilegt einbýlishús á fallegri lóð með miklum veröndum og skjólveggjum.
- Eignin er hæð og kjallari 243,0 fm. að stærð að meðt.30,7 fm. bílskúr
-  Stórar stofur. Sjónvarpsstofa. Hjónasvíta. Nýlegt eldhús. 
- Víðáttumikils útsýnis nýtur frá eigninni.

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

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.

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.

 

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. 

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

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.

SUMARHÚS Í LANDI LÆKJARHVAMMS, BLÁSKÓGAB.
- 70,8 fm sumarhús á 8.180 fm. eignarlóð.
- Mikill gróður. Grafará rennur um landið. Veiðiréttur.
- 100 fm. viðarverönd við bústaðinn.
- Frábær fjallasýn í allar áttir.

SUMARHÚS Í LANDI KÁRASTAÐA Á ÞINGVÖLLUM.
Sumarbústaður innan þjóðgarðsins með stórkostlegu útsýni yfir vatnið og fjalla-
hringinn. Landið er leiguland 10.000 fm. að stærð, allt girt og með læstu hliði. Góð 
lofthæð í bústaðnum. Timburverönd á þrjá vegu. Heitur pottur. Ræktun á landinu er 
gróskumikil, birki og aðrar tegundir. Möguleiki á uppsátri fyrir bát.

ÁRMÚLI- SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
- Mikið endurnýjað og gott 790,8 fm. skrifstofuhúsnæði
-  3. hæð skiptist í tvö um 235,0 fm rými og 4. hæðin skiptist í tvö 160,0 fm. rými.  
- Miklar og góðar tölvulagnir eru í húsnæðinu. 
- Lóðin er frágengin og malbikuð og með góðum bílastæðum.

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI 3JA HERBERGJA

ATVINNUHÚSNÆÐI

34,9 millj.

49,2 millj.

19,5 millj.

55,0 millj.

38,9 millj.
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SUMARBÚSTAÐIR

EFRI SÉRHÆÐ

Mýrarás - Reykjavík
Mjög fallegt 255,7 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 46,5 fm. tvöföldum bílskúr í Seláshverfi. Byggt var við suðvestur-
hlið hússins fyrir nokkrum árum síðan. Ofan á þaki viðbyggingar er útsýnisverönd /svalir.  Nýlegar innréttingar eru í eldhúsi. 
Stórar stofur með arni og mikilli lofthæð. 5 herbergi. 2 baðherbergi. Falleg afgirt lóð með veröndum og lýsingu. Verð 77,0 millj.

Ystasel – Reykjavík.
Stórglæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað 333,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á afar fallegum, grónum og skjólsælum 
stað í neðra Breiðholtinu.  Á neðri hæð hússins eru tvær 2ja herbergja aukaíbúðir og er önnur þeirra samþykkt.  Lóð hússins var 
algjörlega endurnýjuð árið 2009. Stór útiarinn er á baklóð. Húsið hefur verið algjörlega endurnýjað hið innra, t.d. gólfefni, innrétt-
ingar, eldhús, baðherbergi, tæki, innihurðir hækkaðar og breikkaðar, loft tekin niður á hluta, raflagnir, gler o.fl.  Virkilega fallegt og 
vandað hús á fallegum og grónum stað þaðan sem stutt er í alla þjónustu, skóla og slíkt. Verð 98,5 millj.

YSTASEL MÝRARÁS

FUNALIND- KÓPAVOGI.
- Falleg 115,4 fm. íbúð á efstu hæð.
- Verulega aukin lofthæð og skjólsælar suðursvalir.
- Stórir gluggar til vesturs í stofu. 2 herbergi.
- Húsið í góðu ástandi. Sameign til fyrirmyndar. 33,9 millj.



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 JAKASEL 7 
- FALLEG EIGN Í GRÓNU HVERFI

Fallegt og vel skipulagt 252,2 fm einbýlishús á tveimur hæðum með frístand-
andi 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.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 20.ágúst milli kl. 17:30 og kl. 18:00.   
V. 51,4 m. 3061

 HÖRGSLUNDUR 9 
- EINBÝLI Á FÍNUM STAÐ 

Fallegt og mjög vel skipulagt einbýlishús á einni hæð sem hentar einstaklega 
vel fyrir stóra fjölskyldu. 4 svefnherb, geta verið 5-6. Talsvert endurnýjað hús á 
einstaklega góðum stað i lundum steinsnar frá mikilli þjónustu.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 19.ágúst milli kl. 17:30 og kl. 18:00. 
V. 69,9 m. 2938

 ÞÓRÐARSVEIGUR 24 
- 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. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 19.ágúst milli kl. 17:30 og kl. 18:00. 
V. 24,9 m. 2953

 STEINAGERÐI 7 
- AUKAÍBÚÐ

Mikið endurnýjað og vel skipulagt 243,7 fm einbýlishús með ca 80 fm 3ja 
herb. aukaíbúð í kj. og 33,6 fm bílsk. Aðalrýmið er hæð og ris, skiptist í forst., 
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 aukaíbúðina af. Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 20.ágúst milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 61,9 m. 3064

 HJALLABRAUT 33 
- HAFNARFJÖRÐUR

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.   
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 20.ágúst frá kl 17:30 - 18:00 V. 33,9 m. 3058

 LANGAMÝRI 26 - GARÐABÆ  
- GLÆSILEG ÍBÚÐ

Til sölu glæsileg 3 herbergja íbúð á annarri hæð (efri hæð) í fjölbýlishúsi. Sér 
inngangur. Parket. Sér þvottahús á hæð. Mikil lofthæð er í stofu. Suður svalir. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 20.ágúst milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 26 m. 
3085

 SUNNUBRAUT 35 - KÓPAVOGI 
- NÁTTÚRUPERLA VIÐ SJÁVARSÍÐUNA.

Glæsilegt og mjög vel skipulagt einbýlishús á góðri sjávarlóð við Sunnu-
braut í Kópavogi samt. 274,5 fm m. bílskúr. Húsið er talsvert endurnýjað og 
staðsetning er ein sú besta á höfuðborgarsvæðinu. Allt að fimm svefnherbergi 
og þrjár stofur. Einstakt sjávarútsýni. Sólskáli og 70 fm harðviðarverandir til 
suðurs ásamt heitum potti. V. 91,0 m. 3040

 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. V. 79,5 m. 3034

 VESTURBRÚ  
- GLÆSILEG ÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI

Glæsileg 182 fm íbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í bílageymslu. Einstak-
lega vönduð íbúð í nýl. lyftuhúsi. Innangengt í bílageymslu. Íbúðin er með 
vönduðum innréttingum. Frábær staðsetning. Fallegt útsýni. Eftirtektarverð 
eign !  V. 64,0 m. 3041

 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 og samanstanda af tveggja, þriggja, fjögurra og fimm herbergja 
íbúðum. Húsið er byggt af Sérverk sem er þekkt fyrir vönduð og góð vinnu-
brögð. Verð frá 22,0 - 44,0 m. 2326

 HRAUNPRÝÐI - GARÐABÆ. 
NÝ GLÆSILEG RAÐ OG PARHÚS 

Glæsileg ný fjölskylduvæn parhús á einni hæð ásamt opnu bílskýli. Húsin 
afhendast fullfrágengin með vönduðum innréttingum og fataskápum frá HTH. 
Gólfefni eru flísar og parket frá Byko ásamt hreinlætis og blöndunartækjum. 
Einstaklega vel skipulögð hús á einni hæð Verð 56,9 millj.  182 fm endahús nr. 
6 og 12 einnig til sölu Verð 59,9 millj.   2877

 LINDARGATA 37 
- NÝJAR GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í SKUGGANUM. 

Á Lindargötu 37 byggir Mannverk fjölbýlishús á 11 hæðum, alls 31 íbúð. Undir 
húsinu er bílakjallari áþremur 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
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 EINBÝLI

Glitvellir - einbýli
Fallegt og vandað einbýlishús á einni hæð með innbyg-
gðum bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, snyrtingu, gang, 
fjögur herbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, sjónvarp-
shol, stofu og opið eldhús.  V. 49,7 m. 3066

Eikjuvogur
Vel skipulagt 194,5 fm einbýlishús á einni hæð með innby-
ggðum 32 fm bílskúr. Að auki er undir húsinu stórt óskráð 
rými í kjallara með ágætri lofhæð og sér inngangi. Í 
eigninni eru fjögur svefnherbergi, tvær stofur og sólskáli. 
Stór og fallegur garður. Eignin er laus til afhendingar. V. 
57 m. 3073

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

Bakkagerði 1 - m. aukaíbúð. 
3ja hæða steinhús í lítilli botnlangagötu með aukaíbúð 
í kjallara og bílskúr. Samtals stærð er 230,2 fm. Húsið 
er 3ja herbergja íbúð kjallara og efri hæð og ris ásamt 
bílskúr. Bílskúr við hlið hússins er 36 fm.  V. 47 m. 3050

Sefgarðar  16 - Seltjarnarnesi 
Fallegt einstaklega vel skipulagt og vel með farið einbýli 
samt. 193 fm m. innb. tvöf. bílskúr.  Allt að fjögur svefn-
herbergi. Góður ræktaður garður. Hús teiknað af Kjartani 
Sveinssyni.  Afgirt verönd. V.  66,0 m. 3044

Lindarsel 9 - Glæsilegt 2ja hæða einbýli. 
Frábærlega staðsett og rúmgott 353,6 fm einbýlishús 
í Seljahverfi með fallegu útsýni yfir borgina. Innbyg-
gður 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.  V. 64,7 m. 3019

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

Sunnuflöt - Garðabær
Eitt af stærstu einbýlishúsum landsins og stendur innst 
í botnlangagötu við Sunnuflöt í Garðabæ. Húsið sem er 
fokhelt er á tveimur hæðum og er samtals 932,0 fm að 
stærð. Glæsileg hönnun og glæsilegt útsýni. Húsið er 
hannað af GASSA arkitektum. Lóðin er 1.590 fm að stærð 
og er öll afgirt með steypuvirki og gert ráð fyrir sjálfvirkri 
lokun inn á bílastæði. Húsið er skráð á byggingarstig 4 
“fokheld bygging” V. 69,8 m. 2065

 PARHÚS/RAÐHÚS

Stuðlaberg - raðhús ásamt bílskúr 
Fallegt 130 fm raðhús ásamt 18 fm bílskúr. Á neðri hæð 
er forstofa, snyrting, eldhús með boðrkrók, stigahol og 
stofa. Á efri hæð er sjónvarpshol, þvottaherbergi, þrjú 
svefnherbergi og baðherbergi. Björt og falleg eign á 
rólegum stað.   V. 41,5 m. 3069

Endaraðhús við Árakur í Garðabæ. 
Glæsilegt endaraðhús 219,5 fm með innbyggðum bílskúr 
sem er 29,4 fm samtals 248,9 fm. Eignin er á frábærum 
stað í Akralandinu í Garðabæ með svölum til vesturs og 
góðri lóð til austurs og vesturs. Húsið er fullfrágengið og 
innréttað á smekklegan og afar vandaðan máta. Allar 
innréttingar eru sérsmíðaðar og afar vandaðar. 5 svefn-
herbergi samkvæmt núverandi skipulagi. V. tilboð 2830

Blikahjalli  - glæsilegt endaraðhús
Mjög vel staðs. endaraðh. á 2.h.í Suðurhlíðum Kópavogs. 
Húsið 242,6 fm m 32 fm bílsk. Mikið útsýni. Vand. innrétt., 
parket og flísar, glæsil. útsýni af suðursv. Góður garður. 
V. 54,9 m. 2900

 HÆÐIR

Gnípuheiði 7 - efri hæð og bílskúr. 
Falleg efri sérhæð í frábærlega vel staðettu húsi ásamt 
bílskúr. Íbúðin er 128,6 fm og bílskúr 28,0 fm. Fallegar 
innréttingar. Glæsilegt útsýni. Tvö svefnherb. mögul. á 
þremur. Bílskúr í lengju skúra. Laus strax.  V. 37,5 m. 3076

 4RA-6 HERBERGJA

Engihjalli 17 - góð íbúð 2.hæð
Rúmgóð og björt 4ra herbergja 97,4 fm íbúð á 2. hæð í 
lyftuhúsi. Íbúðin er með tvennum svölum sem snúa til 
suðurs og vesturs. Fallegt parket á gólfum. Íbúðin er laus 
til afhendingar. V. 18,9 m. 2959

 3JA HERBERGJA

Veghús - lyftuhús - laus fljótlega.
Falleg mjög vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í 
góðu lyftuhúsi (tvær lyftur). Snyrtileg sameign. Tvö góð 
herbergi. Flísalagt baðherb. Rúmgott eldhús og sérþvot-
tahús. Íbúðin getur verið laus mjög fljótlega.  V. 22,5 m. 
3056

Blásalir - 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

Vættaborgir 90 - neðri hæð. 
Mjög góð 82 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í tvíbýlishú-
si/ raðhúsi á mjög góðum stað í Grafarvogi. Húsið var 
byggt 2002. Íbúðin er nýmáluð. Gert ráð fyrir sérverönd til 
suðurs. Laus strax sölumenn sýna.  V. 22,7 m. 3042

 2JA HERBERGJA

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

Vesturgata í hjarta borgarinnar
Glæsilegt og virðulegt 248,3 fm verslunarhúsnæði á tve-
imur hæðum í miðborg Reykjavíkur. Frábær staðsetning 
og gríðarleg umferð af gangandi fólki er á þessu svæði. 
Eignin hentar því fyrir hvers konar verslun, þjónustu og 
veitingarekstur. Nánari upplýsingar veitir Reynir Björns-
son löggiltur fasteignasali. V. 99 m. 3065

X 
X

FERJUVAÐ 1-3 
- NÝJAR ÍBÚÐIR LAUGARÁSVEGUR - GLÆSILEGT ÚTSÝNI.

Glæsilegt og bjart ca 235 fm parhús á tveimur hæðum auk koníaksstofu í útsýnis turni með glæsilegu útsýni yfir Laugardalinum. Einstök staðsetning þar sem lóðarmörk liggja að 
dalnum og fallegur garður í rækt. Eignin er innréttuð á fallegan máta með innbyggður bílskúr.  
Nánari upplýsingar gefur Reynir Björnsson, löggiltur fasteignasali í síma 588-9090 eða 895-8321. V. 85 m. 2057
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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  og örstut t  í  út i vista r-
paradís 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   SELD        

601  147,7   SELD  

602  108,7   SELD        

603  108,7   Já        4

604  115,4   SELD  

3

3
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4

4

4

4

4

4

5

5
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5

5

VVVeVeVeVeVeVe ðrðrðrðrð:: 3 31,9 - 49

Herbergi: 3-4 

Stærðir: 108um og útsýni í 5-6 hæða

bókið skoðun

Herb: 5-6
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39,5-62

Stærð: 109,2-151,4 fmHerb. 3-4

Herb: 5-6

Opið
hús

Fallegt og mikið endurnýjað fjölskylduraðhús 
með fallegum suðurgarði. Húsið skiptist í 4-5 
svefnherbergi, aðalbaðherbergi, stórt 
þvottahús, góðar stofur, glæsilegt eldhús, 
gestabaðherbergi, forstofa, og bílskúr sem 
nýttur er í dag sem stórt svefnherbergi/ 
vinnuherbergi.  

Staðsett í rólegri götu þar sem stutt er í ýmsa 
þjónustu.

Uppl. Sigríður söluf, gsm: 699 4610

Verð: 57,5m

Herbergi: 6 

Stærðir: 239,4 fm

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Mávanes 15 
210 Garðabær

Opið
hús

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

siggarut@fasttorg.is

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

siggarut@fasttorg.is

Sjávarlóð og sjávarútsýni 

Opið
hús



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

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir  
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk Fax 535 1009

Langagerði 64 - 108 Rvk

Opið hús í dag mánudag 12. ágúst kl 17:30-18:00. 
Fallegt og vel staðsett einbýli á stórri lóð, innst í botnlanga. Bílskúr 
fylgir eigninni. Kjörið tækifæri fyrir handlagna. Verð: 34,4 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.

Þrastanes - 210 Gbæ
Reisulegt og fallegt 364,8 fm. einbýlishús á þremur pöllum á fal-
legum stað á Arnarnesinu. Húsið er byggt 1989. Hægt er að gera 
aukaíbúð með sérinngangi á jarðhæð. Gróið og fallegt umhverfi. 
Mögulegt að taka góða íbúð upp í. Verð 89 millj.

Frjóakur - 210 Gbæ
Sérlega vel skipulagt og gott 258,1 fm. fjölskylduhús á einni hæð 
ásamt stóru þakherbergi á þessum vinsæla stað í Akrahverfi. 
Rúmgóð hjónasvíta, 3 góð barnaherbergi stórar stofur.  
Stutt í góða skóla og verslanir og þjónustu. Verð 95,8 millj.

Mánatún - 104 Rvk
Glæsileg 90,1 fm. 2ja herb. íbúð á 3ju hæð í nýlegu lyftuhúsi á 
vinsælum stað miðsvæðis í borginni. Þvottahús innan íbúðar. 
Vandaðar innréttingar. Fallegt útsýni. Húsvörður. Gott sér bílastæði í 
bílageymslu. Góð aðkoma. LÆKKAÐ VERÐ 32,9 millj.

Laugavegur - 101 Rvk
75,8 m2, 3ja herb. íbúð með sérinngang á 2. hæð við Laugaveg. 
Laus til afhendingar strax.

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 endur-
nýjuð og hátt til lofts á miðhæð. Verð 81,8 millj. 

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

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

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

Kleppsvegur - 104 Rvk
Falleg og mikið endurnýjuð 87,4 fm íbúð við Kleppsveg. Búið að 
setja hljóðeinangrandi gler á norðurhlið hússins. Verð 23,9 millj.

Hraunbær - 110 Rvk
Góð 84,3 fm íbúð á 2 hæð við Hraunbæ í Reykjavík. Bílastæði fylgir 
ásamt hjóla og vagnageymslu auk þvottahúss. Verð. 19,5 millj.

Blásalir - 201 Kóp
Bláslir, björt  og snyrtilega 3ja herbergi 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.

Gullengi - 112 Rvk
Björt og falleg 4ra herb. íbúð í 3 hæða fjölbýli í góðu ástandi. Parket 
og flísar á gólfum. Útg. á svalir úr stofu. Þvottahús og geymsla 
innan íbúðar. Gott skápapláss. Lækkað verð 26,9 millj.

Fífurimi - 112 Rvk
134,7 m2 raðhús á tveimur hæðum með stórri timburverönd. Neðri 
hæð: Eldhús, stofa, garðstofa, salerni og þvottahús. Efri hæð: þrjú 
svefnherbergi og baðherbergi. Háaloft er yfir hæðinni.  
Laus við kaupsamn. Verð 33,8 millj.

NÝBYGGINGAR

Norðurbakki - Hfj
Um er að ræða afar góðar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi við Norðurbakka. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, nema baðherbergi og 
þvottahús verða flísalögð. Allar íbúðirnar eru með sér stæði í bílageymslu. Örfáar íbúðir eftir , hagstæð verð. Sölumenn Stakfells sýna.

Austurkór -  203 Kóp.
Um er að ræða 2ja 3ja og 4ra herb. íbúðir. Húsið er fjölbýlishús á tveimur hæðum, 8 íbúðir á hvorri hæð, 16 íbúðir í allt. Inngangar eru 
aðskildir, beint að utan í hverja íbúð. Hverjar 2 íbúðir á efri hæð deila stiga og aðkomupalli. Sameiginlegar vagna-og hjólageymslur auk 
sorpskýla eru á lóðinni fyrir framan inngangana. Öllum íbúðum á efri hæð fylgja svalir. Fyrir íbúðir á jarðhæð er verönd, sérnotaflötur á 
suðurhlið. Verð frá 19,6 millj.

OPIÐ HÚS



Stærri eignir

Hraunbraut - Kópav. Gott einbýli m. 

70 fm bílskúr.

Fallegt, mjög velviðhaldið alls 211 fm einbýli á 
góðum útsýnisstað í vesturbæ Kópavogs. Húsið er 
klætt að utan, nýl. þak, stór og góður 70 fm bílskúr 
m.snyrtingu og lítilli kaffistofu.  Snyrtileg eign á 
mjög góðum stað. Verð 49,9 m. Uppl. veitir Ingólfur 
896-5222

Glæsilegt raðhús í Staðarhverfi 

Grafarvogs

Í einkasölu glæsilegt 164,1 fm raðhús á frábærum 
stað í Staðarhverfi Grafarvogs, húsið er mikið 
endurnýjað með glæsilegu eldhúsi og baðherbergi, 
vandaðar innréttingar og gólfefni.  Í húsinu eru 3- 
herb.  Glæsilegur garður með sólpöllum fyrir framan 
og aftan.  Verð 52 milj, allar upplýsingar um eignina 
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

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. Eign í algerum sérflokki.  
Skipti skoðuð á ódýrari.  Verð 72 m. Nánari uppl. 
veitir Bárður í 896-5222 eða  ingolfur 896-5222.

Glæsilegt einbýli Kópavogsmeginn 

við Fossvoginn.

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

Miðskógar - Álftanes, einbýli á einni 

hæð.

Einbýlishús á einni hæð á frábærum stað í þessu 
nýsameinaða sveitarfélagi við Garðabæ. Húsið er 
skráð 227,7 fm. þar af er bílskúrinn sem er tvöfaldur 
46,7 fm. Fallegur fyrrum verðlaunagarður með pöllum 
og góðri aðstöðu utandyra. 4 svefnherbergi, arinn í 
stofu. Verð 45,9 millj. Uppl. Þórarinn sími 844-6353.

Austurkór - parhús á glæsil. 

útsynisstað.

Glæsileg 265 fm parhús á einstökum útsýnisstað. 
Afhendast rúmlega tilb. u. tréverk. Loft fullmáluð. 
Rafmagn verður fullfrágengið, tenglar og rofar 
frágengnir. Öll innfeld halogen ljós frágengin og ísett. 
Verð 60.5 millj. Bárður H Tryggvason sölustjóri sýnir 
eignina, gsm 896-5221.

Grafarvogur - vandað einbýli á fráb. 

stað.

Í einkasölu virðulegt og fallegt, 255 fm einbýlishús 
með innbyggðum 45,5 fm bílskúr á góðum, barn-
vænum stað í lokuðum botnlanga. Flottar stofur. 
Rúmgott eldhús. Hægt að hafa 6 svefnherbergi með 
smá breytingu. Flísar og parket á gólfum. Stutt í alla 
þjónstu og skóla. Undir bílskúrnum er 45,5 fm gott 
rými með loftræstingu, góðri lofthæð og niðurgengt 
úr bílskúr, þetta er fínt hús fyrir stóra fjölskyldu, 
frábær aðstaða fyrir bílaáhugamenn. Verð 59,5 
millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Fróðaþing 203 Kóp - Stórglæsilegt 

5-6 herberja einbýli á 2 hæðum.

Stórglæsilegt ca 280 fm einbýli á þessum rólega og 
fallega stað í námunda við Elliðavatn.  5-6 herbergi, 2 
stofur, sjónvarpsherbergi og 3 baðherbergi.  V 79,9m.  
Fallegar innréttingar sem og gólefni.  Uppl. veitir 
Ólafur í s: 820-0303.

Hálsaþing, parhús, fullbúið að utan 

fokhelt að innan

Fallegt 256fm parhús að meðtöldum 26 fm bílskúr.  
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, 3 stofur,  2 
baðherbergi, eldhús og þvottahús.  Eignin er rúmlega 
fokheld að innan en fullbúin að utan með hellulögðu 
bílaplani og lóð tyrfð með sólpalli og skjólvegg.  V. 
48,9m. Uppl. gefur Ólafur í s:820-0303

Einbýlishús við Heiðargerði 

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

Sérhæðir

Silfurteigur sérh. m/36,4 fm bílskúr

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

Sólarsalir 3 - opið hús- sérinng.

Opið hús á morgun þriðjud. 20 ágúst  
milli kl. 18-19, að Sólarsölum 3.

Í einkasölu glæsileg 140 íbúð á efstu hæð í vönduðu 
fjölbýli sem stendur á glæsil. útsýnisstað. Íbúðin er 
5 herb. upphaflega en innréttuð með 3 svefnherb.  
Íbúðin er sérl. vönduð með parketi á gólfum, sér 
þvottahúsi.Verð kr. 38.9 millj. 
Nánari uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Falleg 119 fm íbúð við Gullengi í 

Grafarvogi

Í einkasölu falleg 119 fm 4ra herb. íbúð á annari hæð 
í húsi byggðu 2008.  Rúmgott eldhús og stofur, rúm-
góðar suður svalir.  Þrjú rúmgóð herb. með skápum.  
Baðherb. með flísum á veggjum og gólfi, þvottarhús 
innan íbúðar.  Sérinngangur af svölum.  Verð 29,5 
milj, íbúðin er laus við kaupsamning.  Uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Mánatú nýleg með  Bílskýli  

Stórglæsileg 90,1 fm 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð 
ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi. Stór 
parketlögð stofa, eldhús með eikarinnréttingu og 
vönduðum tækjum. Fallegt baðherbergi m/sturtu. 
Þvottahús innan íbúðar. Húsvörður og myndavéla 
sími. V 33,9 m. Uppl. Sigþór s: 899 9787 

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 herb.

Tungusel - laus fljótlega

Nýkomin í einkasölu 88 fm íbúð á 4 hæð í góðu 
fjölbýlishúsi. Nýlegir gluggar og gler. Hús nýlega 
viðgert að utan og málað. Búið að skipta um járn á 
þaki og rennur. Verð 18.5 millj. Uppl. veitir Bárður 
í 896-5221.

2ja herb.

Mánatún 5 - íbúð 307.

Stórglæsileg 90,1 fm 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð 
ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi. Stór 
parketlögð stofa, eldhús með eikarinnréttingu og 
vönduðum tækjum. Fallegt baðherbergi m/sturtu. 
Þvottahús innan íbúðar. Húsvörður og myndavéla 
sími. V 33,9 m Uppl. Sigþór s: 899 9787

Reykjanesbær

Háseyla - Reykjanesbær.

Samtals 209 fm einbýlishús á einni hæð, þar af er 
bílskúrinn sem er tvöfaldur 51,8 fm. 4 svefnherbergi. 
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og er í góðu 
ástandi m.a. er eldhúsinnrétting og tæki ásamt 
hurðum og gólfefnum endurnýjað. Verð 37,6 m. 
Uppl. Þórarinn s. 844-6353. 

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

Fannafold 29 - Einbýli á einni hæð - Opið hús í dag á milli 17 og 17:30.
Vel skipulagt einbýli á einni hæð í rólegri 
götu. Fjögur rúmgóð svefnherbergi og stórar 
stofur með mikilli lofthæð. Endurnýjað 
baðherbergi. Stór verönd og fallegur garður 
með miklum trjágróðri. Viðhaldslítið hús á 
góðum stað. V 48,9 m 
Uppl. Sigþór s: 899 9787.

ÚLFARSBRAUT 116 - NÝJAR 5.HERB. ÍBÚÐIR

Opið hús í dag á milli 17 og 17:30. 

Falleg ný ca 145 fm, 5 herb. íbúðir með 4 
svefnherbergjum þa 1.hæð.  Fullbúin og vön-
duð íbúð með öllum eldhústækjum.  Parket 
og flísar á gólfi.  Hvíttlakkaðar innréttingar.  
Stæði í bílageymslu.  V.39.9m

Uppl. gefur Ólafur í s: 820-0303.

Austurgerði 2- Reisulegt einbýli- Opið hús þriðjudaginn 20. ágúst milli kl. 17-18

238 fm tvílyft einbýlishús með innbyggðri 
bílgeymslu á rúmlega 800 fm hornlóð, 
möguleiki er á 40 fm stækkun á húsinu 
(garðstofa) og einnig er ca 40 fm ófrágengið 
rými á neðri hæð. Fimm svefnherbergi.  Stór 
stofa og borðstofa á efri hæð.  Vandaðar 
upprunalegar innréttingar.  V. 69,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Víðimelur 57   5-herb. sérhæð - Opið hús í dag á milli 18 og 18:30. 

Góð 185 fm. miðhæð með sér inngangi 
á tveimur hæðum, tvennar svalir, fimm 
svefnherbergi, góðar stofur, parket á flestum 
gólfum. Góður suðurgarður. Frábær staðset-
tning. Bílskúrsréttur. V. 44,7m. 
Nánari upplýsingar veitir Ellert 893-
4477 

Grandavegur 39 - Vesturbær - Opið hús þriðjudaginn 20. ágúst á milli 
kl. 18:30-19:00.  

50 fm íbúð í kjallara.  Stofa með plast-
parket á gólfi.  Tvö svefnherbergi.  Eld-
hús m. ágætri innréttingu og flísum á 
gólfi.  Baðherbergi með sturtuklefa.  Sa-
meiginlegt þvottahús.  Lítil sérgeymsla í 
sameign. Óverðtryggt tæplega 10 milljón 
króna lán getur fylgt.  V. 14,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

 Vesturhús 8 - Grafarvogi. - Opið hús í dag á milli 20 og 21.
Stórglæsilegt ca 320 fm einbýli með auka 
3ja herb. íbúð (samþykkt). Glæsilegt úsýni 
m.a. Akrafjall, Snæfellsnes og fl. Örstutt 
í skóla, sund, íþróttir og óbyggt svæði 
framanvið húsið. Innréttingar hannaðar af 
Finni Fróðasyni. Tvennar svalir,  Arin í stofu, 
glæsilegt eldhús, 4 stór svefnherbergi + au-
kaíbúðin (innangengt + sérinngangur). Algört 
draumahús á draumastað. Lítill skógarlundur 
framanvið húsið.  

Ásett verð 88 millj. Skipti skoðuð á ódýrari eign. Ingólfur Gissurarson sýnir S:896-5222.

Austurkór 133-141, Vel skipulögð raðhús. - Opið hús í dag á milli 18 og 19.
Höfum tekið í sölu 5- raðhús á einni hæð við 
Austurkór í Kópavogi.  Húsin eru tilbúin að 
utan og fokheld að innan og seljast þannig 
eða lengra komin.  Verð á húsunum eru frá 
33 milj fyrir fokhelt hús, tilbúið að utan með 
grófjafnaðri lóð.  Hægt er að fá húsin tilbúin 
undir tréverk eða fullbúin.  2-3 svefher-
bergi eru í húsunum sem eru skemmtilega 
skipulögð.   
Uppl. um eignirnar veita Heiðar  

í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is eða Bárður í s:896-5221 eða bardur@valholl.is

Ásendi 8 - efri sérhæð + ris, 4 svefnherbergi.

Opið hús í dag á milli 18 og 18:30.
Mjög góð efri sérhæð + ris ca 117 fm,  4-5 
svefnherbergi.  2 baðherbergi.  Parket á 
flísar á gólfi. Falleg eldhúsinnrétting. Vel við 
haldin eign á rólegum og fallegum stað.   
V. 33,9m.   
Uppl gefur Ólafur í s: 820-0303.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 899 2907

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 661 2100

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 892 3342

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalarwww.miklaborg.is  

Glæsilegt tveggja hæða hús

4 svefnherbergi

Stofur samliggjandi.

Mikið útsýni.

Frábær staðsetning.

Gnitakór
109 Reykjavík

Verð  93,0 millj.

Einbýli tvílyft 310,6 fm

Innanhúshönnun Rut Káradóttir

Möguleiki á auka íbúð 

Bílskúr

Frábær staðsetning

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð

Góð stofa og borðstofa

Gott skipulag, eftirsóttur staður

Góðar sólríkar svalir

Eigninni fylgir bílskúr

Meðalbraut

Frostafold

200 Kópavogur

112 Reykjavík

Verð  79,9 millj.

Verð  28,9 millj.

Einbýlishús að stærð 410,7 fm

Auka íbúð á jarðhæð

Tvöfaldur bílskúr

Heitur pottur

Afgirtur garður

Stórikriki
207 Mosfellsbæ

Verð  76,0 millj.

3ja herb 112,1 fm í lyftuhúsi

Stórbrotið útsýni

Vönduð eign 

Ársalir
201 Kópavogur

Verð  31,9 millj.

Glæsilegt ríkulega innréttað einbýli
Alls um 230 fm með bílageymslu
Björt stofurými, útsýnisstofa á efri hæð
Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi

Tilboð óskast

Austurbyggð einbýli/sumarhús Falleg 2ja herbergja

Þvottahús innan íbúðar

Afgirtur góður pallur 

Stæði í bílageymslu

Berjarimi
112 Reykjavík

Verð  22,9 millj.

Friggjarbrunnur 3-5

Um er að ræða íbúðir
fyrir vandláta.
Verð frá  39,5 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 20. ágúst 17:00 - 18:00

200 Kópavogur

221 Hafnarfjörður 

Einbýli á frábærum stað með stórum bílskúr
samtals 207,5 fm.
Stofa, 5 herbergi, 2 baðherbergi, rúmgott eldhús. 
Stórglæsileg lóð með heitum potti og miklum gróðri.

Glæsilegt og vandað 230 fm einbýlishús 
Stórar stofur, 4 svefnherbergi, baðherbergi og snyrting
Stór og góð verönd með heitum potti, innb. bílskúr
Eigendur skoða skipti á minni eign

Verð  54,5 millj.

Verð  53,9 millj.

Hlégerði

Fífuvellir

Einstök lóð með stórbrotnu útsýni
Hentar sem  heilsárs eða sumarhús
Stendur á bökkum Hvítár við Laugarás.

• Nýjar og glæsilegar 4-5 herbergja lúxusíbúðir við Friggjarbrunn 3-5

• Íbúðirnar eru veglega innréttaðar, sérsmíðaðar innréttingar og hurðir

• Gólfefni eru niðurlímt plankaparket og 60x60 flísar á votrýmum

• Úlfarsárdalur er náttúruperla í göngufæri við leik-, grunnskóla og íþróttaaðstöðu

• Öllum íbúðum fylgir stæði í rúmgóðri lokaðri bílageymslu.

Nánari upplýsingar veitir

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

801 Selfoss
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Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

113 Reykjavík

113 Reykjavík

Glæsilegt 210,5 fm parhús

Aukaíbúð á fyrstu hæð 

Glæsilegt útsýni

Hellulögð innkeyrsla

Falleg 4ra herbergja endaíbúð á annarri hæð

Stæði í lokaðri bílageymslu

Rúmgóðar suðursvalir

Verð  53,5 millj.

Verð  28,8 millj.

Úlfarsbraut 62

Þórðarsveigur 21

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 20. ágúst 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS
Mánudagur 19. ágúst 17:00 - 17:30

113 Reykjavík

126,9 fm 5 herbergja íbúð
Snyrtileg og vel umgengin eign
Fallegar innréttingar
Sameiginlegur bílskúr 
Lyftublokk

Verð  33,5 millj.

Andrésbrunnur 9
OPIÐ HÚS

Mánudag 19. ágúst 17:30 - 18:00

110 Reykjavík

Skemmtileg raðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr.
Íbúðarrými um 177 fm og bílskúr um 25 fm.
Stórar stofur, rúmgóð herbergi, vandaðar innréttingar.
Frábærlega vel skipulögð hús á barnvænum stað.

Verð  52,0 millj.

Þingvað 37-47OPIÐ HÚS
Mánudag 19. ágúst 17:00 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

Mjög góð 4ra - 5 herbergja

Endaíbúð  á 7. hæð í klæddu lyftuhúsi

Frábært útsýni yfirbyggðar svalir

26 fm bílskúr. Íbúðin er 116,6 fm 

Stutt í alla þjónustu

Krummahólar
111 Reykjavík

Verð  28,5 millj.

Mjög gott verslunarpláss á góðum stað
246 fm sem skiptist í100 fm í fram rými
100 fm verkstæði, 46 fm kjallari
Laust við kaupsaming
Fyrirliggjandi teikningar um breytingar

Vitastígur
101 Reykjavík

Verð  45,0 millj.

Góð tveggja herbergja íbúð

57 fm á 2. hæð

Nýleg klæðning

Frábær staðsetning 

Kirkjuteigur
104 Reykjavík

Verð  18,5 millj.

Mjög falleg 89 fm 3ja herbergja íbúð

Sérinngangur

Ný eldhúsinnrétting og ný gólfefni

Getur losnað strax

Klukkurimi
112 Reykjavík

Verð  24,0 millj.

Stórglæsilegt 300 fm einbýlishús

5 hektara lóð með aðgengi að vatninu

Löng heimreið og næg bílastæði

Á tveimur hæðum með tvennum pöllum

Allar innréttingar eru sérsmíðaðar

Við Elliðavatn

Verð  117,0 millj.

Glæsileg íbúð

Efstu hæð

Mikil lofthæð

Lyftuhús

Árskógar
108 Reykjavík

Verð  32,0 millj.

Tveggja hæða raðhús

Vandaðar innréttingar

Góð staðsetning

Fallegt útsýni

Freyjubrunnur
113 Reykjavík

Verð  48,9 millj.

Sérinngangur

Endurnýjað eldhús

Stór afgirtur pallur

Lítið fjölbýli

Laufrimi
112 Reykjavík

Verð  25,9 millj.

Yfirtaka á Ils lánum uppá  kr. 24,7 M.

Þrjú svefnherbergi innan íbúðar

Möguleiki á fjórða svefnherberginu 

Stórar stofur og bjartar.

Auka herbergi á jarðhæð í útleigu.

Hraunbær
110 Reykjavík

Verð  27,9 millj.

Íbúð á tveimur hæðum í tvíbýlishúsi.

95,1 fm á hæð og 99 fm í kjallara eða samtals 

194,1 fm. 

Möguleiki að nýta eignina sem tvær íbúðir. 

Frábær staðsetning.

Víðihlíð
105 Reykjavík

Verð  49,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir

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

105 Reykjavík

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

Verð  42,0 millj.

Rauðalækur
OPIÐ HÚS

Þriðjudaginn 20. ágúst 17:00 - 17:30

Laust strax

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

helga@miklaborg.is sími: 899 2907



Smekklega innréttað húsnæði á jarðhæð. Skrifstofubilið skiptist í afgreiðslu, skrifstofu, rúmgott eldhús 
með vandaðri innréttingu, snyrtingu og geymslu.  Iðnaðarbilið er um 90m² að stærð með allt að 5 m. 
lofthæð sem gefur möguleika á millilofti yfir hluta bilsins. Innkeyrsludyr ca. 4,5 m á hæð. 

Húsnæðið skiptist í 6 stór vinnurými/kennslustofur, þ.a. 3 sem eru gluggalaus. 2 stór fundarherbergi 
og eitt tæknirými. Wc, þ.a. eitt með aðstöðu fyrir fatlaða auk sturtu.  Húsnæðið er skráð sem 
verslunarhúsnæði og getur hentað sem slíkt, enda 2 inngangar sem auðveldar uppskiptingu.  

Í dag er fiskvinnsla og pökkun í húsnæðinu. Leigutaki er með skammtímaleigusamning. Eignin skiptist 
í starfsmannaaðstöðu, skrifstofu, móttökurými með lyftarageymslu, pökkunarsal og vinnslusal. Inn af 
vinnslusal er ca. 150 fm. frystir. Einnig lausfrystir. Góð aðkoma og gott útisvæði, möguleiki á stækkun á húsi.

Húsnæðið skipitst í 116,2 fm. neðri hæð og 115,2 fm. efri hæð. Neðri hæðin er með góðri lofthæð 
(ca. 4,70 m.) og stórri innkeyrsluhurð (ca. 3,50 m. á hæð). Á efri hæð er gert ráð fyrir skrifstofurými. 
3ja fasa rafmangstenglar eru til staðar. Steypt milliloft. Malbikuð lóð. Byggingarstigi 4 (fokheld bygging). 

Húsnæðið er mjög vandað að innan sem utan. Húsið er allt í útleigu að undanskildu bankaútibúinu. 
Húsið er klætt að utan með álklæðningu og keramikflísum. Næg bílastæði eru við húsið. Góð 
staðsetning þar sem vinsælar verslanir og þjónusta eru í næsta nágrenni. 

Snyrtileg og hagkvæm skrifstofueining rétt hjá Smáralindinni. Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð. Skiptist 
upp í fundaherbergi með glerveggjum, eldhúskrók, stór lokuð skrifstofa og opið skrifstofurými. 
Kerfisloft og góð lýsing. Dúkur á gólfi. Lyfta. Snyrtileg sameign. 

Á jarðhæð er bankaútibú í 528,4 fm. auk 107,4 fm. starfsmannaaðstöðu. Í kjallara eru skráðar 
geymslur og snyrting samtals 223,3 fm. Húsnæðið er að mestu opinn salur. Möguleiki á að skipta 
húsnæðinu niður í aðskilin verslunar- og/eða þjónusturými. Loftræstikerfi. 

Verslunarrými með góðri lofthæð og verslunargluggum, skráð 105 fm. Opið inn í 190 fm. verkstæðis-
rými. Möguleiki á að skipta eigninni upp í fleiri einingar. Húsnæðið selst með skammtímaleigusamn-
ingum við tvo aðila. 

Á jarðhæð (396 fm.) er opið verslunarrými með góðri lofthæð og góðum sýningargluggum. Einnig er á 
jarðhæð sér-iðnaðarrými með innkeyrsludyrum. Á 2. hæð (412,3 fm.) er skrifstofuhúsnæði sem 
skiptist í 4 opin skrifstofurými, 4 lokaðar skrifstofur, 2 skjalageymslur. Lyfta er í húsinu. Næg bílastæði.

Laust strax. Framhúsið (570 fm.) er á 2 hæðum, í því er íbúð, starfsmannaaðstaða og skrifstofur. Eldra 
bakhúsið (1.166 fm.) og nyrsti og nýjasti hlutinn (880 fm.). Hátt er til lofts, samtals eru fimm stórar 
innkeyrsludyr á bakhúsunum sem eru samtengd. Næg bílastæði og athafnasvæði vestan við húsið. 

Faxafen 10, Reykjavík
Skrifstofu-/verslunarhúsnæði
668,4 fm. 
Verð  95 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Cuxhavengata 1, Hafnarfjörður
Iðnaðar-/skrifstofuhúsnæði
160 fm.
Verð  29,5 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir:

TIL SÖLU

Magnús Kristinsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1025 / 861 0511
magnus@jofur.is

Álfhella 13, Hafnarfjörður
Iðnaðarhúsnæði -  Laust strax. 
231 fm.
Verð 15,9 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir:

TIL SÖLU

Magnús Kristinsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1025 / 861 0511
magnus@jofur.is

Grandatröð 4, Hafnarfjörður
Iðnaðarhúsnæði/fiskvinnsluhús
825 fm. 
Verð 75 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir:

TIL SÖLU

Magnús Kristinsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1025 / 861 0511
magnus@jofur.is

Hlíðasmári 9, Kópavogur
Nýlegt skrifstofuhúsnæði
Á efstu hæð 141 fm. 
Verð 21,7 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir:

TIL SÖLU
Hraunbær, Reykjavík
Verslunar- og skrifstofuhúsnæði
1.338,5 fm. 
Verð 240 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir:

TIL SÖLU

Magnús Kristinsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1025 / 861 0511
magnus@jofur.is

Skipholt 21, Reykjavík
Verslunar- og þjónustuhúsnæði
339 fm.
Verð 37,9 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir:

TIL SÖLU
Suðurlandsbraut 30, Reykjavík
Verslunar- og þjónustuhúsnæði
Verð 160 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir:

TIL SÖLU

Magnús Kristinsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1025 / 861 0511
magnus@jofur.is

Bæjarhraun 24, Hafnarfjörður
Iðnaðar- og lagerhúsnæði
2.615 fm.
Verð 320 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir:

TIL SÖLU
Tunguháls 19, Reykjavík
Verslunar- og skrifstofuhúsnæði
816,4 fm.
Verð 100 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir:

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Helgi BjarnasonÓlafur JóhannssonMagnús KristinssonSigurður J. Sigurðsson Helgi Már Karlsson

TIL SÖLU TIL SÖLU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Helgi Bjarnason
Viðskiptafræðingur, MBA
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1022 / 663 2411
helgi@jofur.is
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Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

LANGAMÝRI - 3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. 
Mjög góð 97 fm 3ja herb íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum. 
Frábær staðsettning í Garðabænum Stutt í skóla og verslanir. 
Tvö svefnherbergi með skápum. . Stór og björt stofa með góðum 
suðursvölum. Eldhús með hvítum viðarinnréttingum og borðkrók. 
Þvottahús innan íbúðar. Laus strax. Verð 27,9 millj. 

HRAUNBÆR - 3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 16:30 - 17:00.
Góð 84,3 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í Árbæ. Tvö stór svefnher-
bergi og björt stofa með útg. á svalir. Góðar innréttingar og mikið 
skápapláss. þvottahús innan íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Gott 
sameiginlegt leiksvæði. Verð 19,5 millj. 

TRÖLLABORGIR - EINBÝLISHÚS
Glæsilegt 184 fm einbýlishús með innb. bílskúr.  Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi og stór og björt stofa og borðstofa. Glæsilegur 
sólpallur með heitum potti, sturtu og glæsilegu útsýni. Mikil loft-
thæð innan eignar. Fallegar og vandaðar innréttingar. Parket og 
flísar á gólfum. Glæsilegt hús í alla staði.  Stór bílskúr með millilofti. 
Verð: 55,9 millj. 

STARRAHÓLAR - EINBÝLISHÚS
Einbýlishús á tveimur hæðum samtals 258 fm þar af meðal 
tvöföldum 49 fm bílskúr. Einstaklega fallegt útsýni. Húsið þarfnast 
talsverðra endurbóta. Fjögur svefnherb. Þrjár stofur. Arinn. Stór 
sólskáli og stór sólpallur. Falleg lóð. Húsið er laust strax. Ekkert 
áhvílandi. Verð 44 millj.

FOLDASMÁRI 7 - RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ.
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 19:00 - 20:00. 
Gott 140 fm raðhús á einni hæð með innb. bílskúr á þessum eftir-
sótta stað í Kópavoginum. Íbúðarrými er 116 fm og bílskúr 23 fm. 
Tvö rúmgóð svefnherbergi. Stór og björt stofa og sólskáli. Fallegar 
innréttingar. Parket og dúkur á gólfum. Stutt í alla þjónustu.  
Verð 37,0 millj. 

GVENDARGEISLI 6 - 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:15 - 17:45. 
Falleg og björt 105 fm 4ra herbergja íbúð á annari hæð með 
sérinngangi og stæði í bílageymslu í fallegu fjölbýlishúsi. Þrjú stór 
svefnherbergi og björt stofa með suðursvölum. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar á gólfum. Falleg sameign. Gluggar á fjóra vegu.  
Verð 26,7 millj

ÆSUFELL 6 - 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 - 19:00. 
Vorum að fá í einkasölu góða 112 fm 4ra herbergja íbúð við Æsufell 
6 í Reykjavík með glæsilegu útsýni. Þrjú góð svefnherbergi með 
skápum. Baðherbergi. Geymsla/búr. Eldhús með eldri innréttingum, 
gott skápapláss og borðkrókur. Björt stofa og borðstofa með suður-
svölum. Verð 17,9 millj.

LAUFRIMI 6  - 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL.  18:00 - 18:30. 
Falleg og björt 96 fm 4ra herbergja endaíbúð á fyrstu hæð með 
sérinngangi í fallegu fjölbýlishúsi. Þrjú stór svefnherbergi og björt 
stofa með skjólsælli verönd. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á 
gólfum.  Barnvænt hverfi og stutt í alla þjónustu. Verð 25,9 millj

BARÓNSSTÍGUR - 3JA HERBERGJA
Falleg og mikið endurnýjuð 64,7 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í miðbæ 
Reykjavíkur. Stórt svefnherbergi og tvær stórar og bjartar stofur (lítið 
mál að haf 2 herb. og stóra stofu). Góðar innréttingar.  Parket og 
flísar á gólfum. Góð sameign. Að utan hefur húsið nýl. verið lagfært 
og málað. Verð 21,9 millj. 

VÆTTABORGIR - 3JA HERBERGJA.
Falleg 3ja herbergja íbúð á 1.hæð í tvíbýli með sameiginlegan 
inngang með efri hæð. Flísalagt baðherbergi. Eldhús með ágætri 
innréttingu. Stofa og borðstofa með útgengi í suðurgarð. Tvö svefn-
herbergi. Sérþvottahús og sérgeymsla eru innan íbúðar. Laus strax. 
Verð 22.7 millj.

HLÍÐASMÁRI - SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
Fullbúið gott 141 fm skrifstofuhúsnæði á efstu hæð í 4ra hæða lyftu-
húsi við Hlíðarsmára 9 í Kópavogi. 
Eignin skiptist í tvær skrifstofur, opið rými, salerni og eldhús-
krók. Kerfisloft með góðri lýsingu og dúkur á gólfum. Sameign er 
snyrtileg. Gott útsýni. LAUS STRAX. Verð 21,7 millj.

ÁLFHELLA - IÐNAÐARHÚSNÆÐI
Gott 231 fm iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum. Góð lofthæð, háar 
innkeyrsludyr. Neðrihæð er stór salur, innkeyrsludyr og anddyri. 
Efrihæð er opið rými með gluggum. Húsnæðið er fokhelt að innan. 
Gott malbikað bílaplan og góð aðkoma. LAUS STRAX.  
Verð 15,9 millj

DIGRANESVEGUR - EINBÝLISHÚS
Einbýlishús sem er kjallari og hæð auk bílskúrs. Á hæðinni eru 
stofur, eldhús, baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Í kjallara eru 
þvottahús, tvö herbergi, snyrting og geymslur. Eignin er laus nú 
þegar, ekkert áhvílandi. Verð 44,6 millj.

ENGIHJALLI - 4RA HERBERGJA
Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Ágæt innrétting 
í eldhúsi. Flísalagt baðherbergi. Þrjú svefnherbergi. Tvennar svalir. 
Þvottahús á hæðinni. Eignin er laus nú þegar, ekkert áhvílandi.  
Verð 18,9 millj.

NORÐURBAKKI - 3JA HERBERGJA
Glæsileg 107 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu í nýlegu fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta stað við höfnina 
í Hafnarfirði. Tvö stór svefnherbergi. Björt stofa með vestursvölum, 
Fallegt baðherbergi. Mikið er lagt í innréttingar og lýsingar.   
LAUS STRAX. 

HJALLABRAUT - 3JA HERBERGJA
Falleg og björt 100 fm 3ra herbergja íbúð á þriðju hæð  í fallegu 
fjölbýlishúsi. Þrjú stór svefnherbergi og björt stofa með stórum 
svölum. Gólfefni, parket og flísar.  Falleg sameign. Góð staðsetning. 
Laus strax. Verð 19,9millj

SUMARBÚSTAÐUR - BORGARFIRÐI
Mjög góður og vel byggður sumarbústaður á fallegum stað í Borgar-
firði. Þrjú svefnherbergi og eru kojur í tveimur. Ágæt stofa og eldhús 
með útgengi á verönd með heitum potti. Baðherbergi með sturtu. 
Komnir eru sökklar fyrir 12-14 fm gestahúsi. Verð 11,8 millj.

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

SUMARHÚS - ÚTEY 
Vorum að fá í sölu 56 fm sumarhús á 5000 fm eignarlóð í landi 
Úteyjar við Laugarvatn. Húsið sem flutt var á lóðina á þessu ári 
stendur á steyptum sökkli og er stór timburverönd byggð við bú-
staðinn. Stórar og bjartar stofur. Stórt svefnherbergi, sem áður var 
tvö. Falleg skjólgóð lóð. Verð 15,9 millj.

SUMARHÚS BÖÐMÓÐSSTÖÐUM
Vorum að fá í sölu 65 fm sumarhús á fallegri 3,3 hektara eignarlóð. 
Í húsinu eru þrjú svefnherbergi og björt og stór stofa. Góðar inn-
réttingar. Baðherbergi með sturtuklefa. Stór verönd við bústaðinn. 
Lóðin er falleg og skjólsæl með miklum trjám. Verð 15,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

  



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

 
Sefgarðar 170 Seltjarnarnesi 
Glæsilegt einbýlishús við þessa 
fallegu götu. Húsið er 193 fm með 
tvöföldum bílskúr. Einstaklega vel við 
haldið hús á frábærum stað. V 66 millj. 
Allar upplýsingar Sigurður s 616 8880

 
Kópavogsbraut 4
Glæsileg húseign í vesturbæ Kópa-
vogs. Parhús ( tvær íbúðir) Önnur 
íbúðin er 122.6 fm með bílskúr en hin 
er 155.5 fm. Lóðin er um 2000 fm þar 
sem ma. er heitur pottur. Allar uppl. 
Sigurður í s 616 8880 

 
Ránargata 6 Grindavík
Fallegt 207 fm einbýlishús þar af 
bílskúr 55.4 fm á góðum stað. Mikið 
endurnýjað, mjög gott ástand á öllu. 
Stór bílskúr og lóð með verönd og 
palli. Verð 27.5 millj. Allar upplýsingar 
gefur Sigurður sima 616 8880

 
Sóltún 3ja herb.
Falleg 84,9 fm 3ja herbergja íbúð í 
einkasölu með glæsilegu útsýni á 6. 
hæð (efstu) í lyftublokk í Sóltúni.  
Verð 29,9m Uppl. gefur Ísak s 822 5588

 
Fífusel - Falleg 1. hæð
Þingholt kynnir í einkasölu 105,9 fm. 
4ra herbergja íbúð á 1 hæð við Fífusel. 
Allar frekari upplýsingar veitir Ísak í 
síma 822 5588

 
Álfaskeið - Bílskúr
Falleg MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 62,1 fm 
2ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt 23,7 
fm. bílskúr, samtals 85,8 fm. á 3. hæð 
í góðu fjölbýli. Nánast yfirtaka á láni. 
Uppl. gefur Ísak s 822-5588

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

 
Vesturgata 21 c 101
Í sölu eða leigu glæsilega 83,3 fm 2ja 
herbergja efri sérhæð í vönduðu húsi, 
byggt 2006 LAUS STRAX  Verð 31,8 m 
Uppl. gefur Ísak

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

 
Snorrabraut 
Mjög gott  67,1 fm verslunarhúsnæði á 
jarðhæð/götuhæð á horni Hverfisgötu 
og Snorrabraut.

Uppl. Ísak s 822-5588 

 
Bæjarlind - Verslunarhús-

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

 
Dalvegur - Iðnaðar/Verslh.
 Gott  144,1 fm iðnaðarpláss í ein-
kasölu á frábærum stað í Kópavogi. 
Góðar innkeyrsludyr eru á húsnæðinu 
og gönguhurð við hlið hennar, bjartur 
vinnslusalur. V 29 m 
Uppl. gefur Jonni s 772-3600

 
Rauðarárstígur - Verslun-

arhúsnæði
Vorum að fá í sölu tvö verslunarpláss 
sem eru 122,2 fm og 85,3 fm.  
Húsnæðið er frábærlega staðsett 
og getur hentað fyrir ýmiskonar 
starfsemi.  
Uppl. Ísak S 8225588

 
Klausturhólar B-gata 9
 Fallegur 54,5 fm bústaður með svef-
nlofti. Stór verönd með skjólveggjum. 
Rafkynntur pottur. Eigendur eru að 
leyta að raðhúsi/einbýli á Selfossi. 
Uppl. gefur Ísak 822-5588

 
Kollafjörður - 2,5 ha. land.
u.þ.b. 2,5 ha skógivaxið/eignarland 
nefnt Lundur í Kollafirði Reykjavík. 
Tækifæri fyrir þá sem kjósa að búa 
nálægt borginni. 80 fm sumarhús í 
slæmu ástandi er á landinu. Uppl. 
gefur Ísak s 8225588.

 
Skeiða- og Gnjúpverjahrep 
Áhugavert land til sölu sem er u.þ.b 50 
ha. og er í landi Engjarima í Skeiða- og 
Gnjúpverjahrep.  Landeigandi hefur 
látið skipuleggja nokkrar sumar-
bústalóðir á landinu. Verð 27,8m 
Ýmis skipti.

Bakarí - Kaffihús

Þingholt fyrirtækjasala  
kynnir í einkasölu gott bakarí 
og Kaffihús í Austurhluta 
Reykjavík. Viðskipta tækifæri 
fyrir bakara.

Bakaríð og kaffihúsið er 
rekið í 220 fm leiguhúsnæði 
í úthverfi í austurhluta 
borgarinnar. 

Uppl. gefur Jonni  
í síma 772-1757

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

 
Stekkjahvammur - Hf-  Raðhús 
Mjög gott 227,4 fm. raðhús á tveimur hæðum þar 
af er bílskúr 26,3 fm.. Eignin skiptist m.a í  eldhús, 
stofu, borðstofu og þvottahús. Á efri hæð eru þrjú 
góð herbergi, hjónaherb. með fataherb. inn af, 
baðherb. og sjónvarpshol. Á rislofti er gott alrými 
með geymslum inn af. Verð 44,9 millj.

 
Þrastarás - Hf. -  Einbýli 
Sérlega vandað fullbúið 320 fm tvílyft einbýlishús 
með stórum tvöföldum bílskúr mjög vel staðsett á 
útsýnisstað í Áslandshverfinu í Hafnarfirði. 5 góð 
svefnherbergi. Vandaðar innréttingar og gólfefni eru í 
húsinu. Gegnheilt rauðeikar parket og flísar, gólfhiti. 
Fullbúin afar vönduð eign í sérflokki. Glæsileg lóð.

 
Mánastígur - Hf. - Einstök eign
Höfum fengið í einkasölu glæsilegt og virðulega 
húseign á þremum hæðum með innbyggðum bílskúr 
samtals 330 fm. Tvímælalaust eitt allra fallegasta 
steinhús bæjarins. Einstök staðsetning í hrauninu. 
Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn, skóla og 
fleira. Verðtilboð.

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

Fagrihvammur - Hf. - Sérhæð
Í einkasölu sérlega glæsileg 182 fm. efri sérhæð 
í mjög góðu vel staðsettu tvíbýli. Hús í mjög góðu 
ástandi. Teiknað af Kjartani Sveinssyni. Þrjú góð 
svefnherb. Innbyggður bílskúr. Glæsileg lóð.  
Frábær staðsetnig. Útsýni. 

 
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.

 
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.

 
Hraunkambur - Hf. - Neðri hæð
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 111 fm 3ja herb. 
neðri sérhæð í mjög góðu tvíb. Stór og góð herb.  
Fallegar innréttingar. Allt sér. Hús í góðu ástandi. 
Gróinn garður. Verð 24,8 millj.

 
Norðurbakki 23-  Hf. -  4ra 
Falleg 4ra herbergja 121,3 fm endaíbúð í reislulegu 
lyftuhúsi á fyrstu hæð með óskertu sjávarútsýni, 3 
svefnherbergi, björt stofa, borstofa, verönd og svalir, 
fallegar innréttingar og gólfefni, falleg eign sem vert 
er að skoða. Verð 33,9 millj. 

Langamýri - Gbæ. - 3ja
Falleg íbúð á þessum góða stað mýrahverfinu í 
Garðabæ. Íbúðin er á efri hæð og er 97,1 fm. Skipting 
eigarninnar: 2 svefnherbergi, hol, stofa, eldhús,  
þvottahús, geymsla. Falleg eign. Laus strax.
Verð 27,9 millj.  

Eskivellir 21 - Hf  
- Nýjar -3ja - 4ra 
herbergja íbúðir
• Íbúðirnar fullbúnar með gólfefnum til  
 afhendingar strax.
• Íbúðirnar eru 77,5 fm - 98,6 fm.
• 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.
• Vandaðar íslenskar innréttingar.
• Til afhendingar í sumar.
• Nokkrar seldar nú þegar.
• Fullbúnar sýningar íbúðir.
• Sölumenn sýna.

Allar frekari upplýsingar 
gefa sölumenn Hraunhamars.



 
 EGILSGATA

101 Rvk.  135,7 fm sérhæð með bílskúr. 
Nýlega standsett. Vel skipulögð.  

Verð 39,9 millj.   

 
 NORÐUVANGUR

220 HFJ.  202 fm einbýlishús á einni 
hæð.  Tvöfaldur bílskúr.  Stórar og fal-
legar sólverandir fyrir framan húsið.  

 
 LUNDUR

200 Kóp.  3ja herb 120 fm. Stórglæsileg 
íbúð í Fossvogsdal.  Vandaðar íslenskar 
innréttingar. Hiti í gólfum. Fallegt útsýni. 

 
 GOÐALAND 

108  Rvk.  Gott raðhús á einni hæð.  
Frábær staðsetning.  Falleg lóð.  .

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteingasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæm-
darstjóri

55 ára og eldri

60 ára og eldri

55 ára og eldri

Aukaíbúð

LUNDUR  
Rað- og parhús 
200 Kóp. Rað- og parhús á 
tveimur hæðum auk bílskúr.  
Afhent tilbúinn til innréttinga 
að innan, frágenginn að utan 
og með frágengri lóð með 
sólpöllum og gangstéttum.  
NÝBYGGING 

LÆKJAVAÐ

110  Rvk.  
Mjög góð 136 fm neðri 
sérhæð. 
Góðar innréttingar
Álklætt hús
Stutt í skóla og leikskóla  

ASPARHVARF 

203  kóp.  Mjög gott raðhús á  
tveimur hæðum .  
Rúmgóð herbergi, fallegar 
innréttingar.  
Falleg og stór lóð.  
Verð 54,9 millj.  

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

67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum. 

 Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og 

www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

NÝBYGGING

NÝB

LANGALÍNA 33-35

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

NÝBYGGING

BYGG byggir á 29 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Lundur 52-60
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum raðhúsum í Lundi 52-60 í Kópavogi. 
Íbúðirnar eru frá 223-241 fm. Stæði í bílskúr fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar 
gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór græn svæði. Stutt er í 
margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðarsafn.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

BORGARTÚNI 31

www.bygg.is

Skoðið teikningar á bygg.is

Fossvogsdalnum
í Kópavogi

Raðhús - Parhús



Vantar allar gerðir eigna á skrá

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

Hellisgata - 220 Hfj
Glæsileg vel skipulögð og 
mikið endurnýjuð 89,5fm 4ra 
herb.íbúð á annari hæð og risi 
í litlu fjölbýli á rólegum stað í 
Hafnarfirði. 
V-23,5 millj

Vesturbrún - 104  Rvk.
Mjög glæsilegt og vel við 
haldið 248,0fm einbýlishús 
ásamt 31,2fm bílskúr,  
samtals : 279,2fm. Auka íbúð 
sem er upplögð til leigu. 
V- 79 millj.

Brúnastaðir - 112 Rvk.
Glæsilegt, rúmgott einbýli með 
tvöföldum bílskúr á frábærum 
stað í Staðahverfinu í Grafar-
vogi. Húsið er steinhús, byggt 
1999, en endurinnréttað að 
stórum hluta árið 2007. Flísar 
og parkett á gólfum, innfeld 
lýsing að hluta. V- 72 millj.

Þinghólsbraut - Kópavogur
Mjög fallegt og vel skipulagt 
155fm 8 herb. einbýlishús 
á tveimur hæðum ásamt 
53,0fm bílskúr, samtals 208fm. 
Glæsileg mjög stór verönd með 
heitum potti. Endurnýjað eldhús 
og bað. 4 herbergi. 2-3 stofur. 
V-53,9millj.

Fannborg Kópavogi

Opið hús þriðjudaginn 20.08.2013 milli kl. 17:30 – 18:00
Nýstandsettar bjartar 40 fm einstaklingsíbúðir.  
Lánamöguleikar allt að 95%, íbúðirnar eru lausar við kaupsamning.  
Mikið útsýni, sjón er sögu ríkari.

Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Leifur Aðalsteinsson Framkvæmdastj./ Sölum. leifur@101.is  • Kristín S. Sigurðardóttir  Löggildur fasteigna, skipa og fyrirtækjasali 
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Fasteignasalan Bær  Ögurhvarfi 6  203 Kópavogur  Sími 512 3400  Fax 517 6345  www.fasteignasalan.is

Hrísmóar 1 - 210 Garðabæ
Björt og falleg 91,7 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
góðu lyftuhúsi. Tvennar svalir. Mikið útsýni.
Vel staðsett, stutt í alla þjónustu.
Verð 26,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Aldís Einarsdóttir, 
sölufulltrúi og viðskiptalögfræðingur, sími 896 6686 
eða aldis@fasteignasalan.is

Smyrilshólar 4 - 111 Reykjavík
Smyrilshólar 4 Góð fjölskyldueign , 5 herbergja íbúð 
ásamt bílskúr í barnvænu umhverfi. Eignin er vel 
staðsett með útsýni yfir Elliðarárdalinn
Verð 24,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson 
löggiltur fasteignasali sími 893 6001 
eða beggi@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Safamýri 85, neðri hæð - 108 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 19. ág. kl. 17:30 - 18:00

Stór neðri hæð 153,4 fm og bílskúr 26,6 fm. Samtals 
180 fm. Áhugaverð eign, mjög upprunaleg að innan. 
Stórt eldhús, stór stofa, tvö salerni, tvö herb og eitt opið 
herbergi. Stór geymsla í kjallara
Laus við kaupsamning. Ásett verð 42,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Snorri löggiltur fasteigna-
sali sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Laufengi - 112 Reykjavík
3ja herbergja endaíbúð á annari hæð, laus fljótt.
Auðveld kaup ákvílandi 21,3 milljónir.
Verð 23,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson 
löggiltur fasteignasali sími 893 6001 
eða beggi@fasteignasalan.is

Bakarísstígur 5 - 820 Eyrarbakka
90 ára gamalt, vel viðhaldið hús, 90 fm á góðum stað, 
stór og gróinn garður. 
Á hæð: Forstofa, stofa, eldhús og baðherb. Í risi: Svefn-
herb, hol. 
Í kjallara: Þvottahús, opið rými, vinnuherbergi. 
Ásett verð 15,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Snorri löggiltur fasteigna-
sali sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

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

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

Opið
hús Fyrirtæki til sölu

✔ Fyrirtæki í prentiðnaði með eða án 
hús næðis

✔ Vefverslun með kvenfatnað og fylgi-
hluti

✔ Fyrirtæki í vélvinnslu áls og annarra 
málma

✔ Veitingahús í 101 Reykjavík
✔ Einkahlutafélag í byggingariðnaði 

með 20 miljón króna uppsafnað tap.
✔ Innréttingaverkstæði með eigið iðn-

að arhúsnæði
✔ Heimasíður með mikla auglýsinga-

tekjumöguleika.

Fyrirtæki óskast fyrir 
áhugasama kaupendur
✔ Matvælaiðja
✔ Heildverslanir
✔ Veitingahús
✔ Leigufélög
✔ Bílasala
✔ Viltu selja eða kaupa fyrirtæki?
✔ Ertu með húsnæði eða land í 

skiptum fyrir fyrirtæki?

Hafðið samband við fyrirtækja-
ráðgjafann Óskar Traustason
í síma 659 2555 
eða á oskar@fasteignasalan.is.

Atvinna
Getum bætt við okkur 

fasteignasala/sölufulltrúa  
með starfsreynslu.

Nánari upplýsingar veitir: 
Guðbergur Guðbergsson 
sími 893 6001 
eða beggi@fasteignasalan.is



KIRKJULUNDUR 12-14
GARÐABÆ

Glæsilegar 3ja-4ra herbergja lúxusíbúðir

Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf

Söluaðili, sími: 570 4500

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

HÚS

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

SELD

SELD

SELD
SELD

101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304
401
402
403
404
501
502

121.1 fm
135.9 fm
101.9 fm
92.2 fm
121.3 fm
135.6 fm
100.6 fm
105.1 fm
120.2 fm
137.5 fm
101.6 fm
106 fm

123.7 fm
136.7 fm
101.8 fm
105.4 fm
188.3 fm
144.5 fm

3ja
4ra
3ja
2ja
3ja
4ra
3ja
3ja
3ja
4ra
3ja
3ja
3ja
4ra
3ja
3ja
4ra
3ja

41.800.000
46.600.000
35.400.000
32.400.000
44.450.000
49.500.000
36.400.000
38.400.000
46.900.000
53.600.000
39.600.000
41.450.000
51.600.000
57.150.000
42.450.000
44.400.000
90.400.000
69.400.000

SELD

SELD
SELD

SELD

SELD

HÚS

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304
401
402

91.4 fm
102 fm

126.6 fm
119.6 fm
102.9 fm
105.2 fm
125.4 fm
136.5 fm
103.3 fm
105.3 fm
125.8 fm
136 fm

159.2 fm
181.7 fm

2ja
3ja
3ja
3ja
3ja
3ja
3ja
4ra
3ja
3ja
3ja
4ra
3ja
4ra

31.450.000
37.400.000
43.700.000
41.300.000
37.600.000
38.400.000
46.500.000
49.700.000
40.300.000
42.000.000
51.600.000
54.400.000
75.600.000
87.600.000



Vantar eignir fyrir ákveðna kaupendur t.d einbýli í Garðabæ fyrir þrjár fjölskyldur sem eru 
að flytja til landsins verð allt að 70 millj. Erum einnig með trausta kaupendur að eignum í 

Flötum og Hlíðarbyggð. Fjögra herberb. íbúðir í Garðabæ, Álftanesi og Hafnarfirði með sér 
inngangi og/eða á jarðhæð. Garðatorg eignamiðlun s. 5450800 / gardatorg@gardatorg.is

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800

gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

FAGMENNSKA – REYNSLA – METNAÐUR

Kjalarland 18, Fossvogi.
Opið hús þriðjudag 20. ágúst milli kl. 17.30- 18.30
Mjög snyrtilegt og einstaklega gott  raðhús við Kjalarland í Fossvogi, ásamt 
sérstæðum bílskúr. Húsið er 218,3 fm. með bílskúr,  þar af er bílskúr 30,3 fm. 
Möguleiki á skiptum á 2-3 herbergja íbúð. Verð 59,7 millj. 
Upplýsingar veitir Sigurður sími 898-3708 / sigurdur@gardatorg.is

Garðaflöt 21, Garðabær.
Opið hús þriðjudag 20. ágúst milli kl. 17.30- 18.00
Fallegt samtals 201, 2m. einbýlishús á einni hæð. Hús 168,2 fm auk 33, fm 
bílskúrs á góðum stað á Flötunum í Garðabæ. Verð 58 millj. Upplýsingar veitir 
Þóroddur s-8684508 / gardatorg@gardatorg.is

Laugavegur 39, Reykjavík
Opið hús mánudag 19, ágúst milli kl. 17.30- 18.30
Glæsileg friðsæl og björt 183,1 fm. íbúð í virðulegu og góðu húsi. Forstofa/
hol, svefnherbergi, baðherbergi, tvær stórar samliggjandi stofur, stórt eldhús/
þvottahús. Á efri hæð er rúmgott herbergi að hluta undir súð og í kjallara er 
c.a 20 fm geymsla.  Á baklóð er bílastæði sem tilheyrir íbúðinni. Vönduð og 
falleg eign á frábærum stað við laugaveg. Verð 47 millj.
Upplýsingar veitir Sigurður sími 898-3708 / sigurdur@gardatorg.is

ÁLFTAMÝRI 34 LAUS STRAX.
Opið hús mánudag 19. ágúst milli kl 17.30-18.00
TIL SÖLU GÓÐ 96,3 FM 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 3.HÆÐ Í MIÐ STIGAGANGI, 
ÁSAMT 6 FM SÉR GEYMSLU Í KJALLARA OG SÉRSTÆÐUM 20,9 FM BÍLSKÚR, 
SAMTALS BIRT SÉREIGN 123,2 FM. Verð 27,4 m. Allar nánari uppls. veitir 
Steinar sími 898-5254 steinar@gardatorg.is

Berjarimi 12, Gravarvogur.
Opið hús þriðjudag 20. ágúst milli kl. 19.20- 20.00
Laus við kaupsamning. Vel skipulögð, björt og góð íbúð á 3. hæð auk bílskýlis 
í sérlega góðu fjölbýli á útsýnisstað í Grafarvoginum. Íbúðin er 84.2fm og bíl-
skýli 29,3fm samtals 113,5 fm. Verð 23,5 millj. Upplýsingar veitir Sigurður sími 
898-3708 / sigurdur@gardatorg.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Mjög snyrtilegt og einstaklega gott  raðhús við Kjalarland í Fossvogi, ásamt 
sérstæðum bílskúr. Húsið er 218,3 fm. með bílskúr,  þar af er bílskúr 30,3 fm. 
Möguleiki á skiptum á 2-3 herbergja íbúð. Verð 59,7 millj. 
Upplýsingar veitir Sigurður sími 898-3708 / sigurdur@gardatorg.is

Kjalarland 18, Fossvogi
Opið hús þriðjudag 20. ágúst milli kl. 17.30- 18.30

OPIÐ HÚS
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ÞAÐ ER  L ÍKLEGR A AÐ  E IGN Þ ÍN  VERÐI  SELD  EF HÚN ER  Á  SÖLUSKRÁ HJÁ  OKKUR .  ÞÚ  BORGAR EKKERT EF V IÐ  SEL JUM EKKI .

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Fléttuvellir/Hafnarfjörður
208fm, þar af 27,8fm innb.bílskúr.
Húsið skiptist í forstofu, hol, 4 
svefnherbergi, 2 baðherbergi, 
þvottahús í bílskúr, geymsla, eldhús 
og stofu/borðstofu. Góð lofthæð í 
stofum og niðurtekin gólf.   Fæst 
gegn yfirtöku áhvílandi lána og 
greiðslu kostnaðar.  6220

Mosfellsbær - Hlíðarás 
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið 
er samtals um 312,4 fm þar af 
50,2fm innb. bílskúr á efri hæð. 
Húsið stendur fremst í lokaðri götu. 
Góð aðkoma. Tveggja íbúða mögu-
leiki.    Laust við kaupsamning.  
 V. 55,0 m. 5836

Hafnarfjörður- Lindarberg 
Parhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Falleg gróin 
lóð með sólpalli. Hiti í bílaplani. 
190,7fm ásamt 38 fm innb. bílskúr 
eða samtals 229,7 fm. . Út af stofu 
eru tvennar svalir til austurs og 
suður. Gott útsýni er úr stofum. 
Flísar og parket. V. 47,9 m. 5732 

Jöklafold -  Grafarvogur. 
4ra herbergja 114,90 fm endaíbúð 
á 1. hæð með tvennum svölum 
ásamt 20,6 fm bílskúr eða samtals 
135,5 fm.öll sameign snyrtileg og 
umhverfi ákaflega friðsælt.  
V. 29,5 m. 6094 

KRISTNIBRAUT -lyftuhús.
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg,  
V. 26,5 m. 5783

Furugrund -Kópavogur
2ja herbergja 47,8fm  ósamþykkt 
kjallaraíbúð í 2ja hæða blokk.Íbúð í 
góðu og vel staðsettu fjölbýli.  
V. 13,5 m. 6285

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð, 44,8 fm á 2.hæð 
í fjölbýli. Suðursvalir, gott útsýni, 
Háskóli Íslands við húsgaflinn. 
Á jarðhæð er sérgeymsla og 
sameiginlegt þvottahús. Gamlar 
innréttingar.  
V. 17,2 m. 6280 

Ferðaþjónustuan 
Kleppjárnsreykjum
Lögbýlið Björk ásamt Ferðaþjón-
ustunni Kleppjárnsreykjum til sölu. 
Hentugt fyrir 2-3 samhenta aðila. 
Skipti mögul. á íb./húsi á Reykjavík-
ursv. Veitingasala/matasala/lottó 
Aðst. fyrir allt að 100bíla, Endurn. 
einbýli.6 herbergi.  6269 

Eskifjörður - 2ja íbúða 
mögul. 
Vel skipulagt samt. 243,2 fm einbýli 
á 2 hæðum, innbyggður 52,2fm 
bílskúr. Eign í góðu viðhaldi.  
Möguleiki á aukaíbúð. Vel staðsett 
eign.V. 34,9 m. 4941

Meðalfellsvatn í Kjós 
Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn. 
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Skiptist í stofu og eld-
hús í opnu rými, 2 herb. og baðhb. 
með sturtu. Rafmagn.  Húsið var 
flutt á staðinn 2011. Steyptar undir-
stöður. Ný rotþró.  V. 12,9 m. 4742 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi  
Ca  1/2 ha. eignarland. Húsið er 
svonefnt Snorrahús. Opið alrými 
- stofa og eldhús, salerni með wc 
og svefnherb. Verönd. Stutt að 
Þingvallavatni. Rafmagn, hitakútur 
og kalt vatn tekið úr eigin veitu 
(borhola í lóðinni).  V. 8,5 m. 4668  

Reykjavegur - Bláskógab.
Sumarhús (29,4)  og geymsluhús /
hugsað sem gestahús (9fm) Verönd 
(78fm) allan hringinn í kringum 
bústaðinn. Húsið nýlega yfirfarið og 
mikið endurn., klæðning að utan og 
ný einangrun, ný eldhúsinnr., nýtt 
á baði. Rafm. yfirfarið, ný ljós og fl 
4.308fm leigulóð. V.  9,9 m. 6217

LANGABREKKA 17, KÓPAVOGUR NEÐRI HÆÐ
OPIÐ HÚS kl.17-18 Í DAG
Neðri hæð í tvíbýli. 114,2fm ásamt 24fm bílskur. Þarfnast standsetn 
Áhv.25,4mlj Forstofa, þvottahús, hol, eldhús með gamalli innréttingu, stofa, 
borðstofa með útgengi á suður verönd. V. 26,9 m. 6292 

OPIÐ HÚS

533-1616

Drekavellir
220 Hafnarfjörður
Falleg 2ja herbergja íbúð

Stærð: 58,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 14.200.000

Verð: 17.500.000
Sérlega falleg tveggja herbergja íbúð á annarri hæð í snyrtilegu fjölbýli á Völlunum í Hafnarfirði .
Forstofa með fataskáp og fatahengi. Eldhúsið, borðstofan og stofan eru opið rými. Falleg eikar
innrétting frá Brúnás í eldhúsi, gott skápapláss og ná skápar uppí loft. Úr stofunni er útgengt á stórar
svalir. Eikar parket er á forstofu, stofu, borðstofu og eldhúsi. Svefnherbergið er einnig parketlagt og
með góðum skápum.

Borg

Úlfar Davíðsson
Lögg. fasteignasali

ulfar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 19. ágúst 17:30-18:00

897-9030



Verslunarhúsnæði 
Til Leigu í Borgartúni

Frí leiga fram að áramótum !
       - Metnaðarfullt boð-

Vorum að fá í einkaleigu 1.026m² verslunar- og lagerhúsnæði á besta stað í Borgartúni.  Húsnæðið er til 
afhendingar um miðjan september og stendur leigjendum til boða frí leiga fram að áramótum.  Það er því 
til mikils að vinna.

Um er að ræða fullbúið verslunarhúsnæði á tveimur hæðum, nánar tiltekið verslunar- og
skrifstofuaðstaða á jarðhæð (493m²), en lager- og starfsmannaaðstaða í kjallara (533m²).
Athugið að möguleiki er að taka húsnæðið á leigu í einingum.

Verslunarhæðin er björt með góðum gluggum á 3 vegu, rafdrifinni göngudyr, hjólastólaaðgengi, góðri 
lýsingu í loftum og slitsterkum gólfefnum. Fullbúið öryggiskerfi er í húsnæðinu með fjölda myndavéla.
Öflugar tölvulagnir. Sérmerkt einkastæði við verslun og næg bílastæði á lóð.

Lagerhúsnæðið er með aðkomu að aftanverðu um innkeyrsludyr, en jafnframt er beint aðgengi úr verslun 
á lagerinn sem og í allan kjallarann. Lofthæð í kjallara eru rúmir 3m².

Borgartún; 1.026m²

Verð: tilboð

s. 511-2900

Áhugasamir pantið skoðun, 
eða leitið nánari upplýsinga hjá  
sölumönnum Leigulistans.



KLAPPARBERG 1 – 111 RVK
OPIÐ HÚS Í DAG 19.08 FRÁ 18.00 – 18.30

Fallegt 244 fm einbýlishús á hornlóð með snyrtilegum garði. Eign sem 
hefur verið vel viðhaldið. 5 herb. Innangengt í 38,4 fm bílskúr. 
V.52.9.- millj. 
Upplýsingar gefur Eggert s. 690 1472 eggert@landmark.is

OPIÐ HÚS

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

Ríkiskaup fyrir hönd 
Fasteigna ríkissjóðs auglýsir 
til leigu lóðina að Sævar-
höfða 31 í Reykjavík ásamt 
mannvirkjum. 
Um er að ræða 12.942 m² 
hafnarlóð en þar af er í gildi 
samningur um afnotarétt að 
400 m² svæði. 
Þær byggingar sem um 
ræðir og eru til útleigu eru 

samkvæmt upplýs ingum úr Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá, verslun-
ar- og skrifstofuhúsnæði 109,2 m², sementsverksmiðja sem geymsla 620 
m², birgðageymir 113 m², birgðageymir 113 m², pökkunarstöð 609 m², 
stigagangur 307 m², skrifstofa 23 m², dæluhús 5 m², sementsverksmiðju 
þvottaplan 157 m² og mötuneyti 471 m². 
Lóðin er með hafnaraðstöðu. 
Aðstaðan er leigð til 31. desember 2017. Báðir samningsaðilar hafa 
heimild til að segja samningnum upp á samningstíma með a.m.k. 6 
mánaða fyrirvara. 
Leiga þessi eru undanskilin lögum nr. 84/2007,  um opinber innkaup,   
sbr. gr. 6a. 
Gögnin eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 
Húsnæðið er til sýnis í samráði við Ríkiskaup í síma 530 1400. 
Tilboðum skal skilað inn í lokuðu umslagi í afgreiðslu Ríkiskaupa fyrir 
klukkan 15:00, þriðjudaginn 27. ágúst 2013, merkt:  
15500 – Leiga á Sævarhöfða 31 

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

TIL SÖLU
15500 – Leiga á Sævarhöfða 31, fyrrum aðstaða 

Sementsverksmiðju ríkisins 

Til leigu 

Lautasmári 1
201 Kópavogur
Penthouse með stórkostlegu útsýni

Stærð: 150,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Fasteignamat: 34.600.000

Verð: 39.900.000

RE/MAX LIND kynnir  mjög fallega og vandaða penthouse íbúð (11hæð)  með stæði  í  bílageymslu.  Einstakt
útsýni,eignin er á tveimur hæðum með mikilli lofthæð og tvennum svölum. Gengið er út á yfirbyggðar svalir úr
stofu. Rúmgott eldhús sem hefur verið endurnýjað, hvít sprautulökkuð innrétting frá Axis, granít borðplata og
fallegur háfur frá Elica. Rúmgóð stofa og borðstofa. Tvö parketlögð barnaherbergi með fataskápu eru á neðri
hæðinni. Gott sjónvarpsrými. Tvö flísalögð baðherbergi, annað með baðkari en hitt með sturtu. Á annarri hæð
er hjónaherbergi með baðherbergi innaf og útgengi út á góðar svalir.
Allar upplýsingar veitir Hannes í síma 699-5008.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Kristín
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

kristin@remax.is

Hannes
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 19. ágúst milli 18:00-18:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

8244031

699 5008

Skrifstofuhúsnæði til leigu 
á besta stað rétt við Hlemm

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

SSSSSkkriiiiffffssttttooofffffuuhhhhhúúúúússnnnææððððððiiii ttil lleeiiiguuSSSSSkkrkrrkrriiiirriiffffssfsstfsssttttooossttoooftooofffffoffuufffuuhhhhúúúúússnnnææðððððððiiii ttil lleeiiiguu
Þverholt  14 

Erum með 330 fm skrifstofuhús-

næði til leigu í góðu lyftuhúsi 

rétt við Hlemm.

Húsnæðið skiptist í móttöku,  

10 skrifstofur,  eldhús og fl.  

105 Reykjavík

10 sér bílastæði í bílakjallara 

fylgja, eitthvað að húsgögnum 

fylgir.

Leigusali er tilbúinn að aðlaga  

skipulag að nýjum leigutaka.

Húsnæðið er laust strax.

Nánari upplýsingar veitir

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

Save the Children á Íslandi
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Flestir sem standa frammi fyrir því að 
bæta við sig starfsfólki, eða hafa ráðið 
í stöðugildi sem hafa losnað, gera 

sér grein fyrir að ráðningar eru langtíma-
fjárfesting. Kostnaður við að ráða inn 
 starfsfólk er að miklu leyti fastur en frammi-
staða einstaklinga getur verið mjög misjöfn 
og ólíkar aðstæður henta fólki misvel. Til að 
manna allar stöður með rétta fólkinu þarf 
að vanda til verka. Ráðningar eru því  vísindi 
og innsæi í bland,“ segir Gunnar Haugen, 
 framkvæmdastjóri Capacent Ráðninga, 
en fyrirtækið hefur trausta, áratuga langa 
reynslu af ráðningum.

„Meðalstarfsaldur ráðgjafa okkar er  langur 
og hjá okkur starfar hópur fólks sem hefur 
unnið við ráðningar síðan snemma á níunda 
áratugnum,“ segir Gunnar, sem  sjálfur hefur 
starfað hjá Capacent í þrettán ár.

„Við byrjuðum að vinna á markaði sem leit 
á ráðningar sem verkefni sem hægt væri að 
leysa fyrir hádegi á mánudegi. Í dag er  notast 
við vandaðar vinnuaðferðir sem tryggja að 
ávallt sé tekin eins góð ákvörðun og hægt er 
út frá fyrirliggjandi upplýsingum,“ útskýrir 
Gunnar.

Leitað í brunn þekkingar
Capacent telur rúmlega hundrað starfsmenn 
en þrettán starfa á ráðningarsviðinu.

„Í fyrirtækinu öllu býr  yfirgripsmikil 
 þekking á mannauðsráðgjöf og öllu 
sem  viðkemur starfsmannavali. Því 
hafa  ráðgjafar okkar greiðan aðgang að 
 sérfræðingum  fyrirtækisins þegar koma 
upp álitaefni af ýmsu tagi og eins til að dýpka 
 þekkingu  ráðgjafa á tilteknum rekstri eða 
 starfsgreinum.“ 

Fagleg vinnubrögð í hávegum
Í samkeppni um hæfasta starfsfólkið  nálgast 
Capacent umsækjendur með tveimur 
 lykilferlum; að afla umsækjenda og velja þá 
 hæfustu úr.

„Fyrir áratug var nóg að setja atvinnu-
auglýsingu í Morgunblaðið sem allir lásu 
en í dag eru atvinnuauglýsingar á mun fleiri 
miðlum, eins og vefsíðu Capacent sem er með 
40 þúsund heimsóknir á mánuði og mikla 
virkni. Stundum dugar það ekki til og þá 
auglýsum við annars staðar til að finna rétta 
 fólkið sem hægt er að kynna fyrir viðskipta-
vinum,“ segir Gunnar. 

„Við leggjum áherslu á að kynnast 
 viðskiptavinum okkar og umhverfi þeirra 
eins vel og hægt er. Með því getum við  ráðlagt 
þeim sem allra best og fundið starfsfólk sem 
hentar þeirra umhverfi, og öfugt. Því er í mörg 
horn að líta við ráðningar og hvergi slegið af 
faglegum vinnubrögðum,“ segir Gunnar.

Til viðbótar við aðrar valaðferðir notar 
Capacent staðlað og staðfært persónuleika-
mat, ýmis hæfnipróf og mælitæki frá SHL, 
sem er stærsta prófafyrirtæki í heimi.

„Með faglegum vinnubrögðum er tekin 
besta ákvörðunin. Það hjálpar  umsækjendum 
að finna starf við hæfi og fyrirtækjum að ráða 
rétta starfsfólkið. Það er mikilvægt að gildi 
umsækjanda og fyrirtækjamenning passi 
vel saman. Þannig eru meiri líkur á að ná 
 hámarksárangri og ánægju í starfi.“ 

Varhugaverður spjallari
Þegar kemur að ráðningum segir Gunnar 
mikilvægt að fyrirtæki og umsækjendur geti 
leitað til trausts og reynslumikils ráðningar-
aðila. 

„Við tökum viðtöl við mörg þúsund 
manns á ári vegna hundraða starfa fyrir 
 mismunandi fyrirtæki. Reynsla okkar og 
þekking er því talsverð. Ráðgjafar okkar 
hafa allir fengið  ítarlega þjálfun í gerð og 
töku ráðninga viðtala og nota viðurkennda 
 matstækni þegar við á,“ útskýrir Gunnar. 

Í ráðningarferlinu segir Gunnar helstu 
hættu umsækjenda að falla í þekktar  gildrur 
og telja sig óhultan af því að hann veit af 
þeim.

„Algengasta hættan er þegar viðtal  dettur 

í spjall eða er of afslappað. Spjall getur 
orðið til þess að einstaklingar eru ráðnir 
út frá því hversu vel viðmælanda líkar við 
 umsækjanda en það gleymist að leggja mat 
á mikilvæg atriði sem lúta að viðhorfum og 
þekkingu umsækjenda. Önnur algeng gildra 
er „geislabaugsáhrifin“. Þá verður eitthvað 
jákvætt í fari umsækjandans til þess að hann 
er talinn hafa aðra jákvæða eiginleika án 

þess að það sé kannað frekar. Þetta og fleira 
hafa  mannauðsfræðin  dregið upp  síðustu 
70 árin og búnar hafa verið til  aðferðir 
sem draga úr hættu á þessum  villum við 
 ráðningar.“

Allir hafa tækifæri
Að sögn Gunnars er nú mikil eftirspurn eftir 
ýmsum sérfræðingum og starfsfólki í upp-

lýsingageirann. „Við opinber ráðningar-
ferli er krafa um háskólapróf orðin ríkari 
en flestir gera sér grein fyrir að reynsla er 
býsna mikils virði líka. Umsækjendur verða 
þó alltaf að kanna hvaða kröfur eru gerðar 
til þeirra í auglýsingu og leggja mat á eigin 
hæfni með tilliti til þeirra.“ 

Capacent er í Ármúla 13. Sjá nánar á 
www.capacent.is

Ráðning er fjárfesting
Hjá Capacent starfar hópur traustra og reyndra ráðgjafa sem auðvelda fyrirtækjum að finna rétta starfsfólkið.

Gunnar Haugen, framkvæmdastjóri Capacent Ráðninga, fyrir framan nýjar höfuðstöðvar fyrirtækisins í Ármúla 13 í Reykjavík. MYND/GVA
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Hjá  Vinnumálastofnun  starfar 
öf lugur hópur  ráðgjafa 
sem veitir einstaklingum 

í starfsleit margvíslega  ráðgjöf og 
þjónustu. Áhersla er lögð á að efla 
einstaklinginn og skapa honum 
forskot á vinnumarkaði, t.d. með 
því að aðstoða við ferilskrárgerð 
og kynningarbréf og  undirbúning 
f y r i r  at v i n nuv iðt a l .  Þá er 
einnig boðið upp á áhugasviðs-
könnun, markmiðasetningu og 
aðstoð og ráðgjöf vegna  náms- og/
eða starfsvals, auk  miðlunar í störf. 
Allt miðar þetta að því að auka þátt-
töku og möguleika  einstaklinga á 
vinnumarkaði. Fjölbreytt úrræði 
eru í boði fyrir atvinnu leitendur, 
s.s. starfsleitarnámskeið og ýmis 
starfstengd námskeið í samstarfi 
v ið námskeiðsha ldara/skóla. 
Vinnumálastofnun  leggur mikla 
áherslu á að mæta  fjölbreyttum 
þörfum at vinnuleitenda með 
 sérhæfðri þjónustu og starfa þar 
ráðgjafar með sérfræðiþekkingu 
á sviði náms- og starfsráðgjafar 
og félags- og sálfræðilegrar ráð-
gjafar. Vinnumálastofnun rekur 
átta  þjónustuskrifstofur í kringum 
landið, auk þriggja smærri útibúa. 

Ráðgjöf fyrir ungt fólk 
Atvinnutorg er  samstarfsverkefni 
VMST og sveitarfélaga um sér-
hæfða þjónustu við ungt fólk 
sem hvorki er í námi eða vinnu. 
 Ráðgjafar  Atvinnutorgs bjóða 
ungum  einstak lingum upp á 
 einstaklingsmiðaða ráðgjöf með 
áherslu á daglega virkni og þátt-
töku í fjölbreyttum úrræðum, sem 

felast í tilboði um starfsþjálfun/
vinnu, nám/námstengd úrræði, 
áfengis- eða vímuefnameðferð eða 
starfshæfingu.  

Skert starfshæfni
Ráðgjafarþjónusta Vinnumála-
stofnunar leggur nú auk na 
áherslu á að veita atvinnu-
leitendum með skerta starfshæfni 
 einstaklings miðaða  þjónustu 
með áherslu á  árangursríkar 
 leiðir til að sem f lestir verði 
aftur virkir á vinnumarkaði. 
 Markmiðið er ekki síst að koma 

í veg fyrir að  atvinnuleysi leiði 
til óvinnufærni sem gæti endað í 
 ótímabærri örorku. Atvinna með 
 stuðningi (AMS), sem er hluti af 
 þessari  þjónustu, er  árangursrík 
leið í  atvinnumálum fyrir þá 
er þurfa aðstoð við að fá vinnu 
á  almennum vinnumarkaði. 
Áhersla er lögð  víðtækan  stuðning 
við þá sem hafa skerta vinnu-
getu vegna  andlegrar og /eða 
 líkamlegrar fötlunar,  aðstoð við 
að finna rétta starfið og að veita 
stuðning á nýjum vinnustað.

Fjölbreytt vinnumarkaðsúrræði 
Þjónusta  Vinnumálastofnunar felst 
í öflugri vinnumiðlun og  aðstoð 
við atvinnurekendur við  ráðningu 
starfsfólks og upplýsingar um 
framboð á vinnuafli. Þá geta fyrir-
tæki sótt um styrk til að þjálfa nýja 
starfsmenn og  greiðir Atvinnu-
leysistryggingasjóður sem nemur 
upphæð atvinnuleysis bóta ef ráðið 
er úr hópi atvinnuleitenda. Slík 
vinnumarkaðsúrræði hafa reynst 
vel og hefur meirihluti starfsmanna 
sem ráðnir hafa verið á  slíkum 
 forsendum haldið áfram starfi.

Atvinnuleit erlendis
Ráðgjafar  Vinnumálastofnunar 
aðstoða einnig þá sem hyggja 
á  atvinnuleit erlendis. Gott er 
að byrja slíka leit á að skoða 
heimasíðu samevrópsku vinnu-
m iðlu na r i n na r, w w w.eu res.
is. Nánari  upplýsingar fást hjá 
 EURES-ráðgjafa VMST. 

Nánari upplýsingar um þjónustu 
Vinnumálastofnunar má finna á 
heimasíðunni www.vinnumala-
stofnun.is eða með því að senda 
tölvupóst á radgjafar@vmst.is.

Fjölbreytt og öflug þjónusta 
Vinnumálastofnunar
Ráðgjafar Vinnumálastofnunar veita einstaklingum fjölbreytta ráðgjöf og þjónustu. Vinnumálastofnun rekur átta þjónustuskrifstofur 
um allt land auk þriggja smærri útibúa. Rágjafar búa yfir mikilli og fjölbreyttri þekkingu.

Öflugur hópur 
ráðgjafa starfar 
hjá Vinnumála-
stofnun og 
veitir  einstak   lingum 
 ráðgjöf.
MYND/GVA

Ferilskrá á að vera þannig úr garði 
gerð að hún endurspegli  menntun, 
reynslu og hæfni umsækjanda. 
Lengd ferilskrár fer eftir  menntun 
og reynslu en algengt er að ferilskrá 
rúmist á A4-blaði. Útlit  ferilskrár 
skal vera einfalt og aðgengilegt. 
Forðast skal allt skraut og flúr. 
 Mikilvægt er að málfar sé stutt, 
hnitmiðað og vandað og að staf-
setning sé í lagi.

Eftirfarandi þættir þurfa að koma 
fram á ferilskrá:
● Persónulegar upplýsingar 

Nafn, heimilisfang,  símanúmer, 
 kennitala, hjúskaparstaða og 
fjölskylduaðstæður. Æskilegt er 
skanna inn andlitsmynd efst á 
umsóknina.

● Markmið Sumir kjósa að setja 
markmið á ferilskrá. Það á þó 
 einungis við þegar leitað er 
að framtíðarstarfi. Þar getur 
 viðkomandi lýst óskum sínum 
og markmiðum í stuttu máli, þ.e. 
hvers konar starf hann stefnir að 
að vinna í framtíðinni.

● Menntun Efst er lokapróf/
menntun sem er næst í tíma-
röð, t.d. frá háskóla, sérskóla eða 

 framhaldsskóla eftir því sem við 
á. Síðan kemur t.d. framhalds-
skóli og síðast grunnskóli. Einnig 
má tilgreina lengri námskeið sem 
geta haft þýðingu. Stutt námskeið 
er óþarfi að tíunda.

● Starfsreynsla Mikilvægt er að 
gefa nákvæmt yfirlit yfir fyrri 
störf. Byrja á núverandi starfi 
eða síðasta starfi, síðan næsta 
þar á undan og þannig koll af 
kolli. Ekki þarf að gera grein fyrir 
sumar störfum ef langt er um liðið. 
Í  ferilskrá þarf að koma fram nafn 
fyrirtækis, starfsheiti þitt innan 
þess og tímabil á hverjum stað.

● Áhugamál Með því að greina frá 
áhugamálum og tóm stundum 
fær atvinnurekandi mynd af 
 umsækjanda sem persónu. Það 
ýtir svo undir að hann muni 
eftir honum þegar ákvörðun um 
 ráðningu er tekin.

● Meðmælendur Meðmælandi (eða 
umsagnaraðili ef svo ber undir) 
gefur upplýsingar um  hvernig um-
sækjandi hefur staðið sig við fyrri 
störf og hvernig hann er sem ein-
staklingur. Meðmælandi er oft-
ast fyrrverandi vinnuveitandi en 
getur þó verið kennari eða vinnu-

félagi. Mikilvægt er að hafa alltaf 
samband við þann eða þá sem til-
greindir eru sem  meðmælendur 
á ferilskrá áður en hún er send til 
 atvinnurekanda.

● Fylgigögn Fylgiskjöl eru próf-
skírteini, ýmis vottorð um mennt-
un og störf, sem og  einkunnir úr 
skóla. Einnig geta þetta verið vott-
orð um tómstundastörf og aðra 
sjálfboðavinnu. Góð meðmæla-
bréf frá fyrrverandi vinnu veitanda 
eru alltaf til bóta. Fylgiskjöl og 
meðmælabréf eru merkt í núm-
eraröð, þannig að númerin á þeim 
séu í samræmi við þau númer sem 
gefin eru upp í ferilskrá.

Hvernig á að gera ferilskrá?
Það vill stundum vefjast fyrir fólki hvernig á að gera ferilskrá þegar sótt er um 
vinnu. Flestar atvinnumiðlanir eru með leiðbeiningar um það á heimasíðum 
sínum og því er auðvelt að nálgast  þær. Hér að neðan eru leiðbeiningar frá 
Stúdentamiðlun um hvernig best er að gera ferilskrána.

„Strax eftir verslunarmannahelgi fór allt af stað á vinnumarkaðnum,“ 
segir Kolbeinn Pálsson, framkvæmdastjóri job.is. „Þá fóru fyrirtæki 
og stofnanir á fullt að auglýsa eftir fólki til að mæta því þegar sumar-
starfsmenn hætta.“

„Job.is er mjög öflugur vefur til að auglýsa eftir starfsfólki, því við 
höfum 28 þúsund einstaklinga á skrá og þeir 
fá sendan tölvupóst um störf sem  auglýst 
eru á þeirra áhugasviði. En það er bara hálf 
sagan, því með job.is geta  atvinnurekendur 
jafnframt tekið við öllum umsóknum,  flokkað 
þær og svarað umsækjendum. Þetta er miklu 
auðveldari leið til að vinna úr umsóknum um 
atvinnu en að láta persónulega póst hólfið 
fyllast af umsóknum og ítrekunum,“ segir 
Kolbeinn.

Umsjónarkerfið fyrir umsóknir kallast Job-
Pro og er notkun þess innifalin í birtingu aug-
lýsingar hjá job.is. Kolbeinn nefnir sem dæmi 
að ef 100 umsóknir berast um starf og fimm 
eru valdir í viðtal, þá er hægt að senda hinum 
95 umsækjendunum svar úr Job-Pro-kerfinu „með einum smelli“, eins 
og hann orðar það. „Þeir sem sjá um ráðningar þurfa þá ekki að fylla 
eigin pósthólf og geta með einföldum hætti sýnt þá kurteisi að svara 
öllum umsækjendum.“

Birting atvinnuauglýsingar hjá job.is í fjórar vikur kostar 26.700 kr. 
án vsk. og eru ótakmörkuð afnot af Job-Pro umsjónarkerfinu inni-
falin í verðinu. Einnig stendur til boða að gera fastan samning við Job.
is um birtingu atvinnuauglýsinga og er sá valkostur sérstaklega vin-
sæll hjá fyrirtækjum og stofnunum sem þurfa að ráða til sín fólk með 
reglulegum hætti.

„Miklu auðveldari leið 
til að vinna úr um-
sóknum um atvinnu“

Miklu skiptir að ferilskráin sé vel gerð.

Kolbeinn Pálsson, 
framkvæmdastjóri job.is.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

KIA Sorento ex luxury 197 hö. Árgerð 
2012, ekinn 27 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.790.000. Rnr.160466.

CHEVROLET Lacetti station. Árgerð 
2007, ekinn 96 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.050.000. Rnr.990520.

MERCEDES BENZ B 180 ngt (w233). 
Árgerð 2011, ekinn 51 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.990422.

LEXUS Is250. Árgerð 2008, ekinn 
42 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.290.000. Rnr.990476.

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

Keyrðu á rafmagni eða bensíni. 
Nissan Leaf rafbíll frá Kr. 2.995.000, 
Chevrolet Volt rafmagn og bensín frá 
Kr. 3.995.000, Toyota Prius Plug-in 
rafmagn og bensín frá Kr. 3.995.000. 
Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan, bensín 
og díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt 
að 75% fjármögnun í boði. islandus.
is - S. 5522000

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.

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

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

ÓSKA EFTIR HVÍTUM 
VOLVO S80

Árg. frá ‚00 - ástand ómikilvægt - á 
verðinu 50-300 þús. kr. Uppl. í S. 820 
2223 Birgir Jóa.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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

VW - SKODA - VARAHLUTIR 

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

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. 699 6069 & 663 5315.

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

 Hreingerningar

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

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

GRÖFUÞJÓNUSTA 
AUBERTS.

Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

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

endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

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

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

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 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 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Frítt verðtilboð. Alhliða 
málningarþjónusta. S. 778 0100.

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

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Endurnýjun raflagna, töfluskipti, 
viðgerðir. Uppl. í s. 777-0458 eða 
sludviksson@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

HITAVEITUSKELJAR OG LOK
Eigum til Hitaveituskeljar til afgreiðslu 
strax.Stærð 210x210cm. 1650 lítrar. 
Byggaðar úr trefjagleri. Sterkustu 
og vönduðustu hitaveituskeljar á 
markaðnum í dag. Litir: Svört og 
Moonscape. 100% sjálfberandi skeljar. 
Eigum lok á lager fyrir rafmagnspotta 
og hitaveituskeljar. www.Heitirpottar.is 
Sími 777 2000, (Sogavegi 3, í verslun 
Fiskikóngsins)

TIL SÖLU FLOTT BAR 
EINING OG POOLBORÐ

Tilboð óskast. Uppl. 820-5181.
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

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.

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.

Óska eftir að kaupa poolborð eða 
flygill. Aðeins vandað og vel með farið 
kemur til greina. Uppl. í s. 864 9606

 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

GREEN PEOPLE - ORGANIC 
LIFESTYLE

Lífrænt vottaðar húð, hár og 
snyrtivörur, í dömu, herra, unglinga og 
barnalínu. Fást í „grænni” verslunum. 
Erum á Facebook: Green People 
Islandi. Sala og dreifing: Ditto ehf.

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

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

 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.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
1-2 manna herb.og stúdíó 

Funahöfða 17a-19 Rvk.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk.
Uppl/info í S. 824 4535. frá kl. 
10-20. www.leiguherbergi.is

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

 Geymsluhúsnæði

WWW.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.

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

CAFÉ ROSENBERG
Óskum eftir starfsfólki í sal og 

á bar. Íslensku kunnátta skilyrði. 
Áhugasamir mæti á staðinn 
á milli 15 - 18 mánudag og 

þriðjudag.
Þórður S. 551 2442.

HÁRSNYRTIR 

HÁRRÉTT HÁRSTOFA/
RAKARASTOFA

Óskar eftir hársnyrtum til starfa.
Uppl. Linda Rós S. 690-5647 

linda@harrett.is

KVÖLD- OG HELGARVINNA.
Við leitum að öflugu og 

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

simstodin.is

THE LAUNDROMAT CAFE
Vantar Þjóna til starfa í fulla 

vinnu, kvöld og helgarvinnu 18+. 
Íslenskukunnátta Skilyrði

Sendið ferilskrá á 
Laundromatjob@gmail.com

KVOSIN VIÐ INGÓLFSTORG
leitar að framtíðarstarfsfólki á 

fastar vaktir. Viðkomandi þarf að 
hafa ríka þjónustulund, dugleg(ur) 
til verka, 18 ára eða eldri og með 
góða íslensku og ensku kunnáttu.
Vinsamlegast sendið ferilskrá og 
upplýsingar um meðmælendur á 
telma@kvosin.is fyrir 22. ágúst.

LEIKSKÓLINN 
SKERJAGARÐUR

Bauganesi 13 101 rvk er að leita 
af áhugasömum og jákvæðum 
starfsmanni sem hefur brennandi 
áhuga á að vinna með börnum. Um 
framtíðarstarf er að ræða. Umsóknir 
sendist á skerjagardur@skerjagardur.is

PYLSUVAGNINN 
LAUGARDAL

óskar eftir að ráða starfskraft. Þarf 
að geta byrjað strax. Vinnutími frá kl. 
12-17 virka daga. Uppl. í s. 893 9860

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Djarfar upptökur. Rauða Torgið vill 
kaupa djarfar upptökur ísl. kvenna, 
18+. RaudaTorgid.is

tilkynningar

geymsluhúsnæði

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

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

Við skutlum Júlíu heim

Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík   |   Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Birtingur treystir okkur fyrir 
öruggri dreifingu á Júlíu

Save the Children á Íslandi

19. ágúst 2013  MÁNUDAGUR4

Landakotsskóli hefst  
fimmtudaginn 22. ágúst. 

Sérstaða skólans er þessi:
• Fleiri tímar á viku í íslensku og stærðfræði

• Enska og franska kennd frá 5 ára bekk og upp úr, 
danska frá og með 6. bekk

• Öflugt framboð list- og verkgreina: dans, leiklist, 
myndmennt, smíðar, textílmennt og tónmennt

• Litlir bekkir

• Samfelld stundaskrá frá 8.30 til kennsluloka

Frá og með þessu hausti verður kennslan spjaldtölvustudd 
í þráðlausu umhverfi og nemendum heimilt að koma með 
slíkt tæki.

Í síðdegisvist fyrir yngstu börnin er boðið upp á mynd- 
mennt, skák, leiklist, söng og smíðar/sköpun auk leikja  
og útivistar.

Matur kemur frá Móður náttúru.  
Lítið inn á heimasíðuna, www.landakotsskoli.is.
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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

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. stynja, 6. gangflötur, 8. háttur, 9. 
námsgrein, 11. í röð, 12. rabb, 14. gim-
steinn, 16. kusk, 17. rölt, 18. kærleikur, 
20. í röð, 21. eignarforn.

LÓÐRÉTT
1. steintegund, 3. málmur, 4. samsíða, 
5. tál, 7. mjólkursykur, 10. kvk nafn, 
13. stæla, 15. ílát, 16. loka, 19. tveir 
eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. mása, 6. il, 8. lag, 9. fag, 
11. mn, 12. skraf, 14. tópas, 16. ló, 17. 
ark, 18. ást, 20. aá, 21. sitt. 
LÓÐRÉTT: 1. gifs, 3. ál, 4. samfara, 
5. agn, 7. laktósi, 10. gró, 13. apa, 15. 
skál, 16. lás, 19. tt.

Lífið snýst um tímasetningar.
Carl Lewis

Ég fann 
farsímann þinn!

Er það?
Það voru góðu 

tíðindin!

Takk fyrir að útskýra þetta 
fyrir mér pabbi - en hvað 

eru býflugur og blóm?

Mamma, 
þetta eru 

Hallgríms-
synir.

Þetta 
er Kaín 

og þessi 
þarna er 

Abel. 

Hæ!

Þeir heita ekki 
þessum nöfn-

um í alvöru, 
mömmu 

þeirra þykir 
þetta bara 

fyndið.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

22:00
RELIGULOUS

Umdeild heimildarmynd þar sem Bill Maher ræðir við fólk 
sem aðhyllist hinum ýmsu trúarbrögðum.

FRÁBÆRT 
MÁNUDAGSKVÖLD 
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

21:25 
THE NEWSROOM 

Magnaðir dramatískir þættir með Jeff Daniels í hlutverki 
fréttalesara.

20:40 
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. Um helgina fór fram landskeppni á 

milli Færeyja og Íslands í Klakksvík. 
Stefán Bergsson (2157) hafði svart 
gegn Finnbirni Vang (2051).
Svartur á leik

30...Hd6! Hvítur er algjörlega varnar-
laus. 31. Hc2 Rg4+ 32. hxg4 Hh6 mát! 
Færeyingar unnu landskeppnina en 
íslenska liðið var að mestu skipað 
Norðanmönnum.
www.skak.is Meistaramót Hellis fer 
fram í kvöld.
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Listkennsludeild Listaháskólans 
býður uppá námskeið á 
meistarastigi fyrir starfandi 
listgreina kennara og listafólk 
sem vill sækja sér símenntun.

– Listir og sjálfbærni
– Rödd - spuni- tjáning
– Skapandi skrif
– Rafmögnuð tónlist
– Listkennsla nemenda 

með sérþarfir

– Námsefnisgerð
– Fræðsla fullorðinna
– Skapandi leiðir  

í píanókennslu
– Bókagerð
– Myndrænt leikhús/ 

hlutaleikhús

Allar nánari upplýsingar um námskeiðin,  
og umsóknareyðublað er að finna á lhi.is

OPIN NÁMSKEIÐ 
Í LIST  KENNSLU-
DEILD 

NÁMSKEIÐ Á HAUSTÖNN 2013

„Þetta er bara eitthvað sem ég hef haldið til haga og 
er úr öllum áttum og frá öllum tímum,“ segir Ófeigur 
Sigurðsson rithöfundur um efni hinnar nýju ljóðabók-
ar sinnar, Kviðlingar. Þegar haft er orð á því að bókin 
virðist unnin með frekar frumstæðri prenttækni viður-
kennir hann það fúslega. „Þetta er bara svona heima-
föndur,“ segir hann og kveðst vera með ansi lélega ljós-
ritunarvél enda sé hún komin til ára sinna. „En þetta 
er einungis gefið út í hundrað eintökum fyrir fólkið í 
kringum mig,“ segir hann. 

Þegar betur er að gáð er um úthugsaða list að ræða 
því Ófeigur segir bókina ljósritaða á gegnsæjan pappír. 
„Hún er fyrst vélrituð upp og þar verður hún gegnsæ 
líka þannig að þetta er eiginlega tvöfalt gegnsæi,“ 
útskýrir hann. „Ég hef gert svona heimatilbúnar bækur 
áður. Provence í endursýningu var vélrituð upp og 
síðan ljósrituð og svo gerði ég eina bók úr sílikoni. Hún 
hét Biscayne Blvd og var alveg gegnsæ.“

„Það hlýtur að vera djúp meining bak við það að hafa 
bækur gegnsæjar,“ segir blaðamaður spekingslega.
„Já, alveg hyldjúp. Eiginlega botnlaus,“ segir höfundur-
inn, ekki minna spekingslegur.

En útgáfuheitið Sjálfskeiðungur. Hefur það einhverja 
æðri þýðingu en í fljótu bragði virðist? „Ja, þetta er mín 
sjálfsútgáfa og Ebenezerprent er bara dregið af tegund 
ljósritunarvélarinnar. Hún er af gerðinni Ebenezer,“ 
segir Ófeigur og er greinilega skemmt.  

Þegar haft er orð á að Kviðlingar hafi óneitanlega yfir-
bragð fortíðar kemur yfirlýsing frá höfundinum: 

„Ég er hrifinn af fegurð fortíðarinnar, til dæmis göml-
um ljóðabókum og gömlu bragarháttunum sem ég lærði 
sem unglingur og bý enn að. Ég hafði bragfræði Svein-
björns Beinteinssonar að leiðarljósi.“

En hvar skyldu menn geta nálgast þessa nýju bók? 
„Hún mun fást í Útúrdúr á Hverfisgötu og svo bara hjá 
mér,“ er svarið. 

Spurð ur í lokin hvort hann sé með skáldsögu í smíðum 
í jólabókaflóðið svarar Ófeigur.
„Já og nei. Ég er með skáldsögu en hún kemur ekki út 
fyrr en á næsta ári.“ gun@frettabladid.is 

Kviðlingar úr öllum tímum og áttum
Ófeigur Sigurðsson rithöfundur hefur sent frá sér ljóðakverið Kviðlingar í eitt hundrað eintökum. Það er útgefi ð af Sjálfskeiðungi og 
prentað í Ebenezerprenti í Reykjavík. Það var prýðis tilefni til að slá á þráðinn til skáldsins og forvitnast um hvað því gengi til. 

RITHÖFUNDURINN  Ég er hrifinn af fegurð fortíðar innar, til dæmis gömlum 
ljóðabókum og gömlu bragarháttunum sem ég lærði sem unglingur,“ segir 
Ófeigur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hljómsveitin ADHD spilar 
í Fríkirkjunni í Reykjavík í 
kvöld, 19. ágúst. „Þetta eru 
nokkuð merkilegir tónleikar því 
með þeim snýr ADHD aftur á 
sinn heimavöll en fyrstu stóru 
tónleikar sveitarinnar á höfuð-
borgarsvæðinu fóru fram í 
Fríkirkjunni fyrir rétt rúmum 
fimm árum,“ segir Óskar Guð-
jónsson, einn hljómsveitarmeð-
lima. 

ADHD hefur að undanförnu 
spilað mikið erlendis. „Við héld-
um 18 tónleika á 19 dögum,“ 
segir Óskar og útskýrir að 
sveitin hafi ferðast milli landa 
í svefnrútum þannig að tíminn 
hafi verið nýttur vel. 

ADHD er komin á kortið í 
Evrópu því síðustu þrjár plötur 
sveitarinnar hafa verið gefnar 
út af Contemplate Music í 
Þýskalandi.

Tónleikarnir í kvöld hefjast 
klukkan 20. Þeir eru hluti af 
Jazzhátíð Reykjavíkur.

 - gun

ADHD spilar á
heimavelli

SAXÓFÓNLEIKARINN  „Þetta verða 
merkilegir tónleikar,“ lofar Óskar.

➜ Í eyðidal/ á Ísalandi/ ég aldrei skal/
úti verða/ minna ferða/ á Sprengisandi
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139.990
VERÐ ÁÐUR 159.990

Panasonic TXL42E5Y

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

ÖRÞUNNUR IPS LED HÁGÆÐA SKJÁR
Háskerpu upplausn fyrir hámarks upplifun af Blu-ray diskum, 
leikjatölvum eða háskerpu sjónvarpsútsendingum

150Hz Backlight scanning
Clear Panel myndsían fjarlægir óæskilegt 
ljós úr skjánum sem tryggir bjartari og 
meiri myndgæði. 150Hz tæknin skilar allri 
hreyfingu frábærlega til áhorfandans.

VIERA Connect
Viera Connect færir þér Internetið á 
stóran skjá beint heim í stofu og gerir 
þér kleift að njóta efnis á mörgum 

mismunandi formum ásamt því 
að halda sambandi við vini á 
Facebook eða Twitter og vera í 
sambandi gegnum Skype. Einnig 
er hægt að spila leiki án þess að 
nota tölvu.

VrealLIVE örgjörvi
Velkomin í veröld SmartTV 
með VIERA og Vreal Live. 

Myndvinnsluörgjörvinn er 
hannaður til að tryggja bæði hraða 
og nákvæma netvirkni ásamt 
bestu mögulegu myndgæðum.

V-Audio Surround
V-Audio Surround er fjölrása 
hljóðstilling sem skilar Surround 
hljómgæðum úr innbyggðum 
hátölurum tækisins.

Media spilari
Settu í SD minniskort úr 
myndavél, upptökuvél eða 
snjallsíma eða tengdu USB 
minnislykil við sjónvarpið og 
Media Player kemur sjálfkrafa 
upp til að skoða og spila allt 
margmiðlunarefni.

VIERA Remote App Support
Stjórnaðu sjónvarpinu með 
snjallsímanum þínum óháð því 
hvort tækið er byggt á Android eða 
Apple stýrikerfi. Viera Remote App 
gefur þér möguleika á að senda 
margmiðlunarefni úr símanum þínum 
yfir í VIERA sjónvarpið.
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Frumkvöðullinn og eigandi net-
verslunarinnar Nasty Gal, Sophia 
Amoruso, er stödd í New York 
þessa dagana þar sem hún kynn-
ir nýjustu „Ready to Wear“-línu 
Nasty Gal. 

Tískuveldið Nasty Gal hefur 
heldur betur slegið í gegn en 
verslunin leggur áherslu á 
klæðnað og fylgihluti fyrir konur 
á aldrinum 15-35 ára. Amoruso 
sagði nýlegu frá því í viðtali við 

Style.com að velgengni fyrirtæk-
isins væri meðal annars vegna 
þess hversu mikla áherslu hún 
leggur á ljósmyndirnar. 

Mikil vinna fer í að mynda 
fötin á síðunni og hver flík er 
mynduð í bak og fyrir. Hún segir 
að myndirnar séu unnar af mik-
illi ást og nákvæmni, sem er 
lykilatriði ef þú ætlar að vera 
með fataverslun á netinu. Amor-
uso hélt því einnig fram að það 

skipti miklu máli að vera með föt 
sem standa upp úr og eru öðru-
vísi þar sem þeim er frekar veitt 
eftirtekt. Árið 2012 var mjög gott 
hjá tískuveldinu, en það halaði 
inn hvorki meira né minna en 20 
milljarða íslenskra króna fyrir 
sölu á fatnaði og fylgihlutum. 

Tískuveldið Nasty Gal seldi fyrir 
tuttugu milljarða á síðasta ári
Eigandinn Sophia Amoruso segir góðar ljósmyndir vera lykilatriði.

GENGUR VEL  Sophia Amoruso opnaði 
Nasty Gal árið 2006.

Söngkonan Lady Gaga er brjál-
uð út í slúðurkónginn Perez 
Hilton ef marka má skilaboð 
hennar á samfélagsmiðlinum 
Twitter. Gaga heldur því fram 
að Hilton áreiti sig og er hún 
viss um að Hilton hafi leigt 
íbúð í sömu blokk og hún býr í, 
eingöngu til þess að njósna um 
sig. Gaga á að hafa brjálast yfir 
atvikinu og segir hún á Twitter-
síðu sinni að hún vilji fá að vera 
látin í friði og að hegðun Hiltons 
sé komin út í öfgar. Það er ekki 
svo langt síðan Gaga og Hilton 
voru miklir vinir, en það vina-
samband virðist ekki hafa enst 
lengi eins og svo mörg önnur hjá 
fræga fólkinu. 

Lady Gaga æf 
út í Hilton

Ungstirnið og meðlimur hljóm-
sveitarinnar Jonas Brothers, 
Nick Jonas glímir við sykursýki 
1. Hann segir baráttuna oft erfiða 
og hann reynir að taka einn dag 
einu. Jonas greindist með sykur-
sýki 1 fyrir átta árum og er enn 
að læra inn á sjúkdóminn. Í við-
tali við The Huffington Post sagði 
hann að það hjálpaði sér mikið að 
stunda líkamsrækt og borða holl-
an mat. „Sykursýkina þarf ég að 
sætta mig við, en með heilbrigð-
um lífsstíl get ég lifað ágætu lífi,“ 
segir hinn ungi Jonas. Hann segir 
jafnframt að hann þurfi að fara 
mjög varlega í ræktinni, því það 
hafi áhrif á blóðsykurinn ef hann 
æfi of mikið, hinn gullni meðal-
vegur er það sem gildir sagði 
hann. Jonas Brothers ferðast nú 
um Bandaríkin og kynnir efni á 
nýútkominni plötu sem nefnist 
einfaldlega V. 

Glímir við 
sykursýki

Forsetafrú Bandaríkjanna, Mic-
helle Obama, vinnur nú að gerð 
nýrrar rappplötu sem ber heitið 
„Healthier America“. Platan á að 
stuðla að heilbrigðara líferni og 
hefur frú Obama barist fyrir því 
að Bandaríkjamenn borði holl-
ari mat og hreyfi sig meira. Á 
plötunni má heyra lög á borð við 
„Veggie Luv“, „Let´s Move“ og „U 
R What You Eat“. Margir frægir 
standa að gerð plötunnar og má 
þar nefna söngkonuna Ashanti, 
Jordin Sparks og rapparann 
DMC sem gerði garðinn frægan 
með hljómsveit sinni Run-D.M.C. 
Frú Obama mun því miður ekki 
syngja sjálf inn á plötuna, en hún 
mun koma fram í tónlistarmynd-
böndum sem verða gerð við öll 
lög plötunnar. Plötunni verður 
dreift fyrst í New York en síðar 
um öll Bandaríkin.

Forsetafrú ger-
ir rappplötu

MEÐ SYKURSÝKI 1  Nick Jonas til 
vinstri ásamt bræðrum sýnum í 
hljómsveitinin Jonas Brothers.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Í RAPPIÐ  Michelle Obama berst fyrir 
heilbrigðu lífi meðal íbúa Banda-
ríkjanna.  NORDICPHOTOS/GETTY
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Hljómsveitin Lockerbie hefur gefið 
út lagið Heim og er það komið í 
útvarpsspilun. 

„Við frumfluttum lagið á X-inu 
á miðvikudaginn og settum það á 
netið í kjölfarið,“ segir Þórður Páll 
Pálsson úr Lockerbie. „Við erum 
nokkuð sáttir við það. Þetta er 
fyrsta lagið af nýju plötunni okkar 
sem við erum að vinna í að klára og 
vonum að geti komið út í október.“

Aðspurður segist hann ekki vita 
nákvæmlega um hvað lagið er, enda 
samdi hann ekki textann. „Það 
hefur tekið mjög miklum hamskipt-

um. Það hét fyrst Eiturlyf en það 
var eitthvað djók á hljómsveitar-
æfingum. Núna er það um mann 
sem er að drukkna, held ég.“ 
Fyrsta plata Lockerbie, Ólgusjór, 
kom út í Japan og öllum þýskumæl-
andi löndum og er mikill áhugi á að 
fá nýju plötuna inn á sömu mark-
aði. Til að fylgja henni eftir spilaði 
sveitin í Evrópu á sínum tíma og 
stendur til að gera það sama til að 
fylgja eftir nýju plötunni.  - fb

Um mann sem er að drukkna
Lockerbie hefur gefið út lagið Heim sem verður á næstu plötu sveitarinnar.

LockERbIE Hljómsveitin hefur gefið út 
lagið Heim.

Vandaðir danstímar & glæsileg sýning í hörpunni! 
Opið hús 26. -31. ágúst þegar önnin hefst!  

Forskráning nú þegar hafi n á dancecenter.is! 

DansLið þáttanna 
kemur sérstaklega 

á vegum:

Fáðu ÚTRÁS fyrir DansGleðina!Fáðu ÚTRÁS fyrir DansGleðina!
Barnadansar:  Mini-Hip Hop, Jazzballett & ballett

Break     Hip Hop     Jazzfunk     Nútímadans     Zumba

Tryggðu þér pláss & skráðu þig strax!

Öll skráning & nánari upplýsingar á 
dancecenter.is. Facebook/DanceCenter RVK. 

dancecenter@dancecenter.is – Sími 777 3685

Mánudaga Þriðjudaga Miðvikudagur Fimmtudaga Föstudaga Laugardaga
14.00-15.00 Barnadansar 4-6 

ára: Mini-Hip Hop, 
Jazzballett & ballett

15.00-16.00 Break 5-12 ára
17.30-18.30 Break 5-12 ára 

(18.50-19.50)
19.00-20.00 10-12 ára 

Kameron
7-9 ára (18.50-19.50) 

Kameron og Thelma Tara
7-9 ára (18.50-19.50)  

Thelma Tara
10-12 ára 

(18.30-19.30) 
Kameron

20.00-21.00 16-19, 20+ 
Kameron

13-15 ára (19.50-20.50) 
Kameron

16-19, 20+ (19.50-
20.50) Kameron

13-15 ára 
(19.30-20.30) 

Kameron
21.00-22.00 Nútímadans 

Kameron
SjóðHeitt ZUMBA 
(20.50-21.50)

Nútímadans (20.50-
21.50) Kameron

Break Nútímadans Jazzfunk & Hip Hop

Fagfólk DanceCenter & Kameron Bink úr So You Think You Can Dance?

STUNDASKRÁ – Grensávegur

Stundaskrá 
fyrir Mjódd er á 
dancecenter.is

KENNSLUSTAÐIR
REYKJAVÍK:
Grensásvegur 14,
Mjóddin - 
Álfabakka 14, 3.hæð
KÓPAVOGI: 
HK, 2.hæð, 
Digranesvegi
GARÐABÆ: 
Ásgarði, 2.hæð
HAFNARFJÖRÐUR: 
FH, Kapplakrika

„Hvernig á maður að vita það 
núna hvort manni líkar þetta 
eftir 30 ár eða ekki og hverjum 
er ekki sama,“ segir hönnuður-
inn Marc Jacobs í viðtali við 
New York Magazine á dögun-
um. Jacobs segir fólk spyrja sig 
sífellt hvort hann hafi hugsað 
almennilega út í það hvernig húð-
flúrið verði þegar hann er kom-
inn á áttræðisaldurinn. Líkami 
Jacobs er fallega skreyttur með 
ýmsum húðflúruðum fígúrum 
sem hann er hæstánægður með í 
dag. „Þetta byrjaði allt með bull-
terrier-hundunum mínum,“ segir 
Jacobs en hann er með húðflúr 
af hundunum sínum, Alfred og 
Daisy.  

Marc Jacobs
húðflúraður í 
bak og fyrir

Noel Gallagher gefur lítið fyrir 
það að hljómsveitin Oasis komi 
saman á nýjan leik. „Það mun pott-
þétt ekki gerast. En hver veit hvað 
gerist eftir tuttugu ár? Þá verð 
ég þrjátíu eða fjörutíu ára er það 
ekki? Nei, ég verð vonandi sestur í 
helgan stein þá,“ sagði Gallagher í 
léttum dúr.

Hann er með sína aðra sólóplötu 
í undirbúningi og segist eiga hell-
ing af lögum sem fóru ekki inn á 
þá síðustu. „Ég er að semja og setja 
ýmislegt saman. Ég mun gera aðra 
plötu, engin spurning.“  

oasis snýr ekki aftur
Noel Gallagher býst ekki við endurkomu Oasis.

Oprah Winfrey vill ekki ganga 
upp að altarinu af ótta við að 
það eyðileggi sambandið Hin 59 
ára Winfrey hefur verið í sam-
bandi með Stedman Graham í 
27 ár og segir að þau gætu ekki 
verið hamingjusamari. „Það 
gengur mjög vel núna en þegar 
þú bætir við „eiginkonu-dæm-
inu“ verður það of mikið,“ sagði 
Winfrey. 

Hún þakkar Graham fyrir 
aðstoðina sem hann veitti henni 
er sjónvarpsstöð hennar átti í 
erfiðleikum. Stöðin tapaði miklu 
í fyrstu en hefur náð að rétta úr 
kútnum að undanförnu. „Hann 
var ótrúlegur,“ sagði hún. 

Vill ekkert 
hjónaband

opRAh wINfREy Sjónvarpskonan er 
ánægð með Stedman Graham.

NoEL GALLAGhER Rokkarinn ætlar ekki 
að endurreisa Oasis á næstu áratugum.

TöffARI Fatahönnuðurinn Marc Jacobs 
er með mörg húðflúr.
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

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

SPARBÍÓ

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ROGER EBERT

B R A D  P I T T

COSMOPOLITAN

JULIANN GAREY / MARIE CLAIRE

SCOTT MANTZ / ACCESS HOLLYWOOD

CHICAGO SUN-TIMES

H.G., MBL

V.G., DV

2 GUNS 5, 8, 10.15(P)
THE WAY WAY BACK 8, 10.10
STRUMPARNIR 2 3.50, 6 2D
R.I.P.D. 10.10 3D
SKRÍMSLA HÁSKÓLINN 3.50, 6 2D
THE HEAT 8

-Empire

 

-H.G., MBL

5%

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN 

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

2 GUNS                   KL. 3 (TILBOÐ) - 5.30 - 8 - 10.30
WAY WAY BACK KL. 8 - 10.20
STRUMPARNIR 3D ÍSL TAL KL. 3.20 (TILBOÐ) - 5.40
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL KL. 3.20 (TILBOÐ) - 5.40
ONLY GOD FORGIVES KL. 8 - 10.10
GROWN UPS KL. 3.20 (TILBOÐ) - 5.40
THIS IS THE END KL. 8 - 10.25

STRUMPARNIR 3D     KL. 6   
ONLY GOD FORGIVES  KL. 8 - 10        /   WOLVERINE 3D  KL. 10             
GROWN UPS 2           KL. 6 - 8            

-T.V., S&H - BÍÓVEFURINN

-H.S., MBL

Miðasala á: og

2 GUNS                    KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.30 - 8 - 10.30
2 GUNS LÚXUS  KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
THE TO DO LIST  KL. 8 
STRUMPARNIR 3D ÍSL TAL  KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.40
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL  KL. 1 (TILBOÐ) - 3.15 - 5.40
WOLVERINE 3D  KL. 5 - 8 - 10.40
GROWN UPS  KL. 8 -10.20
THE HEAT  KL. 1 (TILBOÐ) - 10.20 

-H.G., MBL -V.G., DV

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

★★★  ★★

2 Guns
Leikstjórn: Baltasar Kormákur
LEIKARAR: DENZEL WASHINGTON, 
MARK WAHLBERG, PAULA PATTON, BILL 
PAXTON, EDWARD JAMES OLMOS

Það er freistandi að klína auka-
stjörnu á mynd eins og 2 Guns. 
Hún er dýrasta kvikmynd sem 
leikstýrt hefur verið af íslenskum 
leikstjóra, skartar tveimur risa-
stjörnum í aðalhlutverkum, hefur 
nú þegar halað inn sex milljarða í 
miðasölu, og svo held ég bara með 
Balta.

Myndin segir reyfarakennda 
glæpasögu undir áhrifum frá rit-
höfundinum Elmore Leonard, þar 
sem svik og prettir eru regla frek-
ar en undantekning. Hún er ekki 
frumleg og enn síður fullkomin, 
en framsetningin er leikstjóran-
um til mikils sóma. Hann nær því 
besta úr leikurunum, og sérstak-
lega Mark Wahlberg sem sýnir 
sínar fyndnustu hliðar. Denzel 
Washington er líka skemmtilegur, 
en litríkastir eru aukaleikararnir. 
Af hverju er Bill Paxton til dæmis 
ekki í öllum bíómyndum? Það væri 
alveg vel þegið.

Þó persónulegra hafi ég verið 

hrifnari af Contraband þá sést 
það glögglega að Baltasar er orð-
inn öruggari með sig. Leikstjór-
nin er skemmtilega dólgsleg 
og þau trix í bókinni sem 
hann hafði ekki lært þá 
hefur hann lært nú. Þá 
er hasarinn vel úr garði 
gerður, laus við tilgerð-
arlegan óþarfa hristing 
og tölvubrellurúnk.

Það er helst handrit-
ið sem hefði mátt gera 
betur. Þegar grunnhug-
myndin er ekki frumlegri 
en þetta verður hún að 
vera skotheld á blaði. 
Á köflum er 
fléttan orðin 
flóknari 
en mynd-
in ræður 
við og þá 
fer áhorf-
andann 
að lengja 
í  næsta 
skammt 
af hasar. 
En burt 
séð frá 
öl lu er 
2 Guns 
hress-
andi 

hasarmynd sem ég hlakka til að 
skoða aftur.

 Haukur Viðar Alfreðsson

NIÐURSTAÐA: Sleppum 
þjóðremb unni. Þrjár þræl-
sterkar stjörnur á þríeykið 
Balta, Mark og Denzel.

Dólgsleg og hressandi hasarmynd
2 GUNS  Denzel Washington og Mark Wahlberg leika aðalhlutverkin í 2 Guns.

Á TOPPINN   Leikstjórinn 
Baltasar Kormákur fór beint á 

toppinn í Bandaríkjunum með 
mynd sína 2 Guns

Það sést ekki á mér en stundum gleymi ég 
að borða. Í síðustu viku fattaði ég það um 

tíuleytið að ég hafði gleymt kvöldmatnum. 
Aðframkominn af næringarskorti gekk ég 
þungum skrefum að nálægum pitsustað og 
pantaði konung flatbakanna: pepperóní og 
ananas.

Á meðan ég beið bökunnar kom maður á 
mínum aldri inn á staðinn í sömu erindagjörð-
um. Ég verð að viðurkenna að ég er stútfullur 
af útlitsfordómum og mér fannst hann asna-
legur að sjá. Hann var í hálfvitalegum skóm 
og með óþolandi hár. Ég veit ekki hvernig 
böku hann pantaði en ég heyrði hann segja 
nafnið sitt. Köllum hann Hannes.

ÞARNA stóð ég í nokkrar mínútur með asna-
lega Hannesi að bíða eftir pitsu þar til síminn 
hans hringdi. Að sjálfsögðu var hringitónninn 
hans leiðinlegur og hann brá sér út fyrir til að 

tala. Líklega við einhvern fábjána.

SKÖMMU síðar kom annar afgreiðslu-
maður með rjúkandi böku í kassa og 
spurði mig hvort nafn mitt væri Hann-
es. Hinn var líklega farinn í kaffipásu. 
„Nei,“ segi ég og í ljós kom að pöntunin 
mín hafði misfarist. Ég þurfti því að bíða 

eilítið lengur og hataði ég Hannes því helm-
ingi meira þegar hann kom aftur inn.

ÁTTI ég að segja eitthvað? Þarna stóð hann 
pollrólegur og hafði ekki hugmynd um 
að pitsan hans var tilbúin og uppi í hillu. 
Afgreiðslufólkið gerði sér enga grein fyrir 
því að þarna væri Hannes mættur. „Nei, 
fjandakornið, ég get ekki farið að tala við 
hann,“ hugsaði ég. Plús það, hann átti það eig-
inlega skilið að bíða eftir kólnandi pitsu fyrir 
að vera í þessum skóm.

FIMM til átta mínútum síðar fékk ég bökuna 
mína og gekk hröðum skrefum heim á leið. 
Hannes var enn að bíða. „Gott á hann,“ hugs-
aði ég og hló inni í mér. Honum var nær að 
vera með bjánalegt hár og svona stórt barka-
kýli.

ÞEGAR heim var komið tók ég til hnífapör, 
disk og afþreyingarefni. Allt sem piparsveinn 
þarf til að matast. Bakan lyktaði dásam-
lega og ég opnaði kassann. Við blasti skinka, 
rjómaostur, laukur. Hvað var þetta? Nauta-
hakk?

ÉG trúði ekki mínum eigin augum, en aðeins 
meira á karma.

Helvítið hann Hannes
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ENSKI BOLTINN
LIVERPOOL - STOKE 1-0
1-0 Daniel Sturridge (37.)

ARSENAL - ASTON VILLA 1-3
1-0 Olivier Giroud (6.), 1-1 Christian Benteke 
(23.), 1-2 Benteke, víti (62.), 1-3 A. Luna (85.)

NORWICH - EVERTON  2-2
1-0 Whittaker (51.), 1-1 Barkley (61.), 1-2 Seamus 
Coleman (65.), 2-2 Ricky van Wolfswinkel (71.).

SUNDERLAND - FULHAM 0-1
0-1 Pajtim Kasami (53.)

WEST BROM - SOUTHAMPTON 0-1
0-1 Rickie Lambert, víti (90.)

WEST HAM - CARDIFF  2-0
1-0 Joe Cole (11.), 2-0 Kevin Nolan (76.). Aron 
Einar Gunnarsson spilaði allan leikinn. 

SWANSEA - MANCHESTER UNITED 1-4
0-1 Robin van Persie (34.), 0-2 Danny Welbeck 
(36.), 0-3 Robin van Persie (72.), 1-3 Wilfried 
Bony (82.), 1-4 Danny Welbeck (90.)

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM 0-1
0-1 Roberto Soldado, víti (50.). Gylfi Þór 
Sigurðsson spilaði allan leikinn. 

CHELSEA - HULL 2-0
1-0 Oscar (13.), 2-0 Frank Lampard (25.).

KÁTUR KARL Í BRÚNNI  Jose Mourinho fagnaði því vel þegar Frank Lampard kom 
Cheslea í 2-0 á móti Hull í gær. Portúgalski stjórinn byrjar mjög vel með Chelsea-
liðið alveg eins og þegar hann kom fyrst fyrir níu árum.  MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Kolbeinn Sigþórsson, 
Alfreð Finnbogason og Aron 
Jóhannsson voru allir á skotskón-
um um helgina og það stefnir í 
mikið markastríð á milli íslensku 
framherjanna í hollensku deild-
inni ef heldur áfram sem horfir. 
Kolbeinn og Aron fögnuðu einnig 
þremur stigum í húsi með liðum 
sínum Ajax og AZ Alkmaar en 
Alfreð og félagar í Heerenveen 
töpuðu sínum fyrsta leik í vetur. 

Alfreð og Aron hafa báðir skor-
að í öllum leikjum tímabilsins til 
þessa en Alfreð er nú markahæsti 
leikmaður hollensku deildarinnar 
með fjögur mörk í þremur umferð-
um.

Aron hefur skorað eitt mark í 
öllum þremur leikjum AZ Alkmaar 
og hann skoraði einnig eitt mark 
í Meistarakeppninni og er því 
kominn með fjögur mörk í fjórum 

leikjum. Missir íslenska landsliðs-
ins er því augljóslega mikill. 

Kolbeinn afgreiddi Feyenoord 
með tveimur mörkum í gær en 
þetta voru fyrstu deildarmörk 
hans á tímabilinu. Kolbeinn skor-
aði aftur á móti eitt mark í Meist-
arakeppninni og hefur því skorað 
þrjú mörk í fjórum leikjum á tíma-
bilinu. Kolbeinn missti af fimm 
mánuðum af síðasta tímabili vegna 
meiðsla en skoraði sex mörk í síð-
ustu níu leikjunum á tímabilinu og 
minnti síðan verulega á sig í gær. 

Kolbeinn hefur verið óheppinn 
með meiðsli fyrstu tímabilin sín 
með Ajax en hefur þegar fagnað 
tveimur meistaratitlum. Mörkin 
hans í gær þýða að hann hefur nú 
skorað fleiri deildarmörk fyrir 
Ajax (16) en hann gerði á sínum 
tíma fyrir AZ Alkmaar (15). 

Alfreð Finnbogason bætti 

markamet Péturs Péturssonar í 
hollensku úrvalsdeildinni í fyrra 
þegar hann skoraði 24 mörk í 31 
leik fyrir Heerenveen. 

Aron Jóhannsson lýsti því yfir 
fyrir tímabilið að hann ætlaði að 
taka metið af Alfreð og miðað við 
þessa byrjun er honum greinilega 
full alvara. Á sama tíma er Alfreð 
að sýna okkur að hann ætlar að 
gera betur en í fyrra.

Íslensku leikmennirnir hafa 
nú gert níu deildarmörk í fyrstu 
þremur umferðunum. Það eru 
rúmar 30 umferðir eftir með von-
andi nóg af íslenskum mörkum. 
Íslensku mörkin urðu alls 38 tals-
ins í hollensku deildinni á síðasta 
tímabili (Alfreð 24, Kolbeinn 7, 
Aron 3, Jóhann Berg 2 og Guð-
laugur Victor 2) og gætu orðið mun 
fleiri á þessu tímabili.

    ooj@frettabladid.is

Skytturnar þrjár
Kolbeinn Sigþórsson, Alfreð Finnbogason og Aron Jóhannsson hafa skorað 
samtals ellefu mörk á fyrstu fj órum vikum hollenska fótboltatímabilsins. Kol-
beinn skoraði tvö á móti Feyenoord í gær og Alfreð er markahæstur í deildinni.

KOLBEINN SIGÞÓRSSON  23 ára fram-
herji Ajax. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

ARON JÓHANNSSON  22 ára framherji 
AZ Alkmaar. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

ALFREÐ FINNBOGASON  24 ára fram-
herji Heerenveen. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

4 MÖRK Í 3 LEIKJUM 4 MÖRK Í 4 LEIKJUM 3 MÖRK Í 4 LEIKJUM

FRJÁLSAR Ísland eignaðist fimm Norðurlandameistaratitla 
unglinga á Norðurlandamóti 19 ára og yngri sem fram fór í 
Espoo í Finnlandi um helgina. Aníta Hinriksdóttir og Kol-
beinn Höður Gunnarsson urðu bæði Norðurlandameist-
arar tvo daga í röð og Björg Gunnarsdóttir varð einnig 
meistari.

Aníta Hinriksdóttir er með þessu heims- Evrópu 
og tvöfaldur Evrópumeistari á árinu 2013, en hún 
vann mjög örugga sigra í 800 og 1500 metra hlaupi. 
Aníta kom í mark í 1500 metra hlaupinu á 4:18,18 
mínútum sem er hennar annar besti árangur í grein-
inni. Hún hljóp 800 metrana á 2:03,94 mínútum.

Kolbeinn Höður Gunnarsson setti Íslandsmet 18 til 
19 ára þegar hann vann 400 metra hlaup karla á 47,91 
sekúndu og hann vann síðan 200 metra hlaupið á 21,45 
sekúndum sem er hans næstbesti tími á ferlinum. 

Björg Gunnarsdóttir sigraði í 400 metra hlaupi kvenna 
á nýju persónulegu meti eða 55,90 sekúndum.

Íslenska kvennasveitin kom síðan önnur í mark í 
fjórum sinnum 400 metra boðhlaupi á 3:46,28 mínút-
um sem er nýtt Íslandsmet í flokki 18-19 ára stúlkna. 
Sveitina skipuðu þær: Arna Stefanía Guðmundsdóttir, 
Aníta Hinriksdóttir, Björg Gunnarsdóttir og Dóróthea 
Jóhannesdóttir. - óój

Fimm íslensk gull 
Aníta og Kolbeinn unnu tvöfalt á NM unglinga.

GOLF Karlalið Golfklúbbsins Keilis 
og kvennalið Golfklúbbs Kópavogs 
og Garðabæjar tryggðu sér í gær 
sigur í Sveitakeppni GSÍ. 

Keilismenn unnu á heimavelli í 
úrslitaleik karla en það var mikil 
dramatík í gangi hjá konunum 
sem spiluðu á Hólmsvelli í Leiru. 
Keilis konur héldu að þær hefði 
unnið úrslitaleikinn en GKG var 
dæmdur sigur eftir kæru.

Golfklúbburinn Keilir sigraði í 
dag Golfklúbb Kópavogs og Garða-
bæjar í úrslitaleik 1. deildar karla 
4/1 eftir spennandi leik. GR varð í 
þriðja sæti. 

Mikil dramatík átti sér stað í 
úrslitaleik í 1. deild kvenna en 
bráðabana þurfti milli Golfklúbbs-

ins Keilis og Golfklúbbs Kópa-
vogs og Garðabæjar sem endaði 
með því að Keilir hafði betur, eða 
svo héldu viðstaddir. Það átti hins 
vegar eftir að breytast.

GKG lagði inn kæru til móts-
stjórnar vegna aðstoðar sem leik-
maður Keilis óskaði eftir frá liðs-
félaga. Niðurstaða mótsstjórnar og 
dómara var á þá leið að um brot á 
golfreglum (regla 8-1b) hafi verið 
um að ræða sem þýddi holutap 
fyrir viðkomandi lið.  
Golfklúbbur Kópavogs og Garða-
bæjar sigraði því í 1. deild kvenna, 
Golfklúbburinn Keilir varð í öðru 
sæti og Golfklúbbur Reykjavíkur 
í því þriðja.   
 - óój

Kæran réð úrslitum
Keilismenn og GKG-konur unnu Sveitakeppni GSí

Endurkoma Mourinho á Brúna byrjar vel

FRJÁLSAR Rússar unnu flest gull-
verðlaun á HM í frjálsum íþróttum 
sem lauk í Moskvu í gær. Rússar 
unnu sjö gull eða einu meira en 
Bandaríkin og Jamaíka.

Bandaríkjamenn unnu hins 
vegar langflest verðlaun eða 25 (6 
gull, 13 silfur, 6 brons). Alls eign-
uðust átján þjóðir heimsmeistara 
að þessu sinni.

Usain Bolt (100m og 200m hlaup 

karla), Shelly-Ann Fraser-Pryce 
(100m og 200m hlaup kvenna) 
sem eru bæði frá Jamaíku og 
Bretinn Mo Farah (5000 og 10000 
metra hlaup karla) voru stjörnur 
mótsins en þau unnu öll tvö gull 
í einstaklingsgreinum. Bolt og 
Fraser-Pryce bættu síðan bæði við 
gullverðlaunum í boðhlaupunum í 
gær, en þau tvö áttu þátt í öllum 
gullum Jamaíka á HM.  - óój

Rússar með fl est gull
Bolt og Fraser-Pryce urðu þrefaldir heimsmeistarar

ELDINGIN ER ENN ÞÁ LANGFYRST  Usain Bolt fagnar hér einu af þremur gull-
verðlaunum sínum á HM í Moskvu ásamt liðsfélaga sínum.  MYND/NORDICPHOTOS/AFP

Stjörnumenn þurftu að sætta sig við enn ein silfur-
verðlaunin um helgina þegar karlalið félagsins í 
fótbolta tapaði bikarúrslitaleiknum á móti Fram. 
Auk þess að tapa bikarúrslitaleik karla annað árið í 
röð þá voru þetta tíundu silfurverðlaun Stjörnunnar 
á þessu ári í fjórum stærstu boltaíþróttunum; 
fótbolta, körfubolta, handbolta og blaki. 
Silfurverðlaun Stjörnunnar árið 2013 eru: 
Körfubolti (Íslandsmót karla og 1. deild kvenna), 
handbolti (Íslandsmót kvenna, Bikarkeppni karla, 
1. deild karla og umspil um sæti í efstu deild), 
blak (Bikarkeppni karla og deildarkeppni karla) 
og fótbolti (Bikarkeppni karla og Meistarakeppni 
kvenna).

Tíundu silfurverðlaun Stjörnunnar 
á árinu 2013

FÓTBOLTI Sigurður Ragnar Eyjólfsson hætti sem þjálfari 
íslenska kvennalandsliðsins fyrir helgi og það liggur á því 
hjá Knattspyrnusambandinu að finna nýjan 
þjálfara enda aðeins rúmur mánuður í 
fyrsta leik í undankeppni HM.

„Við erum að fara að setjast yfir þetta 
í fyrramálið (í morgun) og það er ekkert 
búið að ákveða næstu skref. Við höfum 
verið að velta þessu á milli okkar um 
helgina en við vorum á norrænum 
fundi,“ sagði Þórir Hákonarson, 
framkvæmdastjóri KSÍ, í samtali við 
Fréttablaðið í gær. Það ræðst því ekki 
strax hvort auglýst verður í stöðuna 
eða hvort KSÍ fer í samningavið-

ræður við einhvern einstakan þjálfara.  En hverjir koma 
til greina? Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari sænska liðsins 

Kristianstad, hlýtur þar að vera ofarlega á blaði 
sem og Þorlákur Árnason, þjálfari verðandi Ís-
landsmeistara Stjörnunnar. KSÍ gæti líka farið 
sömu leið og þegar Sigurður Ragnar var ráðinn 
en sambandið réð þá óþekktan þjálfara fyrir 

liðið með frábærum árangri. Þá er alltaf 
möguleiki að fá erlendan þjálfara eins og 

var gert hjá karlaliðinu en það verður 
þó að teljast ólíkleg niðurstaða.
Íslenska kvennalandsliðið spilar 
sinn fyrsta leik í undankeppni HM 
á móti Sviss á Laugardalsvellinum 
26. september næstkomandi.   - óój

Landsliðsþjálfaraleitin hjá KSÍ hefst væntanlega í dag
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Við óskum Fram til hamingju með Borgunarbikarinn 2013.  
Borgun styður íslenska knattspyrnu og er stoltur bakhjarl  
Borgunarbikarsins.

Til hamingju 
Framarar!
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Mörkin:  1-0 Víðir Þorvarðarson (67.), 1-1 Abdel-
Farid Zato-Arouna (82.).

ÍBV (4-4-2): David James 6 - Arnór Eyvar Ólafsson 
6, Brynjar Gauti Guðjónsson 7, Eiður Aron 
Sigurbjörnsson 6, Matt Garner 5 - Ian David Jeffs 
5, Arnar Bragi Bergsson 5 (79., Ragnar Pétursson 
-), Tonny Mawejje 6, Víðir Þorvarðarson 6 - Gunnar 
Már Guðmundsson 4 (65., Bjarni Gunnarsson 5), 
Aaron Robert Spear 5 (79., Jón Ingason -).

Víkingur Ó. (4-5-1): Einar Hjörleifsson 7 - Brynjar 
Kristmundsson 5 (67., Antonio Jose Espinosa 
Mossi 6), Damir Muminovic 6, Tomasz Luba 6, 
Samuel Jimenez Hernandez 5 - Juan Manuel 
Torres Tena 5 (56., Alfreð Már Hjaltalín 5), Björn 
Pálsson 5, *Abdel Farid Zato-Arouna 8, Eldar 
Masic 5, Eyþór Helgi Birgisson 7 - Guðmundur 
Magnússon 6 (80., Fannar Hilmarsson -).

Skot (á mark): 11-4 (5-1) Horn: 5-1  

Varin skot: James 0 - Einar 3 

Aukaspyrnur: 8-8

1-1
Hásteinsvöllur 
675 áhorfendur

 Guðmundur 
Ársæll (8)

visir.is
Allt um leiki 
gærkvöldsins

PEPSI DEILDIN 2013 
FH  16  11  3  2  34-14  36
KR  14  11  1  2  34-16  34
Stjarnan  14  8  4  2  21-13  28
Breiðablik  13  8  3  2  22-12  27
Valur  15  6  6  3  30-20  24
ÍBV  15  5  4  6  19-19  19
Fram  15  5  3  7  18-24  18
Fylkir  15  4  4  7  21-22  16
Þór  15  4  2  9  20-33  14
Keflavík  15  4  1  10  16-31  13
Víkingur Ó.  16  2  6  8  13-25  12
ÍA  15  2  1  12  19-38  7

NÆSTU LEIKIR
Í kvöld: 18.00 Þór - Fylkir. Fimmtudagur 22. 
ágúst: 18.00 ÍA - Breiðablik, ÍBV - Keflavík, 
20.15 Stjarnan - Fram.

Mörkin:  1-0 Kári Ársælsson (22.), 1-1 Björn 
Daníel Sverrisson (35.),  1-2 Guðmann Þórisson 
(45.), 2-2 Jón Vilhelm Ákason (49.), 2-3 Björn 
Daníel (59.), 2-4  Brynjar Ásgeir Guðmundsson 
(66.), 2-5 Björn Daníel (83.), 2-6 Björn Daníel (88.)

ÍA (4-4-2): Páll Gísli Jónsson 4 - Einar Logi 
Einarsson 4, Kári Ársælsson 6 (65., Andri 
Adolphsson 4) Thomas Sörensen 4, Hector Pena 
3 - Hallur Flosason 3, Jóhannes Karl Guðjónsson 5 
(26., Arnar Már Guðjónsson 3), Jorge Garcia 6 (31., 
Jón Vilhelm Ákason 5), Joakim Wrele 4 - Ármann 
Smári Björnsson 4, Garðar Gunnlaugsson 4.

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 5 - Jón Ragnar 
Jónss. 6, Freyr Bjarnason 5 (71. , Pétur Viðarsson 
-), Guðmann Þórisson 6, Sam Tillen 7 - Brynjar 
Ásgeir Guðmundsson 7, Davíð Þór Viðarsson 7, 
*Björn Daníel Sverrisson 9 - Ingimundur Níels 
Óskarsson 5 (67. ,Emil Pálsson 5), Atli Guðnas. 6, 
Kristján Gauti Emils. 5 (77., Atli Viðar Björnss. -).

Skot (á mark): 12-17 (5-10) Horn: 6-9  

Varin skot: Páll Gísli 4 - Róbert Örn 3.

Aukaspyrnur: 9-6

2-6
Norðurálssvöll. 
836 áhorfendur

 Þóroddur 
Hjaltalín (5)

Mörkin:  1-0 Daníel Gylfason (84.), 2-0 Hörður 
Sveinsson (86.).

Keflavík (4-3-3): Ómar Jóhannsson 6 - Endre Ove 
Brenne 6, Haraldur Freyr Guðmundsson 5, Halldór 
Kristinn Halldórsson 5, Magnús Þór Matthíasson 
5 - Einar Orri Einarsson 6, Arnór Ingvi Traustason 
7, Jóhann Birnir Guðmundsson 5 (75. Frans 
Elvarsson -) - Magnús Sverri Þorsteinsson 5 (61. 
Daníel Gylfason 6), Bojan Stefán Ljubicic 6, 
*Hörður Sveinsson 8.

Valur (4-3-3): Ásgeir Þór Magnússon 5 - Jónas Tór 
Næs 4, Magnús Már Lúðvíksson 5, Matarr Jobe 6, 
Bjarni Ólafur Eiríksson 6 - Haukur Páll Sigurðsson 
6 (68. Matthías Guðmundsson 5) , Daniel Craig 
Racchi 6, Lucas Ohlander 5 (45. Andri Fannar 
Stefánsson 5)- Indriði Áki Þorláksson 5, Kristinn 
Freyr Sigurðsson 5, Patrick Pedersen 6.

Skot (á mark): 12-6 (7-4) Horn: 1-7  

Varin skot: Ómar 4 - Ásgeir 3 

Aukaspyrnur: 14-13

2-0
Nettóvöllur 630 
áhorfendur.

 Örvar Sær 
Gíslason  (5)

Leikurinn var flautaður af eftir að Blikinn 
Elfar Árni Aðalsteinsson varð fyrir slæmum 
höfuðmeiðslum. Yfirlýsing frá Breiðabliki:  

„Nú er lokið heilskanni á Elvari Árna 
Aðalsteinssyni, leikmanni Breiðabliks, sem 
fékk þungt höfuðhögg í leik liðsins við KR á 
Kópavogsvelli í kvöld. Niðurstöðurnar lofa góðu 
þar sem allt virðist vera í lagi. Ekki liggur fyrir 
hvort hann þarf að dveljast á sjúkrahúsi í nótt.

Knattspyrnudeild Breiðabliks og leikmenn 
liðsins vilja þakka áhorfendum á leiknum í 
kvöld þann skilning sem þeir sýndu þeirri 
ákvörðun að fresta leiknum. Nýr leiktími verður 
ákveðinn af Knattspyrnusambandinu og verður 
frítt inn á þann leik.“

 _ Kópavogsvöllur

 Magnús 
Þórisson

Stjörnustúlkur með tólf stiga forskot í Pepsi-deild kvenna

LANGMARKAHÆST  Harpa Þorsteinsdóttir fagnar hér fyrsta marki sínu af fjórum í 
gær en 5-0 sigur Garðarbæjarliðsins skilaði liðinu í frábæra stöðu. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

PEPSI KVENNA 2013 
VALUR - ÞÓR/KA 0-0

HK/VÍKINGUR - STJARNAN 0-5

0-1 Harpa Þorsteinsdóttir (38.), 0-2 Ásgerður 
Stefanía Baldursdóttir (45.), 0-3 Harpa (58.), 0-4 
Harpa (76.), 0-5 Harpa (88.).

STAÐAN
Stjarnan  13  13  0  0  46-4  39
Valur  13  8  3  2  35-14  27
Breiðablik  12  8  1  3  30-13  25
ÍBV  12  7  1  4  30-20  22
Þór/KA  13  4  5  4  22-20  17
Selfoss  11  5  2  4  15-17  17
FH  12  3  4  5  24-29  13
Afturelding  11  2  1  8    7-27  7
HK/Víkingur  13  1  1  11  12-43  4
Þróttur R.  12  1  0  11    7-41  3

MARKAHÆSTAR
Harpa Þorsteinsdóttir, Stjörnunni 20

Elín Metta Jensen, Val 12

NÆSTU LEIKIR
Þriðjudagur 20. ágúst: 18.00 Þróttur R. - ÍBV, 
19.00. Selfoss - Breiðablik, Afturelding - FH.

FÓTBOLTI Harpa Þorsteinsdóttir 
skoraði fernu í 5-0 stórsigri 
Stjörnunnar á HK/Víkingi í 13. 
umferð Pepsi-deildar kvenna í gær. 
Jafntefli Vals og Þór/KA fyrr 
um kvöldið og þessi góði útisigur 
sér til þess að Garðabæjarliðið 
er komið með tólf stiga forskot á 
toppi deildarinnar.
Stjarnan hefur unnið alla þrettán 
deildarleiki sína á tímabilinu og 
alla leiki sína í deild og bikar 
sem Harpa Þorsteinsdóttir hefur 
spilað. Harpa er þar með kominn 
með tuttugu deildarmörk á tíma-
bilinu og hefur átta marka for-
skot á þá næstu á listanum.
Breiðablik á leik inni á Stjörnuna 
og getur því minnkað forskot-
ið í 11 stig á morgun en það er 
bara orðið tímaspursmál hvenær 
Stjörnukonur tryggja sér endan-
lega titilinn.  
 - óój

Bikarúrslitaleikur

Mörkin:  0-1 Halldór Orri Björnsson, víti (5.), 
0-2 Veigar Páll Gunnarsson (39.), 1-2 Hólmbert 
Aron Friðjónsson (53.), 2-2 Almarr Ormarsson 
(64.), 2-3 Halldór Orri Björnsson (72.), 3-3 Almarr 
Ormarsson (88.).

Vítakeppnin: 1-0, Hólmbert Aron Friðjónsson, 
1-1 Ólafur Karl Finsen, 2-1 Samuel Hewson, 2-1 
Garðar Jóhannsson (slá), 3-1 Jordan Halsman, 3-1 
Halldór Orri Björnsson (Ögmundur Kristinsson 
varði), 3-1 Alan Lowing (Ingvar Jónsson varði), 3-1 
Gunnar Örn Jónsson (Ögmundur varði).

Áttundi bikarmeistaratitill Fram en félagið vann 
líka 1970, 1973, 1979, 1980, 1985, 1987 og 1989.

Bikarmeistarar 
á milli bikartitla 
Fram (1990-2012)
KR 6 sinnum  (1994, 95, 99, 2008, 11, 12)

ÍA 4 sinnum  (1993, 96, 2000, 03)

Valur 4 sinnum  (1990, 91, 92, 2005)

Keflavík 3 sinnum  (1997, 2004, 06)

Fylkir 2 sinnum  (2001,02)

FH 2 sinnum  (2007,10)

ÍBV 1 sinni  (1998)

Breiðablik 1 sinni  (2009)

BIKARMEISTARAR FRAM 1989 
 Ríkharður Daðason er í miðri efri röð 
en þarna má sjá kappa eins og Pétur 
Ormslev, Guðmund Steinsson og Birki 
Kristinsson. 

FÓTBOLTI „Ég geri ráð fyrir því að 
gjaldkeri félagsins sé sæmilega 
ánægður með okkur. Við erum 
sennilega búnir að létta honum 
fjárhagsvinnuna á næsta ári. En 
það er aukaatriði. Aðalmálið er 
fyrir félagið að vinna titla aftur 
og við fengum frábæran stuðning 
sem og Stjörnumenn sem hafa 
verið frábærir í allt sumar. Nú 
vil ég hvetja þessa Framara sem 
maður sá sitja í stúkunni og nutu 
þessa dags með okkur að halda 
áfram að koma og styðja okkur 
það sem eftir er tímabilsins,“ sagði 
Ríkharður Daðason, þjálfari Fram, 
eftir sigur liðsins í Borgunarbikar 
karla um helgina.

Slæm staða í hálfleik
Leikurinn var frábær skemmtun, 
endaði 3-3 og Fram vann síðan 3-1 
í vítakeppni. Fram var 0-2 undir 
í hálfleik og Stjörnumenn voru 
farnir að sjá fyrsta bikarmeist-
aratitil félagsins í hillingum. 
Fram náði hins vegar að jafna í 
2-2 og tryggja sér síðan framleng-
ingu eftir að Stjarnan komst aftur 
yfir. Hólmbert Aron Friðjónsson 
minnkaði muninn og Almarr Orm-
arsson jafnaði síðan leikinn í tví-
gang. 

„Fyrst of fremst snerist þetta 
um að hengja ekki haus, halda 
aga, halda skipulagi og hafa trú á 
því að við gætum fengið mark og 
um leið og við fengjum eitt mark 
væri leikurinn galopinn að nýju. 
Sem betur fer þá kom markið 
fljótlega. Þá kom trúin um leið,“ 
segir Ríkharður. 

Ögmundur Kristinsson, fyr-
irliði og markvörður Fram, 
varði tvö síðustu víti Stjörnu-
manna og tryggði Fram bikar-
inn. „Ögmundur er markvörð-
ur í landsliðsklassa og á heima í 
landsliði. Hann hefur verið frá-
bær fyrir okkur og þessar keppn-
ir eru tækifæri fyrir markmenn 
til að láta ljós sitt skína,“ segir 
Ríkharður. 

Ríkharður var með þegar 
F r a m a r a r  u n n u  b i k a r -
meistaratitilinn síðast fyrir 24 

árum. „Ég kom inn á sem vara-
maður á mínu fyrsta ári í meist-
araflokki. Ég held það hafi ekki 
verið minni gleði. Þá unnum við 
3-1 en það er rosalega langt síðan. 
Þá var vaninn að vinna titla í Safa-
mýri og maður hélt þá 17 ára að 
þeir yrðu margir á ferlinum en 
svo áttar maður sig á því síðar á 
ferlinum að það getur liðið langt á 
milli en vonandi aldrei aftur svona 
langt. Það er yndislegt að hafa 
rofið þessa eyðimerkurgöngu,“ 
segir Ríkharður.

Öðruvísi sem þjálfari
„Þetta er fyrst og fremst öðru-
vísi að því leyti, að sem leikmað-
ur hugsar þú bara um að undirbúa 
sjálfan þig sem best og þarft að 
standa þig sjálfur í því verkefni 
en sem þjálfari þarftu að hugsa 
um hundrað hluti og þetta var 
mjög erfið vika. Þetta er mikil 
vinna fyrir svona leik en að sama 
skapi var alveg hrikalega gaman 
og maður er stoltur af að sjá 
hvernig félagið vaknaði og sjálf-
boðaliðar spruttu fram og aðstoð-
uðu með fjáröflun og annað slíkt. 
Fram er gamall og gróinn klúbbur 
og sýndi það svo sannarlega í dag 
að hann er ekki dauður úr öllum 
æðum,“ segir Ríkharður. 

Þorvaldur á hluta í sigrinum
Ríkharður tók við Framliðinu í 
byrjun júní en Þorvaldur Örlygs-
son var búinn að vera með liðið 
frá árinu 2008. „Þorvaldur var 
búinn að vinna frábært starf og 
setja saman gott lið hjá Fram. 
Hann á hlut í þessum sigri að 
sjálfsögðu með því að hafa sett 
saman mannskapinn. Auðvitað 
er skrítnara að koma svona inn 
en engu að síður var okkur vel 
tekið frá fyrsta degi og þessir 
strákar eru góðir drengir fyrst 
og fremst. Þeir eru móttækilegir 
og hafa tekið vel á móti því sem 
við höfum viljað gera þó það hafi 
örugglega verið smá áfall í byrj-
un. Það eru forréttindi að fá að 
vinna með þeim,“ sagði Ríkharður.
 - gmi, ooj@frettabladid.is

Þá var vaninn að vinna titla
Framarar enduðu 23 ára bið eft ir titli þegar þeir tryggðu sér bikarinn í vítakeppni um helgina eft ir frábæran 
sex marka úrslitaleik á móti Stjörnunni. Ögmundur Kristinsson, markvörður Fram, var hetjan í lokin en 
stærsti sigurvegarinn er hins vegar Ríkharður Daðason, þjálfari Fram, sem tók við liðinu á miðju tímabili.

23 ÁRA BIÐ Á ENDA   Ögmundur Kristinsson, fyrirliði og markvörður Fram, er hér 
um það bil að lyfta bikarnum hátt á loft. FRÉTTABLAÐÐ/ANTON

STOLTUR ÞJÁLFARI   Ríkharður Daðason, þjálfari Fram, sést hér fagna sigri ásamt 
Almari Ormarssyni sem skoraði tvö mörk í bikarúrslitaleiknum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EKKI AFTUR    Garðar Jóhannsson 
klikkaði á víti í öðrum bikarúrslita-
leiknum í röð. FRÉTTABLAÐÐ/ANTON

HETJUNNI FAGNAÐ  Ögmundur varði 
tvö síðustu vítin. FRÉTTABLAÐÐ/ANTON

3-3
Laugaralsvöllur 
4318 áhorfendur

 Kristinn 
Jakobsson
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

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

STÖÐ 2

SKJÁREINN

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

11.40 Marmaduke
13.10 Moulin Rouge  
15.15 Dodgeball: A True Underdog 
Story
16.50 Marmaduke
18.20 Moulin Rouge
20.25 Dodgeball: A True Underdog 
Story
22.00 Religulous
23.40 Sideways
01.45 Unstoppable
03.20 Religulous  

06.00 ESPN America 09.20 Wyndham 
Championship - PGA Tour 2013 12.20 Wyndham 
Championship - PGA Tour 2013 15.20 Golfing 
World 16.10 The Open Championship Official 
Film 1978 17.05 PGA Tour - Highlights  18.00 
Golfing World 18.50 Solheim Cup 2013 02.50 
ESPN America

19.00 Friends  (4:23) 
19.20 Two and a Half Men  (21:24) 
19.45 The Simpsons  (12:21) 
20.05 Don‘t Tell the Bride  (4:6) Bresk-
ir raunveruleikaþættir um pör í hjóna-
bandshugleiðingum sem fá 25.000 pund 
til þess að halda draumabrúðkaupið. 
21.05 Hart of Dixie  (20:22) Dramatísk 
þáttaröð með léttu ívafi um unga stór-
borgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ást-
ina í smábæ í Alabama. 
21.50 The Lying Game  (7:20) 
22.30 The Lying Game  (8:20) Drama-
tískir spennuþættir frá höfundi Pretty 
Little Liars, og fjalla um eineggja tvíbura-
systur sem voru aðskildar við fæðingu. 
23.15 Friends  (4:23) Phoebe er hrædd 
um að missa nýjasta kærastann sinn 
og ótti hennar eykst eftir kjánalegar 
athugasemdir Ross. 
23.40 Two and a Half Men  (21:24) 
00.00 The Simpsons  (12:21) 
00.20 Don‘t Tell the Bride  (4:6) 
01.20 The Lying Game  (7:20)
02.00 The Lying Game  (8:20) 
02.45 Tónlistarmyndbönd 

20.00 Sjálfstætt fólk
20.25 Grillskóli Jóa Fel  (4:6)
21.00 The Practice  (17:21) 
22.35 Cold Case  (16:24) 
23.20 Sjálfstætt fólk
23.45 Grillskóli Jóa Fel  (4:6) 
00.20 The Practice  (17:21)
01.55 Cold Case  (16:24) 
02.40 Tónlistarmyndbönd 

07.00 Pepsi-mörkin 2013
08.15 Pepsi-mörkin 2013  
16.15 Valur - Þór/KA
17.55 Real Madrid - Betis  
19.35 Breiðablik - KR
21.15 Spænsku mörkin 2013/14
22.00 Pepsi-mörkin 2013  
23.15 Breiðablik - KR  
01.05 Pepsi-mörkin 2013  

07.00 Chelsea - Hull
15.30 Norwich - Everton
17.10 Swansea - Man. Utd. 
18.50 Man. City - Newcastle  Bein út-
sending
21.00 Messan
22.00 Football League Show 2013/14  
22.30 Man. City - Newcastle
00.10 Messan  

17.20 Fæturnir á Fanneyju
17.31 Spurt og sprellað 
17.38 Töfrahnötturinn 
17.51 Engilbert ræður
17.58 Skoltur skipstjóri
18.12 Grettir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Lífið í Noregi (3:3) (Status Norge) 
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Da Vinci - Týndi fjársjóður-
inn (Da Vinci - The Lost Treasure)  Heim-
ildamynd frá BBC um Leonardo da Vinci 
sem margir telja einn merkasta lista-
mann sögunnar. 
20.35 Mótorsystur (4:10) (Motorsystr-
ar)  Sænsk þáttaröð. 
20.55 Glæður (2:6) (White Heat)  Bresk-
ur myndaflokkur um sjö vini í Lond-
on sem leigðu saman íbúð á námsárum 
sínum á sjöunda áratugnum. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Vörður laganna (2:10) (Cop-
per)  Bandarískur sakamálamyndaflokkur. 
Þættirnir gerast í New York upp úr 1860 
og segja frá ungri írskri löggu sem hefur 
í nógu að snúast í hverfinu sínu. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23.05 Þögnin (1:4)(The Silence)  Bresk 
sakamálaþáttaröð. Heyrnarlaus stúlka 
verður vitni að morði á lögreglukonu í 
Bristol og í ljós kemur að fíkniefnalög-
reglan er viðriðin málið.
00.05 Fréttir
00.15 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.35 Everybody Loves Raymond 
08.00 Cheers 
08.25 Dr.Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.25 The Good Wife
17.10 Judging Amy (1:24)
17.55 Dr.Phil
18.40 America‘s Funniest Home Videos 
19.05 Everybody Loves Raymond 
19.30 Cheers (15:25)  Endursýningar frá 
upphafi á þessum vinsælu þáttum. 
19.55 Rules of Engagement 
20.20 Kitchen Nightmares (2:17) 
 Flestum er meinilla við matreiðslumann-
inn Gordon Ramsey enda með dónalegri 
mönnum.  
21.10 Rookie Blue (2:13)  Skemmtileg-
ur þáttur um líf nýliða í lögreglunni. 
22.00 NYC 22 (11:13)  Spennandi þættir 
um störf nýliða í lögreglunni í New York 
þar sem grænjöxlum er hent út í djúpu 
laugina á fyrsta degi. 
22.45 CSI. New York (19:22)  Vinsæl 
bandarísk sakamálaþáttaröð um Mac 
Taylor og félaga hans í rannsóknardeild 
lögreglunnar í New York. Rannsóknar-
teymið reynir að komast til botns í því 
hvers vegna eigandi matsölubíls var 
drepinn. VIð rannsókn koma vafasamir 
viðskiptahættir í ljós.
23.25 Law & Order
00.15 Last Comic Standing 
01.00 NYC 22
01.45 Rookie Blue 
02.35 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Ellen  (24:170)
08.55 Malcolm In the Middle  (4:22) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (43:175) 
10.15 Wipeout
11.05 Hawthorne  (9:10)
11.50 Falcon Crest  (12:28) 
12.35 Nágrannar
13.00 Perfect Couples  (3:13) 
13.25 So You Think You Can Dance 
 (6:15)
14.45 ET Weekend  
16.25 Ellen  (25:170) 
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  (18:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir S
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður  
19.15 The Big Bang Theory  (12:24)  
19.35 Modern Family  Þriðja þáttaröð-
in um líf þriggja tengdra en ólíkra nú-
tímafjölskyldna, hefðbundinnar fimm 
manna fjölskylduog samkynhneigðra 
karla sem eiga ættleidda dóttur. 
20.00 Nashville  (9:21) Dramatískir 
þættir þar sem tónlistin spilar stórt hlut-
verk og fjallar um kántrísöngkonuna 
Rayna James sem muna má sinn fífil 
fegri og ferillinn farinn að dala.
20.40 Suits  (4:16) 
21.25 The Newsroom  (6:10) Önnur 
þáttaröðin af þessum mögnuðu og 
dramatísku þáttum.
22.20 Boss  (10:10) 
23.20 The Big Bang Theory  (11:24) 
23.40 Mike & Molly  (21:23) 
00.00 How I Met Your Mother  (6:24) 
00.25 Orange is the New Black  (4:13) 
01.20 Veep  (4:10)
01.50 Undercovers  (12:13) 
02.35 Come See The Paradise
04.40 How To Marry a Millionaire  

07.10 Refurinn Pablo   07.15 Litlu Tommi og 
Jenni   07.40 Kai Lan 08.05 Svampur Sveinsson 
08.25 Könnuðurinn Dóra 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 
11.45 Refurinn Pablo   11.50 Litlu Tommi og 
Jenni   12.10 Kai Lan 12.35 Svampur Sveinsson 
13.00 Könnuðurinn Dóra 13.25 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  13.45 Strumparnir 14.10 Waybuloo 
14.30 Fjörugi teiknimyndatíminn   14.50 Áfram 
Diego, áfram!  15.15 Histeria!   15.35 Doddi litli 
og Eyrnastór   15.45 Lalli 15.55 Refurinn Pablo 
 16.00 Litlu Tommi og Jenni   16.20 Kai Lan   
16.45 Svampur Sveinsson 17.10 Könnuðurinn 
Dóra 17.35 Mörgæsirnar frá Madagaskar   17.55 
Strumparnir 18.20 Waybuloo   18.40 Fjörugi 
teiknimyndatíminn 19.05 Áfram Diego, áfram! 
19.30 Histeria!   19.50 Doddi litli og Eyrnastór

Stöð 2 kl. 20
Nashville
Dramatískir þættir þar sem tónlistin spilar stórt 
hlutverk. Þeir fj allar um kántrísöngkonuna Raynu 
James sem muna má sinn fífi l fegurri og ferillinn 
er farinn að dala. Ungstirnið Juliette Barnes er 
hins vegar á uppleið á ferlinum og á framtíðina 
fyrir sér. Rayna sér sér 
þann kost vænstan að 
reyna á samstarf þeirra 
beggja til að eiga von um 
að geta haldið áfram í 
bransanum. Með aðalhlut-
verk fara Connie Britton 
og Hayden Panettiere.

Rás 1 kl. 08.05
Morgunstund með KK
Kristján Kristjáns-
son tónlistarmaður 
leikur létta tónlist af 
ýmsu tagi í þessum 
skemmtilega morg-
unþætti.

Da Vinci–  Týndi fj ársjóðurinn
SJÓNVARPIÐ KL. 19.40 Heimildar-
mynd frá BBC um Leonardo da Vinci, 
sem margir telja einn merkasta lista-
mann sögunnar. Orðspor sitt á hann þó 
aðeins nokkrum verkum að þakka, meðal 
annars frægasta málverki heims, Monu 
Lisu. Fiona Bruce fer til Flórens, Mílanó, 
Parísar, New York og Varsjár og rekur sögu 
þessa dularfulla snillings. Í New York upp-
götvaðist nýlega mynd eft ir meistarann.

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. Í þessum 
þáttum fylgjumst við með snilli hans og 
vanhæfni veitingahúsaeigendanna.

Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar 
núna á www.stod2.is/vild 
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fyrstu kaup. Tilboðið gildir út 
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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.
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Í KVÖLD

Modern Family
STÖÐ 2 KL. 19.35 Þriðja þáttaröðin um 
líf þriggja tengdra en ólíkra nútímafj öl-
skyldna, hefðbundinnar fi mm manna 
fj ölskyldu, samkynhneigðra manna sem 
eiga ættleidda dóttur og svo pars af ólík-
um uppruna þar sem eldri maður hefur 
yngt upp í suðurameríska fegurðardís. 



 
Ein sú heitasta í úrvalinu.  
Glæsileg hvít 15,6” fartölva 
með 8GB vinnsluminni 
og stórum 750GB 
hörðum diski.  Hraðari 
gagnaflutningur með 
USB3 og HDMI til að 
tengja við sjónvarp 
eða skjá. 

Glæsilega rauð úr nýju 
L-línunni frá Toshiba.  
Þynnri, nettari og 
sterkbyggðari með 
Intel Core i3 örgjörva, 
500GB hörðum diski 
og Bluetooth 4.

Glæsileg, þunn og kraftmikil. 
Fjögurra kjarna Intel i7 örgjörvi 
fyrir þunga vinnslu eða leiki.  
Öflugt 1GB nVidia GeForce GT740M 
skjákort, stækkanlegt vinnsluminni í 
16GB, 750GB harður diskur, USB3 og HDMI. 

Þessi stefnir í að verða mest 
selda i5 vélin í ár.  Mjög öflug 
vél með bættri Intel 4000 
skjástýringu, 4GB 1600Mhz 
vinnsluminni og 500GB 
hörðum diski.
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„Lagðið Elephant með Tame Impala 
finnst mér mjög hressandi.“
Arnar Guðjónsson, söngvari Leaves. 

STUÐLAGIÐ

„Þetta er bara mjög gaman. Ég hef 
líka verið að spila úti í sumar og 
það hefur veitt mér mikla gleði og 
vonandi lífgað upp á stemninguna 
í miðbænum,“ segir Þórður Mar-
teinsson harmóníkuleikari en hann 
hefur undanfarin misseri spilað 
fyrir kaffihúsagesti Le Bistro á 
Laugaveginum. 

Þórður, sem er 77 ára, segir að 
hann hafi gaman af því að spila 
fyrir gesti og gangandi og spili þá 
helst dægurlög og gömlu dansana. 

Að sögn Þórðar hefur harmón-
íkuáhuginn blundað í honum síðan 
hann var unglingur og notaði hann 
meðal annars fermingarpeningana 
til að kaupa sína fyrstu nikku. „Ég 
átti þá harmonikku í fjögur ár en 
seldi hana síðar þegar ég fór í nám 
í húsasmíði. Svo leið langur tími, 
eða 27 ár, þangað til ég eignaðist 
mína næstu.“ 

Þórður er að mestu sjálfmenntað-
ur í harmonikkuleik en segist hafa 
farið á stutt námskeið til að læra 
undirstöðuatriðin. Hann hefur þó 
komið víða fram og hefur meðal 
annars komið fram með Capri tríó. 
„Ég byrjaði 1998 að leika fyrir 
dansi hjá Félagi eldri borgara með 
Capri tríói. Við spiluðum á hverjum 
sunnudegi í 21 ár og komum fram í 
alls 806 skipti. Ég er með þetta allt 
skrifað hjá mér.“

Auk þess að spila á Le Bistro 
gerir Þórður mikið af því að spila 
á hinum ýmsu dagvistarstofnunum. 
„Ég fer sem sjálfboðaliði og spila 
fyrir aldraða og fólk með sjúkdóma 
á borð við Alzheimer. Það veitir 
manni ánægju að sjá hvað tónlistin 
gerir mikið fyrir fólk og veitir því 
mikla gleði. Það er það sem þetta 
snýst allt um.“

Þórður starfaði sem húsvörður í 
Öldutúnsskóla í 35 ár en lét af störf-
um eftir veikindi árið 2000. Auk 
harmóníkuleiksins eru hjólreið-

ar hans aðaláhugamál og byrjar 
hann hvern morgun á því að hjóla 
um Hafnarfjörðinn. „Það má segja 
að ég hafi verið lengi að útskrifast 
úr skólanum,“ segir Þórður léttur. 
„Ég hefði viljað vinna lengur en 
ég greindist með krabbamein og 
neyddist til að hætta að vinna. Ég 
fór í aðgerð og það fór sem betur 
fer, en núna rækta ég líkama og sál 

með tónlistinni og hjólreiðum. Það 
heldur manni gangandi.“

hanna@frettabladid.is

Fyrsta nikkan fyrir 
fermingarpeninginn
Hinn 77 ára Þórður Marteinsson lífgar upp á miðbæinn með harmóníkuleik. 
Hann spilar fyrir kaffi  húsagesti á Le Bistro á hverjum sunnudegi. 

FIMUR Á NIKKUNNI  Þórður Marteinsson með harmonikkuna sína, sem er 57 ára af 
ítölskum uppruna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

Einfalt en gott 42“ sjónvarp 
með háskerpu 100 riða LED 
skjá á ómótstæðilegu verði.
Myndgæði
Vandaður háskerpu LED 
skjár með 1920x1080 
punkta upplausn og 100Hz 
Clear Motion Index ásamt 
Pure Image 2 örgjörva. 
  

Tengimöguleikar
Tækið er vel tengjum búið með 
3 HDMI tengjum, USB tengi, 
Scart, Component, VGA, CVBS, 
Coaxial og Heyrnatólstengi 
ásamt CI+ Rauf.

99.990
Thomson 42FU2253

VERÐ ÁÐUR 119.990

Fleiri sjónvarpstilboð á sm.is

FRÁBÆR KAUP
TILBOÐ

„Ég reyndi að fá Mel Gibson til 
að leika í myndinni en hann varð 
því miður af þessu frábæra tæki-
færi, “ segir Benedikt Erlingsson, 
leikari og leikstjóri myndarinnar 
Hross í oss. 

Benedikt og Mel hittust þegar 
Benedikt var beðinn um að vera 
leiðsögumaður Mels sumarið 2008 
þegar hann var staddur hér á landi 
ásamt tveimur sonum sínum. 

Að sögn Benedikts var Mel hér 
í sumarfríi en notaði einnig tím-
ann til að fara á víkingaslóðir og 
skoða mögulega tökustaði fyrir 
kvikmynd sem hann var að vinna 
að. „Ég var rétt byrjaður að segja 
honum söguþráðinn þegar hann 
stoppaði mig af og sagði: „No 
Benni, this is horse porn,“ sem 
útleggst á íslensku sem nei Benni, 
þetta er hestaklám.“ 

Benedikt segir ekki hafa komið 
að sök að Hollywood- stjarnan 
hafi hafnað hlutverkinu enda hafi 
hann fengið frábæran mann í 
hlutverkið. „Það hefði kannski 
hjálpað upp á fjármögnun að 
gera að hafa Mel í myndinni en 
ég fékk frábæran mann að nafni 

Juan Camillo til að leika hlut-
verkið. Ég þurfti því ekki stjörnu 
heldur bjó ég til stjörnu í stað-
inn.“

Hross í oss verður frumsýnd 
þann 28. ágúst í Háskólabíó. „En 
Mel Gibson verður fjarri góður 
gamni, “ segir Benedikt.  - hó

Gibson leist ekki á hestaklámið
Benedikt Erlingsson reyndi að fá Hollywood-stjörnuna til að leika í Hross í oss

STJÖRNUR 
 Benedikt 
Erlingsson og 
Mel Giibson 
bregða á leik 
en Mel var 
staddur hér á 
landi sumarið 
2008.

„Hauskúpurnar hafa mismunandi kar-
akter og kalla til sín mismunandi eig-
endur. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á 
að blanda saman andstæðum þannig að 
gleði og dauði virtust henta vel í þetta 
verk. Út komu þessar „sugar skull“-höf-
uðkúpur sem hafa fylgt mér síðan,“ segir 
móðirin, myndlistarkonan og kennarinn 
Harpa Rún Ólafsdóttir. Hún hefur vakið 
mikla lukku með litríkum höfuðkúpum 
sem hún byrjaði að gera árið 2010.

Harpa útskrifaðist úr myndlist frá 
Listaháskólanum árið 2005 og hefur farið 
víða í listinni síðan þá. „Ég hef haldið 
sýningar hér og þar og selt verkin mín 

í Crymo Gallerí og á Muses.is. Snemma 
árs 2012 komu hauskúpurnar fyrir í 
myndatöku fyrir skóhönnuðinn MIISTA, 
sem Saga Sigurðardóttir myndaði. Í kjöl-
farið pantaði fyrirtækið fimm stykki 
sem fylgdu eftir haustlínu MIISTA og 
voru til sýnis á Las Vegas Magic Show, 
Capsule New York Show og Milan Micam 
Show,“ segir Harpa. Aðspurð segir hún 
nóg að gera þar sem undirbúningur er 
nú hafinn fyrir einkasýningu á verkum 
hennar. „Ég er líka með lítið barn og er 
að kenna við barnaskóla Hjallastefnunn-
ar. Það má því segja að ég sé á fullu.“
  -áo

Litríkar höfuðkúpur njóta vinsælda
Listakonan Harpa Rún Ólafsdóttir blandar saman dauða og gleði. „Sugar skull“ hauskúpurnar eru vinsælar.

LISTAKONA  Harpa Rún Ólafsdóttir ásamt dóttur sinni.

Harmóníkan sem 
Þórður spilar á er 

57 ára gömul af ítölskum 
uppruna.

57



Nú er afmælisvika Domino's og þá eru ekki 
bara pizzurnar okkar á frábæru tilboðsverði 
heldur fá 20 heppnir viðskiptavinir glæsilega 
gjöf – á hverjum degi afmælisvikunnar!

ÁRSKORT Í LAUGARÁSBÍÓ

Ef þú sækir, vikuna 19.-25. ágúst 2013. Pönnupizza: 1.590 kr.

SWISS: Kjúklingur, laukur, jalapeno, rjómaostur og ruccola

STÓRAFMÆLI DOMINO’S Á ÍSLANDI 19.-25. ÁGÚST

AFMÆLISGJÖF 
DAGSINS ER ÁRSKORT 

Í LAUGARÁSBÍÓ!
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 „Alveg hræðilegt“
2 Nágranni reyndi björgun
3 Viðurkenna að Svæði 51 sé til
4 Verkalýðsforingjar í hár saman vegna 

hvalaskoðunarfólks
5 Biðröð í Kömbunum eft ir ís
6 Bresku smyglstúlkurnar sagðar 

tengjast glæpahring
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VETUR BREYTINGA
Komdu og hlúðu að líkama og sál með okkur í Baðhúsinu. 
Með KK-Eðaláskrift hefurðu aðgang að því sem til þarf fyrir aðeins 8.890* á mánuði.  

Með þátttöku í KK klúbbnum kemstu jafnt í opna sem LOKAÐA tíma.     

KK klúbburinn er klárlega hagstæðasta leiðin.

Allt þetta er innifalið í Baðhúsinu fyrir aðeins kr. 8.890* á mánuði;
Nýr Technogym tækjasalur!  Zumba.  Body Pump.  Nýjung! Gravity workout.  Detox-jóga.  Nýjung! Pilates.   
Evu jóga.  Grit.  Nýjung! Power Spin&ABS.  CxWorx.  Hugleiðsla.  Body Balance.  Heitt jógaTóning.  Djúpslökun.  
Salsa.  Pallar.  Leikfimi.  Hot Jóga.  Body Combat.  Nýjung!  Streitulosun.  Tækjakennsla.  Stórátak.   
Nýjung! Heilsuátak.  FlexiFit.  Hot BodyBalance.  O. m. fl.

Auk þessa fylgja eftirfarandi fríðindi að verðmæti kr. 87.340;
- Árskort í Sundlaugar Reykjavíkur (ÍTR).  - 2 tímar hjá einkaþjálfara.  - Vikukort fyrir vinkonu.  
- 5 stykkja booztkort.  - Handklæði við hverja komu.

Og auðvitað hefurðu líka aðgang að heitri laug, vatnsgufu, sauna og notalegu hvíldarhreiðri.
Komdu í Baðhúsið, breyttu til og hlúðu að sjálfri þér.  

Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/kk

8.890* á mánuði í KK áskriftarklúbbnum, Eðaláskrift, lágmarkstími 12 mánuðir. 

Aðrar áskriftarleiðir einnig í boði frá kr. 5.990 á mánuði.

Þær konur sem skrá sig í KK klúbbinn núna halda óbreyttu verði þegar Baðhúsið flytur í nýtt 
og glæsilegt húsnæði í Smáralind í lok árs. Mánuðinn sem flutt er býðst öllum konum eins 
mánaðar uppsögn í stað þriggja mánaða eins og samningar gera ráð fyrir. Þannig eru engar 
konur bundnar flutningsmánuðinn sjálfan, telji þær nýju staðsetninguna ekki henta þeim.
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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

Dóri DNA opnar 
veitingastað
Röð myndaðist fyrir utan heimili 
Halldórs Halldórssonar, öðru nafni 
Dóra DNA, er hann breytti heimili 
sínu í veitingastað í einn dag um 
helgina. „Restaurant-day er ekkert 
sem ég fann upp á. Þetta er alþjóð-
legur dagur sem haldinn er fjórum 
sinnum á ári. Þá er fólk hvatt til þess 
að breyta heimili sínu í veitinga-
stað,“ segir Dóri. Þau Magnea Þóra 
Guðmundsdóttir, kona hans, seldu 
djúpsteiktan kjúkling út um eldhús-
gluggann. „Ég held að við höfum selt 
um 200 kjúklingabita, ásamt gosi og 
sósu.“

Dóri býr á 
fyrstu hæð á 
Suðurgötu en 
þurfti að setja upp 
stiga til þess að 
hann og kona hans 
gætu handlangað 
veitingar til við-
skiptavina.  

 - le

Ragnheiður Elín dáist að 
Dynk
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- 
og viðskiptaráðherra, segir frá því 
á Fésbókarsíðu sinni í gær að hún 
hafi farið að skoða fossinn Dynk í 
Þjórsá. „Fór með stórfjölskyldunni 
að skoða fossinn Dynk í Þjórsá 
undir góðri leiðsögn Sigþrúðar 
Jónsdóttur sem gjörþekkir þetta 
svæði. Göngugarparnir voru frá 
fjögurra ára til 82 ára–  sannkallaðir 
dugnaðarforkar.“

Athygli vekur þó að Ragnheiður 
Elín er fylgjandi því 

að nýta Norð-
lingaölduveitu sem 
virkjunarkost, en 

ef af þeirri virkjun 
verður á það 
eftir að hafa 
verulega áhrif 
á rennsli fossa 
í Þjórsá. 

 - le
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