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Tímamót í rannsóknum
Ísland hefur hlotið fulla aðild að 
Evrópsku veðurtunglastofnuninni. 
Ávinningurinn er mikill. Ísland fær 
óheftan aðgang að gögnum er varða 
fjölmarga þætti náttúrufars. 2
Ráðherrakapall í uppsiglingu   
Þrjár þingkonur Framsóknar eru orð-
aðar við ráðherrastól sem forsætis-
ráðherra boðar að skipa í. 2
Réttarbót fyrir utangarðsfólk  Ný 
úttekt Reykjavíkurborgar miðar að 
því að bæta stöðu útigangsfólks. 8
Skiptar skoðanir   Fulltrúar meiri-
hluta og minnihluta í Reykjavíkur-
borg eru ósammála um upplýsinga-
gjöf úr lestrarskimun skóla. 10

MENNING Hjónin Ágústa Magn-
úsdóttir og Gústav Jóhannson hafa 
slegið í gegn með hönnun sinni. 26

SPORT Það voru óvænt úrslit í leikj-
um gærkvöldsins í Pepsi-deild karla 
en tveimur leikjum var frestað. 20

L ean er vestræna útgáfan af marg-frægum japönskum stjórnunarað-ferðum sem auðvelda fyrirtækjum 
að ná árangri á einfaldan hátt að sögn 
Mörthu Árnadóttur, framkvæmda-stjóra Dokkunnar. „Flest stór fram-leiðslufyrirtæki hafa unnið með Lean 

í einhverri mynd og árangurinn laðað 
að minni fyrirtæki. Það áhugaverðasta 
er eflaust sá árangur sem þjónustu-fyrirtæki, opinberar stofnanir, lífeyris-
sjóðir og fleiri hafa náð með verkfær-
um Lean,“ upplýsir Martha og útskýrir 
nánar fyrir hvað Lean 4 stendur. „Lean 
4 samanstendur af fjórum stuttum og 
mark vissum námskeiðum í notkun grundvallarverkfæra Lean, sem Dokkan 
stendur fyrir í september og október.“ LEAN 1: SÓUN 5S OG SJÓNRÆN STJÓRNUN

Einn af hornsteinum Lean er djúp þekk-
ing á sóunarflokkunum sem kenndir eru 
við Lean. Á námskeiðinu er farið yfir 
sóunarflokkana og hvernig unnið er með þá, ásamt því hvernig töflufundir 
sjónrænnar stjórnunar eru notaðir

FRÆGAR STJÓRN-UNARAÐFERÐIR DOKKAN KYNNIR  Fram undan eru fjögur námskeið í notkun grundvallarverk-

færa Lean, eða straumlínustjórnunar, sem henta stórum og minni fyrirtækjum.

MERKI HÖNNUNARMARSHönnunarmiðstöð kallar eftir umsóknum hönnuða eða hönnunar-

teyma sem hafa áhuga á að útfæra einkenni HönnunarMars 
2014. Sækja þarf um þátttöku fyrir hádegi þann 6. september.Enskunámskeið í Hafnarfirði fyrir byrjendur og lengra komna

Á hverri önn sækja um 200 nemendur enskunám í skólanum,  
langflest konur á aldrinum 40 ára og eldri. 

Skráning stendur yfir í síma 8917576 og erlaara@gmail.com

Enskunámskeið í Hafnarfirði fyrir byrjendur og lengra kkomomna

Enskuskóli Erlu Ara - Let‘s speak English 

www.enskafyriralla.is

Skipuleggjum einnig námsferðir til Englands fyrir hópa og einstaklinga
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Keppendur í mastersflokkum 
vinna sér inn keppnisrétt með 
því að verða meðal tuttugu 

efstu í sínum aldursflokki á Crossfit 
Open sem fer vanalega fram á bilinu 
febrúar til mars ár hvert. Hilmar 
tryggði sig inn á heimsleikana annað 
árið í röð og kom til leiks reynslunni 
ríkari í ár eftir að hafa hafnað í fjórða 
sæti í fyrra. 

Margir samverkandi þættir
Hilmar segir enga eina ástæðu fyrir 
bætingunni á milli á h ld

fáum ógildum repsum (endurtekn-
ingum).“ 

Segist Hilmar hafa skipulagt 
hverja æfingu fyrirfram og hvernig 
hann skipti henni upp og fylgdi því 
út keppnina. „Leifur Geir og Davíð 
Arnar voru mér hjálplegir við það, 
enda þekkja þeir mig vel, en ég held 
að þetta atriði hafi hjálpað mér 
mikið.“

Vissi að allt væri mögulegt
Hilmar vill meina að keppnisreynsl-

sem fáir komast í. Mér tókst alltaf að 
að vera rólegur þegar ég var kom-
inn inn á leikvanginn, hugsaði til 
æfingafélaga, vina og ættingja sem 
voru að fylgjast með heima og það 
var góð tilfinning.“ 

Hilmar átti erfitt með að trúa 
því þegar hann fór fyrstur manna 
yfir marklínuna og það vel á undan 
næsta manni. „Þetta var ótrúleg til-
finning og mikil sigurvíma sem fór 
um líkamann.“ Eftir að hafa tekið 
við góðum kveðju ú öll á

Hraustasti 
maður í heimi
Crossfit Sporthúsinu eignaðist heimsmeistara í lok sumars þegar Hilmar Þór Harðarson tryggði sér heimsmeistaratitilinn í mastersflokki í aldursflokknum 55-59 ára á heimsleikunum í crossfit. 

Crossfitsport 
samfélagið hefur 
reynst mér 
einstaklega vel, 
en ég fékk 
mikinn stuðning 
og hvatningu frá 
æfinga -
félögunum fyrir 
keppnina.

KÓPAVOGI

eru notaðir
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Keppendur í mastersflokkum 
vinna sér inn keppnisrétt með KKþví að verða meðal tuttugu KK

efstu í sínum aldursflokki á Crossfit 
Open sem fer vanalega fram á bilinu 
febrúar til mars ár hvert. Hilmar 
tryggði sig inn á heimsleikana annað 
árið í röð og kom til leiks reynslunni 
ríkari í ár eftir að hafa hafnað í fjórða 
sæti í fyrra. 

Margir samverkandi þættirþ
Hilmar segir enga eina ástæðu fyrir 
bætingunni á milli á h

fáum ógildum repsum (endurtekn-
ingum).“ 

Segist Hilmar hafa skipulagt 
hverja æfingu fyrirfram og hvernig 
hann skipti henni upp og fylgdi því 
út keppnina. „Leifur Geir og Davíð 
Arnar voru mér hjálplegir við það, 
enda þekkja þeir mig vel, en ég held 
að þetta atriði hafi hjálpað mér 
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Crossfit Sporthúsinu eignaðist heimsmeistara í lok sumars þegar HHarðarson tryggði sér heimsmeistaratitilinn í mastersflokki í aldur55-59 ára á heimsleikunum í crossfit. 
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Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

NÝ K I L JA
eftir metsöluhöfundinn 

Åsu LarssonÅsu Larsson

Sænsku  
glæpasagnaverðlaunin  

2012

Bolungarvík 8°  SA 10
Akureyri 10°  S 8
Egilsstaðir 12°  SV 8
Kirkjubæjarkl. 8°  SA 7
Reykjavík 9°  SA 15

Vaxandi SV-átt    Allhvasst eða hvasst um 
allt land í dag. Rigning eða skúrir um allt 
vestanvert landið en bjart austan til. Hiti 
8-13 stig.  4

MENNTAMÁL Daði Már Kristófers-
son, forseti félagsvísindadeildar, 
segist ekki taka til sín gagnrýni 
prófessora við Háskóla Íslands og 
fyrrverandi innanríkisráðherra  
varðandi málefni Jóns Baldvins 
Hannibalssonar. Jón átti að vera 
gestafyrirlesari við skólann en 
ráðning hans var dregin til baka.

Þorvaldur Gylfason hagfræði-
prófessor, Stefán Ólafsson 
félagsfræðiprófessor og Ögmundur 

Jónasson, fyrrverandi innanríkis-
ráðherra og þingmaður Vinstri 
grænna, hafa allir gagnrýnt máls-
meðferðina opinberlega. 

„Alveg eins og ákvörðunin sem 
Baldur [Þórhallsson] tók um að 
biðja Jón Baldvin ekki að hjálpa 
sér í þessari kennslu, þá verður 
einhver ákvörðun í hina áttina 
niðurstaða úr einhverri umræðu,“ 
segir Daði í samtali við Frétta-
blaðið. 

„Nú er komin upp önnur 
umræða um aðrar hliðar þessa 
máls og hana þarf bara að taka. 
Háskólinn er fræðasamfélag þar 
sem ýmis sjónarmið eru uppi.“

Á Facebook-síðu sinni segir 
Þorvaldur meðal annars að í 
þessu máli þurfi Háskóli Íslands 
„taka sér tak“. Rektor ætti að 
„biðjast afsökunar fyrir hönd 
Háskólans ellegar segja af sér“.  
 - ka

Deildarforseti við HÍ um gagnrýni á mál Jóns Baldvins Hannibalssonar:

„Komin upp önnur umræða“

MATUR „Þetta er alls enginn 
heilsuborgari,“ segir Baldur 
Hafsteinn Guðbjörnsson, yfir-
kokkur á veitingastaðnum Road-
house, en frá og með næstu viku 
verður hægt að 
fá svokallaðan 
cronut-borgara 
á Roadhouse. 

Baldur segir 
að búið sé að 
blanda saman 
croissant og 
donut og því 
heiti borg-
arinn „cro-
nut“ en hann 
er margra hæða með beikoni á 
milli. 

Hugmyndin er fengin frá 
Banda ríkjunum og hefur slegið í 
gegn vestanhafs. Cronut-borgar-
inn verður fáanlegur í takmörk-
uðu magni.  - mmm / sjá síðu  26

„Alls enginn heilsuborgari“:

Cronut-borgari 
í boði á Íslandi

SJÁVARÚTVEGUR Miðað við núver-
andi verðforsendur gæti verðmæti 
þeirrar hækkunar á aflaheimild-
um fyrir fiskveiðiárið sem hófst 
í gær numið tuttugu milljörðum, 
segir Þorsteinn Víglundsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins.

„Mér sýnist það, svona fljótt á 
litið,“ segir hann. „Það hefði í för 
með sér um eins prósents aukn-
ingu á landsframleiðslu.“

Alls er úthlutað 381.431 tonni í 
þorskígildum talið. Sé aflamark 
síðasta árs reiknað út í þorsk-
ígildum nýhafins fiskveiðiárs er 
munurinn á milli áranna tæplega 
33 þúsund tonn. Í peningum gæti 
munurinn hins vegar verið um 
tuttugu milljarðar.

Fjórtán þúsund tonnum er bætt 
við aflamarkið í þorski og er heild-
araflamarkið fyrir þetta fiskveiði-

ár um 171 þúsund tonn. Einnig 
hækkar aflamark í karfa, ufsa og 
síld. 

Þorsteinn segir þetta geta boðað 
betri tíð í þjóðarbúskapnum. „Ekki 
veitir af enda hefur heldur verið 
að hægja á hagvexti á undan-
förnum misserum og horfur fram 
undan nokkuð óljósar,“ segir hann. 
„Ef stjórnvöldum tekst að aflétta 
þeirri óvissu sem einkennt hefur 
rekstrarumhverfi sjávarútvegs 
undanfarin ár vegna óvissu um 
framtíðarfyrirkomulag fiskveiði-
stjórnunar sem og stóraukinnar 
skattbyrði greinarinnar þá má 
einnig reikna með því að fjárfest-
ingar aukist nokkuð í sjávarútvegi 
á nýjan leik. Slíkt myndi einnig 
hafa afar jákvæð áhrif á hagvöxt 
enda fjárfestingar verið hættu-
lega litlar hér á landi undangeng-
in fimm ár.“

Hæsta hlutfall aflamarksins í 
ár kemur í hlut HB Granda eða 
rúm ellefu prósent. Samherji 
kemur næst með tæp sjö prósent 
og svo Þorbjörn í Grindavík með 
fimm og hálft prósent. Þetta er 
sama sætaröðun og í fyrra. Mestu 
verður landað í Reykjavíkurhöfn, 

því næst Vestmannaeyjum og svo 
Grindavík 

Þótt flest sé með hefðbundnu 
sniði ber einnig á nýlundu við 
þessa úthlutun en nú er í fyrsta 
sinn úthlutað þremur nýjum teg-
undum, blálöngu, gulllaxi og litla 
karfa.      - jse

20 milljarðar í nýju aflamarki
Hækkun aflaheimilda gæti þýtt tuttugu milljarða fyrir þjóðarbúið eða eins prósents hækkun á landsfram-
leiðslu, segir framkvæmdastjóri SA. Útvegsmaður segir verðlækkun síðasta árs vega upp á móti hækkuninni.

„Auðvitað eru þetta góð tíðindi,“ segir Sigurgeir 
Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóri Vinnslu-
stöðvarinnar og varamaður í stjórn LÍÚ. „En þorsk-
verð hefur lækkað mjög mikið og ég efast satt að 
segja um að þessi hækkun á aflamarki vegi upp á 
móti verðfalli síðasta árs. Ég hef nú ekki reiknað 
það enn en ég óttast að það sé nú samt þannig, því 
miður. En það má ekki draga úr því að þetta eru góð 
tíðindi með þessa úthlutun, þetta sýnir að þorsk-
stofninn er heilbrigður og auðvitað á maður að 
gleðjast yfir því.“

Hækkun vegur varla upp á móti verðlækkun

SIGURGEIR 
BRYNJAR 
KRISTGEIRSSON

CRONUT-
BORGARINN

REBBI Í MÖÐRUDAL  Ljósmyndarar Fréttablaðsins mæta venjulegast vingjarnlegu viðmóti í vinnunni. Á því var þó undan-
tekning þegar Vilhelm Gunnarsson brá sér í Möðrudal á Fjöllum fyrir skemmstu og mætti þessum viðskotailla ferfætlingi. Það 
sést vel á svipnum hvaða skoðun lágfóta hefur á svona snápum með myndavél fyrir andlitinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM  

SKOÐUN Bjarni og Gunnar Bragi tala 
í takt um ESB – eins og rapparar, skrif-
ar Guðmundur Andri Thorsson. 13
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NÁTTÚRA Ísland hefur hlotið fulla 
aðild að Evrópsku veðurtungla-
stofnuninni (EUMETSAT). Ávinn-
ingurinn er mikill þar sem Ísland 
fær óheftan aðgang að gögnum er 
varða fjölmarga þætti náttúrufars.

Sigurður Ingi Jóhannsson, 
umhverfis- og auðlindaráðherra, og 
Alain Ratier, forstjóri EUMETSAT, 
undirrituðu samning þessa efnis á 
föstudag.

Ísland hefur verið samstarfs-
aðili að stofnuninni síðan 2006 og 
haft aðgang að gögnum samkvæmt 
tímabundnum aðlögunarsamningi. 
Með fullri aðild tryggja Íslendingar 
sér óheftan aðgang að gögnum sem 
nýtast til dæmis við veðurspár og 
loftslagsrannsóknir, vegagerð, haf- 
og  náttúrufræðirannsóknir, fyrir 
háskóla og hugbúnaðarfyrirtæki.

Alain Ratier segir að þegar horft 
sé til framtíðar, og nefnir ártölin 
2020-2040, komi til sögunnar nýr 
búnaður og tækni. Vinna næstu 
ára sé ekki síst falin í að þjálfa 
þá sem koma til með að nýta þá 
tækni. Hann nefnir öryggi sem 
fylgir bættri tækni, en ekki síður 
kosti fyrir efnahagslíf þjóða í heild 
sinni. „Rannsóknir okkar sýna að 
verðmæti þess að spá nákvæmlega 
fyrir um veður í Evrópu er metið 
á tugi milljarða evra á ári. Hluta 
þessara verðmæta sem sparast má 
þakka bættri veðurtunglatækni.“

Ingvar Kristinsson, þróunar-
stjóri Veðurstofu Íslands, segir 
að almenn vöktun og mælingar á 
náttúrufari séu sífellt mikilvægari 
í rekstri gervitungla. 

„Hvað okkur Íslendinga varðar 
þá eru gervitunglagögn ómetan-
leg við að átta sig á öldu og öldu-
fari, vöktun á hafís, hitamælingar 

sjávar og fleira. Þessar upplýsing-
ar skipta okkar sjávarútveg miklu 
máli. Gervitungl eru í auknum 
mæli notuð til að vakta eldfjöll; 
bæði til þess að fylgjast með fyrir-
boðum goss og eins til að fylgjast 
með gosvirkni og útbreiðslu ösku 
eftir að gos er hafið,“ segir Ing-
var og bætir við að alþjóðaflug-
ið leggi mikla áherslu á að haldið 
verði áfram að þróa og bæta grein-
ingar á gosösku í andrúmslofti og 
nýta gervitunglagögn til að sjá 

fyrir um útbreiðslu hennar í eld-
gosum. Ingvar segir að mælingar 
með gervitunglum hafi reynst hag-
kvæmari kostur en víðtækt mæla-
net á jörðu niðri. Því sé meira og 
betra aðgengi að þessum gögnum 
okkur Íslendingum mikilvæg. 

Næsta stóra verkefni EUMET-
SAT er að setja í loftið gervitungl 
til að fylgjast með norðurskauts-
svæðinu, og mun það bæta þjónustu 
við Ísland verulega.   
 svavar@frettabladid.is

Bættar mælingar og 
vöktun úr geimnum
Ísland hefur nú fulla aðild að Evrópsku veðurtunglastofnuninni. Nú fæst óheftur 
aðgangur að mikilvægum gögnum er varða fjölmarga þætti náttúrufars. Greið 
leið opnast að rannsóknarverkefnum og Ísland mun koma að stefnumörkun.  

SAMNINGUR HANDSALAÐUR  Sigurður Ingi Jóhannsson og Alain Ratier við undir-
ritun aðildarsamnings Íslands að EUMETSAT í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

■ Evrópska veðurtunglastofnunin er milliríkjastofnun um rekstur 
gervitungla, upphaflega stofnuð af evrópskum veðurstofum 1986 í þeim 
tilgangi að útvega gervitunglagögn til notkunar við veðurspár, veðurspár-
reikninga og loftslagsathuganir sérstaklega með hagsmuni alþjóðaflugsins 
í huga. 
■ Afurðum hefur fjölgað síðan þá og notkunarsviðið víkkað. EUMETSAT 
framleiðir og dreifir gögnum til veðurstofa aðildarlanda allan sólarhring-
inn, alla daga ársins og er í samstarfi við veðurstofur innan vébanda 
Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar WMO. 

Dreifir gögnum allan sólarhringinn

FJARSKIPTI Netsamband í dreifbýli á Fljótsdalshér-
að er bæði lélegt og sveiflukennt að því er segir í 
kvörtun eins íbúans til bæjarráðs sem tekur undir 
með íbúanum.
Bæjarráð kveðst telja að við fyrsta tækifæri þurfi 
að gera verulegt átak til að bæta net- og fjarskipta-
samband víða í dreifðum byggðum Fljótsdalshér-
aðs. Það eigi við um þéttbýlið á Hallormsstað, Brú-
arási og Eiðum og einnig á einstökum sveitabæjum 
á Fljótsdalshéraði.

Vísar bæjarráðið til bréfs Símans um að búnaður 
á Hallormsstað verði ekki uppfærður í ár. Í því sé 
heldur ekki minnst á aðra hluta dreifbýlisins.
„Bæjarráð beinir því til Símans að í framkvæmda-
áætlun vegna ársins 2014, verði símstöðin á Hall-
ormsstað uppfærð þannig að notendur þar njóti 
sambærilegra gæða í net- og sjónvarpsþjónustu og 
íbúar í þéttbýlinu á Fljótsdalshéraði,“ segir bæjar-
áðið sem vill líka að skoðaðar verði ýmsar aðrar 
símstöðvar. „Einnig verði sérstaklega hugað að 
þeim svæðum í dreifbýli Fljótsdalshéraðs, þar sem 
netsambandi með stuðningi Fjarskiptasjóðs var 
ekki komið á, eða fengu ekki ásættanlega úrlausn 
mála í því átaki.“ - gar

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs tekur undir kvörtun íbúa um lélegt netsamband:

Skora á Símann að bæta netið

Á HALLORMSSTAÐ  Heimamenn vilja að fjarskiptasamband á 
Hallormsstað verði eins gott og í þéttbýli.

Hreiðar, er þetta nýja hótel 
ekki fyrir neðan allar hellur?
„Nei, það er fyrir neðan hina einu 
sönnu Hellu.“
Hreiðar Hermannsson er framkvæmdastjóri 
Stracta konstruktion sem nú reisir 130 her-
bergja hótel við Hellu.

INDLAND, AP Indverskur ung-
mennadómstóll dæmdi um 
helgina yngsta sakborninginn 
í hrottalegu nauðgunarmáli til 
þriggja ára betrunarvistar á 
unglingaheimili.

Pilturinn var í hópi manna sem 
tók ungt par upp í strætisvagn, 
barði manninn og nauðgaði og 
misþyrmdi konunni með þeim 
afleiðingum að hún lést síðar af 
sárum sínum. 

Sakborningurinn var 17 ára 
þegar hann tók þátt í ódæðinu 
og höfðu foreldrar fórnarlambs-
ins óskað eftir því að hann hlyti 
dauðarefsingu þrátt fyrir unga 
aldur.  - áo

Ungur nauðgari á Indlandi:

Dæmdur til 
betrunarvistar

SKÓLAMÁL Stjörnufræðivefurinn hefur í samstarfi við alþjóðlega 
fræðsluverkefnið EU Universe Awareness (EU UNAWE) og innlenda 
stuðningsaðila, fært öllum leik- og grunnskólum á Íslandi Jarðarbolta 
að gjöf. Boltinn er uppblásið líkan af jörðinni og þykir framúrskarandi 
kennslutæki fyrir börn. Tilgangurinn með gjöfinni er að efla áhuga 
barna á náttúru og vísindum. Illugi Gunnarsson, mennta- og menning-
armálaráðherra, afhenti leikskólanum Laufásborg í Reykjavík fyrsta 
boltann á fimmtudag en á sama tíma var krakkavefur Stjörnufræðivefs-
ins, Geimurinn.is, stofnaður.  - ka

Stjörnufræðivefurinn gefur nýtt kennslutæki:

Jarðarbolti í alla skóla

HÆSTÁNÆGÐ MEÐ GJÖFINA   Börnin á leikskólanum Laufásborg voru ánægð með 
Jarðarboltann sem Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra, afhenti 
þeim á fimmtudag. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNMÁL Þrjár konur eru, samkvæmt heim-
ildum fréttastofu 365, orðaðar við ráðherra-
embætti sem Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra segir að til standi að skipa 
í fljótlega. Nýr ráðherra mun meðal annars 
fara með auðlindamál. 

Í umræðu um þessi mál á þættinum 
Sprengisandi á Bylgjunni í gær sagði Sig-
mundur: „Það kemur að því fljótlega, það 
veltur á því hvernig vinnu við verkaskiptingu 
ráðuneyta vindur fram. Það er allavega ljóst 
að það verður til sterkt ráðuneyti sem fer 
meðal annars með umhverfismál.“ 

Samkvæmt heimildum fréttastofu þykir lík-

legt að skipað verði í embættið í lok þessa árs. 
Í ljósi núverandi kynjahlutfalls í ráðherra-

hópi Framsóknarflokksins þykir líklegt að 
kona muni gegna því.

Áhrifafólk í flokknum sem fréttastofa 
ræddi við orðaði þrjár konur við embættið; 
þær Vigdísi Hauksdóttur, Sigrúnu Magnús-
dóttur og Silju Dögg Gunnarsdóttur. 

Vigdís er oddviti Framsóknarflokksins í 
Reykjavíkurkjördæmi suður og formaður 
fjárlaganefndar, Sigrún er formaður þing-
flokks og Silja Dögg er þingmaður Fram-
sóknarflokksins úr Suðurkjördæmi og á sæti í 
utanríkismálanefnd.  - kk

Forsætisráðherra boðar í viðtali á Bylgjunni að ráðherrum verði fjölgað í ríkisstjórninni:

Þrjár konur orðaðar við ráðherrastólinn

FJÖLMIÐLAR Alls hafa 50.000 
Íslendingar nú sótt Útvappið, sem 
er nýtt smáforrit fyrir snjall-
síma. Það gerir notendum kleift 
að hlusta á dagskrá allra miðla 
365 í beinni útsendingu sem og 
eldri upptökur þátta. Bylgjan er 
í eigu 365 miðla líkt og Frétta-
blaðið.

„Appið er vinsælasta íslenska 
smáforritið fyrir snjallsíma,“ 
segir Ágúst Héðinsson, forstöðu-
maður útvarps 365 miðla. 

„Þannig mætti segja að Íslend-
ingar hafi slegið Íslandsmet í 
niðurhali á Útvappinu og jafnvel 
heimsmet ef horft er til höfðatölu.  
 - áo

Vinsælt forrit í snjalltæki: 

50.000 hafa sótt 
Bylgju-appið

VIGDÍS 
HAUKSDÓTTIR

SILJA DÖGG 
GUNNARS-
DÓTTIR

SIGRÚN 
MAGNÚSS-
DÓTTIR

SPURNING DAGSINS



Halló Borg! Allir þekkja lipurð ð ogg ö öryryggggi i Honda CR-V. Fjórða kynslóð Honda  CR-V
settur nýný vviðiðmimið ð í í feferðrðaþþæggindum, gæðum iinnréréttttiningaga og g auknu öryggi í akstri.
Ný stoopppp-s-statart tækni ásamt spaarnrnaðaðararráráðgðgjaj fa lækkar elldsdsneneytytisiskokostnaðinn.
UpUpplýsingaskjár, átta fjarlægðarskynjarar og bakkmyndadavévéll vívíkkkka sjjóndeildad r-
hringinn. Með aksturseiginleika Honda CR-V óskar þú þér fleiri ferðað  um m
borg og bæ. Lifðu meira nýtt og veldu Honda CR-V, besta 4x4 bíl ársins 
samkvæmt Total 4x4 Magazine.
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Umboðsaðilar:
Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800
Bílver, Akranesi, sími 431 1985
Höldur, Akureyri, sími 461 6020
Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535
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Bræðurnir Þórir og Dagur,

grunnskólanemar

4 sýningar

 að eigin vali

Áskriftar-

kortið okkar
órir og Dagagaggggurururururururr,,,,,,,

ólaneeeemamamamamamamamamamamamaaarrrrrrrrrrrr
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SAMGÖNGUR Forsvarsmenn BL, Nissan í Evrópu og 
Orkuveitu Reykjavíkur undirrituðu á fimmtudag 
samning um uppsetningu tíu nýrra hraðhleðslu-
stöðva fyrir rafbíla. Reiknað er með að fyrstu stöðv-
arnar verði komnar í gagnið í haust en á hleðslu-
stöðvunum munu eigendur rafbíla eins og Nissan 
Leaf geta hlaðið rafhlöður bílanna á hálfri klukku-
stund í stað fjögurra stunda með heimahleðslustöð. 

Markmið samstarfsins er að stuðla að aukinni 
útbreiðslu og notkun rafbíla á Íslandi. Endanleg 
ákvörðun um staðsetningu stöðvanna verður tekin á 
næstu vikum og mánuðum og verður haft í huga að 
þær auki vegalengdirnar sem hægt er að aka á raf-
bílum hérlendis. - ka

Samningur um uppsetningu nýrra hraðhleðslustöðva undirritaður fyrir helgi:

Tíu hleðslustöðvar bætast við

VIÐ UNDIRRITUNINA  Erna Gísladóttir, forstjóri BL, tekur í 
hönd Frederic Subra hjá Nissan þegar búið var að skrifa undir 
á fimmtudag. Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar, fylgist 
með. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

323.810 Íslendingar 
voru skráðir 

hjá Hagstofu Íslands í júlí 2013. 
Landsmönnum fjölgaði um 4.235 
einstaklinga frá 1. janúar árið 2012 
en þá voru Íslendingar 319.575. 

SVÍÞJÓÐ Lögmaður í Stokkhólmi 
meiddi sig í gómnum þegar hann 
beit í Mars-súkkulaði sem hann 
keypti í golfferð í Englandi síðast-
liðið vor. Harður hlutur sem var í 
súkkulaðinu stakkst í góminn og 
blæddi mikið, að sögn lögfræð-
ingsins. Hann sætti sig ekki við 
að fá miða sem heimilar honum að 
kaupa Mars-súkkulaði fyrir um 
þrjú þúsund íslenskar krónur.

Lögmaðurinn krefst bóta upp á 
um 300 þúsund íslenskar krónur 
vegna tapaðs dags á golfvellinum 
og gjalds sem hann fékk ekki end-
urgreitt. Engar skemmdir urðu 
á tönnum tannlæknisins en ekki 
þykir útilokað að þær komi síðar í 
ljós. Þá áskilur hann sér rétt til að 
krefjast hærri bóta.  - ibs

Lögmaður krefst bóta:

Sælgæti eyði-
lagði golfferð

NOREGUR Í lok ágústmánaðar voru 
73.500 manns án vinnu í Noregi. 
Atvinnuleysið mælist 2,8 prósent 
sem er nokkru hærra en í fyrra. 

Atvinnuleysi á evrusvæðinu var 
12,1 prósent í júlí en 11 prósent í 
öllum 28 aðildarríkjum Evrópu-
sambandsins. 

Í Noregi er atvinnuleysið mest 
meðal karla á aldrinum 20 til 24 
ára og kvenna á aldrinum 25 til 29 
ára. Þetta eru hóparnir sem leita 
að starfi að loknu námi, að því er 
greint er frá á vef VG.  - ibs

Aukið atvinnuleysi í Noregi:

Yfir 70 þúsund 
eru án vinnu

BRETLAND, AP Breski sjónvarps-
maðurinn sir David Frost er lát-
inn 74 ára að aldri. Hann lést úr 

hjartaáfalli 
á laugardag-
inn um borð í 
skemmtiferða-
skipinu Queen 
Elizabeth.

Í yfirlýsingu 
frá fjölskyldu 
Frosts kemur 
fram að hann 
hafi átt að halda 

ræðu um borð á skipinu. Frost 
starfaði um árabil við frétta-
mennsku og sjónvarpsþáttagerð, 
meðal annars hjá breska ríkisút-
varpinu BBC og arabísku sjón-
varpsstöðinni Al-Jazeera. 

Hann öðlaðist heimsfrægð 
vegna viðtala sem hann tók við 
Richard Nixon, fyrrverandi for-
seta Bandaríkjanna.  - áo

Sjónvarpsstjarna kveður:

Hjartaáfall 
banamein Frosts

SIR DAVID FROST

Veðurspá

Miðvikudagur
Víða hægviðri.

DREGUR ÚR VINDI Á MORGUN  Ný vinnuvika tekur á móti okkur með allhvössum 
eða hvössum vindi en dregur úr vindi með deginum á morgun.  Skúrir V-lands á 
morgun og á miðvikudag en bjart A-til. Hiti 5-13 stig, hlýjast A-lands.
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Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

SÝRLAND, AP Útséð er með að 
vestur veldin geri árásir á skot-
mörk í Sýrlandi á allra næstu 
dögum eftir að Barack Obama 
Bandaríkjaforseti vísaði um 
helgina ákvörðun um hernaðar-
íhlutun til þingsins. 

Rannsóknarteymi á vegum 
Sameinuðu þjóðanna sem hefur 
skoðað verksummerki á stað þar 
sem sýrlenski stjórnarherinn er 
sakaður um að hafa beitt efna-
vopnum, sneri aftur til Hollands 
á laugardag og hefst nú handa við 
að skera úr um hvað átti sér stað. 
Ekki er vitað hvenær þær niður-
stöður gætu legið fyrir.

John Kerry, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, sagði í samtali 
við fjölmiðla í gær að Banda-
ríkjamenn hefðu sannanir fyrir 
því að sarín-gas hefði verið notað 
í mannskæðum árásum í úthverfi 
Damaskus hinn 21. ágúst. Hann 
segir niðurstöður rannsókna á 
hár- og blóðsýnum, sem safnað 
var eftir árásina, staðfesta þetta 
og gaf jafnframt í skyn að þær 
sannanir sem hann hefði undir 
höndum væru ekki frá Samein-
uðu þjóðunum.

Árásin er talin hafa kostað yfir 
1.400 manns lífið, þar af tæplega 
fimm hundruð börn. 

Barack Obama, forseti Banda-
ríkjanna, ákvað á laugardag að 
fresta árásum sem beina átti 
gegn sýrlensku ríkisstjórninni 
þangað til samþykki Bandaríkja-
þings lægi fyrir. Þessi sinnaskipti 
komu nokkuð á óvart, enda hafði 
Obama á fyrri stigum málsins 
lýst því yfir að litið yrði á notk-

un efnavopna sem ákveðna rauða 
línu, sem myndi kalla á aðgerð-
ir. Heimildir innan bandaríska 
stjórnkerfisins herma að Obama 
hafi verið ákveðinn í að boða 
hernaðaraðgerðir, en hafi snúist 
hugur á föstudagskvöld og ákveð-
ið að leita samþykkis hjá þinginu. 
Forsetinn sagði í ávarpi á laugar-
dag að aðgerðir af hálfu Banda-
ríkjanna yrðu takmarkaðar að 
umfangi og útilokaði að landhern-
aði yrði beitt.

Þótt Kerry tæki skýrt fram að 
forsetinn hefði vald til að taka 
ákvörðun sem þessa, og segðist 
sannfærður um að þingið heimili 
hernaðaríhlutun Bandaríkjanna 
í Sýrlandi, túlkuðu margir, þar á 
meðal ráðamenn í Sýrlandi, þetta 
útspil forsetans sem veikleika-
merki og hik.

Í gær blés Bashar al-Assad 
Sýrlandsforseti á allar fyrirætl-
anir um „erlenda yfirgangssemi“.  
Þeim yrði mætt af hörku „rétt 
eins og Sýrland mætir innlend-
um yfirgangsseggjum á hverjum 
degi, bæði hryðjuverkahópum og 
þeim sem styðja þá“.

Breska þingið hafnaði í síðustu 
viku tillögu frá David Cameron 
forsætisráðherra um leyfi til að 
beita hervaldi gegn Sýrlands-
stjórn. Aukinn þrýstingur hefur 
verið á François Hollande Frakk-
landsforseta, sem styður vopnaða 
íhlutun í Sýrlandi, að leggja málið 
fyrir þingið. Honum ber ekki 
skylda til slíks, en fyrirhugað er 
að taka málið upp á þingi á mið-
vikudag. 
 thorgils@frettabladid.is

Útséð með aðgerðir gegn 
stjórn Bashars al-Assad í bili
Eftir að Barack Obama ákvað að vísa ákvörðun um hernaðaríhlutun í Sýrlandi til þingsins, er víst að nokkur 
bið verður á aðgerðum vesturveldanna. Bandaríkjamenn segjast hafa sannanir um að saríni hafi verið beitt.

VÍSAR SÝRLANDSAÐGERÐUM TIL ÞINGSINS  Almennt var álitið að Barack Obama 
hygðist tilkynna um hernaðaraðgerðir gegn Sýrlandi, en hann ákvað að vísa málinu 
til þingsins. Það mun fresta aðgerðum um tíma. NORDICPHOTOS/AFP

Sarín, efnið sem bandarísk 
stjórnvöld fullyrða að 
sýrlenski stjórnarherinn hafi 
beitt gegn þegnum sínum, 
er banvænt taugaeitur sem 
ræðst á taugakerfið og lamar 
starfsemi þess. Það er tær, 
litlaus og bragðlaus vökvi 
sem gufar fljótt upp.

Sarín er gríðarlega 
banvænt þar sem dropi á 
stærð við títuprjónshaus 
getur valdið dauða manns á 
innan við tveimur mínútum. 
Gasið dregur menn hins vegar til dauða á innan við stundarfjórðungi eftir 
innöndun, í kjölfar krampa og köfnunar.

Til eru mótefni gegn saríni, en eigi þau að hrífa verður að gefa þau 
umsvifalaust eftir að einstaklingur kemst í snertingu við efnið.

Sarín var þróað í Þýskalandi á fjórða áratug síðustu aldar en var aldrei 
beitt í seinni heimsstyrjöldinni. Saddam Hússein, fyrrverandi Íraksforseti, 
var hins vegar grunaður um að hafa beitt því gegn Kúrdum árið 1988.

Þá létust tólf manns þegar trúarsöfnuðurinn Aum Shinrikyo dreifði 
saríni í neðanjarðarlest í Tókýó árið 1995. (Heimild: BBC)

Hvað er sarín?

SORG  Sýrlensk hjón sjást hér syrgja fórnar-
lömb meintrar efnavopnaárásar á úthverfi 
Damaskusar hinn 21. ágúst. NORDICPHOTOS/AFP
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SAMKEPPNISMÁL „Við höfum á til-
finningunni að stóru keðjurn-
ar hafi skipt landinu á milli sín 
og láta hverjar aðrar í friði á 
þeim svæðum þar sem þær telja 
minnsta ágóðavon,“ segir Ísólfur 
Gylfi Pálmason, sveitarstjóri 
Rangárþings eystra.

Sveitarstjórn-
armenn í Rang-
árþingi hafa 
um nokkra hríð 
reynt að laða 
lágvöruverðs-
verslun á Hvols-
völl. Þar er nú 
eina matvöru-
búðin úr Kjar-
valskeðjunni 
sem K aupás 

rekur víða á Suðurlandi. Heima-
menn hafa lýst óánægju með 
vöruverð sem þeir segja vera of 
hátt í Kjarval.

Ísólfur Gylfi segir sveitar-
stjórnina hafa gert það sem hún 
geti í þessum efnum. „Við höfum 
talað við alla þá stærstu í versl-
unarrekstrinum: Bónus, Nettó 
og Krónuna en Kaupás rekur hér 
Kjarvalsverslun,“ segir Ísólfur 
sem eins og fyrr kemur fram 
kveðst telja stóru matvörukeðj-
urnar ekki keppa á innbyrðis á 
tilteknum svæðum.

„Hins vegar keppa þær á svæð-
um þar sem fleiri íbúar búa,“ 
segir Ísólfur og bendir á í þessu 
samhengi að gríðarlegur ferða-
mannastraumur sé í Rangár-
þingi auk þess sem þar séu stór 
frístundasvæði.

„Algengt er að hér sé fólk sem 
hefur tvöfalda búsetu og mikil 
aukning hefur orðið hér á umferð 
eftir að Landeyjahöfn var tekin 
í notkun. Hvolsvöllur er á köfl-
um eins og lítill ferjubær í Dan-
mörku. Við höfum ekki gefið upp 
vonina því lágvöruverðverslun 
skiptir íbúana miklu máli,“ segir 
Ísólfur Gylfi.

„Þessi ummæli eru vægast 
sagt sérkennileg,“ segir Bjarni 
Jóhannesson, rekstrarstjóri Kjar-
valsverslananna. „Það er alger-
lega auðsætt hversu virk sam-
keppnin er á íslenskum markaði. 
Að halda því fram að það séu ein-
hvers konar samráð um skiptingu 
landsvæða er fráleitt. Það er akk-
úrat ekkert slíkt í gangi.“

Kaupás rekur sex Kjarvals-
verslanir á Suðurlandi. Bjarni 
segir þær vera hluta af gömlu 

verslunum Kaupfélags Árnes-
inga. Hins vegar sé horft á land-
ið allt sem markaðssvæði. „Þó að 
við séum ekki með rekstur um 
allt land í dag er ekki útilokað að 
við sækjum inn á ný svæði,“ segir 
rekstrarstjóri Kjarvals.  

 gar@frettabladid.is

Telur matvörukeðjur 
skipta landinu niður
Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitarstjóri Rangárþings eystra, telur að matvörukeðjur 
hafi skipt landinu á milli sín og eigi ekki í samkeppni nema þar sem ágóðavonin 
sé mest. Fráleit og sérkennileg ummæli svarar rekstrarstjóri Kjarvalsverslananna.

FRÉTTABLAÐIÐ 
30. MAÍ 2013 
 Minnihlutinn í 
sveitarstjórninni 
lagði til í vor að 
byggt yrði nýtt versl-
unarhús á Hvolsvelli 
til að laða að lág-
vöruverðsverslun. 
Meirihlutinn vill 
frekar verslun í 
núverandi húsnæði 
sem sveitarfélagið á. 
Kjarval á forleigurétt 
að því.

  Að halda 
því fram að 

það séu 
einhvers 

konar samráð 
um skiptingu 
landsvæða er 

fráleitt. 
Bjarni Jóhannesson

rekstrarstjóri Kjarvalsverslananna

ÍSÓLFUR GYLFI 
PÁLMASON

- snjallar lausnir

Wise býður fjölbreyttar 
viðskiptalausnir fyrir fólk

með mismunandi hlutverk.
Gold Enterprise Resource Planning
Silver ndependent Software Vendor ( SV)

Borgartún 26, Reykjavík » Hafnarstræti 102, Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

SAMGÖNGUR „Byggðaráð treystir 
því að frekari ákvarðanir um 
flugvöllinn í 
Vatnsmýrinni 
verði teknar 
með hagsmuni 
íbúa alls lands-
ins að leiðar-
ljósi,“ segir 
byggðaráð Dal-
víkurbyggð-
ar sem lýsir 
yfir veruleg-
um áhyggjum 
vegna tillagna 
sem uppi séu 
um lokun flugvallar í Vatnsmýr-
inni í Reykjavík.

„Byggðaráð bendir á mikilvægi 
flugvallarins fyrir sjúkraflug. 
Einnig fyrir aðgengi landsmanna 
að stjórnsýslu og stofnunum 
ríkisins. Byggðaráð telur greiðar 
samgöngur við höfuðborgina vera 
mjög mikilvægar í sambúð höfuð-
borgar og landsbyggðar og að það 
séu hagsmunir beggja að gagn-
vegir séu sem greiðastir.“  - gar

Reykjavíkurflugvöllur:

Hagur allra í 
landinu ráði

SVANFRÍÐUR 
JÓNASDÓTTIR 
 bæjarstjóri Dal-
víkurbyggðar

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð Fljóts-
dalshéraðs segir fyrirhugaða 
lokun Reykjavíkurflugvallar á 
komandi árum vekja furðu.
„Bæjarráð hvetur íbúa Fljóts-
dalshéraðs til að láta skoðun sína 
á málinu í ljós og bendir meðal 
annars á undirskriftasöfnun þá 
sem nú er í gangi vegna framtíð-
ar Reykjavíkurflugvallar,“ segir 
bæjarráðið sem jafnframt hvetur 
önnur sveitarfélög og hagsmuna-
aðila til að andæfa. „Gangi hug-
myndir borgaryfirvalda eftir er 
eðlilegt að stjórnvöld taki til end-
urskoðunar staðsetningu stofn-
ana ríkisins sem hingað til hefur 
þótt eðlilegt að væru staðsettar í 
höfuðborg landsins.“  - gar

Áskorun á Fljótsdalshéraði:

Mótmæli lokun 
flugvallarins

REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR  Bæjarráð 
Fljótsdalshéraðs hvetur íbúa til þess 
að skrifa undir lista vegna framtíðar 
Reykjavíkurflugvallar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

IÐNAÐUR Fyrirtækið Thorsil ehf. 
sem fyrirhugar að reisa og reka 
kísilverksmiðju í landi Bakka við 
Húsavík þarf að tryggja sér raf-
orku fyrir starfsemina til að geta 
verið í samstarfi við Norðurþing, 
segir bæjarráð sveitarfélagsins. 

Þetta kemur fram í umsögn sem 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytið óskaði eftir vegna umsókn-
ar Thorsil um ívilnanir vegna 
nýfjárfestinga á Íslandi. Gert er 
ráð fyrir ársframleiðslu allt að eitt 
hundrað þúsund tonnum af kísil-
málmi. Þá gerir Norðurþing kröfu 
um reynslu, skýra áætlun, faglega 
nálgun og fjárhagslegan styrk auk 
góðs samstarfs við heimamenn. - gar

Kísilverksmiðja á Bakka:

Tryggi kaup á 
orku fyrirfram

SJÁVARÚTVEGUR Vignir hf. á 
Akranesi er í svokölluðu fisk-
veiðimati hjá vottunarfyrir-
tæki með það fyrir augum að fá 
gæðavottun frá Marine Stew-
ardship Council (MSC) á grá-
sleppu. Fari sú úttekt eins og 
til er ætlast verður það í fyrsta 
sinn sem grásleppa hlýtur slíka 
vottun.

Samherji stendur í sams konar 
vinnu til að fá vottun á karfa, 
sem hefur heldur hvergi fengið 
slíka vottun.

„Þessi vottun 
myndi þýða 
að við hefð-
um greiðari 
aðgang að smá-
sölunni,“ segir 
Eiríkur Vignis-
son, fram-
kvæmdastjóri 
Vignis. Hann 
segist vonast 
til að vera með 
hana innan nokkurra mánaða.

Vignir flytur út á bilinu þrjú 

til fjögur þúsund tunnur á ári 
af hrognum. Þær fara á Norður-
Evrópumarkað þar sem MSC-
vottunin nýtist best. Gráslepp-
una sjálfa selur fyrirtækið í 
Kína, þar sem grásleppan hefur 
haslað sér völl á markaðnum, en 
þar eru hins vegar engar kröfur 
gerðar um vottun.

Gísli Gíslason, sérfræðing-
ur MSC á Íslandi, segir að auk 
þessara tveggja tegunda sé einn-
ig unnið að því að fá MSC-vottun 
fyrir síld og ufsa.  - jse 

Samherji og Vignir hf. sækjast eftir vottun fyrir tvær nýjar tegundir:

Íslensk grásleppa í sérflokk

EIRÍKUR 
VIGNISSON

LEIÐRÉTT

Villa var í skífuriti með frétt blaðsins á 
laugardag um íslensk fyrirtæki og sam-
félagslega ábyrgð. Hið rétta er að 15% 
Íslendinga töldu fyrirtæki standa sig vel 
í þeim málum, 42% töldu þau standa 
sig illa og 43% hvorki vel né illa.

VIÐSKIPTI Hagnaður Eimskips á 
fyrstu sex mánuðum ársins nemur 
4,6 milljónum evra, jafnvirði 
731 milljónar króna, samkvæmt 
hálfsársuppgjöri. Þetta þýðir að 
hagnaður félagsins hefur dregist 
saman um 42,7 prósent milli ára 
en hann nam tæplega átta milljón-
um evra á sama tímabili í fyrra.

Uppgjörið var undir vænting-
um félagsins og segir í uppgjör-
inu að samdráttur í innflutningi 
til landsins og viðbótarkostnaður 
við fjölgun um eitt skip í nýju sigl-
ingakerfi félagsins hafi haft nei-
kvæð áhrif á afkomuna.  - le

Hagnaður var 43% minni:

Afkoma Eim-
skips var undir 
væntingum

RANGÁRÞING EYSTRA „Okkur finnst 
verslunarkostirnir hér á svæðinu 
svolítið dýrir og dreymir alltaf um 
lágvöruverðsverslun,“ segir Elvar 
Eyvindsson, fulltrúi Sjálfstæðis-
flokks, sem lagði til í sveitar stjórn 
Rangárþings eystra að byggt yrði 
nýtt hús til að liðka fyrir opnun 
lágvöruverðs verslunar á Hvols-
velli.

Í tillögu Elv-
ars og Krist-
ínar Þórðar-
dóttur er lagt 
til að sveitar-
félagið kanni 
„kosti og galla 
þess að byggja 
nýtt verslunar-
h ú s n æ ð i  á 
heppilegum stað 
í mið bænum“.

Rangárþing eystra keypti 
Austur veg 4 þar sem Kaupfélag 
Rangæinga var áður og Kjarval 
er nú. Reiknað er með að sveitar-
stjórnarskrifstofurnar flytji í 
bygginguna.

„Með því að byggja nútíma-
legt og einfalt verslunarhúsnæði 
á besta stað má ætla að trompum 
fjölgi á höndum heimamanna hvað 
óskir um lágvöruverðs verslun 
varðar,“ segja Elvar og Kristín og 
taka fram að sveitarfélagið þurfi 
ekki að eiga og reka húsnæðið. Það 

gæti verið í höndum annarra.
Verslunin Kjarval er eina 

matvöruverslunin á Hvolsvelli. 
Rangæingar hafa lengi reynt að 
fá einhverja af lágvöruverðs-
verslununum á svæðið. Elvar 
segir Kjarval dýra verslun.

„Ég giska á að við séum að 
borga tuttugu til þrjátíu pró-
sent umfram, þannig að þetta er 
gríðar legt kjaramál,“ segir Elvar, 
sem undirstrikar að aðeins sé 
stungið upp á að málið verði kann-
að. Ekki verði farið af stað með 
framkvæmdir nema verslun fáist 
í húsnæðið.

Ísólfur Gylfi Pálmason sveitar-
stjóri segir að í langan tíma hafi 
verið rætt við þá sem reki Bónus, 
Nettó og  Krónuna um að koma á 
Hvolsvöll. Í því felist gífurlegir 
hagsmunir fyrir heimamenn.

„En við sjáum það frekar fyrir 
okkur í þessu verslunarhúsnæði 
sem við vorum að kaupa heldur 
en að byggja sérstaklega yfir lág-
verðsverslun. Það kostar varla 
undir 300 milljónum króna að 
byggja slíkt hús. Það er allt of 
mikið,“ segir sveitarstjórinn.

Hluti tillögu Elvars og Kristínar 
snýst um að Sögusetrið fái núver-
andi húsnæði Kjarvals. Sögusetrið 
líði fyrir staðsetningu sína nokkur 
hundruð metra frá hringveginum.

„Það kemur gríðarlegur ferða-

mannafjöldi í bæinn og það eru 
feikileg tækifæri fyrir stað eins 
og Sögusetrið ef það eru hundr-
að þúsund manns fyrir utan 
gluggann,“ segir Elvar Eyvinds-
son.    gar@frettabladid.is

Vilja að sveitarfélagið byggi 
undir lágvöruverðsverslun
Sjálfstæðismenn í Rangárþingi eystra vilja að sveitarfélagið gangist fyrir byggingu húss fyrir lágvöruverðs-verslun á Hvolsvelli. Sveitarstjórinn segir lengi hafa verið reynt að fá slíka verslun í bæinn. Það sé mikilvægt.

HVOLSVÖLLUR  Rangæingar telja 
stóraukinn fjölda ferðamanna sem 
renna eftir hringveginum um Hvolsvöll 
geta verið grundvöll fyrir lágvöruverðs-
verslun í bænum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ELVAR 
EYVINDSSON

  Það kostar 
varla undir 300 

milljónum 
króna að 

byggja slíkt 
hús. Það er allt 

of mikið.
Ísólfur Gylfi Pálmason, 

sveitarstjóri Rangárþings eystra.
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1. Hver verður heiðursgestur kvik-
myndahátíðarinnar RIFF?
2. Hver var ráðinn þjálfari knatt-
spyrnulandsliðs kvenna?
3. Hver er lágmarksnámsframvinda á 
önn samkvæmt viðmiðum LÍN?

SVÖR: 

1: Lukas Moodysson, 2. Freyr Alexanders-
son, 3. átján einingar.

VEISTU SVARIÐ?



Loksins á Íslandi!
Nicotinell með Spearmint bragði

- auðveldar þér að hætta reykingum

NÝTT

Nicotinell er samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

Nicotinell Spearmint 2 mg og 4 mg lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Ábendingar: Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. 
Skammtar fyrir fullorðna 18 ára og eldri: Skammta skal ákvarða út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Mælt er með 4 mg lyfjatyggigúmmíi fyrir einstaklinga með mikla nikótínþörf og fyrir þá sem ekki hefur tekist að hætta með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Ef þú reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring má miða 
við notkun 4 mg, 20-30 sígarettur/sólarhring er miðað við 2 eða 4 mg eftir þörf en ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring er æskilegt að nota 2 mg. Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri skammtsins (4 mg lyfjatyggigúmmí), skaltu íhuga minni skammt í staðinn. Tyggja skal eitt stk við reykingaþörf þar til finnst 
sterkt bragð. Þá skal láta það hvíla milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal tyggja aftur. Þetta skal endurtaka í 30 mín. Venjuleg notkun er 8-12 stk, þó ekki fleiri en 15 stk af 4 mg og 25 stk af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Meðferðarlengd er einstaklingsbundin en skal í flestum tilfellum standa í 
a.m.k. 3 mánuði, skal þá draga smám saman úr notkun lyfjatyggigúmmísins. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Venjulega er ekki mælt með notkun lyfsins lengur en í eitt ár. Sumir, sem eru hættir að reykja, gætu þó þurft lengri meðferð til þess að forðast að byrja aftur að 
reykja. Geyma skal afgangs lyfjatyggigúmmí þar sem reykingaþörf getur skyndilega komið upp aftur. Ráðgjöf getur aukið líkurnar á því að reykingafólk hætti að reykja. Nota má lyfið til að lengja reyklaus tímabil og draga þannig úr reykingum. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar 
ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúin til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Frábendingar: Ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju hjálparefnanna, reykleysi. Ráðfærðu þig við lækni eða 
lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota lyfið ef þú: ert á meðgöngu eða með barn á brjósti, hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp, ert með hjarta- eða æðasjúkdóm, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, magasár eða verulega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi eða ef þú ert yngri en 
18 ára. Einstaklingum með gervitennur og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí er ráðlagt að nota önnur lyfjaform nikótínlyfja. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota lyfið. Athuga ber að lyfið inniheldur natríum og bútýlhýdroxýtólúen (E321). Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað 
er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfishafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

fj t i ú í Ef þú ki fl i i 30 í tt / ól h i á ið
þe
l ffj t i ú í Ef þú ki fl i i 30 í tt / ól h i á ið
eim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. 
fj t i ú í Ef þú ki fl i i 30 í tt / ól h i á ið
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MANNRÉTTINDI „Menn eru að fara 
þessa leið vegna þess að ákveðnir 
hópar standa höllum fæti og eiga 
kannski ekki öfluga talsmenn,“ 
segir Anna Kristinsdóttir, mann-
réttindastjóri Reykjavíkurborgar  
um stöðu utangarðsfólks í borginni.

Talið er að um 179 einstaklingar 
séu heimilislausir eða utangarðs 
í borginni, en Mannréttindaskrif-
stofa Reykjavíkurborgar hefur gefið 
út upplýsingarit um mannréttindi 
þessa hóps. Höfundar segjast ekki 
vita til þess að aðrar borgir hafi lagt 
út í slíka vinnu.

Mannréttindaráð Reykjavíkur-
borgar samþykkti árið 2011 að 
stofna starfshóp með það verkefni 
að skilgreina mannréttindi utan-
garðsfólks og fíkla í Reykjavíkur-
borg. 

Í stefnunni sem tíunduð er í fyrr-
greindu riti er sérstaklega árétt-
að að sumt utangarðsfólk geti ekki 
sökum vanda síns eða félagslegrar 
stöðu sótt sér þjónustu borgarinnar 
eftir hefðbundnum leiðum. Því skuli 
leitast við að fara með þjónustuna 
til þess. 

„Það er hægt að gera með ýmsum 
hætti, til að mynda að færa lækna-
þjónustu til þeirra,“ útskýrir Anna, 
sem var sjálf í starfshópnum.

Þorleifur Gunnlaugsson, vara-
borgarfulltrúi Vinstri grænna, 

sem átti einnig sæti í hópnum, seg-
ist vonast til þess að vinna hópsins 
skili sér í auknum réttindum utan-
garðsfólks. 

„Stefnan er þarna og hún er þá 
innlegg í málið og er afstaða borgar-
yfirvalda í þessu máli. Réttur fólks-
ins ætti því að vera skýr, til dæmis 
réttur þess til að hafa þak yfir höf-
uðið,“ segir Þorleifur. 

Að sögn Þorleifs er stærsta breyt-
ingin þó sú að þriðji aðili taki út 
þjónustu borgarinnar gagnvart úti-
gangsmönnum. 

„Þá erum við að tala um úttektir 
og almennt eftirlit, enda gengur það 
ekki að velferðarsvið taki út eigin 
þjónustu,“ segir hann. 

Hvorki Þorleifur né Anna segj-

ast vita til þess að aðrar borgir hafi 
lagst í sambærilega vinnu þar sem 
réttindi utangarðsmanna eru skil-
greind sérstaklega. Í samtali við 
Önnu kom fram að einnig væri 
unnið að því að skilgreina réttindi 
aldraðra en niðurstaða um það ætti 
að liggja fyrir nú í haust.  valurg@365.is

Þjónusta verði færð 
til utangarðsfólks
Reykjavíkurborg hefur gefið út bækling um niðurstöður starfshóps þar sem mann-
réttindi utangarðsfólks eru skilgreind sérstaklega. Vilja skoða að færa heilbrigðis-
þjónustu til útigangsmanna í stað þess að þeir leiti til stofnana.

NÆTURSTAÐUR  Sumir útigangsmenn þurfa að sofa úti eins og þessi dýna sýnir 
sem ljósmyndari tók mynd af á Klambratúni fyrir nokkru.  MYND/GVA
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mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar

Nýbakað á nokkrum mínútum

Ómissandi með öllum mat

SAMFÉLAGSMÁL Hinn 13. ágúst 
var opnaður veitingastaður í 
Hellubíói, húsi sem hefur lengi 
mátt muna sinn 
fífil fegurri. 
Það fór illa í 
jarðskjálftan-
um árið 2000 
og kom þá til 
tals að rífa það.

„Það er til-
búið, nema 
við erum ekki 
farin að nota 
stóra salinn 
enn,“ segir Hjalti Þór Grettisson, 
félagi í Kalos sem rekur veit-
ingastaðinn sem heitir einfald-
lega Hellubíó.  - jse

Veitingastaðurinn Hellubíó:

Sögufrægt hús 
komið í gagnið

HJALTI ÞÓR 
GRETTISSON

SAMFÉLAGSMÁL  Þ org r í mu r 
Daníels son, sóknarprestur á 
Grenjaðarstað, hefur lokið göngu 
sinni á þrjátíu tinda og stóðst þar 
með þá áskorun að ljúka því verki 
áður en ágústmánuður væri liðinn. 

Þetta gerði hann til að vekja 
athygli á Landspítalasöfnun þjóð-
kirkjunnar.

Lokatindurinn var Bolafjall við 
Bolungarvík og segir Þorgrímur 
að það hafi verið táknrænt því 
Agnes Sigurðardóttir hafi einmitt 
verið sóknarprestur í Bolungar-
vík áður en hún var vígð til bisk-
ups.

„Ég naut góðs félagsskapar á 
öllum ferðum nema í sjö skipti 

sem ég fór einn,“ segir Þorgrím-
ur. „Förunautar mínir á Kambs-
mýrarhnjúk voru hinir harðsnúnu 
félagsmenn úr göngufélaginu 24 
sinnum 24. Sem dæmi um harð-
fylgi þeirra má geta þess að nafn-
ið er tilkomið af göngu þeirra á 24 
tinda á sólarhring.“

Hann segist vera afar þakklát-
ur með þann stuðning sem hann 
hefur fengið á leiðinni. „Ég segi 
bara eins og Stefán frá Hvítadal:

Ég á öllum gott að gjalda,
gleði mín er djúp og rík.“ 
Þegar blaðamaður spyr hvernig 

söfnunin gangi kemur Þorgrímur 
af fjöllum, enda Mammon ekki 
hans drottinn.  - jse

Hefur lokið göngu til styrktar Landspítalanum:

Séra Þorgrímur gekk 
á 30 tinda í sumar

ÞORGRÍMUR DANÍELSSON  Presturinn segir að þessi þrjátíu tinda þraut hafi verið 
tekin meira með skynseminni en kröftunum. 

SUÐUR AFRÍKA, AP Eftir rúmlega 
þriggja mánaða dvöl á sjúkrahúsi 
í Pretoríu vegna lungnasýkingar, 
hefur fyrrver-
andi forseti Suð-
ur-Afríku, Nel-
son Mandela nú 
fengið að fara 
til síns heima í 
Jóhannesarborg. 

Í yfirlýsingu 
frá fjölskyldu 
Mandela segir 
að hann hvíli  
sig nú í faðmi fjölskyldunnar. 
Þar mun hann njóta sömu þjón-
ustu og hann fékk á sjúkrahúsinu. 
Mandela, sem er 95 ára, er engu 
að síður afar veikburða og hvetja 
stjórnvöld í Suður-Afríku almenn-
ing til þess að biðja fyrir honum.  
 - áo

Fluttur heim af sjúkrahúsi:

Mandela er 
kominn heim 

NELSON
MANDELA

HEILBRIGÐISMÁL Börn á aldrinum 
12-14 ára og þriggja ára börn öðl-
ast nú rétt á gjaldfrjálsum tann-
lækningum. Foreldrar þessara 
barna þurfa eingöngu að borga 
2.500 króna komugjald en Sjúkra-
trygingar Íslands greiða tann-
lækningarnar að fullu. 

Áður hafði samningurinn um 
tannlækningar barna einungis 
tekið til 15, 16, og 17 ára barna en 
í tilkynningu frá Sjúkratrygging-
um Íslands segir að þar sé vand-
inn mestur. Börn í bráðavanda 
sem búa við erfiðar félagslegar 
aðstæður falla einnig undir samn-
inginn jafnvel þótt þau falli ekki 
undir ofangreind aldursmörk.  - áo 

Réttur barna eykst: 

Fleiri fá frítt til 
tannlæknisins

LÖGREGLUMÁL Fyrrverandi bar-
þjónn og vaktstjóri á Slippbarnum 
á Reykjavík Marina Icelandair 
hótelinu hefur verið kærður til 
lögreglu grunaður um fjárdrátt. 

Upphæðin sem um ræðir hleyp-
ur á milljónum króna en yfir-
menn mannsins höfðu grunað 
hann um fjárdrátt í nokkurn tíma. 
Á eftirlitsmyndavélum staðarins 
sást svo til hans taka peninga úr 
afgreiðslukassanum og stinga inn 
sig. 

Málið er í rannsókn hjá lögregl-
unni á höfuðborgarsvæðinu.  - áo

Grunaður um fjárdrátt: 

Barþjónn sást 
stinga á sig fé
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AFSLÁTTUR!

ÚTSALA 

H

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

BIG
SALE!

40%

50%

DEVINE PLUSH/FIRMQueen Size (153x203 cm)
FULLT VERÐ 282.083 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
141.041 kr.
= 50% AFSLÁTTUR!

lau 11–16

SOFIA
King Size (193x203 cm)

FULLT VERÐ 298.580 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

149.290 kr.
= 50% AFSLÁTTUR!

SÍÐUSTU
DAGAR!
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Gæðaflísar á sanngjörnu verði

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is
Kletthálsi 7, Rvk - Reykjanesbæ - Akureyri - Vestmannaeyjum

uboHeils rg ehfff Faxafff Reykjavík
www.heilsuborg.is

Fjölbreyttir tímar þr ar sem bæði er
dansað ZUMBA Fitness og ZUMBA ToniTT ng.
Einföff ld og skemmtileg dansspor. 

Hefst 10. september

Þjálfari: Hjördís Zebitz
VerðVV kr. 13.900.-

Dansaðu þig í form!

ORKA SEM ENDIST
Weetabix er frábær leið til að 
byrja daginn. Veldu næringar-
ríkan morgunverð sem heldur 
þér gangandi fram að hádegi.

Sykurminnsta
morgunkornið

Sykurinnihald er það 
lægsta sem gerist 
í morgunkorni.

4,4 g sykur í 100 g 

FRUMKVÖÐLASTARF Góður gang-
ur er á umleitunum fyrirtækisins 
Zalibuna til að fá fjárfesta til liðs 
við sig til að koma upp rennileið 
niður Kambana. 

Að sögn Skúla Sigurðssonar, 
fjármálastjóra Zalíbunu, hefjast 
viðræður við þrjá hugsanlega fjár-
festa í þessari viku.

„Og svo förum við til Austur-
ríkis þann 23. september að ræða 
við Brandauer sem er umboðsað-
ili brautarinnar til að funda með 
honum og fara yfir stöðu mála,“ 
segir hann. „Þetta ætti því allt 
að skýrast á næstu mánuðum,“ 
bætir hann við. Vonir standa til 
þess að hægt verði að fara í salí-

bunur niður Kambana vorið 2015. 
Fyrirtækið kynnti hugmyndirn-
ar fyrir skipulags-, byggingar- 
og umhverfisnefnd Ölfuss og eins 
er búið að ræða við Orkuveituna 
og Vegagerðina um hugmynd-
ina. Skúli segir að mikill áhugi sé 
meðal Ölfusmanna um málið.

Nái áformin fram að ganga verð-
ur lögð stæðileg rá niður Kambana 
en á henni geta sleðar runnið niður 
hlíðina. Sá sem situr í sleðanum 
ræður hraða ferðarinnar en hann 
hefur milli fóta sér stöng sem virk-
ar eins og bremsa. Ef menn snerta 
ekki við hemlum þessum má ná 40 
kílómetra hraða á klukkustund. 

- jse

Þrír vilja koma að rennileið niður Kambana:

Ölfusingar heitir fyrir 
salíbunuferðunum

SLEÐI FYRIR SALÍBUNUR  Þrír áhugasamir fjárfestar hafa komið að tali við fyrir-
tækið Zalibunu um að koma upp rennileið niður Kambana.

MENNTUN Síðastliðið vor gátu 67 
prósent sjö ára stúlkna í grunn-
skólum Reykjavíkur lesið sér 
til gagns en einungis 59 prósent 
drengja. 

Tveir af hverjum fimm sjö ára 
drengjum í grunnskólum höfuð-
borgarinnar voru ófærir um að 
lesa sér til gagns þótt þeir kynnu 
að vera læsir eða geta stautað sig 
frá orði til orðs.

Samkvæmt niðurstöðum les-

skimunarinnar getur mikill 
munur verið á milli skóla. Í þeim 
þremur skólum þar sem staðan er 
verst geta frá 20 og upp í 25 pró-
sent nemenda lesið sér til gagns. 
Í skólanum þar sem börnin stóðu 
sig best gátu 94 prósent lesið sér 
til gagns. Nöfn skólanna eru ekki 
birt.

Heildarniðurstaða lesskimun-
arinnar meðal nemenda í öðrum 
bekk grunnskólanna síðastliðið 

vor er sú að 63 prósent geta lesið 
sér til gagns og er niðurstaðan sú 
lakasta frá árinu 2005. Þá gátu 
60 prósent lesið sér til gagns en 
skimun var gerð að afloknu kenn-
araverkfalli. Þróunin hafði verið 
heldur upp á við og í fyrra gátu 69 
prósent lesið sér til gagns.

Skólastjórum hefur verið falið 
að kynna niðurstöður lesskimun-
arinnar bæði fyrir nemendum og 
foreldrum.

Færri sjö ára geta 
lesið sér til gagns
Aðeins 63 prósent sjö ára barna í Reykjavík lesa sér til gagns samkvæmt lesskimun 
sem gerð var síðasta vor. Mikill munur getur verið á milli skóla í höfuðborginni.

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, 
borgarfulltrúi Sjálfstæðis-
fl okksins, 
vill að birtar verði upplýsingar 
um hvernig einstakir skólar 
koma út úr lesskimuninni. „Það 
er verulega flókið fyrir for-
eldra að finna út úr öllum þeim 
mælingum sem eru gerðar á 
einum stað. Ég er ekki hrædd við 
að þessar upplýsingar séu uppi 
á borðum. Fólk er gagnrýnið og 
það eru alltaf einhver rök í máli 
þegar um einhvern mismun er 
að ræða.“ Þorbjörg segir erfitt að 
mega ekki ræða hlutina. „Það er 
erfitt fyrir okkur að skoða þetta 
í trúnaði í borgarstjórn og mega 
ekkert segja hvað þarf að gera. 
Það er vont fyrir kerfið í heild 
sinni.“ Hún kveðst sammála Odd-
nýju Sturludóttur um að ekki sé 
nauðsynlegt að birta niðurstöð-
urnar frá ári til árs vegna mikilla 
árgangssveiflna. 

Oddný Sturludóttir, 
formaður skóla- og frístunda-
ráðs, 
segir frammistöðu einstakra 
skóla aldrei hafa verið birta, óháð 
því hver hefur verið við völd. „Ég 
sé ekki hvaða tilgangi það þjónar 
að birta lista yfir útkomu  skóla í 
einstaka mælingum. Skólar eiga 
ekki að vera í samkeppni við 
aðra heldur sjálfa sig. Þeir eiga 
að keppa að því marki að bæta 
sig.“ Oddný segir Reykjavíkurborg 
hafa verið ófeimna við að varpa 
ljósi á allt skólastarf. „Við höfum 
alltaf viljað nálgast þessar skim-
anir sem umbótatæki. Þær eru 
verkfæri kennara til að sjá hvar 
börnin standa í námi og þær eru 
nýttar sem slík umbótatæki.“ 
Hún tekur það fram að hún hafi 
alltaf verið fylgjandi því að skólar  
og foreldrar fái allar upplýs-
ingar um frammistöðu nemenda 
skólans milli ára. 

Á AÐ BIRTA ÚTKOMU EINSTAKRA SKÓLA?
ÞJÓNAR ENGUM TILGANGIFORELDRAR FÁI UPPLÝSINGAR

Flókið fyrir
 foreldra

Upplýsingar 
uppi á borðum

Vont fyrir kerfið

Ekki í sam-
keppni við aðra

Ófeimin við að 
varpa ljósi á 
skólastarf

Skimanir sem 
umbótatæki
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Við erum aftur orðin svartsýn sam-
kvæmt könnunum. Hættum því. Ég skil 
hrollinn í einhverjum eftir loforðaflaum 
vorsins. En munum lærdóminn af 
hruninu: sígandi lukka er best.

Þannig vinnur Reykjavík. Árið 2010 
sögðum við að það tæki um fimm ár að 
ná sömu tekjum og við höfðum 2008. 
Þetta er að ganga eftir. Það hefur tekið á 
að koma sér fyrir í þrengri stakki en það 
hefur tekist með samstilltu átaki. 

Sumt gengur vonum framar. Börn-
um á skólaaldri líður betur. Þau ná 
meiri árangri þrátt fyrir niðurskurð og 
sparnað (hver hefði trúað því?). Jöfnuð-
ur eykst og glæpum fækkar. Við hreyf-
um okkur meira, hjólum og göngum sem 
aldrei fyrr. 

Atvinnuleysið er óvinur nr. 1. En góðu 
fréttirnar eru að atvinna hefur aukist 
meira og hraðar í Reykjavík en að meðal-
tali á Íslandi. Ferðaþjónustan blómstr-
ar. Skapandi greinar og kvikmyndagerð 
veita fleiri og meira spennandi tækifæri 
en nokkru sinni. Stórtíðinda er að vænta 
af fjárfestingu í þekkingariðnaði í hjarta 
borgarinnar. 

Til að tryggja fulla atvinnu og örugg-
ari hagvöxt þarf einmitt fjárfestingar. 
Ég hef því fundað með byggingaraðilum 
og lóðahöfum um alla borg til að heyra 
þeirra hugmyndir og leggja á ráðin um 

spennandi verkefni. Eftir þessa fundi er 
ég bjartsýnn.

Reykjavík vantar íbúðir. Þær eru víða 
komnar í byggingu: kringum Hlemm, 
í Mánatúni, á Lýsisreit og í Vatnsmýri. 
Hafnarsvæðið, Úlfarsárdalurinn og 
Hlíðarendasvæðið fylgja fast á eftir. Við 
viljum fleiri litlar og meðalstórar íbúðir 
miðsvæðis, ekki síst fyrir erfiðan leigu-
markaðinn.

Við viljum líka byggja í holunni við 
Hörpu. Við viljum byggja við höfnina, 
við Laugaveginn og í Vísindagörðun-
um. Við viljum þó líka greiða leið fyrir 
nýja tónleikastaði og annað sem tryggir 
skemmtilega borg. 

Ég vil vera bjartsýnn á að nýja ríkis-
stjórnin eyði óvissu um verkefni fjár-
festingaráætlunar fyrri ríkisstjórnar. 
Þar þarf bara að finna græna takkann. 
Grunnurinn að Húsi íslenskra fræða má 
ekki verða Gröf íslenskra fræða (á þjóð-
menningarvaktinni). Fangelsið og Land-
spítalinn eru löngu tímabær framfara-
mál og Náttúruminjasafn í Perlunni 
getur orðið ómótstæðilegur viðkomu-
staður, lyftistöng fyrir raunvísinda-
kennslu sem stendur undir sér með 
aðgangseyri ferðamanna. 

Reykjavík er á uppleið og getur gert 
enn betur ef við róum samtaka í sömu 
átt. 

Ekki missa vonina
STJÓRNMÁL

Dagur B. Eggerts-
son
formaður borgar-
ráðs
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Hvað segja nemendur?
Margir hafa tjáð sig um málefni 
Jóns Baldvins Hannibalssonar og 
Háskóla Íslands eftir hina umdeildu 
ákvörðun menntastofnunarinnar 
um að draga til baka beiðni um 
að hann kenndi á námskeiði um 
smáþjóðir í alþjóðakerfinu. En í öllu 
offramboðinu á skoðanatorginu 
vantar þó kannski eitt en það er 
skoðun nemenda sjálfra. Eða telja 
karlar og konur þetta ekkert 
hafa með þau að gera?

Hvaða dómstóll á að ráða?
Reyndar hafa nemendur sem 
Jón Baldvin kenndi síðast í 
HÍ tjáð sig. Það var haust-
misserið árið 2009 
þegar hann var stofn-
uninni þóknanlegur 

enda dómstóll götunnar ekki búinn 
að álykta í máli hans. Það er regla 
í HÍ, eins og öðrum háskólum, að 
nemendur tjái sig um frammistöðu 
kennara að önn lokinni. Skemmst er 
frá því að segja að Jón Baldvin fékk 
hæstu einkunn kennara við deildina 
þá skólaönn. Einu aðfinnslurnar 
voru að hann hafði ekki fastan 
viðtalstíma.

Horfið gagn og gaman
Meðal umsagna voru þessi: 
„1. Þetta hefur verið sá 
allra skemmtilegasti og 
innihaldsríkasti kúrs sem 
ég hef tekið. 2. Að fá 

frá krataforingjanum 
sjálfum, lýsingar 
á mönnum og 
málefnum, 

ásamt skoðunum hans og visku er 
eitthvað sem ég á eftir að búa að 
alla ævi. 3. Ég fór í þennan kúrs 
með miklar væntingar en þessi 
kúrs og þá sérstaklega Jón Baldvin 
sjálfur, náði að toppa allt sem ég 
hafði gert mér vonir um.“
Kristín Ingólfsdóttir rektor hafði 
sagt í bréfi til forseta félagsvísinda-
deildar að nærvera Jón Baldvins 

gæti skaðað hagsmuni 
nemenda.

Það verður varla 
mikið um gagn og 
gaman í HÍ ef svona 
hagsmunagæsla 
heldur áfram.

jse@frettabladid.is 
F

réttir frá Sýrlandi valda okkur öllum áhyggjum. Frétta-
miðlar vara við skelfilegum myndum og þó fylgir sögunni 
að ekki séu verstu myndirnar sýndar. Svo skelfilegar eru 
þær að ekki telst verjanlegt að senda þær út í sjónvarpi. 
Munnlegar lýsingar vekja óhug. Það er óþarfi að rekja 

þær fyrir þeim sem hafa fylgst með fréttum frá Sýrlandi en meðal 
hinna látnu er mikill fjöldi barna.

Bandaríkjaþing mun á næst-
unni taka afstöðu til þess hvort 
forseta verði heimilt að grípa inn 
í gang mála á Sýrlandi. Loftárásir 
teljast líklegasta niðurstaðan, 
að fengnu samþykki þingsins 
– Barack Obama forseti telur 
ólíklegt að um landhernað verði 

að ræða. Sitt sýnist hverjum og við sem stöndum á hliðarlínunni og 
fylgjumst með öllu þessu úr fjarlægð hljótum að vera í það minnsta 
örlítið tortryggin þegar talað er um „öruggar“ upplýsingar frá 
vestrænum leyniþjónustum. Sporin hræða. Þannig minnumst við öll 
aðdragandans að innrásinni í Írak og hvernig logið var að þjóðum 
heims.

En, þetta er klemma. Um leið og gjalda verður varhug við innrás 
í sjálfstæð ríki er það svo að alþjóðasamfélagið getur illmögulega 
staðið hjá og látið efnavopnaárásir á óbreytta borgara viðgangast. 
Við verðum að bregðast við og það fljótt. Líf fjölda saklauss fólks 
er í húfi. Forsendurnar skipta miklu. Hernaðaríhlutun getur ekki 
byggst á friðþægingu. Viðbrögð alþjóðasamfélagsins geta ekki 
grundvallast á því að verið sé að friða samvisku íbúa í hinum vest-
ræna heimi. Af því að okkur sem byggjum þennan heimshluta þykir 
svo erfitt að horfa á svona fréttir í sjónvarpinu. Með aðgerðum 
hljótum við að miða við það sem gagnast borgurum í Sýrlandi best.

Sagan kennir okkur að hernaðaríhlutun getur gert illt verra. 
Bæði er svæðið fyrir botni Miðjarðarhafs mjög viðkvæmt og átök 
gætu hæglega breiðst út um gervöll Mið-Austurlönd. Þetta er 
púðurtunna, eins og það er oft orðað. Saga afskipta Vesturlanda 
af svæðinu er ekki góð. Við höfum ýmist gengið of langt eða of 
skammt, kannski vegna þess að annarlegir hagsmunir hafa verið 
undirliggjandi. Nú er tækifæri til að setja hagsmuni fólksins á 
svæðinu sjálfu í fyrsta sæti og bregðast við samkvæmt því.

Hlutverk okkar Íslendinga er kannski ekki merkilegt þegar við-
burðir sem þessir eru undir. Víst eigum við rödd í gegnum okkar 
stjórnvöld en þeirri rödd fylgir lítið vald. Það eru hinar stóru 
þjóðir sem ráða þessu á endanum en við getum þegar best lætur 
lagt okkar litla lóð á vogarskálarnar; til dæmis með því að bjóða 
fram krafta okkar við sáttaumleitanir. Þegar verst lætur erum við 
nytsamir sakleysingjar eins og raunin varð þegar við vorum ein af 
hinum viljugu þjóðum sem studdu innrás inn í Írak.

Þegar við fórum á lista yfir hinar viljugu þjóðir var það Íslandi 
til háðungar. Því miður er rökstuddur grunur fyrir því að afstöðu 
okkar í þeim efnum hafi ráðið boruleg og skammarleg sjónarmið 
sem byggðu á skammtíma sérhagsmunum. Herinn er farinn og 
fór þrátt fyrir þennan stuðning okkar við innrás sem byggðist á 
fölskum forsendum. Við megum samt ekki hræðast að taka afstöðu. 
Við eigum miklu frekar að gera þá kröfu að afstaða Íslands grund-
vallist fyrst og síðast á heilbrigðum sjónarmiðum en ekki á sér-
hagsmunum eða ótta við stórveldin.

Sporin hræða en eitthvað verður að gera:

Viðrar vel 
til loftárása 

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is
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„Við Bjarni [Benediktsson] erum 
algjörlega að tala í takt varðandi 
þetta mál“, var haft eftir utan-
ríkisráðherra, Gunnari Braga 
Sveinssyni, í vikunni í Morgun-
blaðinu: þeir tala í takt – svona 
eins og rapparar gera. Það er 
meira en sagt verður um forseta 
Alþingis, forsætisnefnd Alþingis 
og utanríkisráðherrann því að í 
vikunni fékk ráðherrann ofaní-
gjöf frá forráðamönnum Alþing-
is fyrir þá hugmynd sína að 
hægt væri að slíta viðræðum við 
ESB án atbeina Alþingis. 

Hætt en ekki slitið
Í Moggaviðtalinu leitaðist Gunn-
ar Bragi við að skýra stefnu 
ríkisstjórnarinnar í Evrópu-
málefnum í kjölfar þess að til-
kynnt hefur verið að viðræðu-
nefnd Íslendinga verði leyst 
upp, viðræðum við ESB hætt og 
ekki teknar upp aftur nema að 
undangenginni þjóðaratkvæða-
greiðslu sem ekki stendur til 
að halda – en heldur ekki slitið 
nema að undangenginni þings-
ályktun sem ekki stendur til að 
leggja fram. Eða þannig. Gunnar 
Bragi mótmælti því hins vegar 
sköruglega að viðræðum hefði 
verið slitið. Þeim hefur bara 
verið hætt. Á þessu er regin-
munur eins og allir hljóta að 
sjá. Ráðherrann er bæði sár og 
reiður yfir því sem hann kallaði 
„útúrsnúning“ og „misskilning“ 
þeirra sem hafa lesið úr orðum 
hans og aðgerðum að þessum 
viðræðum hafi verið slitið.

Eða þannig. Og sökum þess að 
Íslendingar eiga enn – formlega 
– í aðildarviðræðum við Evrópu-
sambandið lítur ríkisstjórnin 
svo á að þjóðin eigi að njóta svo-
nefndra IPA-styrkja sem Evr-
ópusambandið veitir þeim þjóð-
um sem eiga í viðræðum við það 
til þess að þær eigi hægara með 
að taka upp ýmislegt úr reglu-
verki sambandsins sem kostnað-
ur kann að fylgja, svo sem eins 
og strangar og fjárfrekar meng-
unarvarnir (til dæmis skolp-
hreinsun) og eftirlit með starf-
semi fjármálafyrirtækja, en 
mörgum hér finnst hvort tveggja 
óþolandi hnýsni og afskiptasemi 
í garð frjálsborinna einstaklinga 
sem verði bara hraustir af því að 
fá svolítið skolp í vatnið sitt og 
verði að fá að spreyta sig svolítið 
á því að féfletta samborgana í 
heilbrigðri samkeppni. 

(Stundum finnst manni raun-
ar að íslenska þjóðin skiptist í 
þrennt: þau sem seldu á réttum 
tíma í Decode og þau sem keyptu 
á röngum tíma í Decode. Og svo 
við hin, sem aldrei föttum neitt.)

Stendur aðlögunarferlið enn?
En við erum sem sé í þessum 
félagsskap sem kallast EES, Evr-
ópska efnahagssvæðið. Með því 
móti fáum við lífsnauðsynlegan 
aðgang að evrópskum mörkuðum 

en þurfum á móti að innleiða hér 
eitt og annað úr evrópsku reglu-
verki, sem gengið hefur upp og 
ofan að uppfylla – en erum á 
ýmsum undanþágum þar, vegna 
þess að „hér varð hrun“ og við 
höfum átt í aðildarviðræðum við 
Evrópusambandið. Nú erum við 
ekki lengur í því ferli og erum 
þó ekki hætt – eða þannig. Meðal 
þess sem fer í bága við regluverk 
EES eru sjálf gjaldeyrishöftin – 
en þegar búið verður að afnema 
verðtrygginguna verða þau höft 
og verðbólgan helstu stoðirnar 
undir því að innleiða hér nýjan 
Framsóknaráratug í anda þess 
sem hér ríkti milli 1970 og 1980 
og við þessi eldri munum. Það 
verður fjör.

Alþingi berast á ári hverju ótal 
lög og reglugerðir frá Evrópu-
sambandinu sem verða til þar 
innan dyra án okkar atbeina 
enda viljum við bara taka við 

lögum og bölva þeim, en ekki 
standa í því veseni sem fylgir 
því að semja þau. Þetta eru til 
dæmis lög og reglugerðir varð-
andi mengunarvarnir og eftirlit 
með starfsemi fjármálastofnana. 
En nú nýtur engra IPA-styrkja 
frá hinum sameiginlegu sjóðum 
þjóðanna í Evrópu við að standa 
straum af þeim kostnaði sem af 
þessu hlýst.

Ein helsta röksemdin sem  
neisinnar notuðu gegn því að 
ljúka aðildarviðræðum, og taka 
þá afstöðu til aðildar á grund-
velli staðreynda frekar en trölla-
sagna, var sú að þetta væru í 
raun réttri ekki aðildarviðræður 
heldur „aðlögunarferli“. Sú ríka 
áhersla sem neisinnar hafa lagt 
á þetta orð, „aðlögunarferli“, 
hefur meðal annars leitt af sér 
þann skringilega málatilbúnað 
Páls Vilhjálmssonar foringja 
þeirra, að segja öllum finnanleg-

um orðbókum stríð á hendur. En 
sem sé, nú hafa hann og skoðana-
systkini hans haft sitt fram. Þau 
unnu. Við segjum nei við ESB og 
já við Framsóknaráratugnum. 
En nú kemur samt sem áður upp 
þessi spurning: 

Nú þegar „aðildarviðræðum“ 
hefur verið – uhh – hætt, getur 
hugsast að „aðlögunarferlið“ 
standi samt enn? Án IPA-
styrkja? Neisinnar sögðu öll þau 
lög og reglugerðir sem okkur er 
gert að taka upp vegna aðildar 
okkar að EES vera til marks um 
að aðildarviðræðurnar að ESB 
væru í raun aðlögunarferli að 
sambandinu. Og nú þegar aðild-
arviðræðum hefur verið – uhh 
– hætt – ættu þá viðkomandi lög 
og reglur ekki þá jafnframt að 
hætta að berast? Eða var bara 
skrúfað fyrir peningana? Þessi 
ríkisstjórn sem meira hefur gert 
af því að afþakka tekjur en nokk-

ur önnur ríkisstjórn á byggðu 
bóli – getur hugsast að hún hafi 
haldið svo á málum, að við fáum 
lögin og reglugerðirnar frá ESB 
en ekki féð sem á að fylgja til 
að létta okkur kostnaðinn við að 
innleiða þau? 

Í aðlögunarferlinu að engu.

Eða þannig
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Ein helsta röksemdin 
sem  neisinnar 

notuðu gegn því að ljúka 
aðildarviðræðum, og taka 
þá afstöðu til aðildar á 
grundvelli staðreynda frekar 
en tröllasagna, var sú að 
þetta væru í raun réttri 
ekki aðildarviðræður heldur 
„aðlögunarferli“. 

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

19. september á Akranesi
24. september í Árborg
25. september á Höfn
10. október á Sauðárkróki
12. október í Fjallabyggð
15. október á Blönduósi
16. október á Hólmavík
17. október á Ísafirði
21. október á Akureyri 

24. október í Reykjanesbæ
29. október á Hellu
31. október á Húsavík
5. nóvember á Egilsstöðum
6. nóvember á Fáskrúðsfirði
8. nóvember á Vopnafirði
21. nóvember á höfuðborgar-
svæðinu 

Opnir fundir með forystufólki 
Samfylkingarinnar um land allt
Hvernig nýtum við tækifærin og bætum kjörin?

Nánari upplýsingar um stað og 
stund má nálgast á xs.is

Fyrstu fundir verða:
3. september í Edduveröld í Borgarnesi kl. 20.00
5. september á veitingastaðnum Plássinu í Stykkishólmi kl. 20.00
6. september í Sjóræningjahúsinu á Patreksfirði kl. 18.00.

Næstu fundir:

JÖFN OG FRJÁLS
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Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir, 

FREYJA ÁRNADÓTTIR 
frá Siglufirði, 

lést á Landspítalanum þann 21. ágúst 
síðastliðinn. Útförin hefur farið fram  
í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Ottó Jörgensen Björk Guðjónsdóttir
Árni Jörgensen Margrét Þóra Þorláksdóttir
Halldóra Ó. Jörgensen Sigurður Örn Baldvinsson
Guðbjörg Jörgensen Eyjólfur Óskarsson
Gunnar Jörgensen Antoinette Jörgensen

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir,  
amma og langamma,

 ÁSTA NÍNA SIGURÐARDÓTTIR 
leiðsögumaður,

lést þann 30. ágúst á líknardeild LSH. Blóm 
og kransar vinsamlegast afþakkaðir en 
þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
minningarsjóð líknardeildar LSH í Kópavogi.
Útför verður auglýst síðar.

Börkur Helgi Sigurðsson 
  Ingólfur Torfason
Ellert Helgi Sigurðsson Díana Ármannsdóttir 
Hlynur Helgi Sigurðsson Sari Maarit Cedergren
Auður Herdís Sigurðardóttir 
barnabörn og barnabarnabörn. 

TÍMAMÓT
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Tvö af þeim leikritum sem 
frumflutt voru í Útvarps-
leikhúsinu síðasta vetur 
munu öðlast nýtt líf á næst-
unni.

Annars vegar er um að 
ræða Opið hús eftir Hrafn-
hildi Hagalín sem Útvarps-
leikhúsið frumflutti síð-
asta vetur í samstarfi 
við Listahátíð í Reykja-
vík. Uppfærsla Útvarps-
leikhússins hlaut bæði 
Grímuna í ár og Norrænu 
útvarpsleikhúsverðlaunin 
sem besta leikna útvarps-

verk ársins. Nú hefur 
útvarpsleikhús norska 
Ríkis útvarpsins, NRK, 
tryggt sér réttinn á leikrit-
inu og undirbýr eigin upp-
töku á því. 

Hins vegar er það leikrit-
ið Harmsaga eftir Mikael 
Torfason sem Útvarpsleik-
húsið frumflutti einnig síð-
asta vetur. Þjóðleikhúsið 
mun flytja það í leiksviðs-
gerð höfundar og verður 
það frumflutt 20. septem-
ber næstkomandi í Kass-
anum í Þjóðleikhúsinu.

Útvarpsleikrit 
öðlast nýtt líf
Opið hús og Harmsaga sett upp á nýjum 
vettvangi.

LEIKSKÁLD 
 Hrafnhildur 
Hagalín er 
höfundur 
verksins Opið 
hús.
 FRÉTTABLAÐIÐ/

VALLI

Ákveðið hefur verið að 
bæta við aukasýningu á 
uppistandssýningu enska 
grínistans og fjölmiðla-
stjörnunnar Russells Brand 
vegna mikillar aðsóknar, en 
uppselt er orðið á fyrri sýn-
inguna þann 9. desember í 
Hörpu.

Sýning Brands ber heitið 
Messiah Complex og lýkur 
hann hálfs árs löngu ferða-
lagi sínu með sýninguna á 
Íslandi.

Í sýningunni tekst Brand 
á við trúarbrögð og hetjur 
mannkynsögunnar, en hann 

mun einblína, með grínið 
að vopni, á byltingaleiðtog-
ann Che Guevara, mann-
réttindafrömuðina Gandhi 
og Malcolm X og svo Jesú 
Krist sjálfan.

Fyrirhuguð sýning hefur 
vakið mikla athygli meðal 
annars vegna þess að 
Brand hyggst meðal ann-
ars troða upp í Mið-Austur-
löndum, svo sem Abu Dabi 
og í Ísrael. Í síðara land-
inu hafa ýmsir hópar hvatt 
landa sína til að sniðganga 
sýninguna vegna afstöðu 
Brands til Palestínu.

Aukasýning á Russell Brand
Uppselt er á fyrri sýningu enska grínistans í Hörpu í desember.

RUSSELL BRAND  Enski grínistinn lýkur hálfs árs ferðalagi sínu með 
tveimur sýningum á Messiah Complex í Hörpu.

Lundúnabruninn mikli hófst þennan 
dag árið 1666 en eldsupptök voru í 
bakaríi Thomas Farriner á Pudding Lane. 
Bruninn, sem stóð yfir í þrjá daga, eða 
til 5. september, er einn sá mesti sem 
orðið hefur á Englandi. Hann breiddist 
hratt út um alla miðborgina, náði yfir í 
fátækrahverfi borgarinnar og ógnaði um 
tíma Westminster.
Í brunanum eyðilögðust 13.200 hús, 

87 kirkjur, þar á meðal dómkirkja Páls 
postula, og flestar opinberar byggingar. 
Bruninn eyðilagði heimili sjötíu þúsund 
Lundúnabúa, en í miðborginni bjuggu 
um áttatíu þúsund manns.
Ekki er talið að margir hafi látið lífið en 
þó voru manntöl yfir millistéttina og 
fátæka ónákvæm og því getur verið að 
fleiri hafi látist en tölur gefa til kynna.

ÞETTA GERÐIST: 2. SEPTEMBER 1666

Lundúnabruninn mikli hefst
MERKISATBURÐIR
1625  Katla tekur að gjósa með miklum eldgangi og verður mikið 
vatnsflóð og ísrek fram Mýrdalssand. Einnig varð mikið öskufall. 
Gosið rénaði 14. september.

1845 Heklugos hefst og 
stendur til næsta vors. Voru 
77 ár frá gosinu á undan en 
102 ár liðu til næsta goss 
á eftir.
1876 Kveikt er á fyrsta 
götuljóskerinu í Reykja-
vík. Þetta var steinolíu-
lukt á háum stólpa neðst í 
Bakarabrekku (nú Banka-
stræti).

1967 Brúin yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi er vígð og var 
önnur lengsta hengibrú landsins eða 110 metra löng.

AFMÆLISBARNIÐ  
Kveðst eiga einfaldan 
feril að baki en það 
þýði þó ekki að hann 
hafi alltaf verið sléttur 
og felldur, þótt ættaður 
sé úr Sléttu hreppi! 
 MYND/MELKORKA RÁN

„Ég get víst ekki neitað því að þetta er 
að gerast en það er betra en hinn kost-
urinn,“ segir Ólafur Helgi Kjartansson 
sýslumaður um hækkandi aldur sinn en 
kappinn er sextugur í dag. Hann kveðst 
hafa hitt nánustu ættingja og vini á 
laugardaginn í tilefni þessara tíma-
móta og í dag ætlar hann að eiga góða 
morgun stund með vinnufélögunum á 
sýsluskrifstofunni á Selfossi. „Reynd-
ar vill svo til að ég ætla að gifta líka í 
dag,“ upplýsir hann og efast ekki um að 
sú stund verði hátíðleg. „Daginn byrja 
ég samt í sundlauginni að venju, klukk-
an hálf sjö, um leið og hún er opnuð.  Ég 
er oftast fyrsti gestur þar á morgnana,“ 
bætir hann við.

Ólafur Helgi er á ferðinni í bíl í rysj-
óttu veðri á meðan þetta spjall fer fram, 
vonandi með handfrjálsan búnað, og 
sambandið er svolítið slitrótt. Samt er 
hann krafinn um einhvern fróðleik um 
eigin ævi til þessa. „Ég byrjaði á því, 

eins og aðrir, að fara í barnaskóla og 
endaði námsferilinn á því að verða lög-
fræðingur fyrir, hvað? 35 árum. Síðan 
hef ég unnið hjá íslenska ríkinu,“ upp-
lýsir hann. 

En hvaðan er maðurinn? „Ég er fædd-
ur í Reykjavík og alinn upp í Árnessýsl-
unni en er hreinræktaður Vestfirðing-
ur.“ 

Það rifjast einmitt upp fyrir blaða-
manni að Ólafur Helgi tók þátt í 
spurningakeppni átthagafélaganna síð-
asta vetur fyrir Sléttuhrepp, við norðan-
vert Ísafjarðardjúp. Hann kannast við 
það. „Það vill svo sérkennilega til að ég 
hef, frá því ég lauk námi, bara unnið í 
þeim tveimur héruðum sem tengjast 
uppruna mínum mest. Hér á Selfossi 
byrjaði ég sem fulltrúi sýslumanns, fór 
svo vestur á Ísafjörð 1984 til að gerast 
þar skattstjóri. Það dugði í rúm sjö ár, 
þá varð ég sýslumaður á sama stað. Var 
það rúm tíu ár og kom svo hingað í sama 

embætti og hef verið hér í tólf ár. Þetta 
er einfaldur ferill en það þýðir ekki að 
hann hafi alltaf verið sléttur og felldur, 
þó ég sé ættaður úr Sléttuhreppi,“ segir 
hann en kveðst þó ekki muna neinar 
svæsnar sögur að segja.

Hápunktana í lífinu telur Ólafur Helgi 
hafa verið að giftast og eignast börnin 
fjögur, Kristrúnu Helgu, Melkorku Rán,  
Kolfinnu Bjarney og Kjartan Thor. „Það 
er náttúrulega skemmtisaga út af fyrir 
sig að þau tvö síðasttöldu eru tvíburar 
en eiga ekki sama afmælisdaginn, því 
þau lentu hvort sínum megin við mið-
nættið. Það olli einhvern tíma þeim mis-
skilningi úti í bæ á Akureyri að ég hefði 
eignast börnin hvort með sinni kon-
unni,“ segir hann hlæjandi.

Þegar honum er þakkað fyrir spjallið 
og óskað ánægjulegs afmælisdags svar-
ar hann hress:

„Þakka þér fyrir. Ég stefni eindregið 
að því.“   gun@frettabladid.is

Stefnir eindregið að 
ánægjulegu afmæli
Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður er sextugur og byrjar daginn í sundlauginni á 
Selfossi klukkan hálf sjö. Síðan tekur við góð morgunstund með vinnufélögunum. 



Lean er vestræna útgáfan af marg-
frægum japönskum stjórnunarað-
ferðum sem auðvelda fyrirtækjum 

að ná árangri á einfaldan hátt að sögn 
Mörthu Árnadóttur, framkvæmda-
stjóra Dokkunnar. „Flest stór fram-
leiðslufyrirtæki hafa unnið með Lean 
í einhverri mynd og árangurinn laðað 
að minni fyrirtæki. Það áhugaverðasta 
er eflaust sá árangur sem þjónustu-
fyrirtæki, opinberar stofnanir, lífeyris-
sjóðir og fleiri hafa náð með verkfær-
um Lean,“ upplýsir Martha og útskýrir 
nánar fyrir hvað Lean 4 stendur. „Lean 
4 samanstendur af fjórum stuttum og 
mark vissum námskeiðum í notkun 
grundvallarverkfæra Lean, sem Dokkan 
stendur fyrir í september og október.“ 

LEAN 1: SÓUN 5S OG SJÓNRÆN 
STJÓRNUN
Einn af hornsteinum Lean er djúp þekk-
ing á sóunarflokkunum sem kenndir eru 
við Lean. Á námskeiðinu er farið yfir 
sóunarflokkana og hvernig unnið er 
með þá, ásamt því hvernig töflufundir 
sjónrænnar stjórnunar eru notaðir.

LEAN 2: A3 Í VERKEFNASTJÓRNUN
A3 eða þristur er eitt af öflugustu verk-
færum Lean og notað í verkefnastjórn-
un við greiningu og lausn margs konar 
viðfangsefna. Á námskeiðinu er farið 
yfir nokkur A3 form og gerður einn 
raunverulegur þristur.

LEAN 3: VIRÐISGREINING
Virðisgreining eða „value stream 
mapping“ er eitt besta og mest notaða 
verkfæri Lean. Gerð eru kort fyrir nú-
verandi ástand, framtíðarástand og 
fullkomið ástand. Á námskeiðinu er 
farið yfir alla kortagerðina og hvað 
þarf að hafa sérstaklega í huga þegar 
unnið er með skrifstofuumhverfið.

FRÆGAR STJÓRN-
UNARAÐFERÐIR 
DOKKAN KYNNIR  Fram undan eru fjögur námskeið í notkun grundvallarverk-
færa Lean, eða straumlínustjórnunar, sem henta stórum og minni fyrirtækjum.

GÓÐUR ÁRANGUR
„Flest stór framleiðslu-
fyrirtæki hafa unnið með 
Lean í einhverri mynd 
og árangurinn laðað 
að minni fyrirtæki,“ 
segir Martha Árnadóttir, 
framkvæmdastjóri 
Dokkunnar.
MYND/ÚR EINKASAFNI

GOTT FRAMBOÐ Dokkan býður upp á spennandi námskeið næstu vikurnar
 MYND/ÚR EINKASAFNI

MERKI HÖNNUNARMARS
Hönnunarmiðstöð kallar eftir umsóknum hönnuða eða hönnunar-
teyma sem hafa áhuga á að útfæra einkenni HönnunarMars 
2014. Sækja þarf um þátttöku fyrir hádegi þann 6. september.

Enskunámskeið í Hafnarfirði fyrir byrjendur og lengra komna

Á hverri önn sækja um 200 nemendur enskunám í skólanum,  
langflest konur á aldrinum 40 ára og eldri. 

Skráning stendur yfir í síma 8917576 og erlaara@gmail.com

Enskunámskeið í Hafnarfirði fyrir byrjendur og lengra kkomomna

Enskuskóli Erlu Ara - Let‘s speak English 

www.enskafyriralla.is

Skipuleggjum einnig námsferðir til Englands fyrir hópa og einstaklinga

LEAN 4: AÐ HALDA 
KAIZEN-VERKEFNASTOFU
Eitt af því sem einkennir menningu 
fyrirtækja sem náð hafa góðum tökum 
á Lean eru svokölluð kaizen, en kaizen 
er japanskt hugtak sem merkir stöðugar 
umbætur. Á námskeiðinu er kennt að 
leiða stór og smá kaizen-verkefni og 
farið yfir kaizen-formið. 

„Ekkert fyrirtæki hefur efni á að vera 
án Lean“, segir Martha að lokum.

Kennari er Viktoría Jensdóttir, sem 
fullyrða má að sé einn helsti Lean-sér-
fræðingur á Íslandi í dag. 

Skráning og nánari upplýsingar á 
www.dokkan.is.



FÓLK|MATUR

Ég er nánast alin upp við að baka með mömmu 
og hef bakað frá því ég var pínulítil,“ segir 
Unnur Anna Árnadóttir, nemandi við Mennta-

skólann á Akureyri og áhugamanneskja um bakstur. 
Hún heldur úti matarblogginu cakesofparadise.
wordpress.com. Agnes Heiða Skúladóttir, mamma 
Unnar, tekur allar myndirnar á bloggsíðunni en 
Unnur býr í foreldrahúsum. Hún bakar oft fyrir 
fjölskylduna og bakaði meðal annars skírnarköku 

bróðursonar síns. „Mér finnst gaman að búa til 
uppskriftir og blanda saman. Ég fæ ákveðna útrás 
fyrir að skapa og búa til mitt eigið í eldhúsinu,“ 
segir Unnur Anna. „Ég ligg yfir kökuþáttum í sjón-
varpinu og á Youtube og les kökubækur og blöð. 
Eftir menntaskólann langar mig í Hússtjórnarskól-
ann og svo jafnvel út í kökuskreytingarnám.“

Við fengum Unni til að gefa lesendum uppskrift 
að döðlumöffins sem hún bjó til.  ■ heida@365.is

KÖKUR Í PARADÍS
HEIMILI  Unnur Anna Árnadóttir menntaskólanemi heldur úti kökublogginu 
cakesofparadise.wordpress.com. Hún er dugleg að gera tilraunir við bakstur-
inn og liggur yfir kökuþáttum og bökunarmyndböndum á netinu.

HÆFILEIKARÍKUR 
BAKARI 
Unnur Anna 
Árnadóttir hefur 
bakað frá því hún 
var lítil stelpa og 
stefnir á nám í 
kökuskreytingum.

DÖÐLU-
MÖFFINS 
Unnur Anna 
bjó til upp-
skrift að 
döðlumöffins, 
fylltum með 
karamellu. 
Hún gefur 
hér lesendum 
uppskriftina 
en hana er 
einnig að 
finna á blogg-
síðu Unnar; 
cakesof-
paradise.wor-
dpress.com.
MYND/AGNES 

HEIÐA SKÚLA-

DÓTTIR

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Vilt þú læra á listskauta?

Listskautanámskeið
Fyrir 5 – 16 ára
Fríir prufutímar!
Námskeiðin hefjast laugardaginn 31. ágúst og eru ætluð bæði strákum og 
stelpum.
Hægt er að velja 8 vikna námskeið (31. ágúst - 23. október) eða 15 vikna
 námskeið  (31. ágúst - 15. desember).

Æfingar fara fram í Egilshöllinni / Kennt er í litlum hópum þar sem skipt er eftir 
bæði getu og aldri.
Liðleiki, jafnvægi, þol, styrkur, snerpa, túlkun, samhæfing og tækni
 
Stundatafla
• Laugardagar: Svell kl. 12:20 – 13:00
• Miðvikudagar: Svell kl. 16:20 – 17:00 / Þrek kl. 17:20 – 18:00
 
Nánari upplýsingar varðandi námskeiðin veita:
•  Berglind Rós Einarsdóttir, yfirþjálfari s:  899-3058
•  Erlendína Kristjánsson, skautastjóri s:  697-3990
•  Kristrún Elva Jónsdóttir, gjaldkeri s:  849-6746
Skráning
www.bjorninn.com/Listskautar 
 
Skráning í dag  í Egilshöll (við skautasvellið á 2. hæð) laugardaginn 31. 
ágúst kl. 10 - 13 þar sem hægt verður að fá frekari upplýsingar varðandi  
námskeiðin, s.s. þjálfun, skráningu og annað sem viðkemur íþróttinni.

Einnig má senda tölvupóst á gjaldkerilist@bjorninn.com

 
Þjálfarar listskautadeildar:

Erlendína Kristjánsson, 
skautastjóri og þjálfari 

Clair Wileman,
 yfirþjálfari A og B deilda

Andrew Place, 
ólympíufari, yfirþjálfari C 
deildar

Berglind Rós Einarsdóttir,
 yfirþjálfari skautaskóladeildar

Döðlumöffins með karamellufyllingu 
og ítölskum marengs

250 g döðlur
1½ tsk. natrón
180 g mjúkt smjör
100 g sykur
3 egg
4½ dl hveiti
1 tsk. vanilludropar
2 tsk. lyftiduft

Stillið ofninn á 180°C. Döðlurnar 
settar í pott. Setjið vatn út í svo það 
rétt fljóti yfir döðlurnar. Suðan látin 
koma upp og þá slökkt undir. Látið 
standa í 3 mín. Stappið döðlurnar 
aðeins í pottinum. Natrón sett út í. 
Smjör og sykur þeytt saman í annarri 
skál, síðan eggin sett ofan í og þeytt 
vel saman við. Þurrefnum bætt saman 
við. Döðlurnar settar út í. Deigið sett í 
form og bakað í 20-25 mínútur.
Á meðan kökurnar eru í ofninum er 
gott að gera karamelluna.

Karamellufylling
120 g smjör
115 g púðursykur
½ tsk. vanilludropar
½ bolli rjómi

Allt sett í pott og soðið í 7 til 10 mín-
útur. Það verður að passa vel að kara-

mellan brenni ekki. Hún á að vera vel 
þykk eins og glassúr. Þegar möffinsið 
er tekið úr ofninum þarf að kæla það 
vel. Óþolinmóðir geta skellt því út í 
garð í smástund eða inn í ísskáp. Þeg-
ar möffinsið hefur verið kælt skal taka 
úr hverju möffinsi lítinn tappa og setja 
til hliðar, tappann þarf að nota aftur 
til að loka möffinsinu. Gerið smá holu 
ofan í möffinsið og setjið eina til tvær 
teskeiðar af karamellu ofan í holurnar 
og þá er tappinn settur aftur á. 
Þegar því er lokið er hægt að gera 
ítalska marengsinn.

Ítalskur marengs
250 g sykur
50 ml vatn
4 eggjahvítur

Sjóðið sykurinn og vatnið í 117°C þar 
til hann þykknar. Þeytið eggjahvíturn-
ar. Hellið sykurleginum mjög rólega í 
langri bunu saman við þeytinguna og 
hrærið svo áfram í um það bil 2 mín-
útur. Sprautið ítalska marengsinum 
á með stjörnulaga sprautu. Stillið á 
grillið í ofninum og stingið kökunum 
með marengsinum inn í ofn í 30 sek-
úndur til 1 mínútu. Það þarf að horfa 
á kökurnar inni í ofninum og taka þær 
út um leið og marensinn fer að verða 
gullinn, það gerist mjög hratt! 



SPORTHÚSIÐ
MÁNUDAGUR  2. SEPTEMBER 2013

Opnir tímar 
fyrir korthafa

Mánudagur
opið 5:50 - 23:30

Þriðjudagur
opið 5:50 - 23:30

Miðvikudagur
opið 5:50 - 23:30

Fimmtudagur
opið 5:50 - 23:30

Föstudagur
opið 5:50 - 22:30

06:00-07:00  Body pump - Bjarney Þ (1)  Body pump - Bjarney Þ (1)
06:00-06:55  Spinning (55 mín) - Sunna (2)  Spinning (55 mín) - Sunna (2)
06:00-07:00  Tabata - Jens Andri (3)  Tabata - Jens Andri (3)
06:05-07:05  Interval express - Valdís K (10)  Interval express - Valdís K (10)  Interval express - Valdís K (1)
07:00-07:30  Hot CXworx - Svanborg (5)  Hot cxwork - Svanborg (5)
08:30-09:30  Morgunjaxlar - Jóhanna (1)  Morgunjaxlar - Jóhanna (1)  Morgunjaxlar - Jóhanna (1)
09:00-10:00  Styrkur & teygjur - Jens Andri (10)  Styrkur & teygjur - Jens Andri (10)
08:45-09:45  Foam flex - Auður (5)  Foam flex - Auður (5)
12:05-13:00  Spinning - Gunnhildur (2)  Tabata - Óli (3)  Spinning - Gunnhildur (2)  Tabata - Óli (3)  Foam flex - Valdís S (5)

12:05-13:00  Hádegispúl - Jens Andri (1)  Body pump express Bjarney Þ (1)  Hádegispúl - Jens Andri (1)  Body pump express - Bjarney Þ (1)  Hádegispúl - Jens Andri (1)
16:30-17:30  Súperþrek - Kristín V (1)  Súperþrek - Kristín V (1)
17:30-18:30  Vaxtarmótun - Bára (1)  Vaxtarmótun - Bára (1)  Partíspinning - Jóna Ellen (2)
17:30-18:30  Body combat - Ragnheiður (1)  Power spinning - Gunnhildur (2)  Body attack - Jóna Ellen (1)  Power-spinning - Gunnhildur (2)
17:30-18:30  Body attack - Jóna Ellen (9)  Body pump - Bjarney Þ (1)
17:30-18:30  Fit pilates - Áslaug (10)  Fit-pilates - Áslaug (10)
17:30-18:40  Iron spinning - Valdís K (2)  Spinning extreme - Valdís K (2)
17:30-18:45  Yoga - Arnbjörg (8)  Yoga - Arnbjörg (8)
18:30-19:30  Zumba - Bára (1)  Zumba - Bára (1)
18:30-19:30  Body pump - Steinunn (1)  Body pump - Steinunn (1)
18:30-19:30  Tabata - Óli (4)  Tabata - Óli (4)
19:40-20:40  Zumba - Auður (9)  Zumba - Auður (9)
20:45-21:45  Foam flex - Gummi (5)  Foam flex - Gummi (5)
Laugardagur
opið 8.00 - 19.00

Sunnudagur
opið 9:00 - 22:30

10:00-11:00  Zumba - Bára (9) 10:00-11:00  Body pump - Bjarney Þ (1)  
10:00-11:00  Body pump - Svanborg (1) 11:00-12:00  Spinning - Bjarney B (2)  
10:00-11:30  Power spinning (90 mín) – Gunnh. (2) 11:00-12:00  Foam flex - Valdís S (5)  
11:00-12:00  Tabata - Jens Andri (1) 12:15-13:15  Foam flex - Eydís (5)
11:00-12:30  Hot yoga stakur tími 90 mín (5)

Keppendur í mastersflokkum 
vinna sér inn keppnisrétt með 
því að verða meðal tuttugu 

efstu í sínum aldursflokki á Crossfit 
Open sem fer vanalega fram á bilinu 
febrúar til mars ár hvert. Hilmar 
tryggði sig inn á heimsleikana annað 
árið í röð og kom til leiks reynslunni 
ríkari í ár eftir að hafa hafnað í fjórða 
sæti í fyrra. 

Margir samverkandi þættir
Hilmar segir enga eina ástæðu fyrir 
bætingunni á milli ára heldur sé um 
marga samverkandi þætti að ræða. 
„Ég var í líkamlega góðu ástandi, 
æfði crossfit markvisst allan vetur-
inn og hugsaði vel um mataræðið og 
var meðvitaður um mikilvægi hvíld-
arinnar.“

Tveimur og hálfum mánuði fyrir 
keppni fór Hilmar að æfa tvisvar á 
dag, sex daga vikunnar. „Snilling-
urinn hann Davíð Arnar sá um að 
þjálfa mig á þessu tímabili en hann 
er mjög fær bæði í styrktar- og lið-
leikaæfingum. Mér fór mikið fram 
á þessum tíma. Í keppninni sjálfri 
var ég svo mjög einbeittur, agaður 
og vandvirkur, og skilaði það sér í 

fáum ógildum repsum (endurtekn-
ingum).“ 

Segist Hilmar hafa skipulagt 
hverja æfingu fyrirfram og hvernig 
hann skipti henni upp og fylgdi því 
út keppnina. „Leifur Geir og Davíð 
Arnar voru mér hjálplegir við það, 
enda þekkja þeir mig vel, en ég held 
að þetta atriði hafi hjálpað mér 
mikið.“

Vissi að allt væri mögulegt
Hilmar vill meina að keppnisreynsl-
an á síðasta ári hafi komið sér vel í ár. 
„Ég lærði af þeim mistökum sem ég 
gerði þá. Ég passaði mig líka að vera 
ekki með neinar sérstakar vænting-
ar fyrir keppni en vissi að allt var 
mögulegt. Ég var því kannski ekki 
að velta hlutunum of mikið fyrir mér, 
ákvað bara að gera mitt besta og hafa 
gaman af.“

Hilmar segir hugarfarið hins 
vegar skipta öllu þegar í keppnina 
er komið. „Maður finnur sig svolítið 
einan þarna úti og verður að passa 
sig að láta ekki stressið ná tökum á 
sér, hugsa um eitthvað jákvætt og 
skemmtilegt, gera sitt besta og njóta 
þess að vera þátttakandi í þessu móti 

sem fáir komast í. Mér tókst alltaf að 
að vera rólegur þegar ég var kom-
inn inn á leikvanginn, hugsaði til 
æfingafélaga, vina og ættingja sem 
voru að fylgjast með heima og það 
var góð tilfinning.“ 

Hilmar átti erfitt með að trúa 
því þegar hann fór fyrstur manna 
yfir marklínuna og það vel á undan 
næsta manni. „Þetta var ótrúleg til-
finning og mikil sigurvíma sem fór 
um líkamann.“ Eftir að hafa tekið 
við góðum kveðjum úr öllum áttum 
skellti Hilmar sér í ísbað til að ná sér 
niður á jörðina. 

Hefur engan bakgrunn úr íþróttum
Það á vel við í tilfelli Hilmars að það 
er aldrei of seint að byrja, en hann 
hefur engan bakgrunn úr íþróttum.  
„Ég byrjað að hreyfa mig reglulega í 
kringum árið 2000 en þá var ég vel 
yfir kjörþyngd og rétt náði að skokka 
á milli ljósastaura. Ég fór svo að mæta 
í Sporthúsið árið 2005 og hef verið þar 
síðan og verið duglegur að taka þátt 
í ýmsum keppnum með þeim góða 
félagsskap sem þar er.“ Núna hefur 
Hilmar nafnbótina „The Fittest on 
Earth“ í sínum aldursflokki.

Hraustasti 
maður í heimi
Crossfit Sporthúsinu eignaðist heimsmeistara í lok sumars þegar Hilmar Þór 
Harðarson tryggði sér heimsmeistaratitilinn í mastersflokki í aldursflokknum 
55-59 ára á heimsleikunum í crossfit. 

Crossfitsport 
samfélagið hefur 
reynst mér 
einstaklega vel, 
en ég fékk 
mikinn stuðning 
og hvatningu frá 
æfinga -
félögunum fyrir 
keppnina.

SPORTHÚSIÐ GERIR 
SAMNING VIÐ NIKE 

Nýverið undirritaði Sporthúsið samn-
ing við Nike þess efnis að þjálfarar og 
starfsólk muni klæðast glæsilegum 
íþróttafatnaði Nike í framtíðinni. 

KÓPAVOGI
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Heilsustoð var stofnuð í febrúar 
2013 og er samstarfsverkefni 
Sporthússins, Sjúkraþjálfunar-
innar Sporthúsinu og 
Kíró prakt or stofu Íslands. 

Markmið Heilsustoðar er að 
veita þjónustu á sviði líkamsþjálf-
unar fyrir einstaklinga og hópa 
sem þurfa á stuðningi fagfólks 
að halda eða vilja bæta líkam-
lega getu sína með stuðningi há-
skólamenntaðs fagfólks. Þjónust-
an hentar því vel þeim sem eru 
að ljúka meðferðum, hvort sem 
er hjá sjúkraþjálfara á stofu eða 
á stofnunum, s.s. Reykjalundi, á 
Grensási, í Hveragerði o.s.frv. 

Heilsustoð ehf. býður upp á 
námskeið sem miða að því að efla 
almenna heilsu og hreyfigetu 
þeirra sem þurfa á endurhæfingu 
eða sérstökum stuðningi fagfólks 
að halda eða vilja stuðning við að 
breyta um lífsstíl. Í boði eru fjöl-
breytt námskeið sem henta vel 
bæði einstaklingum og hópum 
sem vilja auka líkamlegan styrk 
og virkni. Öll kennsla er í hönd-
um fagfólks og eru gerðar ríkar 
kröfur til kennara félagsins hvað 
varðar gæði og ábyrgð.

HEILSUSTOÐ 
STUÐNINGUR TIL AUKINNA LÍFSGÆÐA

Sjúkraþjálfunin í Sporthús-
inu hefur verið starfrækt 
frá 8. febrúar 2010. Um er að 

ræða fullbúna sjúkraþjálfunar-
stofu með sjö lokuðum starfsstöðv-
um og beinni tengingu við heilsu-
rækt Sporthússins. Þar vinna átta 
sjúkraþjálfarar og móttökuritari.

Lögð er áhersla á forvarnir og 
eftirfylgni. Forvarnir eru einkum 
í formi hreyfigreiningar og ráðgjaf-
ar, heilsufarsmælinga og fræðslu, 
jafnt á námskeiðum sem opnum 
fyrirlestrum innanhúss eða úti í 
bæ. 

Styrkur stofunnar liggur í stað-
setningunni og því þverfaglega 
samstarfi sem þar er. Einkaþjálf-
arar hafa sent skjólstæðinga sína 
í greiningu og meðferð til sjúkra-
þjálfaranna, sem á móti hafa sent 
sína skjólstæðinga til áframhald-
andi uppbyggingar hjá einka-
þjálfurunum. Nuddstofa er í hús-
inu, en nudd reynist oft áhrifa-
ríkt samhliða annarri meðferð. 
Kírópraktor stofa Íslands hefur 
verið rekin við hlið sjúkraþjálfun-
arinnar frá því í nóvember 2010. 
Fyrirkomulag samstarfs þessara 

tveggja stofa er hið fyrsta sinnar 
tegundar á landinu. Sérfræðing-
arnir greina sömu skjólstæðinga 
út frá mismunandi nálgun, sem 
stuðlar að breiðari greiningu sem 
aftur ætti að leiða til betri árang-
urs. 

Í nóvember árið 2010 opnaði 
Magni Bernhardsson Kírópraktor-

stofu Íslands í Sporthúsinu. Í dag 
starfa þar fjórir kírópraktorar og 
tveir móttökuritarar.

Starf kírópraktorsins er að finna 
og leiðrétta skekkju í stoðkerfi lík-
amans svo taugakerfið geti starfað 
á hámarksgetu.

Í fyrstu heimsókn tekur kíró-
praktorinn standandi röntgen-

myndir og er Kírópraktorstofa Ís-
lands með stafræn röntgentæki 
sem eru þau bestu sem völ er á. Öll 
greiningarvinna á röntgenmynd-
um fer fram á tölvuskjá fyrir fram-
an viðskiptavininn, sem fær strax 
greiningu á vanda sínum. Að sjá 
hrygginn og fá útskýringar mynd-
rænt hjálpar viðskiptavininum að 
skilja vandamálið og hvernig leið-
rétting getur átt sér stað. Einn-
ig eru gerðar styrktar- og hreyfi-
greiningar, því kírópraktorinn 
leggur mikið upp úr því að kenna 
fólki sérhæfðar teygjur og æfingar 
og þar af leiðandi verða meiri líkur 
á að langvarandi árangur náist. 
Kírópraktor meðhöndlar ekki ein-
göngu einkennin heldur finnur 
orsök vandans og leiðréttir. Með 
því að koma eðlilegri hreyfigetu 
aftur á með réttum aðferðum getur 
líkaminn myndað smám saman 
stöðugleika og stöðvað óeðlilegan 
hraða á sliti.

Hryggurinn er grunnur að góðri 
heilsu. Láttu ekki verki og óþæg-
indi koma í bakið á þér!

Þverfaglegt 
samstarf
Áhrifamikið samstarf ríkir milli sjúkraþjálfara, 
kírópraktora, nuddara og þjálfara í Sporthúsinu en 
samstarfið er það fyrsta sinnar tegundar hérlendis.  

Guðmundur, Jón 
Arnar, Magni og 
Gunnsteinn.

Glæsilegur hópur 
sjúkraþjálfara. 

Magni að störfum.

Sólveig Þráinsdóttir og Hildur Kristín Sveinsdóttir. 

Heilsustoð er með starfsemi í Sporthúsinu í Kópavogi og Reykjanesbæ.
Heilsustoð ehf. kt. 660213-2360.
Nánari upplýsingar og skráningar á netfangi heilsustod@heilsustod.is og í síma 863 5559.

HOT YOGA ÁSKORUN
4 vikur 
Verð: 14.900 kr.
Ótakmarkaður aðgangur að 17 hot 
yoga tímum í viku + aðgangur að 
tækjasal og opnum hóptímum.

Hot yoga ÁSKORUN er upprunalega komin frá 
Bikram Choudhery, sem stofnaði hot yoga eða nánar 
tiltekið bikram yoga. Skorað er á fólk að mæta á 
hverjum degi í fjórar vikur. Árangurinn lætur ekki á 
sér standa og við höfum heyrt skemmtilegar 
frásagnir frá ólíkum einstaklingum sem hafa 
tekið áskoruninni og áhrifin eru allt frá því 
að léttast og styrkjast yfir í að losna við 
bakverki og aðra kvilla.

Á MEÐAL NÁMSKEIÐA SEM VERÐA Í BOÐI Í HAUST ERU:

Stoðkerfisskóli I & II
Stoðkerfisskólinn er ætlaður fólki sem á við 
mikinn stoðkerfisvanda að stríða. Markmið 
skólans er að fræða skjólstæðingana, kenna 
þeim rétta líkamsbeitingu til að fyrirbyggja 
áframhaldandi vanda og að efla álagsþol 
og hreyfigetu fyrir dagleg störf. Allir þátt-
takendur Stoðkerfisskóla I fara í gegnum 
einstaklingsmat hjá sjúkraþjálfara áður 
en námskeið hefst. Í Stoðkerfisskólanum 
setja þátttakendur sér markmið og njóta 
stuðnings reyndra sjúkraþjálfara. Boðið er 
upp á fræðslu og æfingar á myndum til að 
nota á milli tíma. 
Heilsuklúbbur – sex vikna námskeið fyrir 
þá sem ekki eiga við stoðkerfisvanda að 
stríða en vilja halda áfram uppbyggingu 
sinni úr öðrum úrræðum. 
Hjartaklúbbur – fyrir einstaklinga sem 
eiga eða hafa átt við hjartasjúkdóma að etja.
Sykursýkisklúbbur – fyrir þá sem þjást af 
sykursýki. 

60+ klúbbur – fyrir einstaklinga 60 ára og 
eldri sem vilja auka lífsgæði með markvissri 
og fjölbreyttri hreyfingu. Liðleiki og styrkur. 
Fræðsla um ýmis heilsutengd málefni. 
Karlaklúbbur – fjölbreytt hreyfing fyrir 
karla. 
Kvennaklúbbur – fjölbreytt hreyfing fyrir 
konur.
Hjónaklúbbur – fyrir hjón sem vilja stunda 
hreyfingu saman og í félagsskap annarra 
hjóna. Fjölbreytt hreyfing og fræðsla. 
Heilsustoð býður einnig upp á fyrirlestra á 
ýmsum sviðum, s.s. um mataræði og fjöl-
breytta hreyfingu, geðheilsu, svefn o.s.frv. 
Fyrirlestrarnir eru þátttakendum á nám-
skeiðum Heilsustoðar að kostnaðarlausu.
Öll kennsla er á ábyrgð sjúkraþjálfara sem 
búa yfir áralangri reynslu af meðferð og 
uppbyggingu álagsþols einstaklinga til 
bættrar líkamlegrar og andlegrar vellíð-
unar. Að auki fá þátttakendur hvatningu og 
stuðning til þess að halda áfram uppbygg-
ingu sjálfir, samhliða eða eftir að námskeiði 
lýkur.

Ég tók hot 
yoga-áskorun og 

æfði á hverjum degi í fjórar 
vikur og léttist um tíu kíló.

Hot yoga hefur 
gjörsamlega 

bjargað mjóbakinu á 
mér. 

Hot yoga 
heldur mér 

við og ég er laus við stífar 
axlir og almenna stífni í 
líkamanum.
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Fasteignasalan Þingholt hefur 
til sölu einstaklega glæsilega 
húseign á besta stað í Vesturbæ 
Kópavogs.

Um er að ræða parhús sem skipt-
ist í austur- og vesturenda. Mögu-
legt er að kaupa allt húsið eða að-
eins vesturendann. 

PARHÚSIÐ SKIPTAST 
Á EFTIRFARANDI HÁTT:
Vesturendi: 155 fm og bílskúrs-
réttur. Nýtt gler er í öllu húsinu, 

nýtt þakjárn á allri austurálmu, 
vatns- og hitainntök og raflagnir 
eru nýlegar. Íbúðin er hæð, kjall-
ari og ris. Á hæðinni eru stofur 
með arni, eldhús, forstofa, gesta-
salerni og tvö rúmgóð herbergi. Á 
efri hæð eru tvö herbergi og sal-
erni. Í kjallara er þvottaaðstaða og 
flísalögð sturta og snyrtiaðstaða. 

Við vesturenda er gufubaðskofi 
(heimagerður), heitur pottur og 
útisturta á stórri tréverönd sem er 
umlukin gróðri og skjólveggjum.

Austurendi: 122,6 fm sem 
skiptist í 90,6 fm íbúð ásamt bíl-

skúr 32 fm. Íbúðin er á tveimur 
hæðum. Á neðri hæð er forstofa, 
salerni með sturtuklefa, eld-
hús og þvottakrókur og útgengt 
í norðurgarð. Stofa með útgengi 
á hellulagða suðurverönd. Á efri 
hæð er rúmgott herbergi undir 
súð með svölum og tvö önnur 
minni herbergi undir súð, salerni 
með antíkbaðkari.

Rúmlega 2.000 fm lóð er óskipt 
milli eignahluta Kópavogsbraut-
ar 4. Unnið er að gerð eigna-
skiptasamnings sem mun skipta 
lóðinni milli eignanna. 

Einstök eign í Kópavogi
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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

Þarftu að selja fasteign? Við látum verkin tala

Fasteignasalan BÆR s. 512-3400

Vegna mikillar
sölu vantar

eignir á skrá!

Auður
s. 824-7772

lögg.fasteignasali

Aldís
s. 896-6686
sölufulltrúi

Elín
s. 695-8905

lögg.fasteignasali

Lóa
s. 698-8733
sölufulltrúi

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Eina alvöru penthouse 
íbúðin í Mosfellsbæ

Ný og glæsileg 247,5 
m2 penthouse íbúð 
í 3ja hæða lyftuhúsi 
með bílakjallara við 
Stórakrika 2 í Mos-
fellsbæ. Íbúðin er svotil 
fullbúin með gólfefnum 
og innréttingum, en 
efri hæð, baðher-
bergi og þvottahús 
eru ófrágengin. Íbúðin 
skiptist í forstofu, tvær 

rúmgóðar stofur, borðstofu, fjölskyldurými, eldhús, baðherbergi , þvottahús og fjögur rúmgóð 
svefnherbergi. Glæsileg eldhúsinnrétting og sérsmíðaður stigi á milli hæða. Svalir og þaksvalir. 
Glæsilegt útsýni. V. 49,9 m. 

Mjög fallegt 162,6 m2 
endaraðhús með bílskúr 
í litlum botnlanga með 
fallegum garði við Hraf-
nshöfða 8 í Mosfellsbæ. 
Þetta er mjög vel skipu-
lagt endaraðhús, með 
eldhúsi með borðkrók, 
stofu, sjónvarpsholi, 
4 svefnherbergjum, 
þvottahúsi, baðherbergi, 
geymslu og bílskúr með 
risherbergi. Stór timbur-
verönd í suður og gott 
hellulagt bílaplan fyrir 
framan húsið. V. 47,8 m.

Stórikriki 2 - 270 Mosfellsbær 

Hrafnshöfði 8 - 270 Mosfellsbær 

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

Arnarhöfði - 270 Mosfellsbær 

Fallegt og vel skipulagt 144,5 m2 
einbýlishús ásamt 50 m2 bílskúr við 
Steinás 12 í Garðabæ. Eignin er laus til 
afhendingar strax. Eignin skiptist í fjögur 
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, 
gestasalerni, þvottahús, eldhús, stofu og 
borðstofu. Frábær staðsetning í vinsælu 
hverfi. Góður garður. V. 56,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 4 september 
frá kl. 17:30 til 18:00

Steinás 12 - 210 Garðabær 

95,4 m2 3ja herbergja íbúð á 1. hæð 
í 3ja hæða fjórbýlishúsi ásamt 24,5 
m2 bílskúr við Skjólbraut 2 í Kópa-
vogi. Eignin skiptist í forstofu, miðrými, 
eldhús, baðherbergi, tvær samliggjandi 
stofur og stórt svefnherbergi. Eigninni 
fylgir geymsla í kjallara og hlutdeild í 
sameiginlegu þvottahúsi. V. 25,9 m.
Opið hús þriðjud. 3 september  
frá kl. 17:30 til 18:00

Falleg og vel skipulögð 198,9 m2 neðri 
sérhæð ásamt bílskúr með sérgarði við 
Dverghamra í Reykjavík. Eignin skiptist 
í þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol (væri 
hægt að breyta í herbergi), tvö baðher-
bergi, geymslu, þvottahús, eldhús, stofu 
og borðstofu. Bílskúrinn er 31,5 m2. 
V. 43,9 m.

Skjólbraut 2 - 200 Kópavogur 

Dverghamrar 22 - 112 Reykjavík 

 
Heiðargerði 64 - 108 Reykjavík 
152 m2 einbýlishús á tveimur hæðum 
ásamt 42,0 m2 bílskúr við Heiðargerði 64 í 
Reykjavík. Húsið er staðsett efst í botnlanga. 
Stór garður. Frábær staðsetning.Eignin er 
laus til afhendingar strax. V 53,9 m.

 
Þrastanes 20 - 210 Arnarnes 
Falleg 1733 m2 eignarlóð í litlum botnlanga 
við Þrastanes 20 í Garðabæ (Arnarnes).  
Falleg lóð - Einstök staðsetning í grónu 
hverfi. V. 29,9 m.

 
Hjallasel 1 - 109 Reykjavík 
298,6 m2 endaraðhús í botnlanga með 
fallegu útsýni og aukaíbúð við Hjallasel 1 
í Reykjavík. Eignin er á þremur hæðum, á 
jarðhæð er forstofa, svefnherbergi, þvot-
tahús, bílskúr auk stúdío íbúðar. Á 2. hæð 
er stofa, borðstofa, eldhús, sjónvarpshol, 
hjónaherbergi og baðherbergi. Á 3. hæð eru 
þrjú svefnherbergi og hol. V. 58,5 m.

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

www.saft.is

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ 
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ 
GAGNRÝNUM HÆTTI
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Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
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Guðmundur H.  
Steinþórsson
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Páll Þórólfsson
Sölumaður
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Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
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Hallveig Guðnadóttir
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Lögg. fasteignasali
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

ÁLFHÓLSVEGUR – KÓPAV. EFRI SÉRH.
- 4ra herb. efri sérhæð í tvíbýlishúsi í austurbæ Kópavogs.
- Þrjú svefnherbergi auk herbergis í kjallara. 
- Húsið er nýmálað og viðgert að utan. 
- Plata er komin að 30,0 fermetra bílskúr.

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.

LAUGARÁSVEGUR – REYKJAVÍK.
- 200,0 fm. tvílyft parhús að meðt. 22,2 fm. innb. bílskúr.
- Sofa og borðstofa með aukinni lofthæð.
- Flísalagðar svalir til suðurs. Hellulögð verönd.
- Fallegur arinn í stofu. 
- Frábær staðsetning. Laus fljótlega

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

KÓPAVOGSBARÐ-KÓPAVOGI.
- Glæsilegt 315 fm. parhús á tveimur hæðum. 
- Afhendist fullbúin að utan, tæplega tilbúin til innréttinga. 
- Veruleg lofthæð og miklir gluggar á efri hæð. 
- Svalir til suðurs og verönd til suðurs og 

vesturs.

ÁLFTAHÓLAR – RVK. 4RA HERBERGJA.
- Góð 108,6 fm. íbúð á 4. hæð að meðt. geymslu í kjallara.
- Rúmgóð stofa með útgangi ásuðursvalir. 
- Þrjú herbergi. Lyfta.
- Íbúðinni fylgir 29,6 fermetra bílskúr.   

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

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

íbúðar.

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

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

og þjónustu.

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.

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

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

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 

og er í góðu ástandi.

3JA HERBERGJA 4RA- 6 HERBERGJA SÉRBÝLI

59,9 millj.

49,2 millj. 65,0 millj.

69,9 millj.25,9 millj.

69,5 millj.

36,9 millj.

33,9 millj.

24,9 millj.

16,9 millj.

30,0 millj.

22,9 millj.

VATNSSTÍGUR SKORRADALUR

Vatnsstígur. Glæsileg eign í miðbæ Reykjavíkur.
Glæsileg og vönduð 188,5 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á 3. hæð, efstu hæð, að meðtalinni 12,7 fm. sér geymslu í kjallara, í 
nýlegu lyftuhúsi í Skuggahverfinu. Stæði í bílahúsi í kjallara fylgir íbúðinni. Mikil lofthæð er í íbúðinni og mikils útsýnis nýtur úr 
stofum.  Kirsuberjaviður er í hurðum og innréttingum. Parket er á stofum og herbergjum (Uberaro). Stórar og bjartar stofur.  
Yfirbyggðar opnanlegar svalir. Opið eldhús. 3 herbergi auk fataherbergis. Íbúð sem vert er að skoða.

NÝBYGGING

Einbýlishús á Eyrarbakka

2JA HERBERGJA

Sumarhús í Skorradal
Vandað heilsárshús á einstökum, kyrrlátum stað við Skorradalsvatn. Húsið stendur á kjarrivaxinni leigulóð, rétt fyrir ofan vatnið. 
Gott aðgengi fyrir báta og stórt bílastæði er fyrir neðan húsið. Nýjar tröppur með handriði liggja upp að bústaðnum. Húsið er 67 
fm auk u.þ.b. 30 fm svefnlofts og u.þ.b. 15fm nýrrar geymslu undir pallinum. Stór verönd eru kringum húsið. Afar vandað hús 
sem hefur fengið gott viðhald. Verð 22,6 millj. 

28,5 millj.

ÓSKUM EFTIR  
3JA, 4RA og 5  
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ÍBÚÐUM Í 101 
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BRÆÐRATUNGA- KÓPAVOGI.
- Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,9 fm. endaraðhús. 
- Frábær staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs. Fallegt útsýni. 
- 5 herbergi. Samliggjandi bjartar stofur. Sjónvarpsstofa.
- Gróðurhús á baklóð hússins.

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.

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.

SKÚLAGATA, REYKJAVÍK.  4RA HERB. Á EFSTU HÆÐ.
- Glæsileg 139,9 fermetra íbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð.
- Sér bílastæðis í upphitaðri bílageymslu. 
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. 2 herbergi.
- Austursvalir. Húsið er allt nýendurnýjað að utan.

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.

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

 

44,5 millj. 

34,9 millj.            .

43,9 millj. 

77,0 millj.

SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA ATVINNUHÚSNÆÐI

Njálsgata- Reykjavík.
Stórglæsilegt u.þ.b. 300 fm. einbýlishús á þremur hæðum, að meðtöldum 31,5 fm. bílskúr, á stórri og fallegri lóð með miklum 
veröndum og skjólveggjum á frábærum stað í miðborginni.  Um er að ræða eldra hús, ca. 80 fm., sem var endurbyggt frá a-ö 
á sama tíma og byggðir voru ca, 185,5 fm. við húsið á árunum 2004 - 2005.  Framhúsið er á tveimur hæðum, en nýbyggingin 
stendur innar í lóðinni og er á þremur hæðum. Eignirnar eru tengdar saman með tengibyggingu og innangengt er í bílskúr úr 
nýbyggingu.  Stórglæsileg lóð með afgirtum stórum veröndum með skjólveggjum og heitum potti.  Viðarstígar á lóð og möl 
auk stórrar viðarverandar með markísu yfir. Falleg lýsing er á lóð hússins. Verð 93,0 millj.

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

ESPILUNDUR NJÁLSGATA

• Glæsilegar 3ja – 4ra herbergja lúxusíbúðir með yfirbyggðum svölum og frábæru útsýni. Lyfta og sér stæði í bílageymslu.  

• Íbúðirnar afhendast tilbúnar án gólfefna, en baðherbergi, þvottaherbergi og gestasalerni afhendast flísalögð.  

• Allar innréttingar eru sérsmíðaðar eikarinnréttingar frá Fagus ehf.  

• Afhending íbúða er í mars – apríl 2014. • Stærðir íbúða eru frá 92,2 fm. upp í 159,2 fm.

• Íbúðirnar eru sýndar í samráði við sölumenn Fasteignamarkaðarins ehf. • Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf.

Kirkjulundur 12 - 14, Garðabæ



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 TÓMASARHAGI 53 
- FALLEG NEÐRI SÉRHÆÐ. 

Vel skipulögð neðri sérhæð á þessum frábæra stað í vesturbæ Reykjavíkur, 
ásamt bílskúr.  Hæðin skiptist í forstofu/hol, gestasnyrtingu, tvær rúmgóðar 
stofur, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi og baðherbergi. Í kjallara er geymsla 
og herbergi með glugga.  Eignin verður sýnd mánudaginn 2.september 
milli kl. 17:00 og kl. 18:00.  3117

 SKÓGARHJALLI 23 KÓP. 
- MJÖG GOTT VERÐ.  

Fallegt mjög vel skipulagt 265 fm einbýlishús í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið 
er á 2.hæðum m. innb.  52 fm bílskúr. Mjög góður útsýnisstaður. Góð aðkoma 
að húsinu. Yfirbyggðar svalir.  Eignin verður sýnd mánudaginn 2.september 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 54,9 m. 2873

 ÁLFHEIMAR 48 
- LAUS - ALLT AÐ 5 SVEFN HERB.

Mikið endurnýjuð vel skipulögð 5-6 herbergja íbúð á 5.hæð(efstu tvær hæðir-
nar) í góðu vel staðsettu húsi við Álfheima. Samtals 111, 2 fm (virðist sem það 
vanti risið í skráninguna) allt að fimm svefnherb. Mikið útsýni. Suðursvalir. 
3.herb. á neðri hæð og tvö í risi. Laus strax, sölumenn sýna.   Eignin verður 
sýnd mánudaginn 2.september milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 27,0 m. 3087

 AUSTURGERÐI 2  108 RVK. 
- VEL STAÐSETT EINBÝLI

Fallegt og vel staðsett tvílyft einbýlishús sem hefur fengið gott viðhald. 
Frábært útsýni. Húsið er skráð 238,2  fm en þar af er bílskúr 25,6 fm. Þar að 
auki er útgrafið rými undir bílskúr. Þá hefur verið samþykkt stækkun á húsinu 
á efri hæðinni til vesturs. Með stækkuninni yrði húsið 278 fm.  Eignin verður 
sýnd mánudaginn 2.september milli kl. 17:30 og kl. 18:00.  V. 67 m. 2262

ALVÖRU PENTHOUSE
- LINDARGATA 27

Þakíbúðin er skráð 222 fm með bílskúr. Eignin er með tveimur svölum og 
einstöku útsýni til sjávar og yfir Reykjavík, þar á meðal annars, Hörpuna og 
Snæfellsjökul. Íbúðin er stórglæsileg, innréttingar og tæki eru sérstaklega 
vönduð. Lyftan opnast beint inn í íbúðina. Húsið er byggt árið 2006.   Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 3.september milli kl. 17:00 og kl. 18:00.V. 130 millj.

 BLÁSALIR 22 
- 10. HÆÐ

Glæsileg 3ja herbergja (4ra skv. teikningu) 125,2 fm íbúð á 10. hæð í vön-
duðu lyftuhúsi með frábæru útsýni til vesturs, norðurs og austurs.. Stæði 
í bílageymslu fylgir. Íbúðin er með gluggum til suðvesturs, norðvesturs og 
norðausturs.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 3.september milli kl. 17:00 og 
kl. 17:30. V. 39,9 m. 3053

 FAGRIHJALLI 9 
- SUÐURHLÍÐAR KÓPAVOGS

Fallegt og vel staðsett 233,4 fm einb. á tveimur hæðum með innb. bílskúr og 
mögul. á aukaíb. Stór og björt stofa og borðstofa með útgangi út á rúmgóðar 
suður svalir með fallegu útsýni. fimm góð svefnherb. Fallegur garður í rækt, 
verönd með skjólveggjum og heitum potti. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
3.september milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 56,9 m. 2952

 VOGATUNGA  10 
- RAÐHÚS

Tvílyft vandað 231 fm raðhús á mjög góðum útsýnisstað. Á efri hæðinni er 
forstofa, snyrting, þvottahús, hol, stofa, eldhús og svefngangur. Innaf svefn-
ganginum er baðherb. og fjögur herbergi Í kj. er rúmgóð 2ja herb. íbúð. Eignin 
verður sýnd þriðjudag 3.september milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 47,0 m. 2148

 LAUGAVEGUR 82 
- TVÆR ÍBÚÐIR Í SAMA HÚSI.

Vönduð 106 fm mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð. Sameign er 
mjög snyrtileg. Í sama húsi Laugavegsmegin er falleg 2ja til 3ja herbergja ca 
77 fm íbúð á þriðju hæð. Íbúðin er í góðu ástandi en baðherbergið afhendist 
tilbúið til innréttinga. Íbúðin getur nýst sem 3ja herbergja en geymsla er innan 
íbúðar með glugga.  Lausar við kaupsamning.  V. 26,5 m og 36,5 m. 2870 

 RITUHÓLAR
- GLÆSILEGT ÚTSÝNI.   

Fallegt og vel viðhaldið 334,7 fm einbýli á einstökum útsýnisstað við Eliðarárd-
alinn. Garðurinn er mjög gróin með stígum og skjólgóðum veröndum.  
V. 63,9 millj.

 RITUHÓLAR  
- ÚTSÝNISSTAÐUR, LAUS STRAX

EINSTAKUR ÚTSÝNISSTAÐUR VIÐ ELLIÐAÁRDALINN. 
 Mjög glæsilegt, vel skipulagt og bjart 305,9 fm einbýlishús á þessum frábæra 
útsýnisstað. Húsið er skráð 305,9 fm. Húsið skiptist í forstofu, búr, eldhús, hol 
og borðstofu, fimm svefnherbergi og tvær stofur. Þvottahús og geymsla, góður 
bílskúr. V. 69,5 millj. 

EFSTALEITI 14 
- VÖNDUÐ ÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI.

Einstaklega falleg og vönduð fjögurra herbergja 157 fm íbúð á þriðju hæð 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Tvennar svalir. Mjög mikil og vönduð 
sameign, setustofur, samkomusalur m/eldhúsi fyrir allt að 60 manns, billiard- 
stofa, líkamsrækt, gufubað, heitir pottar, sundlaug, sameiginleg geymsla og 
þvottaaðstaða. Húsvörður sér um daglegan rekstur.  V. 49 m. 3107 
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 EINBÝLI

Steinás Garðabæ - einb.m. stórum bílsk.
Fallegt timbureinbýlishús að mestu á einni hæð ásamt 
bílskúr samtals 194,5 fm. Mjög vel staðsett hús innarlega 
í botnlangagötu. 4 svefnherb. Rúmgóð stofa. Mjög góður 
garður.Stór bílskúr. Húsið er laust strax   V. 56,9 m. 3088

Hörpugata- einbýli 
Einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað í litla 
skerjafirðinum. Húsið er 154,6 fm auk vinnustofu á lóð 60 
fm. Húsið stendur á 480 fm eignarlóð. Möguleiki er á að 
breyta vinnustofu í sér íbúð.  Gróin tyrft lóð. V. 60 m. 3103 

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

Eikjuvogur 11 - einbýli- laust. 
 Vel skipulagt 194,5 fm einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum 32 fm bílskúr. Að auki er undir húsinu ca 
135 fm 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 

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

 PARHÚS/RAÐHÚS

Kópavogsbarð  - parhús. 
Glæsilegt  frábærlega staðsett 266,2 fm parhús á tveimu 
hæðum með innbyggðum 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 

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 svefn-
herbergi og baðherbergi. Björt og falleg eign á rólegum 
stað.   V. 41,5 m. 3069

Hvassaleiti - mjög gott hús
Mjög vandað og gott 194,6 fm raðhús á tveim hæðum. 
Hús og lóð hefur verið mikið endurnýjað, húsið skiptist 
m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, 4-5 herbergi, baðherbergi, 
sólstofu, þvottahús, snyrtingu og rúmgott geymslurými. 
Glæsileg lóð.  V. 53,9 m. 2063 

 HÆÐIR

Gnípuheiði - 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

Hringbraut 48 RVK. - íbúð 0301 
Vel standsett 125,6 fm fimm herbergja íbúð á 3. hæð í 
4-býlishúsi við Hringbraut í Reykjavík. Ein íbúð er á hverri 
hæð. Húsið stendur á horni Hringbrautar og Brávallagötu 
þannig að hluti íbúðar snýr út að Brávallagötu.  
 V. 34,9 m. 3096 

Kórsalir 3 - glæsileg útsýnisíbúð. 
Glæsileg mjög vel skipulögð 4ra - 5 herbergja 125,7 fm 
íbúð á 4.hæð í vönduðu lyftuhúsi. Suðvestursvalir og glæ-
silegt útsýni. Þrjú herbergi og tvær stofur. Parket og flísar. 
Mjög góð sameign og innangengt í bílskýli. Góðir skólar, 
íþróttaaðstaða og sundlaug í nágrenninu.  V. 33,9 m. 3111 

Engihjalli - suðuríbúð - laus
Íbúð 0704/ 7 A er 4ra herbergja 97,4 fm endaíbúð til 
suðurs 97,4 fm að stærð. Þrjú svefnherbergi. Glæsilegt 
útsýni. Góðar svalir. Endurnýjað eldhús. Endurnýjaðir 
gluggar að hluta.Laus strax.  V. 22,9 m. 3091

Vesturbrú  - Glæsileg íbúð með útsýni
Glæsileg 182 fm íbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í 
bílageymslu. Einstaklega vönduð íbúð í nýl. lyftuhúsi. In-
nangengt í bílageymslu. Íbúðin er með vönduðum innrét-
tingum. Frábær staðsetning. Fallegt útsýni. Eftirtektarverð 
eign !  V. 64,0 m. 3041 

Naustabryggja - íb. 0303 m.stórum svölum
Mjög glæsileg og björt 143,8 fm íbúð á 3. hæð í fallegu 
húsi með stæði í bílageymslu. Íbúðin er að hluta á tveimur 
hæðum glæsilegri stofu, þremur svefnherbergjum og 
stórum þaksvölum með glæsilegu útsýni. V. 39 m. 3100 

 3JA HERBERGJA

Þórðarsveigur - Lyftuhús og bílskýli.
Mjög falleg og björt 3ja herb. ca 86 fm endaíb. á 4. h. 
í fallegu lyftuhúsi. Fallegar samst. eikarinnrétt. parket 
og flísar. Þvottah. innan íb. Stofa björt með gluggum á 
tvo vegu með útg. út á rúmg. L-laga svalir til suðurs og 
vesturs. Fallegt útsýni.  V. 24,9 m. 2953 

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 sér 
þvottahús. Íbúðin getur verið laus mjög fljótlega.   
V. 22,5 m. 3056 

Næfurás  - Glæsilegt útsýni 
Mjög björt og rúmgóð 119,9 fm 3-4ra herbergja endaíbúð 
á 2. hæð við Næfurás í Reykjavík. Stórkostlegt útsýni er 
úr íbúðinni og tvennar svalir. Sameign er snyrtileg.    
V. 25,9 m. 3078

 2JA HERBERGJA

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

FERJUVAÐ 1-3 
- NÝJAR ÍBÚÐIR
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- NÝJAR ÍBÚÐIR

FERJUVAÐ 1-3 
- NÝJAR ÍBÚÐIR

FERJUVAÐ 1-3 
- NÝJAR ÍBÚÐIR

EYRAR Í KJÓS 
- PARADÍS Í NÁGRENNI BORGARINNAR.

VOTAKUR  
- EINBÝLI Í SÉRFLOKKI.

 FLÓKAGATA 
- GLÆSILEG EFRI HÆÐ. 

BJARKARGATA  
- VIRÐULEGT HÚS Í NÁGRENNI TJARNARINNAR 

Húsið sem er ca 55 fm að stærð stendur á ca 6000 fm ræktaðri verðlaunalóð m. miklum trjágróðri, flötum og “bæjarlæk”. 
Mikið endurnýjað hús m. stórri timburverönd, verkfærahúsi, grillhúsi og  “hot tub” rafmagnspotti. Rafmagnskynding og 
gashitun á vatni. Kamína . Einstaklega fallegur og vel um genginn bústaður með glæsilegu útsýni. Mikið af fylgihlutum.    
V. 15,9 m. 3105

Glæsilegt og vandað einbýlishús þar sem ekkert hefur verið til sparað í innréttingum og tækjum. Allar innréttingar og 
hurðir eru sérsmíðaðar af Trésmiðjunni Borg. Húsið er vel staðsett neðst í Akrahverfinu við lækinn. Stutt í skóla og fram-
haldsskóla. Arkitektar eru Guðbjörg Magnúsdóttir innanhúsarkitekt minimum og Sigurður Hallgrímsson Arkþing. Inni og 
úti lýsing hönnuð af Helga í Lumex. Húsið er skráð 388,1 fm en er um 500 fm samkvæmt teikningum.   2090

Falleg og rúmgóð 167,9 fm efri hæð ásamt 28,7 fm bílskúr í glæsilegu húsi teiknuðu af Halldóri H. Jónssyni arkitekt árið 
1959 og er eignin samtals 196,6 fm. Íbúðin skiptist m.a í saml. stofur, fjögur herbergi og fl. Tvennar svalir. Íbúðin hefur 
nýlega verið mikið endurnýjuð að innan m.a. gólfefni, baðherbergi, eldhús, raflagnir og fl. Húsið lítur vel út og er í góðu 
ástandi, verið var að ljúka við endurnýjum á skólp og drenlögnum. Upplýsingar gefur Kjartan í síma 824-9093  V. 65 m. 
3098

Mjög glæsilegt og vel með farið hús á þessum einstaka stað í miðbæ Reykjavíkur. Heildar stærð hússins er 243,3 fm. Í 
dag skiptist húsið í tvær 3ja herbergja íbúðir, risloft með tveimur herbergjum og tveggja herbergja íbúð í kjallara.   
Húsið er laust nú þegar Verð 79,8 millj. 
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Óskar
Sölufulltrúi

893 2499
oskar@fasttorg.is

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120
bjarni@fasttorg.is

Sigurður
Fasteignasali

898 6106
sg@fasttorg.is

Þóra
Fasteignasali

822 2225
thora@fasttorg.is

Bjartar,  vandaðar og ve l  sk ipulagðar 3-4 herbergja  íbúði r  á  frábærum stað í  Kópavogi .  Húsið stendur á  
fa l legum stað fyr i r  ofan gol fvöl l inn við Ví fi l sstaði .   G læsi legt  útsýni .   Vandaðar innrét t ingar frá  INNX,  parket  á  
gól fum,  innihurði r  e ru spónlagðar úr e ik  og yfi r fe l ldar.  Forstofa ,  baðherbergi  og þvot tahús fl í sa lögð.  Góðar 
sva l i r,  l yfta  og bí lgeymsla .   Stut t  e r í  verslani r,  skóla ,  sund,  fimle ikahús og tvo gol fve l l i .  Íbúði rnar a fhendast  
fu l lbúnar í  des 2013.

Uppl. Óskar sölufulltrúi gsm 893 2499 og Þóra fasteignasali gsm 822 2225 

ÞORRASALIR 5-7 
201 KÓPAVOGUR

Hringið og leitið upplýsinga
í síma 893 2499

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Verð:  27,5- 39,5 mill

Fjölbýlishús 

Stærðir:  95 - 119 fm

Lyfta

Bílageymsla

Glæsi legar og  vel skipulagðar íbúð ir v ið  Norðurbakkann í  miðbæ Hafnarf jarðar.  Aðeins 5  íbúð ir ef t i r 
í  þessum fal legu húsum sem vekja athyg l i  vegna smekklegrar hönnunar og  fal legs f rágangs. Van-
daðar innrétt ingar.  B jö rt b í lageymsla undir húsinu. Fal leg  lóð  á mi l l i  húsa með púttvel l i .   Íbúð irnar 
hafa al lar s jónarhorn t i l  s jávar.  Íbúðum er ski lað  án gó lfefna og  er þegar f lutt í  íbúð ir í  húsinu. 

Uppl. Óskar sölufulltrúi gsm 893 2499 og Bjarni Tómas gsm 895 9120 

NORÐURBAKKI 21  
220 Hafnarfjörður
OPIÐ HÚS mánudaginn 2. sept kl 17.30 – 18.00

Verð:  33,1 – 43,6 mill

Fjölbýlishús 

Stærðir:  116 - 138  fm

Púttvöllur

Bílageymsla

Hús Íbúð fm Svalir herb Fm verð Verð Staða
Norðurbakki 21 101 106,7 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 102 127,6 2 4 -                 Seld
Norðurbakki 21 103 117 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 104 127,7 2 3 275.646    35.200.000    Laus
Norðurbakki 21 105 143,7 2 4 -                 Seld
Norðurbakki 21 106 121,5 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 201 107,7 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 202 138,5 2 4 -                 Seld
Norðurbakki 21 203 116,1 2 3 285.099    33.100.000    Laus
Norðurbakki 21 204 129,4 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 205 154,3 2 4 -                 Seld
Norðurbakki 21 206 120,2 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 301 107,4 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 302 138,4 2 4 -                 Seld
Norðurbakki 21 303 116,1 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 304 128 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 305 156,1 2 4 -                 Seld
Norðurbakki 21 306 120,2 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 401 107,3 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 402 138,4 2 4 315.029    43.600.000    Laus
Norðurbakki 21 403 116,2 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 404 128,4 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 405 160,5 2 4 -                 Seld
Norðurbakki 21 406 120,1 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 501 109,7 2 3 315.406    34.600.000    Laus
Norðurbakki 21 502 140,4 2 4 -                 Seld
Norðurbakki 21 503 116,2 2 3 314.974    36.600.000    Laus
Norðurbakki 21 504 129,2 2 3 -                 Seld
Norðurbakki 21 505 161,3 2 4 -                 Seld
Norðurbakki 21 506 120,1 2 3 -                 Seld

Norðurbakki 21

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Opið
hús

AÐEINS 5 
ÍBÚÐIR EFTIR

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

Þorrasalir 5-7
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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

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

Lára Björg Björnsdóttir
sölufulltrúi
Sími: 841 2333

Verð  56,9 millj., j

108 Reykjavík

Verð  78,0 millj., j

108 Reykjavík

101 Reykjavík

Bjarkargata
Hljómskálagarðurgj
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iggggggginleguuummmm mmm innngnganangigi, aaauaa k rislslslsllsllllloofooooo tssssmememmmm ð ððððððð sasasaasasasasammemmememememem
uuuuuurr rr rrr hehhhhhh rbbbbbeerereeeee gjgjgjggjgjumumuumu ..memememmmememmemmm ð ð tvtveieieieiimmmmm
gjjjjjjjja aaa a a a a íbíbíbíbíbíbíbúðúðúðúðúúðúð ííííííí k k k kkkkjajajajajajajaajalllllllll araararararararraaaaaaaaa2j2j22 a a heheheheheh rbrbrbrbrbrbbberererererree ggggg

VerðVerðVerðVerðVeVeVe , j, j   7979797777 ,88888 millj., j

Grundargerði
FaFaaaallllllllegegegegegegt t tt t ssésésés rbrbrbrbrbýlýýlýlýli i i mememmmeð ð ððð ststsstórórórrrumumumumu  b b b bílílíílskkskkkúúrúúúrúrttt ééé bbbbýýlýlii ðððð tóó bbílíl kkúúúúú
RúRúúRúRúmgmgmmmggotott t t t t t t hheheheeherbrbbr erererere gigigigig  í í íííí k kk kjajajajaj lllllllararaararaa aa a a a mememememeð ð ðððð sésésésésésss ririririnnnnnnnnnngagaggagag ngngngngngiiii
StStSSS órór ttttimimmbububuuurvrvrvrvvererereree önönnö d dd ddddd í í í gagagaaaagarðrðrðrðððrððrrðr iii
FrFrF ábábbæræ  sstatataaaaaðsðsð etetetetetetninnininininnn ngngnnnn  e een nn n hhúhúhúhúhhh sisið ðð er við hliðina áááá 
lylyylylyststtigigiggarararaararðiðiðiðinunnunun mm m m í íí SSSmSmS áíáíáíbúbúbúb ðaðaaahvhvhvvhvvveeere finu
TiTil l afafhehendndndiningagar r flfljójótltlegeggega.aa..a

VerðVerð  57,5 milljj...57 5 milillllljj, j

Glæsibær
Gott  og fjölskylduvænt einbýli við Glæsibæ 
Húsið er 181,1 fm þar af er bílskúinn 31,2
Mikið endurnýjuð eign á frábærum staaðð

Traðarland
Einbýlishús á tveimur hæðum í Fossvogi
Stærð 221,4 fm ásamt 38,3 fm bílskúr.
Frábær staðsetning
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Falleg íbúð 3ja herbergja

Lítið fjölbýli 2 íbúðir á hæð

Mikið útsýni

Bílskýli

Logafold
112 Reykjavík

Verð  28,9 millj., j

3ja herb 112,1 fm í lyftuhúsi

Sjöunda hæð

Stórbrotið útsýni

Vönduð eign 

Ársalir
201 Kópavogur

Verð  31,9 millj., j

Frábær staðsetning

Stærð 157 fm

Bílskúr 28 fm

Glæsilegt útsýni

Gnípuheiði
200 Kópavogur

Verð  37,5 millj., j

Glæsilegt einbýli

Stærð 249 fm

5 svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

Útsýnisstaður

Vesturfold
112 Reykjavík

Verð  69,5 millj., j

123 fm 4ra herbergja með aukaherbergi í kjallara

Nýviðgert hús að utan

Frábær staðsetning

Góð kaup

Laus við kaupsamning

Álfheimar
104 Reykjavík

Verð  27,9 millj., j

Falleg 4ra herbergja

Endaíbúð

Stór bílskúr

Frábær staðsetning

Baugakór
203 Kópavogur

Verð  40,9 millj., j

Laus strax

Fallegt og vel skipulagt 187 fm parhús

Fjögur góð svefnherbergi 

Stórbrotið útsýni og skjólsamur suðurgarður

Húsi vel viðhaldið

Baughús
112 Reykjavík

Verð  44,5 millj., j

Einbýli tvílyft

Fimm svefnherbergi

Mikið útsýni

Frábær staðsetning

Miðhús
112 Reykjavík

Verð  52,9 millj., j

110 Reykjjykjavíavíav kk

Skemmtileleg rg aðhús á tveimur hæðum með  ð  inninnbygbyggðum bm bílsílsílsílsílsílsílsssílsíll kúrkúrkúrkúrkúrkkúrkúrkúrúúrkúkúrk rkúrkúrr

Íbúðarrými uum 1m 77 fm og bílskúr um 25 f5 ffmm

StóS rar stofur,  4 rúmgóð herbergi, vanddaðaaðaaðaaðaaðaaaðaaðaaðaaðaaað r ir ir ir ir ir iir ir nnrnnrnnrnnnnrnnréttéttéttéttéttéttéttingingingingingingn ararararaarra

FráF bærlega vel skis pulpu ögðögðögðögðgðögðögðögðgðg  hú hú húhú húúhúhúúhú hússs s s ssss

á bbarnarnvænvænuum m mm stastastaststastaaðððð

VerðVerðVerðVerVerðVerðVerðVerðVerðV r      5255252525252525252555525525 0,0,0,0,000,0,0,00000000,00 m m m m mmmmmmmmmmmmmiliilililililli ljljljljjljljljljjljljljljljjljjj........

Þiinngvað - fullbúin raðhús á frráábbærrummm sstaað

,,,, jjj

Friggjarbrunnur 3-5
• 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.

Verð frá 39,6 millj., j

Ægisíða 123
Góð 120.4 fm, 5 herbergja íbúð 
Íbúðin skiptist í hæð og ris  
Stór gróinn garður og bílskúrsréttur
Frábær staðsetning, stutt í skóla  
og leikskóla

Verð  32,9 millj., j

107 Reykjavík

Falleg 76,5 fm 3ja herbergja íbúð 

Endurnýjuð að hluta

Frábær staðsetning

Laugavegur
101 Reykjavík 

Verð  26,5 millj., j

Góð tveggja herbergja  íbúð

57 fm á 2. hæð

Nýleg klæðning

Frábær staðsetning 

Kirkjuteigur
104 Reykjavík

Verð  18,5 millj., j

Snyrtileg 2ja herbergja

56 fm íbúð á jarðhæð

Góð staðsetning í Fossvogi

Sér suðurgarður

Markland
108 Reykjavík

Verð  18,7 millj., j

Glæsileg eign í 101

Falleg 106 fm 4ra herbergja íbúð 

Mikið endurnýjuð og björt

Frábært staðsetning

Laugavegur
101 Reykjavík

Verð  36,5 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  32,0 millj.

OPIÐ HÚS
Fimmtudag 5. sept. 17:30 - 18:00

, j

108108 ReReykjy avík

Efstu hæhæð

MikMikikilil lolofthæð

Lyftuhhúús

Glæsileg g íbúíbúðð

Árskógar 8, efsta hæð
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Fallegt raðhús

Stærð 186,7 fm

4 svefnherbergi

Innbyggður bílskúr

Sjávarútsýni

Naustabryggja
110 Reykjavík

Verð  41,9 millj., j

Glæsilegt og vandað 230 fm einbýlishús 

Stór og góð verönd með heitum potti, innb. 

bílskúr

Yfirtakanleg lán að hluta- skipti skoðuð 

Fífuvellir
221 Hafnarfjörður

Verð  53,9 millj., j

700 fm með fjölda skrifstofa, fundarherbergja og 
opnum vinnurýmum.
335 fm að mestu opin vinnurými og 2 skrifstofur.
Leigusali er tilbúin að aðlaga skipulag að nýjum 
leigutaka. Fjöldi bílastæða.
Aðgangur að mötuneyti mögulegur. Skrifstofu-
húsgögn geta fylgt með. 

Krókháls
110 Reykjavík

LEIGAg g g y g

Falleg eign

Stærð 76,9 fm

3 svefnherbergi

Frábær staðsetning

Fálkagata
107 Reykjavík

Verð  27,9 millj., j

Verð  30,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 3. sept. 17:30 - 18:00

, j

Verð  38,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 3. sept. 17:00 - 17:30

, j

Verð  54,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 3. sept. 17:00 - 17:30

, j

98 fm 3ja herbergja auk stæðis í bílgeymslu

Gott skipulag

Rúmgóðar svalir

Tvö góð svefnherbergi

Lækjasmári
108 Reykjavík

Verð  27,4 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Lára Björg Björnsdóttir, Sölufulltrúi
lara@miklaborg.is sími: 841 2333

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

helga@miklaborg.is sími: 899 2907

Mjög góð 117 fm, 4ra - 5 herbergja íbúð

Endaíbúð  á 7. hæð í klæddu lyftuhúsi

Frábært útsýni yfirbyggðar svalir

26 fm bílskúr.  

Stutt í alla þjónustu

Krummahólar
111 Reykjavík

Verð  28,5 millj., j

Björt og rúmgóð 100 fm 3ja herb.

Stæði í lokaðri bílgeymslu

Stórar stofur

Fallegt útsýni

Helluvað
110 Reykjavík

Verð  28,5 millj., j

Erum með 330 fm skrifstofuhúsnæði til leigu í 
góðu lyftuhúsi rétt við Hlemm.
Húsnæðið skiptist í móttöku,  10 skrifstofur,  
eldhús og fl.  
10 sér bílastæði í bílakjallara fylgja, eitthvað að 
húsgögnum fylgir.

Þverholt
105 Reykjavík

LEIGAVerð  Tilboð 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 3. sept. 17:00 - 17:30Nánari upplýsingar veitir

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

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

Vesturtún
225 Álftanes ( Garðabær )

Verð  45,9 millj.æði , j Verð  38,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 3. sept. 17:30 - 18:00

, j

ð á 3ju hæð
22 fm bílskúr
Opin og björt eign
Fallegar innréttiningargar
StóStór sr stoftofaa
Góð staðsetninggnggggggggggggg

m em e eem inininin--
býlbýlýbýlbýlishishishishishishi ús úsúú í sí sí sssuðuuðuuðuuðuu rhlrhlrhlrhlh íðuíðuíðíðíðuíð m Km Km KKKópaópapaópapaópavogvogvogvovogss

5 s5 s5 s5 s5 sssvefvefvefvefvevefv nhennhenhenhenherbrberberberberbr rgirgirgirgigirgi,  ,  ,  , , sólsólsólsólsólstostostostostofurfurfurfufu , p, p p, ppallallallallallur ur ur r og 
heiheheiheieieiturturtururururrr p po po pop pottuttuttuttututt r ,r ,rrr ,r , rú rú rúrú rú mgómgómgómgómgómgóðurðuðuðuðu  bíbíbíílsklsksklskkúr úr úr úú

HagHagHagHagstæstæstæstæð kð kkkaupaupaupauppp á  á ááá velvelvelvelvelvel st st st ss aðsaðsaðsðsaðsettetettettet ri ri ri ri eigeigeigeign.n.n.n.

hhhhæð æð æðæðæð 

SnySnySnynynySnySnySS rtirtirtirtirtrtirtirtitt legleglegleleggllelegur urur ur ur 26,26,26,26,26 6 f6 f6 f6 f6 fm bm bm bm bmm bílsílsílskúrkúrkúr

AfgAfgAfgAfgAfAffgfAf irtirtirtrtt ti titt mbumbumbumbuuuumbuub rvrverververververörönrönör dddd

TvTvæTvæTvæTvæær gr ggr ggeymeymeymeymslusluluslurrrr

íbúí ð 115,5 99 fm aað sstærtærðð

Nánari upplýsingar veitir

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

 Fallegt einbýli

Stærð 190,4 fm

5 svefnherbergi

Frábær staðsetning

Vel við haldið

Borgarholtsbraut
200 Kópavogur

Verð  46,9 millj., j

101 Reykjavíkk

VanV daðar r innréttinnngargarr o oog gólfefni
alalrýmrými, i, þrjþrjjú sú svefvefnhenherberbergirgi

Tilbúiib n ttilil afhafhafa endendinginggarar

200200 Kó K pavpavoguogurr

200 Kópavogur

108 Reykjavík

22122122  Ha Hafnafnanarfjrfjörðörððurururur

100% yfiirrtakakaa á á láánuum 
+ + sösöluþóþóóþ knknun

Laus strax

171171171171177 ,5 ,5 ,5 555 fm fm mfm fm mfm 5 h5 h5 h5 h5 hhh5 erberberberberbberberberberbergergergergergeergeere gja ja ja jja sérsérsérsérhæðhæðæðhæðhæð á áá á 1.h11.h1.hhh

SSSSSSS tititttill 262626262262 6 f6 f6 ff6 bbbílíl kúkúkú

Álfhólsvegur 45

RúmRúmúmRRúmmgotgotgotgott ot ot oooog vg vg vg vvg el el el skiskiskiskiskikk pulpulpulpupup agtagtagtgagtt 2626 26 26264 f4 f44 f44 mmmmm

Skógarhjalli 23

117 fm 4ra herbergja íbúð

g

Álftamýri 6

FalFallegl  endaídaía búðbúðbb  í í góðgóðó u lyftftuhúu si GóðGóð a a

Kvistavellir 44 íbúð 305

Glæsileg 5-6 herbeergjrgjaa

Holtsgata 32
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2ja – 3ra herbergja
2ja herbergja íbúð á jarðhæð eða í lyftuhúsi 
í Smárum eða Lindum í Kópavogi.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð í Grafarholti.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

2ja  herbergja íbúð á Háaleitisbraut eða 
nágrenni rúmur afhendingartími
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Vantar tvær nýjar eða nýlegar íbúðir 2-3ja 
herbergja í miðbænum í traustu húsi. Má 
vera í sama húsi.  Ákveðinn kaupandi.  
-Nánari upplýsingar gefur Óskar í síma 661-2100 eða  

oskar@miklaborg.is

2ja- 3ja herbergja íbúð í húsi fyrir 60 ára og 
eldri miðsvæðis í Reykjavík. Verð að hámarki 
25 millj.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða  

olafur@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúð (helst í Grafarvogi) 
með miklu áhvílandi.
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða  

halldor@miklaborg.is 

2ja -3ja herbergja íbúð á höfuðborgar-
svæðinu með áhvílandi lánum.

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2ja – 3ja herbergja íbúðum með miklu 
áhvílandi eða fullri yfirtöku.
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða  

helga@miklaborg.is 

3ja – 4ra herbergja
3ja herbergja jarðhæð í Grafarvogi með palli.
-Nánari upplýsingar gefur Heimir: s: 893-1485 eða  

heimir@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við Árskóga. Kostur ef 
bílskýli fylgir með
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Sóleyjarima.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð á Seltjarnarnesi fyrir 
ungt fólk sem er að leita að sinni fyrstu 
eign. Rúmur afhendingartími ef þess er óskað. 
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða  

olafur@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í miðbæ Reykjavíkur.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Smáranum.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við Hvassaleiti VR 
blokkin.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við  Furugrund
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúð í Smára, Linda eða 
Salahverfi Kópavogi
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3-4 herbergja íbúð með miklu áhvílandi í 
hverfum 104-105 og 108 
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

góðri 3ja-4ra herbergja íbúð í Hafnarfirði.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í Víkurhverfinu í 
Grafarvogi, rúmur afhendingartími í boði.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í Seljahverfi.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

3-4ra herbergja íbúð í Grafarholti- 
Grafarvogi fyrir ákveðinn kaupanda
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

3-4ra herbergja íbúð með góðum stofum 
miðsvæðis í Reykjavík, Kópavogi og 
Garðabæ. Kostur ef bílskúr fylgir. Um 
ákveðinn kaupanda er að ræða sem hefur 
þegar selt sína eign.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

4ra – 5 herbergja
4ra herbergja íbúð með bílskúr í Grafarholti.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja með bílskúr í Staðarhverfinu í 
Grafarvogi. Jarðhæð væri kostur. 
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð við Safamýri eða 
Álftamýri má kosta 37-45 milljónir
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð við Furugrund
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð með bílskúr við 
Safamýri.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  
jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð Kópavogi (200) verð allt 
að 25 milljónir 
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

4-5 herbergja íbúð með bílskúr eða litlu 
sérbýli. Póstnúmer 108,103,105
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

4-5 herbergja íbúð á svæði 107 eða 170.  
Helst hæð eða raðhús/parhús.  Afhending þarf 
að vera í október 2013. Ákveðinn kaupandi 
sem er búinn að selja. 
-Nánari upplýsingar gefur Óskar í síma 661-2100 eða  

oskar@miklaborg.is

80-100 fm neðri hæð með sérinngangi og 
bílskúr á höfuðborgarsvæðinu.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða  

olafur@miklaborg.is

Sérbýli 
sérbýli á höfuðborgarsvæðinu með 2 
íbúðum í skiptum fyrir nýlegt raðhús í 
Reykjanesbæ. Verðhugmynd allt að 75 
milljónir og milligjöf allt að 40 milljónir 
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

rað- eða parhúsi í Akrahverfinu Garðabæ, 
sterkar greiðslur og rúmur afhendingartími.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

litlu sérbýli á stór-Reykjavíkursvæðinu í 
skiptum fyrir einbýlishús á Arnarnesi sem 
er 287 fm 
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

litlu sérbýli í Grafarvogi.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

einbýli, rað- eða parhúsi á Seltjarnarnesi 
handa ákveðnum kaupanda. Húsið verður að 
hafa að lágmarki 5 svefnherbergi.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða  

olafur@miklaborg.is

einbýli á höfuðborgarsvæðinu með minnst 
5 herbergjum á verðbilinu 40-50 milljónir 
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

einbýli í eldri hverfum Kópavogs bein kaup 
eða skipti á ódýrari eign í Lækjarsmára 
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

góðu einbýlishúsi á höfuðborgarsvæðinu  
200-300 fm  með góðum bílskúr í 
póstnúmerum 108,105,201,210.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

raðhús eða parhús í Seljahverfi
aukaíbúð væri kostur
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Annað 
Þjónustuíbúð fyrir aldraða við Dalbraut.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

Höfum leigutaka að 2ja herbergja íbúð í 
miðbænum.  Um er að ræða erlendan aðila.  
Langtímaleiga.
-Nánari upplýsingar gefur Óskar í síma 661-2100 eða  

oskar@miklaborg.is

S. 569 7000 miklaborg.is  

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Við leitum að ...
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

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  

Lára Björg Björnsdóttir 
sölufulltrúi
Sími: 841 2333



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

Neðstaleiti 11 - 103 Rvk 
Opið hús í dag mánudag 2.september kl 17:00-17:30. 
Snyrtileg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í litlu 
fjölbýli. Gengið út í skjólsælan garð frá stofu. Stæði í bílageymslu. 
Útsýni yfir Perluna. Þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetning. 
Verð 29,9 millj.

Sogavegur 122 - 108 Rvk 
Opið hús í dag mánudag 2.september kl 17:30-18:00 
Vel skipulagt 222 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr. Frábær staðsetning miðsvæðis í borginni. Stutt í skóla,  
leikskóla, verslanir og þjónustu. Algjör gullmoli. Verð 54 millj.

Leirubakki - 109 Rvk 
Snyrtileg 94 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á jarðhæði í 6 
íbúða fjölbýli. Parket og flísar á gólfi. Verð 25,9 millj.

Sóleyjargata - 101 Rvk 
Einstakt 400fm. hús á frábærum stað í Þingholtunum. Húsið er 
í funkisstíl, teiknað af Einari Sveinssyni arkitekt, og skiptast í 
kjallara, tvær hæðir og þakherbergi með þaksvölum og glæsilegu 
útsýni. Hentar vel sem einbýlishús, gistiheimili eða skrifstofur. Góð 
staðsetning í lítilli lokaðri götu í hjarta borgarinnar. Góð bílastæði 
og stór gróinn garður. Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Austurkór - 201 kóp
160 fm. nýtt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. 
Húsið afhendist fullbúið án gólfefna, lóð verður grófjöfnuð. 
Glæsilegt útsýni. Eignaskipti möguleg. Verð 59,5 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.

Laugavegur - 101 Rvk
75,8 m2, 3ja herb. íbúð með sérinngangi á 2. hæð við Laugaveg. 
Laus til afhendingar strax. Verð 25,9 millj.

Kleppsvegur - 105 Rvk
Falleg og mikið endurnýjuð 87,4 fm íbúð við Kleppsveg. Búið að 
setja hljóðeinangrandi gler á norðurhlið hússins. Verð 23,9 millj.

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

Laugavegur - 101 Rvk
Afar snyrtileg 83 fm 3ja herb. íbúð í nýlegu húsi í miðbæ 
Reykjavíkur. Hentar mjög vel sem hótel íbúð.  
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Blásalir -201 Kóp.
Blásalir, björt  og snyrtileg 3ja herb. íbúð á jarðhæð með sér- 
inngangi. Íbúðin hefur mikið útsýni, verönd í suður. Íbúðin skiptist í 
anddyri, stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og tvö rúmgóð svefn-
herbergi. Verð 28,9 millj.

ATVINNUFASTEIGNIR

Hallveigarstígur - 101 Rvk
872,1 fm veislusalur við Hallveigarstíg. Rúmgott móttökurými.  Stór og fallegur salur, með bar og upphækkuðu sviði, sem rúmar allt að 390 
gesti. Allar nánari uppls. á skrifst.

Auðbrekka - 200 Kóp
1520,9  fm.  atvinnuhúsnæði vel staðsett á horni við Auðbrekku/Dalbrekku  í Kópavogi.  
Um er að ræða tvær jarðhæðir, önnur með aðkomu frá Auðbrekku og hin með aðkomu frá Dalbrekku. Malbikuð bílastæði. Verð 150 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Óskum eftir íbúð í lyftuhúsi í Smárahverfi í Kópavogi

Höfum ákveðinn kaupanda af 3ja herb. íbúð í 108, 105 104 eða 200. Verður að vera í góðu ástandi.



FASTEIGNIR.IS

Sifjabrunnur 18-24  Fjögur raðhús í Úlfarsfelli. 
Stærð frá 183 fermetrum til 213 fm á tveim hæðum. Frábær staðsetning með skemmtilegu 
útsýni yfir dalinn, stórar svalir! Húsið eru í dag rúmlega fokhelt, skilast fullbúið að utan 
með grófjafnaðri lóð. Að innan eru þau einangruð og tilbúin til spörstlunar, rafmagn komið 
að hluta, gert ráð fyrir gólfhita.  Verð frá 33.900.000

Sölumenn verða á staðnum þriðju daginn 3. sept. frá kl 17:30-18.00

Framnesvegur 46 
Opið hús mánudaginn 2. sept kl. 17.00-18.00 

Sérlega falleg íbúð með bílskúr. Íbúðin er 120 fermetrar 
bílskúrinn er 30 fermetrar. Byggingarár 2000  
VERÐ 36.900.000

Barðastaðir 112 Reykjavík.  
Opið hús þriðjudaginn 3. sept kl. 17.30-18.00 
Falleg íbúð með útsýni yfir Korpu golfvöllinn 113.8 fermetrar. 
Bílskúr 24 fermetrar. Byggingarár 2000 
VERÐ : 38.900.000

Björtusalir í Kópavogi  
- Laus strax!!  Sérlega falleg íbúð með bílskúr. 
Íbúðin er 120 fermetrar bílskúrinn er 30 fermetrar. Byg-
gingarár 2000 VERÐ 36.900.000

Hamravík
Glæsilegt einbýlishús á tveim hæðum á frábærum stað 
í Víkurhverfi í Grafarvogi.  213 fermetrar ásamt bílskúr 
36,5 fm. Byggingaár 2002 VERÐ 67.000.000

Góð staðsetning
Studioíbúð / tveggja herbergja íbúðir . 54 fermetrar hvor. 
Svalir. Upprunaleg, þarfnast viðhalds. 
VERÐ. 15.500.000

Tvær nýjar íbúðir. 101 fermetri og 113 fermetri 
VERÐ 25.500.000

LAUS STRAX!! 
Íbúð á efstu hæð. Sér inngangur. Fjögur stór svefnher-
bergi. 122 fermetrar. Byggingarár 1929 
VERÐ 35.900.000

Fullbúið  sumarbústaður
63,7fm + svefnloft í landi Svínhaga, Rangárþingi Ytra.
 Lóðin er 1 ha eignarlóð.150 fm verönd með heitum potti. 
Tvö svefnherbergi. Baðherbergi. Svefnloft, svefnaðstaða 
fyrir 11 manns. Möguleiki miklum leigutekjum tilbúið til 
útleigu. VERÐ 15.900.000

OPIÐ HÚS - Íbúð með bílskúr OPIÐ HÚS - Framnesvegur 

Íbúð með bílskúr

Tvær eins íbúðir í Hátúni

Vatnstígur 101 Reykjavík.

Hamravík Grafarvogi - Einbýli

Hraunbær - 2 íbúðir

Sumarhús í Heklubyggð

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ingólfur Ingvarsson 
Sölumaður 
S. 893 7806

Sigfús Aðalsteinsson 
Sölustjóri 
S. 898 9979

Kristbjörn Sigurðsson
löggiltur fasteignasali
S. 692 3000

OPIÐ HÚS

Vertu vinur 
á Facebook

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.
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Fífuvellir - Hf. - Raðhús
Tvílyft raðhús á tveimur hæðum við Fífuvelli vel 
staðsett í Vallarhverfinu. íbúðarhlutinn er  169,6 fm 
auk bílskúrs sem er 31, fm samtals 201,2 fm.  Eignin 
skiptist m.a. í 4 svefnherb. stofu, eldhús. 2 baðher-
berb. góður bílskúr. Þetta er falleg eign sem vert er 
að skoða. Laust strax. Verð 41,9 millj. 

 
Línakur - Gbæ. - Glæsilegt
Glæsilegt nýlegt endaraðhús með innbyggðum bíl-
skúr samtals 300 fermetrar vel staðsett í Akrahverfi 
í Garðabæ. Mögulegt er að nýta 3ja herb. Íbúð á 
jarðhæð sér þannig að nýtingarmöguleikar hússins 
eru fjölbreyttir.Eignin er afar smekklega innréttuð þar 
sem allt er fyrsta flokks. Tvennar svalir og fallegur 
garður með afgirtum sólpalli,hellulögðu bílaplani og 
fleirra. Eign í sérflokki.

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

 
Kirkjubrekka - Áltanes - Parhús
Glæsilegt 164 fm. parhús á einni hæð með innbyg-
gðum 26 fm. bílskúr. Þrjú svefnherbergi.  Innangengt 
er úr forstofu í góðan bílskúr. Gólfhiti eru í húsinu og 
gólfefni eru flísar. Góð lofthæð er í húsinu ásamt því 
að það er arinstæði í stofu. Góður garður. Falleg eign 
á góðum barnvænum stað. Áhvílandi hagstætt lán. 
Verð 43,9 millj.

Stekkjahvammur - Hf. -  Raðhús 
Mjög gott 227,4 fm. raðhús á tveimur hæðum þar af 
er bílskúr 26,3 fm. Eignin er mjög vel staðsett innst 
í lokaðri götu. Eignin skiptist m.a í  eldhús, stofu, 
borðstofu og þvottahús. Á efri hæð eru þrjú góð her-
bergi, hjónaherb. með fataherb. inn af, baðherb. og 
sjónvarpshol. Á rislofti er gott alrými með geymslum 
inn af. Góður sérstæður bílskúr fylgir eigninni. 
Frábær staðsetning. Verð 44,9. millj.

 
Brunnstígur - Hf. - Einbýli
Fallegt tvílyft einbýli í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Húsið 
er 134,9 fm, bílskúrinn 28 fm auk þess er vinnustofa 
sem er skráð 52,6 fm. húsið stendur á fallegum stað 
miðsvæðis í  Hafnarfirði. húseignin býður upp á mikla 
möguleika. Fallegt íbúðarými, vinnustofa sem getur 
nýst t.d. sem auka íbúð e.t.v. Verð  46 millj. 

 
Melholt - Hf. - Einbýli
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt og vel umgengið 
tvílyft einbýli 143 fm auk 27 fm bílskúr. Mjög fallegur 
garður. Góð staðsetning, örstutt frá Öldutúnsskóla. 
Verð 39,8 millj.

 
Árakur - Gbæ. - Endaraðhús
Fallegt endaraðhús í Akrahverfinu í Garðabæ. Húsið 
er 249,8 fm með bílskúr sem er skráður 29,4 fm,  
eignin skiptist m.a.  5 fín svefnherb. eldhús með 
fallegri innréttingu,  björt stofa og borðstofa, Tvennar 
rúmgóðar svalir.Laust fljótlega. Skipti skoðuð á minni 
eign. Verð. 64,9  millj. 

 
Blómvangur - Hf. - Glæsileg sérhæð
Nýkomin  sérl. falleg nýstandsett efri sérhæð m. in-
nbyggðum bílskúr samtals 162 fm. Allar innréttingar 
og gólfefni hafa verið endurnýjað á vandaðan máta.  
Risloft yfir íbúð sem möguleiki er að innrétta. Hús 
góðu standi. Verð 39,2 millj.

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.

 
Skjólbraut  - Kóp. -  Þríbýli 
Mjög góð 118,7 fermetra efri hæð í þríbýli vel 
staðsett. Húsið er í mjög góðu standi ný nýmálað 
að utan. Eignin er með sameiginlegum inngangi og 
skiptist í forstofu, pall, hol, eldhús, stofu, borðstofu, 
tvö herbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús 
og geymsluloft. Verð 30,9 millj 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. 

 
Straumsalir - Kóp. - 4ra m.bílskúr
Nýkomin sérlega falleg 120 fm. endaíbúð auk 26 fm 
bílskúr í litlu 5.íbúða húsi. Fallegar innréttingar , ný 
gólfefni. Glæsilegt útsýni. Flíslagður bílskúr.  Hús í 
mjög góðu ástandi, klætt að utan. Verð 36,9 millj.

 
Norðurbakki - Hf. - 3ja
Glæsileg 105 íbúð á 2.hæð í vönduðu nýlegu fjölbýli, 
auk stæðis í bílahúsi. Frábær staðsetning. Laus strax. 
Sölumenn sýna. Verð 29,8 millj.

Staðarhvammur - Hf. - 3ja 
Glæsilega nýstandsett 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
í þessu eftirsótta húsi við Staðarhvamm 1. Íbúðin 
er  125,9 fermetar. Sérinngangur og gott aðgengi, 
Sérlega fallegar innréttingar frá Brúnás. Ibúðin er 
vel skipulögð og nýtist öll sérlega vel. Þetta er falleg 
íbúð, Útsýni. Eign sem vert er að skoða. Laus strax.



Stærri eignir

Engimýri - Garðabæ. Fallegt einbýli 

á frábærum stað.

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

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 49,9 milj, allar upplýsingar 
um eignina veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

Holtsbúð - glæsilegt einbýli

Nýkomið í einkasölu glæsilegt 312 fm einbýlishús á 
grónum og barnvænum stað í Garðabænum. Húsið 
er mikið endurnýjað að innan. Parket. 70 fm séríbúð 
á neðri hæð sem að auðvelt er að tengja aðalíbúð. 
Góður tvöfaldur bílskúr. Glæsilegur suðurgarður með 
stórri timburverönd og skjólveggjum. Eign í sérflokki. 
Verð 90 millj. Uppl. veitir Bárður H Tryggvason í 
896-5221.

Hverafold - við Voginn

Nýkomið í einkasölu skemmtilegt 300 fm einbýlishús 
á frábærum stað við Voginn í Grafarvogi. Fallegt útsý-
ni. Glæsilegur bakgarður og góðar verandir. Verð 75 
millj. Uppl. veitir Bárður H Tryggvason s-588-4477.

Austurgerði - Laus fljótlega

238 fm tvílyft einbýlishús með innbyggðri bílgeymslu, 
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. 67 
millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Heiðarás – Mikið endurnýjað

Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 282,6 fm. 
Einbýlishús á góðum stað í Árbænum. Fimm góð 
svefnherbergi. Stórar stofur með miklu útsýni. 
Endurnýjað fallegt eldhús. Garður ný tekinn í gegn. 
Glæsileg eign. V. 74,9 millj. Uppl.og bókun á skoðun 
Sigþór s: 899 9787

Einbýlishús við Heiðargerði í 

Reykjavík

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

Nýbyggingar.

ÚLFARSBRAUT 116 - NÝJAR 

5.HERB. ÍBÚÐIR

Fallegar nýjar ca 145 fm, 5 herb. íbúðir með 4 
svefnherbergjum á 1 og 2 hæð.  Fullbúnar og 
vandaðar íbúðir með öllum eldhústækjum.  Parket 
og flísar á gólfi.  Hvíttlakkaðar innréttingar.  Stæði 
í bílageymslu.  V.39.9m   Allar uppl. gefur Ólafur í 
síma 820-0303.

Sóltín, Reykjavík

Í einkasölu falleg 102,4 fm. 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð á vinsælum stað við Sóltún í Reykjavík.  
Baðherbergi er flísalagt og með baðkari. Tvö góð 
parketlagt svefnherbergi með skápum. Stofa og 
borðstofa eru með parketi. Eldhús með flísum á 
gólfi.Í íbúðinni er þvottahús og geymsla. Útgengt er á 
hellulegða verönd með skjólveggjum. Verð 34,9 milj. 
Uppl. Erlendur  s: 897-0199 / erlendur@valholl.is

Freyjubrunnur. afh. fljótlega.

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

Freyjubrunnur byggingarréttur

Er með þrjú fimm íbúða hús við Freyjubrunn og Lof-
narbrun og parhúsarlóð við Úlfasbraut. Selst saman 
eða í sitt hvoru lagi. Allar upplýsingar um verð veitir 
Ellert 893-4477

Eldri borgarar

Snorrabraut - fyrir 55 ára og eldri

Nýkomin í einkasölu glæsileg 67 fm tveggja herb. 
íbúð á 3 hæð í vönduðu lyftuhúsi. Parket, vandaðar 
innréttingar. Suðursvalir með svalalokun. Húsvörður. 
Lyftuhús. Eign í sérflokki. Verð 22.5 millj. Uppl. veitir 
Bárður í 896-5221.

Falleg útsýnisíbúð við Skúlagötu 

fyrir 60+ með stæði í bílageymslu

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

4ra herbergja

Lækjasmári 6 - glæsileg íbúð á allra 

besta stað. 

Nýkomin í einkasölu 111 fm 4ra herbergja íbúð á 
7.hæð í glæsilegu mjög eftirsóttu lyftuhúsi rétt við 
Smáralind og alla þjónustu. Stæði í bílageymslu 
fylgir (innangengt). Klætt lyftuhús byggt af Húsvirkja 
ehf., með 2 lyftum, vandaðri sameign. Góðar in-
nréttingar, parket, þvottaherb. í íb. Stórar suðvestur 
svalir yfirbyggðar að hluta.  Er nú nýtt sem 3ja herb. 
Laus fljótlega. Selst skuldlaus. Ásett verð 33,8 milj. 
Uppl. veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222

Fífurimi - Grafarvogur

Raðhús á tveimur hæðum.  Þrjú svefnherbergi á efri 
hæð, möguleiki á að bæta við fjórða svefnherberginu 
í risi.  Stofa þaðan sem útgengt er á verönd. Uppl. 
Jón Rafn S: 695-5520

Línakur glæsileg endaíbúð. laus 

fljótlega.

Mjög góð 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

Lækjasmári  4ra herb. m/ stæði í 

bílageymsla.

Mjög góð 4ra herbergja íbúð í 2.hæð. 3 góð 
svefnherbergi og góð stofa. Fallegt eldhús. Þvotthús 
innan íbúðar.Stórar svalir og bílageymsla. Laus við 
kaupsamning. V 31.5 m uppl Sigþór  899 9787.  

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við 

Ennishvarf í Kópavogi

Í einkasölu glæsilega 155,7 fm efri hæð í fjórbýli með 
fallegu útsýni yfir Elliðavatn.  Íbúðin skiptist í þrjú 
herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, eldhús og sto-
fur.  Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórar suður 
svalir. Bílskúr í bílskúralengju.  Verð 43,5 milj, uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heida@valholl.is.

Þórðarsveigur - lyfta- bílskýli

Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á 4.hæð með stæði 
í bílageymslu í lyftuhúsi. þrjú svefnherbergi. Björt og 
góð stofa meðgluggum á fjóra vegu.  Fallegt útsýni. 
V.26,9 m Laus við kaupsamning Uppl.Sigþór s: 899 
9787 

Svarthamrar  sér inngangur

Endaíbúð á 2.hæð með sér inngangi. 4ra  herbergja 
106 fm. Þrjú svefnherbergi  Stofan er parketlögð með 
gluggum á tvo vegu.Suður svalir. Eldhús með hvítri 
innréttingu. Góð staðsetning við hliðina á skóla og 
leiksvæði. Ýmiskonar skipti eru möguleg á ódýrari 
eign, bíl eða einhverju öðru. V 24.9 m. uppl. Sigþór 
s: 899 9787.

Gullengi í Grafarvogi

Falleg 4ra herb. 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, rúmgóðar 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

3ja herbergja

Aðalland með sérinngangi og 

bílskúr

Í einkasölu vel með farin 3-4ra herb. 129,3 fm íbúð, 
þar af 29,7 fm góður bílskúr, í mjög góðu húsi við 
Aðalland í Fossvogi.  Í dag er í íbúðinni tvö svefnher-
bergi og þvottarhús, en möguleiki er á þriðja herber-
ginu með því að setja þvottarvél inn á mjög rúmgott 
baðherbergi.  Stórt eldhús og góð stofa. Útsýni af 
svölum yfir Fossvoginn.  Verð 34,5 milj. uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Atvinnuhúsnæði

Hlíðarsmári - laust.

Mjög gott vel staðsett 141 fm. skrifstofuhúsnæði 
á efstu hæð í vel staðsettu lyftuhúsi, öll sameign 
til fyrirmyndar. V. 21,7m. Nánari uppl. veitir Ellert 
893-4477

Tindar Kjalarnesi

Gott steinsteypt iðnaðarhúsnæði vel staðsett á 
Kjalarnesinu, Eitt stórt rými með innkeyrsluhurð. 
Ymiskonar skipti koma til greina. V 18.9 m. Uppl. 
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ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Einbýlishús á góðum stað í Húsahverfi Grafarvogs

Í einkasölu fallegt 235 fm einbýlishús á 
góðum stað í Húsahverfi Grafarvogs. Efri 
hæð skiptist í eldhús, stofur, herb., baðher-
bergi og tvöfaldan bílskúr. Á neðri hæð 
eru tvö svefnherbergi og sjónvarpsherb. 
baðherb og þvottarhús. Gróinn garður og 
falleg aflokuð verönd með heitum potti. Hús 
sem býður uppá ýmsa notkunnarmöguleika. 
Verð 62 milj, 
Uppl. veitir Heiðar Lögg.fast í s:693-3356 
eða á heidar@valholl.is

Selvogsgrunn 26 - opið hús

Opið hús verður þriðjudaginn 3 sept. 
milli kl. 17.30-18.00. 

Nýkominn í einkasölu 84 fm, fjögurra herb. 
íbúð á jarðhæð í tvíbýli. Skemmtileg íbúð á 
fráb. stað. Sérinngangur. Laus fljótlega.  
Verð 25.0 millj. 

Uppl. veitir Bárður H Tryggvason  
í 896-5221.

Huldubraut 46. Glæsilegt einbýli Kópavogsmeginn við Fossvoginn.

Opið hús nk. miðvikudag 04.sept.  
frá kl 18:00 til 18:30 að Huldubraut 46  
í Kópavogi.

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 sjávarkambinum.  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.
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Vesturgata 21 c 101 rvk
OPIÐ HÚS MÁNUDAG OG  
ÞRIÐJUDAG MILLI 17 00 - 17 30  
Í sölu eða leigu glæsilega 83,3 fm 2ja  
herbergja efri sérhæð í vönduðu húsi, 
 byggt 2006 LAUS STRAX  Verð 31,9 m 
Uppl. gefur Ísak s 8225588

 
Reykjavíkurvegur-einbýli. HF
154,7 fermetra einbýli með skjólsælum  
suðurgarði. Hús sem er í aðlaðandi  
gömlum stíl, hæð, ris og kjallari, í góðu 
 ásigkomulagi og mikið endurnýjað.  
Garður er með heitum potti og 
sólpöllum.v. 33,9 millj. 
Uppl. Guðmundur s. 865 3022

 
Leirutangi - Mos-Einbýli
189,3 fm mikið endurnýjað einbýlishús 
á einni hæð við Leirutanga í Mos-
fellsbæ. Húsið stendur á hornlóð innst 
í botnlanga. Verð 52 millj. 
Nánari uppl. Guðmundur S: 865-3022

 
Ásabraut í Grímsnesi - 
einkasölu fullbúið heilsárshús á 
8.500 fm eignarlóð í Grímsnes og 
Grafningshreppi. Glæsilegt hús 
(steypt) þar sem vandað hefur verið 
til allra þátta.V. 34,8 millj. Uppl. gefur 
Guðmundur s. 865 3022

 
Hörðukór - PENTHOUSE
Í sölu glæsileg PENTHOUSE 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

 
Sóltún  
3ja herb.Falleg 84,9 fm 3ja herbergja 
íbúð í einkasölu með glæsilegu útsýni 
á 6. hæð (efstu) í lyftublokk í Sóltúni. 
Verð 29,8m 
Uppl. gefur Ísak s 8225588

 
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

 
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 

 
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 67 millj. 
Allar upplýsingar Sigurður s 616 8880

 
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.  
Tilboð óskast. Uppl. Ísak 8225588

 
Rauðarárstígur  

-einstakt Tækifæri 
Vorum að fá í sölu tvö verslunarpláss 
sem eru 122,2 fm og 85,3 fm. Húsnæðið 
er frábærlega staðsett og getur hen-
tað fyrir ýmiskonar starfsemi. 

 
Kollafjörður - 2,5 ha. land.
u.þ.b. 2,5 ha skógivaxið/eignarland 
nefnt Lundur í Kollafirði Reykjavík.  
Á landinu er 80 fm timburhús á steink-
jallara, byggt árið 1943 og er komið  
til ára sinna. 

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

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

 
Snorrabraut 
Mjög gott  67,1 fm verslunarhúsnæði á 
jarðhæð/götuhæð á horni Hverfisgötu 
og Snorrabraut. 
Uppl. Ísak s 822-5588 

 
Landsendi 3 Hesthús 
Í einkasölu 177 fm hesthús á einni hæð 
við Landsenda 3 Kópavogi. Húsið er 
steinsteypt og klætt að utan með báru-
járni og bandsagaðri furuklæðningu. 
Verð 23,5 m Uppl. gefur Ísak 822-5588

 
Bæjarlind - Verslunarhúsnæði

Til leigu mjög gott  233,7 fm  
verslunarhúsnæði. Húsið stendur 
á áberandi stað og er með góðri 
aðkomu og bílastæðum. Húsnæðið 
skiptistverslunarsal, lager, kaffistofu 
og salerni. Laust við samning. 

 
Herbergi til leigu
Til leigu herbergi í kjallara 
Þóroddsstaða fyrir nuddara eða því 
tengt.  
Leiga pr mán 30,000.- 
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Seilugrandi – 3ja herb. – Bílskýli
Mjög falleg 105 fm íbúð á 2. hæð á þessum 
góða stað í Vesturbænum. Fallegar innréttingar. 
Parket. Sérinngangur af svölum. Stæði í 
bílageymslu fylgir. Vestursvalir. Laus strax. 
Verð 28,8 millj.

Austur – Kópavogur - Glæsilegar sérhæðir með einstöku útsúni

Höfum til sölu 6 glæsilegar nýjar sérhæðir á einum fallegasta útsýnisstað á höfuð borgar-
svæðinu. Um er að ræða 128 og 138 fm hæðir sem skilast fullbúnar án gólfefna eða 
til búnar til innréttinga. Stórar svalir 16 og 20 fm. Afh. í okt. til des. 2013. 
Verð á tilb. til innréttinga frá 32,4 millj. 
Verð á fullbúnum á gólfefna frá 39,4 millj.

Giljaland – Raðhús – Fossvogur
Mjög fallegt 220 fm raðhús á pöllum neðan við 
götu ásamt 23 fm bílskúr á þessum frábæra 
stað í Fossvoginum. Parket og flísar. Stór og 
fallegur suður  garður með timburverönd. 4 
svefnherbergi. Stórar stofur. Suður svalir.  
Verð 63,9 millj.

Bústaðavegur – sérhæð
Falleg 100,4 fm 3ja til 5 herbergja efri sérhæð 
við Bústaðaveg. Fallegar innréttingar. íbúðin 
var 5 herbergja. Búið er að sameina eitt 
herbergi við stofu og gera annað herbergi að 
opnu vinnuherbergi. Ekki mikið mál er að gera 
hana að 5 herb. aftur. 
Verð 28,3 millj.

Fannafold – Parhús
Glæsileg 127 fm parhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr á frábærum stað í lokaðri 
götu. Mjög fallegar innréttingar og parket. Út 
frá stofu er fallegur laufskáli með flísum á gólfi. 
Fallegt útsýni. Flott eign á góðum stað. 
Verð 38,2 millj

Aðeins 4 íbúðir eftir

Kristnibraut – 4ra herb. – Sérinngangur
Glæsileg 4ra herbergja 143 fm íbúð á 2 hæð 
í fljöbýli. Mjög fallegar innréttingar. Parket. 
Tvennar svalir suður og austur. fallegt útsýni. 
Sérinngangur. Sérlega rúmgóð og flott eign á 
góðum stað. 
Verð 35,9 millj.

Efstihjalli - Kópavogi
4ra herb.Mjög falleg og mikið endurnýjuð 
92,3 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Fallegar 
endurnýjaðar innréttingar og gólfefni, parket 
og flísar. Suðursvalir út frá stofu. Falleg íbúð á 
rólegum og góðum stað í Kópavogi.
Verð 25,9 millj.

Kórsalir 2 stæði – Aukaíbúð
Mjög falleg 3ja til 4ra herb. 116 fm íbúð á 
jarðhæð ásamt fallegri 40 ,7 fm stúdíó-íbúð í 
kjallara. Samtals 157,3 fm. Fallegar innrétt. 
Parket. Íbúðin er skráð 4ra herb. en stofa 
hefur verið stækkuð um eitt herb. Þessi íbúð 
er sérhönnuð fyrir fatlaða. 2 bílastæði. Eitt í 
bílskýli og eitt fyrir framan húsið. Verð 45 millj.

Víðihvammur – Einbýli m/ aukaíbúð
Fallegt og mikið endurnýjað 178,5 fm ein býlis-
hús sem er 2 hæðir og ris. Hæðin og risið er 
ein glæsileg íbúð. Fallegar nýjar innréttingar. 
Nýtt parket. Á jarðhæðinni er falleg stúdíó-íbúð. 
Mjög fallegur ræktaður garður með timbur-
verönd í suður. 31 fm bílskúr fylgir.  
Verð 47,8 millj.
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 TRAÐARLAND

108 Rvk.  260 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum, innbyggður bílkúr, góð stað-

setning og lokaðir götu.  

 
 LJÁRSKÓGAR

109 Rvk.  Einbýli.  Möguleiki á 
aukaíbúð. Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Vandað og gott hús..

 
 EGILSGATA

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

Verð 39,9 millj.   

 
 NORÐURVANGUR

220 HFJ.  202 fm einbýlishús á einni 
hæð.  Tvöfaldur bílskúr.  Frábær stað-
setning við hraunið.  Stórar og fallegar 

sólverandir fyrir framan húsið.  

 
 HLÍÐARVEGUR

200 Kóp. 216,5 fm. Sérhæð á tveimur 
hæðum, innb. bílskúr, stór og fallegur 
garður, timburverönd, heitur pottur. 

 
 ASPARHVARF

203  kóp. Mjög gott raðhús á  tveimur 
hæðum. Rúmgóð herbergi, fallegar 

innréttingar. Falleg og stór lóð.   
Verð 54,9 millj. 

 
 SLÉTTUVEGUR

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

umgengin sameign. Verð 37,0 millj. 
Fyrir 55 ára og eldri.  

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteingasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæm-
darstjóri

 
 SNORRABRAUT

101  Reykjavík.  56 fm. 2ja herb.  
Verð 18,9 millj.  
Fyrir 55 ára og eldri.  

 
 ÁRSKÓGAR

109  Rvk.  Efsta hæð.  76 fm. 2ja herb.  
Gott útsýni.  Hátt til lofts.  

Fyrir 60 ára og eldri.    

55 ára og eldri

55 ára og eldri

60 ára og eldri

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 

GALTALIND
Opið hús í dag  
mánudag  
frá kl. 17:00 til 17:30 
201  Kóp.  Mjög góð 155 fm 
efri sérhæð með innbyggðum 
bílskúr, vandaðar innréttingar, 
möguleiki á 4 svefnherbergj-
um, stutt í skóla og leikskóla, 
Verð 44,5 millj. 

LAUGARÁSVEGUR
 
104  Rey.  200 fm parhús 
á  tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr.  Frábær 
staðsetning neðan götu. 
Verð 65 millj. 

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 33-35 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum.  

Íbúðirnar eru frá 110-150 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Sérlega góð stað-
setning niður við sjávarkambinn með sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum 

svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum 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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS
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Um að ræða stórglæsilegt og vel skipulagt c.a 470 fm. einbýlishús sem 
hefur allt nýlega verið endurnýjað að utan jafnt sem innan. Húsið skiptist 
í tvær hæðir, kjallara og risloft ásamt bílskúr. Húsið var teiknað af Sigurði 
Guðmundssyni árið 1927. Húsið er nýuppgert bæði að innan og utan á afar 
smekklegan hátt. Allar innréttingar og gólfefni eru sérsniðin að húsinu en 
Hallgrímur Friðgeirsson, innanhúsarkitekt, sá um alla innri hönnun þess.
Eftirtaldir fasteignasalar gefa frekari upplýsingar um húseignina 

Kjartan Hallgeirsson 
s.824-9093 
kjartan@eignamidlun.is

Úlfar Davíðsson  
897-9030  
ulfar@remax.is

Einstök eign í Þingholtunum

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800

gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

FAGMENNSKA – REYNSLA – METNAÐUR

NÝHÖFN 5. GARÐABÆ 
OPIÐ HÚS MÁNUDAG FRÁ KL 17:30-18:00
MJÖG GLÆSILEG 156,2 FM FJÖURRA HERBERGJA ENDAÍBÚÐ MEÐ 
GLÆSILEGU ÚTSÝNI ÚT Á ARNARNESVOGINN. ÍBÚÐINNI FYLGIR SÉR 24,7 
FM BÍLSKÚR SAMTALS BIRT SÉREIGN 180,9 FM. EINNIG FYLGJA SÉR 30 FM 
ÞAKSVALIR Í SUÐ-VESTUR OG 10,6 FM SVALIR ÚT AÐ SMÁBÁTA BRYGGJU. 
VERÐ. 54.9 M. ALLAR NÁNARI UPPLS. VEITIR STEINAR S: 898-5254 steinar@
gardatorg.is

GLÆSIBÆR – LAUST STRAX
Mjög vel staðsett 208,5 fm einbýlishús við Glæsibæ, í Reykjavík. Húsið skiptist 
í  139,2 fm  íbúð, 41,3 fm bílskúr og 28,0 fm garðskála. Húsið stendur á mjög 
vel staðsetri 816 fm lóð. Verð 49.0 m. ALLAR NÁNARI UPPLS. VEITIR STEINAR S: 
898-5254 steinar@gardatorg.is

GRUNDARSMÁRI 18. KÓPAVOGI
OPIÐ HÚS MÁNUDAG FRÁ KL 17:30-18:00
GLÆSILEGT MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 254,4 FM EINBÝLISHÚS Á TVEIMUR 
HÆÐUM MEÐ INNBYGGÐUM 27,4 FM BÍLSKÚR SAMTALS BIRT SÉREIGN 281,8 
FM. Í HÚSINU ERU 5-6 SVEFNHERBERGI, TVÖ GÓÐ BAÐHERBERGI, ÁSAMT 
GLÆSILEGU ENDURNÝJUÐU ELDHÚSI MEÐ ÚTGENGI ÚT Á AFGIRTA SUÐUR 
TIMBUR VERÖND MEÐ HEITUM POTTI. VERÐ 79.0 M. ALLAR NÁNARI UPPLS. 
VEITIR STEINAR S: 898-5254 steinar@gardatorg.is

HOLTSBÚÐ 59 
OPIÐ HÚS MÁNUDAG FRÁ KL 17:30-18:30.
Einstakt, fallegt og bjart 255fm einbýlishús með rúmgóðum bílskúr, garðskála 
og vel skipulögðum suður-garði í Holtsbúð í Garðabæ. Neðri hæð gefur 
möguleika á hafa sér íbúð. Húsið er samtals birt 255fm þar af 41,6fm bílskúr og 
22fm garðskáli. Opið hús 2. sept, milli 17:30 til 18:30. Verð 75 mkr. Upplýsingar 
veitir Ragnar, sími: 845 6847 / ragnar@gardatorg.is

GRANDAHVARF MEÐ BÍLSKÚR
UM ER AÐ RÆÐA MJÖG GÓÐA OG VEL STAÐSETTA 124,9 FM HÆÐ MEÐ SÉR 
INNGANGI, ÁSAMT 24,4 FM FLÍSALÖGÐUM BÍLSKÚR. SAMTALS BIRT SÉREIGN 
149,3 FM GLÆISLEGT ÚTSÝNI YFIR ELLIÐAVATN. 11,3 FM FLÍSALAGÐAR SUÐ-
AUSTUR SVALIR. ATH. STUTTUR AFHENDINGARTÍMI. VERÐ 44.9 M. ALLAR 
NÁNARI UPPLS. VEITIR STEINAR S: 898-5254 steinar@gardatorg.is

SÚLUNES GARÐABÆ
VANDAÐ OG VEL STAÐSETT 291.6 FM EINBÝLÍSHÚS ÁSAMT SÉRSTÆÐUM 64 
FM BÍLSKÚR. HÚSIÐ STENDUR Á MJÖG FALLEGRI 1.469 FM EIGNARLÓÐ OG 
ER GOTT ÚTSÝNI FRÁ HÚSINU YFIR KÓPAVOGINN. ALLAR NÁNARI UPPLS. 
VEITIR STEINAR S: 898-5254 steinar@gardatorg.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Búðavað 17-19
Einstök staðsetning 

Upplýsingar veitir Brynjólfur í síma 820 8080.Tölvupóstur binni@remax.is

249m2 parhús með frábæru útsýni yfr Elliðavatn
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Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Naustabryggja 57 íbúð 207

Sogavegur 162

Opið hús í dag kl 17-18
Mjög glæsileg 110,5 fm 4ra herb. Íbúð á 2.h. í lyftuhúsi 
sjávarmegin í Bryggjuhverfinu.  Íbúðin er einstök 
í hönnun og er lýsing í íbúðinni hönnuð af Lúmex.  
Vandaðar innréttingar og gólfefni.  Stórar suður-svalir 
úr stofu með útsýni yfir sundinn.  Skipti möguleg á 
stærri eign t.d. í hverfi 112.  Verð 32,5 m.
Upplýsingar veitir Runólfur s: 892-7798

Fallegt og vel skipulagt parhús á tveimur hæðum á 
þessum eftirsótta stað.  Fallegt útsýni.  Hvor hæð er 
68,5 fm að grunnfleti.  Húsið verður afhent fullbúið 
að utan en tilbúið til innréttinga að innan eða lengra 
komið í samráði við seljanda.  Malbikað plan fyrir 
framan hús.  Verð 45 m.
Upplýsingar á Höfða fasteignasölu í síma 533-6050

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Sími
568 2444

MELBÆR 41, RAÐHÚS, 110 RVK

EINHOLT 2, 3-4 HERB. ÍBÚÐ, 105 RVK

Ingileifur Einarsson 
Löggiltur fasteignasali.

Til sölu vandað 256 fm. raðhús, á þremur hæðum, auk 22,8 fm. bílskúrs í 
lengju. Húsið er kjallari sem er jarðhæð út í garðinn og tvær hæðir. Í húsinu 
eru m.a. 6 svefnh. 3 baðh,  stofa, borðst. og arinstofa á efstu hæð. Tvennar 
stórar svalir auk verandar. Mögulegt að hafa séríbúð í kjallara. Frábær 
staðsetning og útsýni í fremstu röð við Fylkisvöllinn. Verð kr.  55,0 millj. 

Ti sölu 3ja til 4ra herb. 94,9 fm. framúrstefnuleg íbúð á 2. hæð í steinsteyptu 
fjölbýlishúsi alveg við miðbæinn. Skemmtilegt skipulag. Stórar suðursvalir. 
Öll þjónusta í næsta nágrenni.  Íbúðin er kjörin til leigu til ferðamanna og 
getur skapað góða tekjumöguleika. Laus strax. Verð kr. 27,9 millj. 

OPIN HÚS Á NEÐANGREINDUM EIGNUM  
Í DAG MILLI KL. 17.00 OG 18.00

Traust þjónusta í 30 ár

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

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

REYÐARKVÍSL 11 - ENDARAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 19:00 - 20:00. 
Fallegt og vel viðhaldið 223 fm endaraðhús í Ártúnsholtinu. Húsið 
er á tveimur hæðum með fallegu útsýni til vesturs. Bílskúr er 33 fm 
sérstæður. Þrjú stor svefnherbergi. Þrennar stofur og er arinn í sjón-
varpsstofu. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Eignin 
hefur fengið gott viðhald ma. nýl. járn á þaki og fl. Verð 55 millj.

TRÖLLABORGIR 8 - EINBÝLISHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 19:00 - 20:00. 
Glæsilegt 184 fm einbýlishús með góðum bílskúr.  Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi. Sjónvarpshol. Stór bílskúr með millilofti. Glæsilegur 
sólpallur með sturtu, heitumpotti og glæsilegu útsýni. Mikil loftthæð 
innan eignar. Fallegar og vandaðar innréttingar. Glæsilegt hús í alla 
staði. Parket og flísar á gólfum. Verð: 55,9 millj. 

HÆÐARSEL 5 - MEÐ AUKAÍBÚÐ
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 19:00 - 20:00 
Gott 300 fm einbýlishús sem er kjallari hæð og ris í Seljahverfinu í 
Reykjavík. Í kjallara er í dag séríbúð í útleigu auk unglingaherbergis 
með eldhúsi. Á miðhæðinni eru tvær stórar stofur, eldhús og sól-
skáli. Á rishæð eru þrjú svefnh.. 30 fm bílskúr er viðbyggður, undir 
bílskúr er búið að útbúa stórt herbergi. Laus fljótlega. Verð 59 millj. 

Barónsstígur 19 - 3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30  
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). Parket og flísar á gólfum.  
Góð sameign. Að utan hefur húsið nýl. verið lagfært og málað.  
Verð 20,9 millj. 

Gvendargeisli 6 - 4ja herb. með stæði í bílageymslu
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 - 18:30. 
Falleg og björt 105 fm 4ra herbergja íbúð á annari hæð með 
sérinngangi og stæði í bílageymslu í fallegu fjölbýlishúsi. Þrjú stór 
svefnherbergi og björt stofa með suðursvölum. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar á gólfum. Falleg sameign. Gluggar á fjóra vegu.  
Verð 26,7 millj

SÓLBRAUT - SELTJARNARNESI
Vorum að fá í einkasölu gott 143 fm einbýlishús á einni hæð með 
tvöföldum 53 fm bílskúr eða samtals 196 fm á þessum eftirsótta 
stað á Seltjarnarnesinu. Stórar og bjartar stofur. Arinn í stofu. Sól-
skáli. Glæsilegar innréttingar. Stórt svefnherbergi. Glæsilegur garður 
með verönd og heitum potti. Bílskúr er fullbúinn. Verð 66 millj.  

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

DALPRÝÐI - PARHÚS Á EINNI HÆÐ
Fallegt og vel hannað 200 fm parhús á einni hæð með innb. 36,7 
fm bílskúr. Húsið sem eru í byggingu verður afhent fullbúið að utan 
og lóð með náttúrugróðri og sólpalli. Bílaplan verður grófjafnað. 
Að innan verður húsið fokhelt eða tilbúið til innréttinga. Gert er ráð 
fyrir allt að fjórum svefnherbergjum og tveimur stofum. Staðsetning 
er góð við opið svæði.  
Verð: Fokhelt 43 millj. Tilbúið til innréttina 56 millj.

Viðarás raðhús - Skipti á minni eign möguleg
Vorum að fá í einkasölu fallegt 173 fm endaraðhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr á góðum stað í Árbænum. Fjögur svefnher-
bergi og stór og björt stofa. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á 
gólfum. Fallegur garður með veröndum. Bílskúr fullbúinn. Eignin er 
eingöngu í skiptum fyrir minni eign í hverfinu. Verð 49,9 millj.

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

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 svefnherbergi. Björt stofa með vestursvölum, Fallegt 
baðherbergi. Mikið er lagt í innréttingar og lýsingar.  LAUS STRAX. 
Verð 30,5 millj. 

LAUGAVEGUR - VERSLUNAR- OG ÍBÚÐARHÚSNÆÐI
Verslunar- og ibúðarhúsnæði sem er kjallari, hæð og ris. Í kjallara 
er lítið verslunarbil sem er í útleigu í dag. Hæðin og risið þarfnast 
standsetningar og er möguleiki á að vera með tvær íbúðir þar. 
Eignin er laus nú þegar, ekkert áhvílandi. Verð 45 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Save the Children á Íslandi
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TIL SÖLU  
Eyjan GALTAREY  
á BREIÐAFIRÐI  
(HVAMMSFIRÐI) 
Fastanr. 211-6637, 
Stærð eignarinnar er ca. 8,8 ha. eyjunni fylgja tveir klettar  
( flögur-smáeyjar) og Stelkshólmi, talsvert varp er í eyjunni s.s. 
Lundi,Gæs,Mávar,Svartbakur ofl.ofl. við eyjuna er einnig Selur. Eyjan 
er vel gróin og falleg. Eyjan liggur í vestur af jörðinni Straumur og út frá 
Narfeyri. Stutt til Stykkishólms.

Fasteignasala

Stykkishólms

Sverrir Kristjánsson, löggiltur fasteignasali

Ægisgötu 11 – 340 Stykkishólmi – Sími: 567-6688 – Gsm: 896-4489 

Galtarey séð til norðurs.

Til sölu gisti-
heimilið  Milli Vina 
að Hvítárbakka 
III í Borgarfirði, 
sem er í um 90 
km fjarlægð frá 
Reykjavík.  Um er 
að ræða rekstur 
gistingar, matsölu  og allt sem rekstrinum tilheyrir.  Gistiheimilið er 
rekið í  179,1 fm húsi  ásamt  bílskúr.  Húsið stendur á 1,5 ha eignarlóð.   
Það hefur verið leigt út bæði fyrir 12 til 16 manna hópa og fyrir 
einstaklinga .  Í húsinu eru 6 tveggja manna herbergi með góðum rú-
mum og fallegum innréttingum.  Í kringum húsið er garður með heitum 
potti.  Í bílskúrnum er stórt snókerborð í fullri stærð.  Gistiheimilið er 
mjög miðsvæðis, stutt í helstu náttúruperlur Borgarfjarðar.  Húsið og 
lóðin bjóða upp á ýmsa stækkunarmöguleika.  Ásett verð á rekstur 
og eignir er kr. 38 millj. Skoða má heimasíðu til að fá betri mynd af 
staðnum; www.millivina.is  

Nánari upplýsingar hjá  
maria@fasteignamidstodin.is og í síma 899 5600

Milli Vina að Hvítárbakka III  
í Borgarfirði

Bjarkargata - virðulegt hús í nágrenni Tjarnarinnar.

Einstakt útsýni!

Mjög glæsilegt og vel með farið hús á þessum einstaka stað í miðbæ Reykjavíkur. Heildar stærð hússins er 243,3 fm.  
Í dag skiptist húsið í tvær 3ja herbergja íbúðir, risloft með tveimur herbergjum og tveggja herbergja íbúð í kjallara.

 Húsið er laust nú þegar  Verð 79,8 millj. 
 Eftirtaldir fasteignasalar gefa frekari upplýsingar um húseignina 

         

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.isÞóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Um 100 km frá Reykjavík. Góður húsakostur: 139,3 fm íbúðarhús ,  
32 hesta hesthús, hlaða og f.l. Landið hentar vel til ferðamannaþjónustu, 
hrossaræktar og hvers kyns útivistar.  Hægt er að skipuleggja frábærar 
sumarhúsalóðir við Hrútsvatn.  Jörðin er 43ha vel gróin, tún, trjárækt  
og beitiland. Hallar á móti suðri með afar fallegu útsýni. m.a. til  
Heklu og Eyjafjallajökuls. Sölumaður Þóroddur s. 868-4508

Jörðin Ásmúli í Ásahreppi í Rangárvallasýslu

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi
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Sigrún Grendal hefur dansað 
nánast sleitulaust frá fimm 
ára aldri og afródans síðan 

hann var fyrst kynntur hér á Ís-
landi. Hún hefur farið nánast ár-
lega til Gíneu síðustu fimmtán árin 
til að dansa og kynnast gíneskri 
menningu. „Ég stofnaði Afróskóla 
Sigrúnar Grendal árið 1999 og hef 
kennt afródans síðan þá bæði hér-
lendis og á Norðurlöndunum.“ 
Sennilega hefur enginn Íslending-
ur dansað afró jafn lengi og hún.

Sigrún er hvergi nærri hætt 
að kenna Íslendingum að dansa 
og ætlar að bjóða upp á ósvikna 
afríska stemmningu í Sporthúsinu 
í haust ásamt því að vera með lif-
andi tónlist í tímunum. 

Námskeiðið hefst 10. september 
en það eru fjórir kennarar úr Afró-

skóla Sigrúnar Grendal sem munu 
sjá um kennsluna með Baba Ban-
goura í fararbroddi. Baba er frá 
Gíneu í Vestur-Afríku og er með 
virtustu og eftirsóttustu danskenn-
urum og kóreógröfum í sínu landi. 
Hann stjórnaði m.a. danshópnum 
Sourakhata sem hlotið hefur viður-
kenningar fyrir frábærar og metn-
aðarfullar sýningar. Baba dansaði 
m.a. í vinsælli sýningu, „AFRIKA 
AFRIKA“, sem sýnd hefur verið 
undanfarin ár í London og Þýska-
landi. Hér er því kjörið tækifæri til 
að læra afródans eins og hann ger-
ist bestur.

„Í tímunum verður lögð áhersla 
á að þátttakendur upplifi ósvikna 
afríska stemningu þar sem leys-
ist úr læðingi ótrúleg orka og gleði 
við að hreyfa sig eftir trylltum 

trommuslætti meistara Bangoura.“ 
Ekta afrískar hreyfingar og spor 
eru undirstaðan í upphituninni 
sem felst í því að undir búa líkam-
ann undir sjálfan afró dansinn sem 
síðan er kenndur.

„Afró eru miklir brennslutímar 
sem hæfa fólki á öllum aldri. Afró-
dansinn getur verið mjúkur og seið-
andi og einnig kraftmikill og orku-
ríkur. Dansinn gefur hverjum og 
einum svigrúm til að njóta sín á 
eigin forsendum, jafnt vönum sem 
óvönum,“ segir Sigrún að lokum.

Afrísk stemning og 
trylltur trommusláttur
Sigrún Grendal mun ásamt fleiri kennurum kenna ósvikinn afródans í 
Sporthúsinu í vetur en í tímunum verður einnig lifandi tónlist.

Bára Hilmarsdóttir, 
miðill og líkamsræktar-
kennari, sló heldur betur 
í gegn með nýjum nám-
skeiðum í vor þar sem 
hún lagði mikla áherslu á 
samvinnu huga og líkama 
til að ná árangri. Bára 
hefur lengi kennt hug-
leiðslu og blandaði henni 
á skemmtilegan hátt inn í 
námskeiðin. Námskeiðin, 
sem heita einfaldlega 
Hugsaðu þig í form, hefj-
ast að nýju þann 9. og 10. 
september.

BÁRA SLÆR Í GEGN

Það var í ársbyrjun 2008 sem við bræðurnir keyptum rekstur 
Sporthússins. Á þessum tíma hefur mikið gerst, bæði í samfé-
laginu og ekki síður í rekstrinum. Strax í upphafi var það ætlun 

okkar að gera þessa stærstu líkamsræktarstöð landsins að leiðandi 
aðila á markaðnum og um leið að byggja upp sterkan og arðbæran 
rekstur. Núna, tæpum sex árum seinna, hefur margt gerst og við telj-
um okkur á réttri leið. Á þessum tíma hefur Sporthúsið breyst úr því 

að vera tækjasalur og fótboltavellir yfir í það að 
verða stærsta námskeiðastöð landsins með tíu 
sérútbúna námskeiðasali. Hér er einnig búið 
að opna sjúkraþjálfun, kírópraktorstofu, nudd-
stofu, snyrtistofu, verslun og fleira. 

Flest þau verkefni sem við höfum ráðist í 
hafa gengið vel en því miður gengur auðvitað 
ekki allt upp. Við höfum þó það mottó að fram-
kvæma hlutina og sætta okkur við að gera mis-
tök.

Þrátt fyrir að búið sé að ráðast í mörg stór 
og kostnaðarsöm verkefni á þessum tæpu sex 
árum hefur rekstur Sporthússins aldrei gengið 
betur. Því höfum við nú ráðist í stærsta verkefni 
okkar til þessa, en það er  að endurnýja stór-

an hluta tækjabúnaðarins hjá okkur. Fjárfesting okkar í nýjum tækja-
búnaði er upp á nærri 200 milljónir króna og vonumst við til að tækin 
verði tilbúin til notkunar um miðjan október næstkomandi. Allur 
tækjabúnaðurinn er frá ítalska fyrirtækinu Technogym, langstærsta 
og jafnframt þekktasta framleiðanda líkamsræktartækja í heimin-
um. Tækin frá Technogym eru þekkt fyrir gæði, hönnun og útlit og 
skora nánast undantekningarlaust best allra í samanburði við önnur 
líkamsræktartæki. Technogym hefur yfirburðahlutdeild á markaði á 
heimsvísu.

Við ætlum þó ekki einungis að skipta út núverandi tækjabún-
aði, heldur ætlum við einnig að opna „nýja líkamsræktarstöð“. Stöð-
in verður í núverandi húsnæði í Kópavoginum, en með séraðgangi 
og búningsaðstöðu. Þetta gerum við til þess að svara kalli þeirra sem 
treysta sé ekki til að æfa í þeim hraða og látum sem fylgja stórum 
líkamsræktarsal. Stöðin verður búin öllum þeim búnaði sem gengur 
og gerist í hefðbundinni líkamsræktarstöð, auk þess verður þar mikill 
tækjabúnaður tengdur endurhæfingu og sjúkraþjálfun. Fyrirhugað er 
að þessi nýja stöð verði opnuð í lok desember.

Helsti styrkur Sporthússins liggur þó í þeim frábæra starfsanda sem 
myndast hefur í stöðinni. Innan veggja Sporthússins Kópavogi starfa 
nú um 180 manns og hefur starfsandinn aldrei verið betri.

Markmið Sporthússins er að bjóða þeim upp á framúrskarandi að-
stöðu sem vilja ná árangri með æfingum og líkamsrækt. Við leggjum 
áherslu á jákvætt og gott viðmót starfsmanna, tækjabúnað sem ávallt 
er í lagi og gert hratt við þegar eitthvað bregst, góð þrif, góðar sturtur, 
jákvæða upplifun, árangur og smá húmor. Áherslan hefur ekki verið á 
íburð og yfirbyggingu.

Við hvetjum alla til þess að koma og skoða aðstöðuna hjá okkur. 
Ráðgjafar okkar taka glaðir á móti þér og sýna þér hvað við höfum upp 
á að bjóða.

Það verðurer sérstaklega ánægjulegt að taka á móti öllum þeim 
sem voru í Sporthúsinu fyrir breytingar og verða vitni að viðbrögðum 
þeirra við breytingunum.

Í Sporthúsinu geta ALLIR fundið eitthvað við sitt hæfi!

Ár framkvæmda 
og fjárfestinga

Þröstur Jón Sigurðsson, 
eigandi Sporthússins.

NÁMSKEIÐSLÝSING: 
Skemmtilegir tímar þar sem æfingarnar eru mjög fjölbreytilegar. Hver og einn 
vinnur eftir sinni getu og að sínu markmiði, jafnt líkamlega sem andlega. 
Lögð verður áhersla á góðar teygjur og hugleiðslu eftir hvern tíma. Þar munu 
þátttakendur læra hvernig hugurinn getur haft áhrif á mótun líkamans og 
hvernig hægt er að beina huganum að því að hafa gaman af líkamsrækt, 
heilsu og heilbrigðu líferni. 
Lögð verður áhersla á bæði líkamlegt og andlegt heilbrigði á sama tíma. 
Þjálfari, sem er miðill, mun einnig nota miðilshæfileika sína til að meta og 
sjá hvað hver og einn getur gert betur til að ná hámarksárangri. Munurinn á 
námskeiðunum Kraftur og Mýkt er eins og nöfnin bera með sér sá, að meiri 
kraftur er settur í æfingarnar á námskeiðinu Kraftur og farið verður mýkra í 
æfingar á námskeiðinu Mýkt. 

Námskeiðið var frábært, hefði mátt 
vera þrisvar sinnum í viku. Kem svo 
sannarlega aftur.

Ég er mjög ánægð með námskeiðið og hefði 
svo gjarnan viljað byrja strax aftur en svona 

er það þegar sumarið kemur. Mér finnst frábært 
hvað tímarnir eru fjölbreyttir og þó að hugleiðslan 
sé stutt hefur hún mjög mikið að segja.

OPNUNARTÍMI 
SPORTHÚSSINS
Mánud.-fimmtud. 
05.50-23.30 

Föstudaga 
05.50-22.30 

Laugardaga 
08.00-19.00 

Sunnudaga 
09.00-22.30 

Tækjasalur lokar 
30 mínútum fyrr

Nánari upplýsingar og 
fyrirspurnir sendist á 
gunnhildur@sporthusid.
is eða í  síma 564-4050 



Sporthúsið MÁNUDAGUR  2. SEPTEMBER 20134

Gunnhildur 
Þráinsdóttir, 
deildarstjóri nám-
skeiða og hóptíma

Spennandi 
námskeið 
framundan

Hjá okkur í 
Sporthúsinu eru 

spennandi tíma fram 
undan í vetur og úrval 
námskeiða hefur aldrei 
verið meira. Námskeið-
in verða kennd af þaul-
reyndum kennurum þar 
sem vandaðir kennslu-
hættir verða í fyrirrúmi. 
Áhersla verður lögð á lík-
amlega og andlega upp-
byggingu og einnig á að 
fólk nái persónu legum 
markmiðum. Náðu 
árangri og skemmtu þér 
með okkur í Sporthúsinu 
í vetur!

 Afró
10. september NÝTT
„Upplifðu ósvikna afríska 
stemmningu þar sem leys-
ist úr læðingi ótrúleg orka og 
gleði við að hreyfa sig eftir 
trylltum trommuslætti.“

 Crossfit 
grunnnámskeið
11. september
„Örugg og fagleg þjálfun sem 
eflir heilsu og atgervi fólks til 
frambúðar.“

 Krakka- og unglinga-
þjálfun Crossfit
10. september
„Í krakka- og unglingaþjálfun 
Crossfitsport vinnum við fyrst 
og fremst með líkamsþyngd 
þátttakenda og leggjum allt-
af höfuðáherslu á öryggi og 
heilsu þeirra.“

 Dansskóli Birnu 
Björns
9. september
„Vandað og spennandi dans-
nám fyrir alla aldurshópa.“

 Mömmu- og með-
gönguleikfimi
2. og 3. september
„Markviss og örugg líkams-
rækt fyrir nýbakaðar mæður 
og konur á meðgöngu.“ 

 Happy yoga
12. september
„Frábært æfingakerfi sem 
sameinar bætt heilsufar og 
aukna hamingju.“ 
 

 Hot yoga ÁSKORUN
9. september
„Við skorum á þig að stunda 
hot yoga fimm daga vikunnar 
í fjórar vikur og þú munt sjá 
og finna einstakan árangur.“

 Hópátak Valdísar
9. september
„Hörkunámskeið fyrir konur/
stelpur sem vilja mikið aðhald 
í þjálfun og mataræði.“

 Hópþjálfun – nýtt 
námskeið hefst í 
hverri viku
„Öflugt námskeið með tveim-
ur þjálfurum fyrir konur og 
karla sem vilja æfa í skemmti-
legum hópi fólks.“

 Hugsaðu þig í form
9. september
„Námskeið sem sameinar 
huga og líkama undir leiðsögn 
þrautreynds líkamsræktar-
kennara og starfandi miðils.“

 Í form með Sóleyju
9. september 
Góð og skemmtileg líkams-
rækt fyrir konur. Það liðkar, 
byggir upp og styrkir þig frá 
toppi til táar.“

 Pilates
10. september
„Æfingar sem lengja, styrkja 
og stæla líkamann.“  

 Power burn
9. september
„ Ei nstak l i ngsmiðuð og 
árangurs rík hópeinkaþjálfun.“  

 TRX bjöllur
9. september
„Blanda af þremur vinsælustu 
æfingakerfunum í dag; TRX, 
ketilbjöllum og tabata.“ 
 

 Rope yoga
12. september
„Æfingar sem styrkja alla 
vöðvahópa líkamans með 
áherslu á kvið-, bak- og lær-
vöðva. Rope yoga eykur einnig 
brennslu og linar bakverki.“ 

 Sterkasta kona 
Íslands  þjálfun
14. september
„Farið yfir og æft fyrir keppn-
ina Sterkustu konur Íslands 
sem verður haldin 9. nóvem-
ber.“

 Weigh to go
10. september
„Fyrir konur/stelpur sem vilja 
öruggan árangur. Strangt 
matar æði, stíf þjálfun og 
skyldumæting sex daga vik-
unnar.“

Sporthúsið á facebook
Fylgstu með okkur á Facebook – við erum í gjafastuði 
þessa dagana.

Glæsilegir kaupaukar með öllum 12 mánaða kortum hjá Sporthúsinu.



fasteignir

Frábært skrifstofuhúsnæði, veislusalur og kjallari, samtals 582,9m2. 
Húsnæðið stendur við Hafnargötu í Keflavík. Húsnæðinu hefur verið 
vel við haldið og er í góðu ástandi. Húsnæðið er tilbúið til notkunar eins 
og það er en einnig er þetta frábært tækifæri til þess að breyta þessu 
húsnæði í „Gistiheimili“. Byggingarréttur er fyrir tvær hæðir ofan á 
húsið. Sjá myndir og nánari lýsingu á www.fastko.is  Verð kr. 53 milj. 

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá.

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

gunnlaugur@fastko.is    www.fastko.is

Aðalfundur
Náttúruverndarsamtaka
Íslands

Aðalfundur Náttúruverndarsamtaka Íslands verður haldinn 
mánudaginn 9. september í Reykjavíkurakademíunni, 
Hringbraut 121, 4. hæð og hefst fundurinn kl. 20.00. 
Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf. 
Sjá www.natturuvernd.is

AUGLÝSING UM ÚTBOÐ
Umhverfissvið Mosfellsbæjar, óskar eftir tilboðum í verkið:

Hlégarður
Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í endurnýjun á ytra 

byrði veggja á Hlégarði.Um er að ræða niðurrif núverandi 
klæðningar, ísetningar glugga og múrkerfi.

Helstu magntölur:
• Niðurrif Steniklæðningar           270 m2
• Ísetning glugga                            45 stk
• Múrkerfi                                        490 m2

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í þjónustuveri Mos-
fellsbæjar Þverholti 2  á 2. hæð frá og með þriðjudeginum 
3. september eftir kl: 13.00
Tilboð verða opnuð þann 17. september kl. 14:00 á bæjar-
skrifstofum Mosfellsbæjar,  2 hæð, Þverholti 2 að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem sem þess óska.
Verkinu skal að fullu lokið í ágúst 2014.

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um nýtt 
deiliskipulag í Reykjavík

Í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi 
í Reykjavík.

Einholt – Þverholt 
Tillaga að nýju deiliskipulagi á reitnum Einholt- 
Þverholt sem afmarkast af Einholti, Háteigsvegi, 
Þverholti og Stórholti. Tillagan felur í sér uppbygginu 
íbúða á suðurhluta reitsins. Afmörkun er um miðlínu 
gatna.
Til austurs og suðurs er íbúðabyggð en til vesturs 
og norðurs er blönduð byggð, íbúðir og þjónusta. 
Tillagan gerir ráð fyrir uppbyggingu íbúðabyggðar á 
3 – 5 hæðum á suðurhluta reits en norðurhluti reits 
er að mestu óbreyttur. Á suðurhluta reits er gert ráð 
fyrir fjölbreyttum gerðum íbúða og bílgeymslum á 
tveimur hæðum í kjallara. Áætlaður fjöldi íbúða er 
200 -235 og gerir deiliskipulagstillagan ráð fyrir einu 
bílastæði á íbúð. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillaga liggur frammi í þjónustuveri  Reykjavíkurborgar 
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 
– 16:15, frá 2. september 2013 til og með 14. 
október 2013. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu 
sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig 
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér 
tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við 
tillöguna skal skila skriflega til umhverfis- og 
skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa eða á netfangið 
skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 14. október 
2013. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 2. september 2013
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

tilkynningar

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS



BÍLAR &
FARARTÆKI

KIA Sorento ex classic 2,2 197hö. 
Árgerð 2011, ekinn 39 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.990.000. 
Rnr.990536.

MERCEDES BENZ Cls 63 amg 
brabus. Árgerð 2007, ekinn 48 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 9.900.000. 
Rnr.990489.

LEXUS Rx 400 hybrid. Árgerð 2007, 
ekinn 84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.190.000. Rnr.990332.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

SKODA OCTAVIA 1.9 TDI Ambiente 
Combi. Árgerð 07.07, ekinn 85 Þ.KM 
,TOPP EINTA ,er á staðnum, DÍSEL, 5 
gírar. Verð 2.290.000. Rnr.155115.

RANGE ROVER EVOQUE DINAMIC 
. Árgerð 11.12, ekinn 21 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur ,glerþak,20”felgur og 
fl.. flottur bíll er á staðnum. Verð 
10.790.000. Rnr.155124.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

MMC Pajero intense+. Árg. 2007, 
ek. 97 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.leður, 
krókur, ný dekk. Verð 4.690.000. 
Rnr.321481.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

 Bílar til sölu

Til sölu glæsilegt eintak af 
Mercedes Benz C32 AMG 
árg 2002. Einn með öllu, 380 
hestöfl,benzín,Sjálfskiptur,leður,gott 
sand,hiti í sætum o.m.fl. Ek.185 þús. 
Verð Kr.2.2M Uppl.í síma 8403218

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 
eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

VW - SKODA - VARAHLUTIR 

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

SMÁPARTAR.IS
Eigum 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

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

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Bókhald

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

 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. 868 5171 
& egillsverris@gmail.com

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

MÚRVIÐHALD S. 770 4520
HÚSAVIÐHALD - 
NÝBYGGINGAR

Allar múrviðgerðir - Steining 
- Múrarar - 

Áratuga reynsla. 

Smiðir - Málarar - 
Háþrýstiþvottur.

GS múrviðhald ehf.
Netfang: murvinna@gmail.com

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

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

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

 Spádómar

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM 
ÞEIR SEM FARNIR ERU 

SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ 
ÞÍNA.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Til sölu

Rétt loftræsting lækkar rakastig, 
bætir loftið og dregur úr líkum á 
myglusvepp. Íshúsið ehf www.viftur.is 
S:566 6000.

MILD MORGUN- OG 
KVÖLDBIRTA

Fallegir saltkristalslampar í miklu 
úrvali. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 
200 Kópavogi. Opið mán-fös: kl 14-18. 
Sími 517-8060. www.ditto.is

Lausfrystar, kæli- og frystiklefar. 
Hægt er að fá klefana með eða án 
vélakerfis. Íshúsið ehf, www.ishusid.is 
,S:566 6000.

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

Save the Children á Íslandi

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

Hringhella 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 535 2550
info@hafnarbakki.is • www.hafnarbakki.is

Vorum að fá í sölu nokkra vel með farna 40 feta hágáma.
Eigum líka 20 feta gáma í venjulegri hæð.
Báðar gerðir með gild flutningsskírteini.

SKIPAGÁMAR

TIL SÖLU!



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854 

www.siggaogtimo.is

 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

 Fæðubótarefni

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

 Heilsuvörur

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

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

 Námskeið

SILFURSMÍÐI VÍRAVIRKI
Námskeiðinn byrja 3. sept.,þar er 
smíðað úr silfri og unnið með íslenska 
steina og einnig kennt íslenskt 
víravirki. Kennari er lærður gullsmiður. 
Örfá pláss laus. Viva skart. Vífill 
Valgeirsson.Uppl. í s. 823-1479.

 Ökukennsla

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

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

TILKYNNINGAR

 Fundir

FYRSTI FÉLAGSFUNDUR 
VETRARINS VERÐUR Í 
BÍÓSALNUM Á HÓTEL 

NATURA (LOFTLEIÐUM) KL. 
20:00 Í KVÖLD.

Á dagskrá verða innanfélagsmál 
og kynning á stórsýningu 

Ferðaklúbbsins í Fífuni 13 - 15 
sept næstkomandi. 

Einnig verður opin umræða um 
starfsemi klúbbsins á komandi 

starfsári.
Stjórnin

 Einkamál

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu 3 herb. íbúð í 105 laus strax, 
155þ. á mán. 2 mán fyrirframm plús 
trygging S. 824-6963.

KLAPPARSTÍGUR -101
Til leigu næstu 4 mánaða er 3ja 
herbergja íbúð í lyftuhúsnæði á mjög 
góðum stað í miðbænum. Farið er 
fram á tryggingu; bankaábyrgð að 
andvirði 3 mánaða leigu. Leigan er 
225 þ. á mán. og er hússjóður, hiti 
og rafmagn innifalið í leiguverðinu. 
Fyrirspurnir sendist á gummik12@
hotmail.com

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

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

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

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARF.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S: 499 3070, www.solbakki.com

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

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

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

 Atvinnuhúsnæði

HÚSVAGNA OG HÚSBÍLA 
EIGENDUR

Til sölu tvö mjög hagkvæm 51,6 m2 
frístundabil. Milliloft. Lofthæð: 3,9 m. 
Hurð 3,6 m. Góðir gluggar. Sýningarbil 
á staðnum. Facebook/Steinhella 14. 
S: 660-1060

VERSLUNAR EÐA 
VEITINGAHÚSNÆÐI 

MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlavegi 4 - 8 (gamla 
Toyotahúsinu) Til leigu 

300- 700 fm verslunar eða 
þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleiraa, greið 
aðkoma að húsnæðinu, frábært 

auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Sverrir í s. 661-7000

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlagegi 6 og 8 (gamla 
Toyotahúsinu) 150 - 750 fm 

húsnæði sem hægt er að nýta 
sem lagerhúsnæði, fyrir léttan 
iðnað eða verkstæði. Öflugt 
loftræstikerfi, niðurföll með 

olíugildrum, stórar innkeyrsludyr, 
allt að 4 metra lofthæð, 

greið aðkoma að húsnæðinu, 
matvöruverslanir, veitinga og 

kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Sverrir í s. 661-7000

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlavegi 8 (gamla 
Toyotahúsinu) 20 - 50 fm vel 
staðsettar skrifstofur, einnig 
skrifstofuhæðir 3 - 400 fm 

með glæsilegu útsýni, fjölmörg 
bílastæði, greið aðkoma að 

húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri. 

Möguleiki á að leigja stakar 
skrifstofur eða heila hæð.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sverrir í s. 661-7000

ATVINNA

 Atvinna í boði

HOUSEKEEPERS
Apartment Hotel in 101 Reykjavik 
seeks fulltime and parttime 
housekeepers. Please send 
applications to: headhousekeeper@
apartmentk.is

WILSON‘S PIZZA LEITAR 
AF STARFSFÓLKI Í 

EFTIRFARANDI STÖÐUR.
Pizzabakara - Sendla - afgreiðslu 
í lúgu (Drive in Vesturlandsvegi) 

- símsvörun.
Áhugasamir vinsamlegast 

sendið umsókn með ferilskrá á 
netfangið: atvinna@wilsons.is

Óskum eftir fólki í úthringistarf. 
Hentar vel sem aukastarf. Föst laun 
og bónusar í boði. Uppl. gefur Ágúst í 
770-2277 og agust@tmi.is

FRAMREIÐSLA
Hlutastarf eftir kl. 19 við framreiðslu. 
Upplýsingar gefur Ásta í síma 891 7087.

BÍLSTJÓRI - DREIFING Á 
VÖRUM

Okkur vanta íslenskumælandi 
starfsmann, hjá fyrirtæki í 
matvælaframleiðslu í Hafnarfyrði. 
Umsóknir sendis á svavar@gunnars.is

Nettó í mjódd óskar eftir 
starfsmönnum í fullt starf, dagvinna 
og næturvinna. Íslenskukunnátta 
skilyrði. Tekið er á móti umsóknum á 
staðnum milli kl. 11-15 í dag mánudag 
og þriðjudag.

Guesthouse in Reykjavík is requesting 
employee in housekeeping. Applicant 
must be well organized, discliplined 
and hard working. Driving license is 
desirable. Please send your application 
to: stefan@welcome.is

Óska eftir vönum rafvirkja eða 
rafvélavirkja. Fjölbreytt starf, góð laun 
í boði. Uppl. í s. 898 0206 eða rkraf@
internet.is

 Viðskiptatækifæri

Til sölu: Einkahlutafélag sem á og 
rekur vefverslun. Fyrirspurnir sendist á 
postval@postval.is

Mat á umhverfisáhrifum 
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um  

matsskyldu framkvæmdar  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar  
framkvæmdir skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum  
samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum  
nr. 106/2000 m.s.br.  

•  Lagning    66     kV j    arðstrengs í Fáskrúðsfirði 
 og 132    kV   jarðstrengs í Reyðarfirði og Eskifirði. 
•  Neskaupstaðalína 2. Lagning jarðstrengs 
 frá Eskifirði til Neskaupstaðar. 
 
Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 
166, 150 Reykjavík. Þær er einnig að finna á heimasíðu  
Skipulagsstofnunar:  
www.skipulagsstofnun.is. 
 
Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála  
og er kærufrestur til 1. október 2013.

Ofangreindar tillögur verða til sýnis á Skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð 
frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 3. 
september 2013. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Athugasemdir 
eða ábendingar skulu hafa borist skriflega Skipulags- og byggingardeild eigi síðar en kl. 15:00 
þriðjudaginn 15. október 2013. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast 
samþykkir tillögunni.

Skipulagsstjóri Kópavogs

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Kópavogi

kopavogur.is

Boðaþing 1-3. Breytt deiliskipulag.

Versalir 3. Gerpla. Breytt deiliskipulag

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga THG HG
arkitekta að breyttu deiliskipulagi við Boðaþing 1-3. Í breytingunni felst að byggin-
garreitur fyrirhugaðs fjölbýlishúss lengist  um 0,6 m til vesturs og 2,4 m til austurs og 
reiturinn er færður 1,4 m til suðurs þ.e. að Boðaþingi 5. Grunnflötur hússins stækkar 
úr 850 m2 í 905 m2. Fyrirkomulag bílastæða á lóð breytist. Tillagan er sett fram á upp-
dætti í mkv. 1:1000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 19. júlí 2013. Nánar 
um tillöguna vísast til kynningargagna.

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga skipulags- 
og byggingardeildar Kópavogs að breyttu deiliskipulagi við Versalir 3. Í breytingunni 
felst heimild til að byggja við austurhlið núverandi íþróttasalar Gerplu liðlega 600 m2 
að grunnfleti og um 1.200 m2 að samanlögðum gólffleti. Vegghæð er áætluð um 9 m 
og hámarkshæð allt að 10,5 m miða aðkomuhæð. Tillagan er sett fram á uppdætti í 
mkv. 1:2000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 23. júlí 2013. Nánar um 
tillöguna vísast til kynningargagna.

tilkynningar
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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
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SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT
2. óskipt, 6. frá, 8. mánuður, 9. 
farvegur, 11. tveir eins, 12. laust bit, 
14. framvegis, 16. berist til, 17. þjálfa, 
18. drulla, 20. persónufornafn, 21. 
málmur.

LÓÐRÉTT
1. þungi, 3. 950, 4. peningar, 5. tugur, 
7. fáskiptinn, 10. dorma, 13. frjó, 15. 
kviður, 16. hryggur, 19. kyrrð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. allt, 6. af, 8. maí, 9. rás, 
11. uu, 12. glefs, 14. áfram, 16. bt, 17. 
æfa, 18. aur, 20. ég, 21. króm. 
LÓÐRÉTT: 1. farg, 3. lm, 4. lausafé, 
5. tíu, 7. fálátur, 10. sef, 13. fræ, 15. 
magi, 16. bak, 19. ró.

Í umræðum er ekki erfiðast að verja skoðun heldur 
að gera sér ljóst hver hún er. 

Andri Maurois

Vá! Flott 
hvernig þú notar 
svarta litinn í 
nýju mynda-
röðinni þinni!

Þetta er myrk 
epík! Ég nota 
tússinn til að 

undirstrika hinn 
myrka boðskap 

seríunnar. 

Eða til þess að 
fela þá staðreynd 
að þú kannt ekki 

að teikna...

Sagði 
ég þetta 
upphátt?

Leyfðu mér að 
deila nokkrum 
pælingum um 
nýju teikni-

syrpuna þína!

Ansans! 
Dæmigert! 

Daginn eftir að ég 
dey fara 

bremsuborðarnir 
sem mig langaði 

svo í á útsölu. 

Hæ, 
elskan.

Hæ!
Hvað 
er í 

matinn?

Mér datt í 
hug að grilla 
hamborgara.

Fyrst 
svo er, þá 
kaupi ég 
það sem 
vantar í 
búðinni. 

Og fyrir 
fimmtíu krónur 

aukalega 
færðu gömlu 

Kysstu kokkinn 
svuntuna þína. 

Bílskúrs-
útsala

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

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

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

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

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

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

Fiskikóngurinn 
Sogavegi 3 • www.fiskikongurinn.isis

Fiskurinn er aðeins seldur í 9 kg 
öskjum. Pr. askja kostar 9.525 kr

ÓDÝRT
HOLLT
GOTT 

SE
LJU
M

SENDUM
S

M

Hinn ungi og efnilegi Mykhaylo 
Kravchuk (1.232) hefur byrjað vel 
á Meistaramóti Hellis. Hann vann 
Veroniku Steinunni Magnúsdóttur 
(1.541) í 3. umferð

Hvítur á leik

51. Rf6! Svartur gafst upp enda óverj-
andi mát í þremur leikjum. Jóhann 
Hjartarson sigraði á minningarmóti 
Guðmundar Arnlaugssonar sem fram 
fór í MH á laugardag.
www.skak.is. EM-landsliðin kynnt



Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is  |  365.is

Yfir 380 leikir í beinni
Sjáðu yfir 380 leiki í beinni útsendingu á 
Stöð 2 Sport 2 og fjórum hliðarrásum. 
Gummi Ben og félagar eru svo alltaf á 
vaktinni í Messunni, öll mánudagskvöld.

380 beinar útsendingar
ENSKI BOLTINN

ENSKI PAKKINN

Netið innifalið gegn 
þriggja mánaða samningi
Veldu á milli Ljósleiðara eða Ljósnets. 
Allt að 100 Mb/s ljóshraði og 10 GB erlent 
niðurhal fylgir. Þú færir netið yfir til 365 
og heldur núverandi sjónvarpsbúnaði. 
Athugið, aðgangsgjald 2.610 kr. og leiga á 
550 kr. netbeini er ekki innifalið í tilboði.

Allt að 100 Mb/s
NETIÐ

Hagkvæmur heimasími 
á hvert heimili 
Það er ekkert mál að færa gamla númerið 
yfir til okkar og þú getur líka valið þér nýtt 
númer ef þú vilt.

Einfalt og fljótlegt
HEIMASÍMI

F
ÍT

O
N

 /
 S

ÍA

Sparnaður frá
53.760 kr. á ári!
Ljóshraðanet og heimasími innifalinn í allt að 12 mánuði gegn þriggja mánaða samningi.

Öflugt fríðindakerfi
Það margborgar sig að vera Vildar- 
áskrifandi. Þú einfaldlega mætir til 

samstarfsaðila, notar skráð kreditkort 
og afslátturinn reiknast 

sjálfkrafa! Skráðu þig núna á 
stod2.is/vild

ÍÍ

t 3 mánuðir á Tónlist.is
Áskriftin veitir þér aðgang að Tónlist.is 
í þrjá mánuði. Sem áskrifandi getur þú 

sett saman þína eigin lagalista 
og hlustað þannig á alla 

uppáhaldstónlistina 
þína!

Yfir 380 leikir í 

beinni á 8.990 kr. 

á mánuði gegn 

3 mánaða

samningi
Pantaðu á 365.is eðastod2.is
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ROGER EBERT

COSMOPOLITAN

JULIANN GAREY / MARIE CLAIRE

SCOTT MANTZ / ACCESS HOLLYWOOD

NEW YORK TIMES

SAN FRANCISCO CHRONICLESAN FRSAN FRSAN FRSAN FRSAN FRSAN FRN FRN FRSAN FRNN FRSAN FRSANSANSANSAN FRSS ANCISCANCISCAANCISCANCISCANCISCANCISANCISCANA CA O CHROO CHROO CHROO CHRO CHROO CHROCHRO CHRORO CHROROHRRROROHRROOROONICLENICLENI LNICLNICLENICLENICNICLELNICNICLECNICLLNII LLENICNICICCNICNN CNICLENICC

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS
STRUMPARNIR 3D     KL. 6   
ONLY GOD FORGIVES  KL. 8 - 10        /   WOLVERINE 3D  KL. 10             
GROWN UPS 2           KL. 6 - 8            

-H.G., MBL -V.G., DV

-T.V. - BÍÓVEFURINN.IS / SÉÐ & HEYRT

“SPARKAR FAST Í MEIRIHLUTANN Á AFÞREYINGARMYNDUM   
  SUMARSINS. FÍLAÐI HANA Í BOTN.”

„ÆSISPENNANDI!“
- ENTERTAINMENT WEEKLY

ÖRLÖG HEIMSINS ERU Í HANS HÖNDUM

ELYSIUM  KL. 5.30 - 8 - 10.25 
ELYSIUM LÚXUS  KL. 8 - 10.25 
HROSS Í OSS  KL. 6
FLUGVÉLAR 2D ÍSL TAL  KL. 3.20 
FLUGVÉLAR 3D ÍSL TAL  KL. 3.20 
KICK ASS 2  KL.  8 - 10.20 
PERCY JACKSON  KL. 3.20 - 8  
2 GUNS  KL. 5.30 - 8 - 10.30 
2 GUNS LÚXUS  KL. 5.30 
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL  KL. 3.20 - 5.40 
GROWN UPS  KL. 10.20 

HROSS Í OSS  KL. 6 - 8 - 10
ELYSIUM  KL. 5.30 - 8 - 10.25 
PERCY JACKSON  KL. 5.40 - 8  
2 GUNS  KL. 8 - 10.30  
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL  KL. 5.40 
WAY WAY BACK  KL. 10.20 

Grimm sveitarómantik um 
hið mennska í hrossinu og 
hrossið í manninum.

ELYSIUM 5.30, 8, 10.20(P)
KICK ASS 2 10.20
2 GUNS 8, 10.20
STRUMPARNIR 2 5.30 2D

T.V. - Bíóvefurinn

-H.G., MBLH G MH G MH GH G MMBLBLL

 

5%

SJÁ SÝNINGARTÍMA Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

ALSÆL  Herdís, Magnús Orri Schram, Hallmar, Sigríður María.

FLOTTIR  Merin Brák frá Arnbjörgum, 
Friðrik Þór Friðriksson og Helgi Björns-
son.

ÁNÆGÐIR  Bergsteinn „Besti“ Björgúlfs-
son og Kjartan Ragnarsson.

SKEMMTU SÉR VEL  Yvonne og Heiko.

FLOTTUR HÓPUR  Guðrún, Arnmundur, Arnar Dan, Fylkir og 
Sigurbjartur Sturla. 

GALA-FRUMSÝNING MYNDARINNAR HROSS Í OSS  Sigríður María, merin Brák frá Arnbjörgum, Benedikt Erlingsson og Juan 
Camilo Roman Estard. FR+ETTABLAÐIÐ /DANÍEL

Líklega er ég með snert af einhverju 
heilkenni sem gerir það að verkum að 

ég fæ brennandi en handahófskenndan 
áhuga á einhverju ákveðnu. Ég hef safnað 
frímerkjum af miklum móð, sökkt mér í 
erótískar glæpamyndir gerðar á Ítalíu á 
áttunda áratugnum og eytt sólarhringum 

í að byggja líkön af byggingum úr gifsi. 
Nýjasta dellan veldur mér hins vegar 
nokkrum áhyggjum.

EITTHVAÐ gerðist í vor sem vakti hjá 
mér áhuga á flugvélum. Það er svo sem 
ekki óalgengasta della sem þú finnur, 

en miðað við það að ég kann ekki 
einu sinni að mæla olíu á bílvél 

átti ég seint von á því að ég 
fengi flugdellu. Reyndar er 

kannski full djúpt tekið 
í árinni að kalla þetta 
flug-„dellu“. Þarf maður 
þá ekki að eiga flugvél 
og kunna að fljúga?

NEI ég hef eytt tíma 
mínum á Wikipedia og 
Youtube, horft á kvik-
myndir sem gerast um 

borð í flugvélum og lesið fjölmargar rann-
sóknarskýrslur um flugslys. Því fer fjarri 
að allar þessar upplýsingar nái að festast 
og ég á langt í land með að verða einhver 
Ómar Ragnarsson. En ég veit til dæmis 
muninn á fartíma og flugtíma og skil 
næstum því hvernig flugriti virkar.

AF hverju er ég að segja þér þetta? Jú, ég 
er að byrgja brunninn áður en barnið dett-
ur ofan í hann. Fari ég að gera mér ein-
hverjar grillur um að læra að fljúga vil ég 
að vinir mínir og velunnarar stoppi mig og 
neyði mig til þess að lesa þessi orð:

„HAUKUR, þú ert gleyminn, skjálfhent-
ur og með ömurlegar fínhreyfingar. Þú 
átt ekkert erindi í flugstjórnarklefa neins 
staðar. Aldrei. Þú kannt varla að keyra bíl 
og ef eitthvað kemur upp á er viðbragðs-
tími þinn afleitur. Ertu síðan búinn að 
gleyma því að það hefur tvisvar sinnum 
liðið yfir þig í millilandaflugi?“

ÞIÐ hin sem þekkið mig ekki getið verið 
alveg róleg. Ja, allavega þar til þið heyrið 
flugþjón kynna mig sem flugstjórann 
ykkar til Tenerife.

Flugþrá
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Leikstjórinn Woody Allen og kona hans Soon-Yi 
Previn hafa verið gift í sextán ár og eru enn jafn 
ástfangin, þótt 35 ára aldursmunur sé á þeim. 
Woody, 77 ára, og Soon-Yi, 42 ára, sáust leiðast í 
New York í vikunni en Woody var nýkominn heim 
frá París þar sem hann var við frumsýningu nýj-
ustu myndar sinnar, Blue Jasmine.

Samband Woody og Soon-Yi vakti heimsathygli 
þegar þau felldu hugi saman árið 1991. Þá bjó 
Woody með leikkonunni Miu Farrow sem ættleiddi 
einmitt Soon-Yi. Woody var þó ekki skilgreindur 
faðir hennar þar sem hann og Mia gengu aldrei í 
hjónaband. Woody og Soon-Yi eiga tvær ættleidd-
ar dætur í dag, Bechet Dumaine, fjórtán ára, og 
Manzie Tio, þrettán ára.

Woody ástfanginn upp fyrir haus
Leikstjórinn er jafn ástfanginn af eiginkonu sinni og daginn sem þau gift ust. 

ÁSTFANGINN   Woody Allen er afskaplega ástfanginn af 
eiginkonu sinni. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikarinn James Van Der Beek 
sem þekktastur er fyrir að leika 
í sjónvarpsþáttunum Dawson‘s 
Creek, og eiginkona hans, Kimb-
erly Brook, eiga von á þeirra 
þriðja barni. „Við James erum 
afar ánægð með að segja frá því 
að þriðja barnið okkar kemur í 
heiminn í vetur,“ skrifaði Brook á 
bloggið sem hún og 36 ára eigin-
maður hennar halda úti. Þá sagði 
hún þau hjónin vera himinlifandi.
Saman eiga þau börnin Oliviu, 2 
ára, og Joshua, sem er eins árs að 
aldri.

Fjölgun í Hollywood
James Van Der Beek á von á sínu þriðja barni.

PABBI AÐ NÝJU  James Van Der Beek á 
von á þriðja barninu. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Jamie-Lynn Sigler 
eignaðist á miðvikudag sitt fyrsta 
barn með unnusta sínum Cutter 
Dykstra. Móður og barni heilsast 
vel samkvæmt erlendum fjölmiðl-
um en drengurinn hefur fengið 
nafnið Beau.

Jamie-Lynn, sem er frægust 
fyrir hlutverk sitt í sjónvarps-
þáttunum Sopranos, sagði í við-
tali við bandaríska sjónvarps-
stöð að óléttan hefði verið mjög 
óvænt. „Við héldum að við mynd-
um þróa sambandið hægt og rólega 
og byrja á því að trúlofa okkur en 
óléttan kom mér algjörlega í opna 
skjöldu.“

Jamie-Lynn og Cutter opin-
beruðu samband sitt árið í mars 
2012 og í janúar 2013 bað Cutter 
hennar. Ekki er vitað hvenær þau 
staðfesta heit sitt.

Eignaðist 
lítinn strák

MAMMA  Jamie-Lynn Sigler eignaðist 
heilbrigðan dreng á dögunum.
 NORDIC PHOTOS/GETTY

Vinkonurnar Stella McCartn-
ey og Gwyneth Paltrow vinna 
nú saman að leynilegu verkefni 
sem þær kalla Goop. Enginn veit 
hvað þær stöllur eru að bralla og 
eru margir orðnir spenntir fyrir 
kynningunni sem verður núna 
í september. McCartney birti 
nýlega mynd af Paltrow í bikiníi 
á samfélagsvefnum Instagram og 
í kjölfarið er á kreiki orðrómur 
þess efnis að þær stöllur gætu 
verið að vinna að nýrri sund-
fatalínu saman. Mikil spenna er í 
tískuheiminum vegna samstarfs 
McCartney og Paltrow en aðdá-
endur verða því miður að bíða 
örlítið lengur. 

Tískuvinkonur 
bralla saman

VINNA AÐ LEYNILEGU VERKEFNI  
Vinkonurnar Stella McCartney og Gwyn-
eth Paltrow vinna að leynilegu verkefni 
sem þær kalla Goop. NORDICPHOTOS/GETTY

Vandaðir danstímar & glæsileg sýning í hörpunni! 
Opið hús 9.-15. september þegar önnin hefst!  

Forskráning nú þegar hafin 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
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visir.is
Allt um leiki 
gærkvöldsins

PEPSI DEILDIN 2013 
STAÐAN
KR  16 13  1  2    40-18  40
FH  18  11  4  3    37-19  37
Stjarnan  18 11  4  3    28-17  37
Breiðablik  17  9  5  3    27-19  32
Valur  17  6  7  4    33-25  25
ÍBV  17  6  5  6    21-20  23
Fylkir  18  5  5  8    27-26  20
Fram  18  5  4  9    23-31  19
Keflavík  18  5  2  11    20-36  17
Þór  18  4  5  9    25-38  17
Víkingur  18  2  8  8    15-27  14
ÍA  17  2  2  13    21-41  8

ALDREI MINNA EN 30% AFSLÁTTUR

FAXAFENI 7     SÍMI 5 200 200    GAP.IS

REIÐHJÓL OG AUKAHLUTIR · REEBOK FATNAÐUR OG SKÓR · BOXVÖRUR · LÍKAMSRÆKTARVÖRUR OG MARGT FLEIRA

REIÐHJÓL OG AUKAHLUTIR · REEBOK FATNAÐUR OG SKÓR · BOXVÖRUR · LÍKAMSRÆKTARVÖRUR OG MARGT FLEIRA

VERÐ ÁÐUR 79.900.-

VERÐ NÚ 51.935.- 

35%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR 

HANDLÓÐAPÖR
40-50%

AFSLÁTTUR 

FATNAÐUR

ATH! ÞETTA ER AÐEINS BROT AF ÚTSÖLUÚRVALINU!

Mörkin:  1-0 Björn Daníel Sverrisson (27.), 2-0 
Albert Brynjar Ingason (49.), 2-1 Antonio Mossi, 
víti (62.), 2-2 Insa Fransisco (79.).

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 4 - Jón Ragnar 
Jónsson 5 (80., Atli Guðnason -), Guðmann Þóris-
son 5, Pétur Viðarsson 5, Sam Tillen 5 - Davíð 
Þór Viðarsson 5, Björn Daníel Sverrison 7, Atli 
Viðar Björnsson 5 (72., Kristján Gauti Emilsson 
-) - Ólafur Páll Snorrason 6, Ingimundur Níels 
Óskarsson 5, Albert Brynjar Ingason 7 (61., Daði 
Lárusson 5).

Víkingur (4-3-3): Einar Hjörleifsson 7, Alfreð Már 
Hjaltalín 6, Damir Muminovic 6, Insa Fransisco 
7*, Brynjar Kristmundsson 5 (62., Björn Pálsson 5) 
- Emil Dokara 6, Abdel-Farid Zato-Arouna 7, Eldar 
Masic 6 - Antonio Jose Mossi 7, Juan Manuel 
Torres Tena 5 (72., Eyþór Helgi Birgisson -), Guð-
mundur Steinn Hafsteinsson 7 (86., Guðmundur 
Magnússon -).

Skot (á mark): 10-9 (5-5) Horn: 11-4

Varin skot: Róbert 1, Daði 1 - Einar 2

2-2
Kaplakrika-
völlur 

 Kristinn 
Jakobsson (7)

Mörkin:  0-1 Kjartan Ágúst Breiðdal (1.), 1-1 
Nichlas Rohde (5.), 1-2 Kjartan Ágúst Breiðdal (8.), 
1-3 Agnar Bragi Magnússon (31.), 1-4 Viðar Örn 
Kjartansson (86.).

Breiðablik (4-3-3): Gunnleifur Gunleifsson 
6 - Þórður Steinar Hreiðarsson 4 (32.,  Tómas 
Óli Garðarsson 4), Sverrir Ingi Ingason 4, Renee 
Troost 2, Kristinn Jónsson 4 - Finnur Orri Mar-
geirsson 7, Guðjón Pétur Lýðsson 5, Andri Rafn 
Yeoman 5 - Ellert Hreinsson 4 (69.,  Olgeir Sigur-
geirsson 5), Nichlas Rohde 5, Árni Vilhjálmsson 5 
(46., Arnar Már Björgvinsson 3).

Fylkir (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 7 - Ásgeir 
Örn Arnþórsson 6, Kristján Hauksson 6, Agnar 
Bragi Magnússon 8, Tómas Þorsteinsson 7 - Emil 
Berger 7, Finnur Ólafsson 7, Pablo Punyed 6 - Guy 
Eschmann 5 (61., Elís Rafn Björnsson 5), *Kjartan 
Ágúst Breiðdal 8, Viðar Örn Kjartansson 8.

Skot (á mark): 6-16 (3-8) Horn: 5-3

Varin skot: Gunnleifur 4 - Bjarni 2

1-4
Kópavogsvöllur 
, 945 áhorfen.

 Kris Hames 
(Wales) (7)

Mörkin:  0-1 Ólafur Karl Finsen (82.), 0-2 Ólafur 
Karl Finsen (86.)

Keflavík (4-4-2): Ómar Jóhannsson 5 - Endre Ove 
Brenne 6, Halldór Kristinn Halldórsson 6, Haraldur 
Freyr Guðmundsson 6, Magnús Þórir Matthíasson 
6 - Bojan Stefán Ljubicic 5 (66., Magnús Sverrir 
Þorsteinsson 5) , Einar Orri Einarsson 6, Jóhann 
Birnir Guðmundsson 5 (71., Frans Elvarsson -), 
Ray Anthony Jónsson 5 (85., Daníel Gylfason -)- 
Hörður Sveinsson 6, Arnór Ingvi Traustason 6.

Stjarnan (4-4-2): Ingvar Jónsson 6 - Jóhann Laxdal 
5, Daníel Laxdal , Martin Rauschenberg 5, Hörður 
Árnason - Ólafur Karl Finsen 8*, Michael Præst 
6, Atli Jóhannsson 6, Halldór Orri Björnsson 6- 
Garðar Jóhannsson 5, Gunnar Örn Jónsson 4 (74., 
Kenneth Knak Chopart -).

Skot (á mark): 12-10 (4-4) Horn: 9-3

Varin skot: Ómar 1 - Ingvar 4

0-2
Nettóvöllur, 
720 áhorfe. 

 Garðar Örn 
Hinriksson (7)

Mörkin:  1-0 Ármann Pétur Ævarsson (54.), 1-1 
Hólmbert Aron Friðjónsson (68.)

Þór (4-3-3): Joshua Wicks 6 - Ármann Pétur Æv-
arsson 7, Andri Hjörvar Albertsson 6, Hlynur Atli 
Magnússon 6, Ingi Freyr Hilmarsson 6 - Orri Freyr 
Hjaltalín 5, Jónas Björgvin Sigurvinsson 7 (79., 
Baldvin Ólafsson -), Sigurður Marinó Kristjánsson 
6 - Sveinn Elías Jónsson 6, Jóhann Þórhallsson 5 
(46., Edin Beslija 5), Jóhann Helgi Hannesson 6.

Fram (4-3-3): Ögmundur Kristinson 6 - Alan 
Lowing 6, Daði Guðmundsson 5 (31., Benedikt 
Októ Bjarnason 6), Halldór Arnarsson 6, Orri 
Gunnarsson 6 - Halldór Hermann Jónsson 6, 
Viktor Bjarki Arnarsson 5 (83., Jón Gunnar Ey-
steinsson -), Samuel Hewson 7 - Almarr Ormars-
son 7*, Hólmbert Aron Friðjónsson 7, Haukur 
Baldvinsson 6 (87., Aron Bjarnason -)

Skot (á mark): 10-14 (4-6) Horn: 4-2

Varin skot: Wicks 5 - Ögmundur 3.

1-1
Þórsvöllur, 598 
áhorfendur.

 Magnús 
Þórisson (6)

FÓTBOLTI Sagan endalausa um 
Gareth Bale og Real Madrid tók 
enda í gær. Þá skrifaði Wales-
verjinn undir sex ára samning við 
spænska stórliðið. Sögur herma að 
hann muni fá allt að 56 milljónir 
króna í vikulaun hjá Real.

Real hefur verið á eftir Bale í 
allt sumar en snemma varð ljóst að 
félagið yrði að greiða metfé fyrir 
þennan magnaða 24 ára leikmann 
sem var valinn sá besti í ensku 
úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð.

Tottenham hefur búið sig undir 
brotthvarf Bales í nokkurn tíma 
en félagið hefur eytt 130 milljón-
um punda í mennina sem eiga að 
fylla upp í skarðið sem Bale skilur 
eftir sig.

„Ég hef átt sex frábær ár hjá 
Tottenham en nú er rétti tíminn til 
þess að kveðja. Þetta hefur verið 
sérstakur tími og ég hef notið 
hverrar stundar,“ sagði meðal ann-
ars í yfirlýsingu frá Bale sem var 
send út í gær.

„Ég veit ekki hvort það er ein-
hvern tímann réttur tími til þess 
að yfirgefa félag. Mér leið vel hjá 
Tottenham og var að spila minn 
besta bolta. Ég veit að margir tala 
um að draumur sé að rætast er 
þeir skipta um félag en ég get sagt 
af heiðarleika að minn draumur er 
að rætast.“

Bale kom til Tottenham frá 
South ampton árið 2007 og hefur 
tekið miklum framförum á hverju 
ári. Hann sprakk svo út síðasta 
vetur og var valinn besti leikmað-

ur ensku úrvalsdeildarinnar af 
bæði leikmönnum og íþróttafrétta-
mönnum.

Nú er komin heldur betur pressa 

á Bale. Hann er kominn í stærsta 
félag heims, er orðinn dýrasti leik-
maður heims. Hann er dýrari en 
liðsfélagi hans, Cristiano Ronaldo. 
Verður áhugavert að sjá hvernig 
Bale gengur að takast á við þessa 
pressu.

Verðmiðinn á leikmanninum 
hefur farið fyrir brjóstið á mörg-
um. Að greiða 16 milljarða fyrir 
mann sem hefur í raun ekkert 
unnið er galið að margra mati.

Er Ronaldo var keyptur á sínum 
tíma hafði hann unnið bæði ensku 
deildina og Meistaradeildina með 
Man. Utd.  
 henry@frettabladid.is

Hjarta Bale er í Madríd
Walesverjinn Gareth Bale varð í gær dýrasti knattspyrnumaður allra tíma er Real Madrid greiddi Tottenham 
16 milljarða króna fyrir þjónustu hans næstu árin. Hann mun fá ótrúleg laun hjá spænska stórliðinu.

HJARTAÐ  Bale er frægur fyrir hjartafagnið sitt. Það verður nú til sýnis á Spáni er hann skorar mörk fyrir Real Madrid næstu sex 
árin hið minnsta. NORDICPHOTOS/GETTY

DÝRASTIR  
VERÐ Í MILLJÓNUM EVRA
GARETH BALE TIL REAL   100
CRISTIANO RONALDO TIL REAL  94
ZINEDINE ZIDANE TIL REAL  75
ZLATAN IBRAHIMOVIC TIL BARCA  69
KAKÁ TIL REAL  68
EDINSON CAVANI TIL PSG  64
LUIS FIGO TIL REAL  62
RADAMEL FALCAO TIL MÓNAKÓ  60
FERNANDO TORRES TIL CHELSEA  58
NEYMAR TIL BARCELONA   57
HERNAN CRESPO TIL LAZIO  56.5
CARLOS TEVEZ TIL MAN. CITY  53
GAIZKA MENDIETA TIL LAZIO  48

TÖPUÐ STIG  FH færði KR nær titlinum 
í gær er liðið missti niður tveggja marka 
forskot gegn Víkingi. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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ENSKI BOLTINN 2013
ÚRSLIT
LIVERPOOL - MAN. UTD 1-0
1-0 Daniel Sturridge (5.)
WBA - SWANSEA  0-2
0-1 Ben Davies (22.), 0-2 Pablo (83.).
ARSENAL - TOTTENHAM  1-0
1-0 Olivier Giroud (23.).
MAN. CITY - HULL CITY  2-0
1-0 Alvaro Negredo (65.), 2-0 Yaya Toure 
(90.).
CARDIFF CITY - EVERTON  0-0

NEWCASTLE - FULHAM  1-0
1-0 Hatem Ben Arfa (86.).
NORWICH - SOUTHAMPTON  1-0
1-0 Nathan Redmond (68.).
WEST HAM - STOKE CITY  0-1
0-1 Jermaine Pennant (82.).
CRYSTAL PALACE - SUNDERLAND  3-1
1-0 Danny Gabbidon (9.), 1-1 Steven 
Fletcher (64.), 2-1 Dwight Gayle, víti (79.), 
3-1 Stuart O‘Keefe (90.+2).

STAÐAN
Liverpool  3  3  0  0   3-0  9
Chelsea  3  2  1  0    4-1  7
Man. City  3  2  0  1    8-3  6
Arsenal  3  2  0  1    5-4  6
Tottenham  2 2  0  0    2-0  6
Stoke City  3  2  0  1    3-2  6
Man. Utd  3  1  1  1    4-2  4
West Ham  3  1  1  1    2-1  4
Norwich  3  1  1  1    3-3  4
Southampton  3  1  1  1    2-2  4
Cardiff  3  1  1  1    3-4  4
Newcastle  3  1  1  1    1-4  4
Aston Villa  3  1  0  2    4-4  3
Crystal Palace  3  1  0  2    4-4  3
Everton  3  0  3  2    2-2  3
Fulham  3  1  0  2    2-4  3
Swansea  3  1  0  2    3-6  3
Hull City  3  1  0  2    1-4  3
Sunderland  3  0  1  2    2-5  1
WBA  3  0  1  2    0-3  1

FÓTBOLTI Framherjinn Victor 
Moses var mættur á Anfield í 
gær og fylgdist með leik Liver-
pool og Man. Utd ásamt öðrum 
leikmönnum Liverpool.

Það ku vera formsatriði að 
ganga frá lánssamningi hans til 
Liverpool en hann er ekki að fara 
að fá nein tækifæri hjá Chelsea í 
vetur.

Hermt er að Liverpool muni 
greiða Chelsea eina milljón punda 
fyrir þjónustu þessa 23 ára leik-
manns sem hefur áður leikið með 
Crystal Palace og Wigan.

Hann kostaði Chelsea níu millj-
ónir punda er hann var keyptur 
frá Wigan fyrir einu ári. - hbg

Moses lánaður 
til Liverpool

NÝTT LÍF  Moses fær að láta ljós sitt 
skína hjá Liverpool. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Man. City styrkti 
varnar leik sinn í gær en þá nældi 
liðið í argentínska varnarmann-
inn Martin Demichelis.

Hann kemur til liðsins frá 
spænska liðinu Atletico Madrid 
og er sagður hafa kostað fjórar 
milljónir punda.

Demichelis samdi við Atletico 
fyrir aðeins tveimur mánuðum 
en hann kom þangað frítt frá 
Malaga.

Þessi 32 ára varnarmaður 
spilaði um 250 leiki fyrir Bayern 
München á sínum tíma og á einn-
ig að baki eina 37 landsleiki fyrir 
Argentínu.  - hbg

Demichelis 
til Man. City

SÁTTUR  Swansea vann sinn fyrsta leik 
í vetur í gær. Ashley Williams fagnar hér 
sigrinum. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Það hefur aldrei áður 
gerst í sögu ensku úrvalsdeildar-
innar að lið hafi unnið fyrstu þrjá 
leiki sína 1-0 og að sami maður-
inn hafi skorað öll mörkin. Daniel 
Sturridge getur ekki hætt að skora 
og hann var enn og aftur hetja 
Liverpool í gær. Þá vann Liverpool 
sætan 1-0 sigur á erkifjendunum í 
Man. Utd og hlaut að launum topp-
sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

Eina mark leiksins kom strax 
á fyrstu mínútunum er Sturridge 
skallaði í mark af stuttu færi.

Man. Utd var mikið með boltann 
í síðari hálfleik en það vantaði öll 
gæði í sóknarleik liðsins og færin 
voru af skornum skammti. Leikur 
liðsins líflaus og ljóst að einhverja 
innspýtingu vantar í leik liðsins.

„Liðið hefur verið að leggja 
gríðarlega hart að sér og stjórinn 
hefur lagt mikla áherslu á liðs-
heildina,“ sagði markaskorarinn 
Sturridge í leikslok.

„Við mættum á völlinn til þess 
að vinna fyrir liðið og áhorfend-
ur. Það var gaman að skora en ég 
var aðeins slæmur í lærinu. Það 
var ekki verra að hafa Roy Hodg-
son landsliðsþjálfara í stúkunni og 
vonandi verð ég klár í landsleikina 
sem eru fram undan.“

Þessi góða byrjun Liverpool 
gefur liðinu alveg örugglega byr 
undir báða vængi og sjálfstraust 
fyrir komandi verkefni.

„Þessi sigur gerir rosalega 
mikið fyrir sjálfstraustið. Við 
gerðum of oft jafntefli í fyrra 
í stóru leikjunum og töpuðum 
báðum leikjunum gegn Man. Utd,“ 
sagði Brendan Rodgers, stjóri 
Liverpool.

„Þetta var enn eitt skrefið í rétta 
átt hjá okkur og við höfum í raun 
og veru verið að spila vel alveg 
síðan í janúar. Við erum núna 
sterkari andlega og það mun hjálpa 
okkur að klára leiki í framtíðinni.“

Það er strax komin smá pressa á 
David Moyes, stjóra Man. Utd, en 
hann hefur aldrei náð því að sigra 
á Anfield.

„Mér fannst við spila vel. Við 
stýrðum leiknum lengstum en 
náðum ekki að skora. Fyrir utan 
einbeitingarleysið í markinu þá 
spiluðum við vel,“ sagði Moyes 
nokkuð brattur eftir leikinn.

„Við fengum tvö eða þrjú góð 
færi og það var synd að ná ekki að 
nýta þau.“

Danny Welbeck vildi fá víti 

í leiknum en ekkert var dæmt. 
Moyes var ósáttur við það þó svo 
sjónvarpsmyndir hafi sýnt að ekki 
hafi verið brotið á Welbeck.

„Fyrir mér var þetta víti,“ sagði 
Moyes en stuðningsmenn liðsins 
öskra nú eftir því að hann styrki 
liðið.

„Miðað við leikinn í dag þá 
finnst mér við vera með nógu gott 
lið. Þetta var okkar besta spila-
mennska í vetur. Ég hef engar 
áhyggjur þó svo okkur takist ekki 
að kaupa neinn.“  henry@frettabladid.is

Sturridge getur ekki 
hætt að skora
Liverpool vann sinn þriðja 1-0 sigur í röð í gær er meistarar Man. Utd komu í 
heimsókn. Þetta er besta byrjun félagsins í 20 ár. Daniel Sturridge er búinn að 
skora öll mörk liðsins í deildinni á tímabilinu. Man. Utd átti erfi tt uppdráttar.

SJÓÐHEITUR  Daniel Sturridge er búinn að tryggja Liverpool þrjá sigra í röð. Hann 
fagnar hér sigurmarki sínu í leiknum í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Arsenal hefur tak á Tot-
tenham á heimavelli sínum og á 
því varð engin breyting í gær er 
Arsenal vann enn leikinn heima 
gegn Spurs.

Það var Frakkinn Olivier Giroud 
sem skoraði afar smekklegt mark 
sem skildi að liðin þegar upp var 
staðið. Bæði lið fengu þó fjölda 
færa í fjörugum leik.

Þetta var fjórtánda mark Giroud 
í deildinni en það er áhugavert að 
hann hefur skorað öll þessi mörk 
í leikjum í London. Þetta var líka 
þriðja markið hans á tímabilinu en 
hann hefur farið vel af stað.

„Þetta var risastór leikur fyrir 
okkur. Við vildum sanna hversu 
liðið væri gott og ég tel að við 
höfum gert það í þessum leik,“ 
sagði Giroud eftir leik.

Hann átti ekki gott tímabil í 
fyrra en lítur vel út núna.

„Það tók hann tíma að aðlagast 

deildinni. Hann er frábær strákur 
með jákvætt viðhorf. Ég er mjög 
ánægður með hann,“ sagði Arsene 
Wenger, stjóri Arsenal.

„Það var léttir að landa þessum 
sigri því þeir lágu á okkur undir 
lokin. Við fengum þó líka færi 
enda var markvörðurinn þeirra 
besti maður þeirra í leiknum.“

Tottenham er búið að eyða 131 
milljón punda í leikmenn á meðan 
Arsenal hefur ekki eytt pundi. 
Andre Villas-Boas, stjóri Spurs, 
vildi ekki útiloka að fleiri leik-
menn væru á leiðinni.

„Miðað við hvernig leikurinn 
spilaðist hefði jafntefli líklega 
verið sanngjörn niðurstaða. Þeir 
múruðu upp í lokin og voru þá með 
fjóra miðverði. Það segir meira en 
margt um hversu tæpt þetta var. 
Þeir kláruðu sitt færi og því fór 
sem fór,“ sagði Villas-Boas svekkt-
ur.   - hbg

Giroud til bjargar
Gylfi  á bekknum er Tottenham tapaði gegn Arsenal.

ELSKAR LONDON  Giroud hefur skorað öll sín mörk í deildinni í London.
 NORDICPHOTOS/AFP
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Þú finnur „Kia Motors Ísland“ 
á Facebook

FÓTBOLTI Wayne Rooney gat ekki 
leikið með Man. Utd gegn Liver-
pool í gær og hann mun heldur 
ekki geta leikið með enska lands-
liðinu í næstu verkefnum.

England á leiki gegn Moldavíu 
og Úkraínu í undankeppni HM.

„Þessi meiðsli munu halda 
honum frá keppni í nokkrar 
vikur. Hann er með stóran skurð 
á höfðinu og það er ekki nokkur 
leið að hann geti spilað fyrir 
enska landsliðið,“ sagði David 
Moyes, stjóri Man. Utd. Rooney 
hlaut meiðslin á æfingu á laugar-
dag.

England er í öðru sæti síns 
riðils, tveimur stigum á eftir liði 
Svartfjallalands en á þó leik til 
góða.

Rooney var ekkert með Man. 
Utd á undirbúningstímabilinu þar 
sem óvissa var með framtíð hans. 
Hann spilaði sinn fyrsta leik í 
byrjunarliðinu gegn Chelsea og 
stóð sig ágætlega.  - hbg

Rooney ekki 
með Englandi

ÓHEPPINN  Það gengur fátt upp hjá 
Rooney. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Chelsea er heldur betur 
búið að láta til sín taka á leik-
mannamarkaðnum en liðið keypti 
í gær Christian Atsu frá Porto.

Atsu skrifaði undir fimm ára 
samning við enska félagið en 
hann kostaði 3,5 milljónir punda.
Stuðningsmenn Chelsea fá ekki 
að sjá þennan landsliðsmann frá 
Gana í vetur því hann hefur nú 
þegar verið lánaður til hollenska 
liðsins Vitesse Arnhem út leik-
tíðina.

Þessi strákur er 21 árs að aldri 
og var reglulega í liði Porto á síð-
ustu leiktíð. Hann komst einnig 
í landslið Gana í fyrsta skipti í 
fyrra og ku eiga framtíðina fyrir 
sér.  - hbg

Chelsea keypti 
Atsu frá Porto

Á UPPLEIÐ  Atsu byrjar í hollenska 
boltanum. NORDICPHOTOS/GETTY

FRJÁLSAR ÍR-ingar sigruðu í 48. 
bikarkeppni FRÍ, bæði í karla- og 
kvennaflokki og þar af leiðandi í 
heildarstigakeppninni einnig. Þeir 
hlutu samtals 174,5 stig. FH varð í 
öðru sæti með 166 stig og lið Norð-
lendinga í því þriðja með 150 stig. 
HSK var með 120,5 stig og Breiða-
blik með 118 stig í 5. sæti. 

Jafnt var í stigakeppninni lengi 
framan af gærdeginum og skipt-
ust þrjú efstu liðin á forystu í 
stigakeppninni, bæði í karla- og 
kvennaflokki. Úrhellisrigning 
setti strik í reikninginn undir lok 

keppninnar, en lengst af var gott 
keppnisveður.

Sandra Pétursdóttir úr ÍR sigr-
aði í sleggjukasti og náði besta 
árangri ársins í greininni þegar 
hún sigraði með kasti upp á 51,75 
m. Hilmar Örn Jónsson ÍR náði 
einnig góðum árangri með 7,26 
kg sleggjunni, kastaði henni 58,38 
metra, en hann er aðeins 17 ára.

 Kári Steinn Karlsson Breiða-
bliki sigraði örugglega á næstbesta 
tíma ársins í 5.000 metra hlaupi, 
en hann kom í mark á tímanum 
15:01,75 mín. 

 Hafdís Sigurðardóttir var sem 
fyrr atkvæðamikil fyrir sitt lið, 
sigraði bæði í 200 metra hlaupi 
og langstökki, en varð fjórða í 
sleggjukasti, ásamt því að hlaupa 
síðasta sprett Norðlendinga í boð-
hlaupi dagsins. Guðmundur H. 
Guðmundsson FH sigraði nokkuð 
óvænt í 110 metra grindahlaupi á 
persónulegu meti, 15,85 sek.

 Boðhlaupssveitir ÍR undirstrik-
uðu sigur í Bikarkeppninni með 
tvöföldum sigrum í 1000 metra 
boðhlaupi, báðar á besta tíma árs-
ins í greininni.  - hbg

ÍR bikarmeistari í frjálsum
ÍR vann bæði í karla- og kvennafl okki í jafnri og skemmtilegri bikarkeppni.

ÖFLUG  Flott frammistaða Hafdísar Sigurðardóttur dugði ekki til fyrir Norðanmenn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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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

10.50 Our Family Wedding
12.30 Love Happens
14.15 I Am Sam
16.25 Our Family Wedding  
18.05 Love Happens
19.50 I Am Sam  
22.00 La Delicatesse  
23.50 Hanna  
01.40 Tree of Life
03.55 La Delicatesse  

06.00 ESPN America 10.25 Deutsche Bank 
Championship - PGA Tour 2013 15.30 Deutsche 
Bank Championship - PGA Tour 2013 22.00 
Golfing World 22.50 Champions Tour - Highlights  
23.45 US Open 2000 - Official Film 00.45 
Eurosport

20.00 Sjálfstætt fólk
20.25 Grillskóli Jóa Fel
21.00 The Practice
21.45 Without a Trace  
22.30 Cold Case
23.15 Sjálfstætt fólk
23.45 Grillskóli Jóa Fel
00.15 The Practice
01.00 Without a Trace  
01.40 Cold Case
02.25 Tónlistarmyndbönd 

19.00 Friends
19.20 Two and a Half Men  (11:16) 
Áttunda sería þessa bráðskemmtilega 
þáttar um bræðurna Charlie og Alan. 
19.45 Simpson-fjölskyldan
20.10 Don‘t Tell the Bride  (6:6) Bresk-
ir raunveruleikaþættir um pör í hjóna-
bandshugleiðingum sem fá 25.000 pund 
til þess að halda draumabrúðkaupið. 
21.05 The Lying Game  (11:20) 
21.45 The Lying Game  (12:20) Drama-
tískir spennuþættir frá höfundi Pretty 
Little Liars, og fjalla um eineggja tvíbura-
systur sem voru aðskildar við fæðingu. 
22.30 Friends  (18:23)
22.55 Two and a Half Men  (11:16)
23.20 Simpson-fjölskyldan  (5:22) 
Marge fellur fyrir módeli utan á klósett-
pappírnum sem veldur röð skemmtilegra 
atvika. Við fáum að heyra rödd Pauls 
Newman meðal leikara í þættinum.
23.50 Don‘t Tell the Bride  
00.40 The Lying Game  
01.25 The Lying Game
02.10 Tónlistarmyndbönd 

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.35 Everybody Loves Raymond 
08.00 Cheers 
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
17.15 Judging Amy 
18.00 Dr. Phil
18.40 Happy Endings (1.22)  Bandarísk-
ir gamanþættir um vinahóp sem einhvern 
veginn tekst alltaf að koma sér í klandur. 
19.05 Everybody Loves Raymond 
19.30 Cheers 
19.55 Rules of Engagement (3:13) 
 Bandarísk gamanþáttaröð um skrautleg-
an vinahóp. David Spade leikur eitt aðal-
hlutverkið sem hinn sérlundaði Russel. 
20.20 Kitchen Nightmares (4:17) 
 Flestum er meinilla við matreiðslumann-
inn Gordon Ramsey enda með dónalegri 
mönnum. Í þessum þáttum fylgjumst 
við með snilli hans og vanhæfni eigenda 
veitingahúsanna. 
21.10 Rookie Blue (4:13)  Skemmti-
legur þáttur um líf nýliða í lögreglunni 
sem þurfa ekki aðeins að glíma við saka-
menn á götum úti heldur takast á við 
samstarfsmenn, fjölskyldu og eiga um 
leið við eigin bresti. 
22.00 NYC 22 (13:13)
22.45 CSI: New York (21.22)  Vinsæl 
bandarísk sakamálaþáttaröð um Mac 
Taylor og félaga hans í rannsóknardeild 
lögreglunnar í New York. 
23.25 Law & Order. Special Victims 
Unit
00.10 Last Comic Standing 
01.35 Rookie Blue
02.25 NYC 22 
03.10 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm In the Middle
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors
10.15 Wipeout
11.05 Suburgatory
11.25 I Hate My Teenage Daughter  
11.50 Falcon Crest  
12.35 Nágrannar  
13.00 Perfect Couples
13.25 So You Think You Can Dance
14.45 ET Weekend  
15.35 Villingarnir  
16.25 Ellen  
17.10 Bold and the Beautiful  
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  (6:22) 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 Ástríður  (4:12) Sumar 2008. Í efna-
hagsmálum eru óveðursský fram undan.  
19.45 Hlemmavídeó  (1:12) Frábærir 
gamanþættir með Pétri Jóhanni Sigfús-
syni sem leikur Sigga sem er fráskilinn 
og býr einn rétt hjá Hlemmi. 
20.20 Nashville  (11:21) 
21.05 Suits  (6:16) 
21.50 Bag of Bones  (2:2) Seinni hluti 
spennandi framhaldsmyndar úr smiðju 
Stephens King. Pierce Brosnan er hér í 
hlutverki metsöluhöfundar sem kemur 
sér fyrir í sumarhúsi eftir að hafa misst 
eiginkonu sína.  
23.15 The Untold History of The 
United States
00.15 The Big Bang Theory
00.40 Mike & Molly  
01.00 How I Met Your Mother
01.25 Orange is the New Black  
02.20 Veep
02.50 Hit and Run  
04.10 Eden Lake  
05.40 Fréttir og Ísland í dag  

07.00 Pepsi-mörkin 2013
08.15 Keflavík - Stjarnan
14.55 Keflavík - Stjarnan
16.35 Pepsi-mörkin 2013  
17.50 Breiðablik - FH  Beint
20.00 Spænsku mörkin 2013/14
20.30 Real Madrid - Athletic
22.35 Valencia - Barcelona
00.15 Breiðablik - FH  

07.00 Arsenal - Tottenham
15.30 West Ham - Stoke 
17.10 Crystal Palace - Sunderland
18.50 Premier League World  
19.20 Liverpool - Man. Utd. 
21.00 Messan  
22.00 Football League Show 2013/14  
22.30 Arsenal - Tottenham  
00.10 Messan

17.20 Fæturnir á Fanneyju
17.31 Spurt og sprellað
17.38 Töfrahnötturinn
17.51 Engilbert ræður
17.58 Skoltur skipstjóri
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Doktor Ása (2:8)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Borðið, fastið og lifið leng-
ur (Horizon: Eat, Fast and Live Longer)  
Bresk heimildarmynd. Michael Mosley 
kynnir sér hvernig rétt mataræði og 
fasta getur hægt á hrörnun líkamans og 
dregið úr líkum á því að fólk fái sjúk-
dóma eins og krabbamein og sykursýki.
20.55 Glæður (4:6) (White Heat)  Bresk-
ur myndaflokkur um sjö vini í London 
sem leigðu saman íbúð á námsárum 
sínum á sjöunda áratugnum. Við hefjum 
leikinn árið 2012 við jarðarför eins úr 
hópnum og síðan er stiklað á stóru í lífi 
sjömenninganna frá 1965 til okkar daga. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Vörður laganna (4:10) (Copper) 
 Bandarískur sakamálamyndaflokkur. 
23.05 Þögnin (3:4) (The Silence)  Bresk 
sakamálaþáttaröð. Heyrnarlaus stúlka 
verður vitni að morði á lögreglukonu.
00.05 Kastljós
00.25 Fréttir
00.35 Dagskrárlok

07.10 Refurinn Pablo 07.15 Kai Lan 07.40 
Svampur Sveinsson   08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.25 Mörgæsirnar frá Madagaskar   08.45 
Strumparnir 09.10 Waybuloo 09.30 Fjörugi 
teiknimyndatíminn 09.55 Áfram Diego, áfram!  
10.15 Histeria!   10.35 Doddi litli og Eyrnastór 
10.45 Ofuröndin  11.10 Lína langsokkur   11.35 
Lalli   11.50 Refurinn Pablo 11.55 Kai Lan 12.20 
Svampur Sveinsson 12.45 Könnuðurinn Dóra 
13.05 Mörgæsirnar frá Madagaskar   13.25 
Strumparnir 13.50 Waybuloo 14.10 Fjörugi 
teiknimyndatíminn 14.30 Áfram Diego, áfram!  
14.55 Histeria!   15.20 Doddi litli og Eyrnastór 
15.30 Ofuröndin 15.55 Lalli 16.05 Refurinn 
Pablo 16.10 Kai Lan 16.35 Svampur Sveinsson 
16.55 Könnuðurinn Dóra   17.20 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar   17.40 Strumparnir 18.05 
Waybuloo   18.25 Fjörugi teiknimyndatíminn   
18.45 Áfram Diego, áfram!   19.05 Histeria!   
19.30 Doddi litli og Eyrnastór 19.40 Ofuröndin

Bylgjan kl. 06.50
Í bítið
Heimir Karlsson hefur fengið til liðs 
við sig Huldu Bjarnadóttur og Gunn-
laug Helgason. Þau eru Bylgjuhlust-
endum öll að góðu kunn. 
Hulda hefur verið með 
þátt eft ir hádegi á laug-
ardögum síðastliðin ár 
og Gulli Helga er einn 
ástsælasti útvarpsmaður 
Bylgjunnar og þjóðar-
innar um árabil. 

Stöð 2 kl 20.20
Nashville 
Dramatískir þættir þar sem tónlistin spilar stórt 
hlutverk og fj allar um kántrísöngkonuna Raynu 
James, sem muna má sinn fífi l fegri og ferillinn far-
inn að dala. Ungstirnið Juliette Barnes er hins vegar 
á uppleið og á framtíðina fyrir sér. Rayna sér þann 
kost vænstan að reyna á 
samstarf þeirra beggja 
til að eiga von um að 
geta haldið áfram í 
bransanum. Með aðal-
hlutverk fara Connie 
Britton og Heyden 
Panettiere.

The Lying Game
POPPTÍVÍ KL. 21.45  Dramatískir 
spennuþættir frá höfundi Pretty Little 
Liars sem fj alla um eineggja tvíburasyst-
ur sem voru aðskildar við fæðingu. Örlög 
þeirra urðu gjörólík, önnur ólst upp í 
fátækt, hin í vellystingum. Þegar sú fyrr-
nefnda kemst að sannleikanum ákveður 
hún að hafa uppi á systur sinni. 

Glæður 
SJÓNVARPIÐ KL. 20.55  Breskur 
myndafl okkur um sjö vini í London sem 
leigðu saman íbúð á námsárum sínum á 
sjöunda áratugnum. Við hefj um leikinn 
árið 2012 við jarðarför eins úr hópnum 
og síðan er stiklað á stóru í lífi  sjömenn-
inganna frá 1965 til okkar daga. 

Rookie Blue 
SKJÁR EINN KL 21.10  Skemmti-
legur þáttur um líf nýliða í lögreglunni 
sem þurfa ekki aðeins að glíma við 
sakamenn á götum úti heldur takast á 
við samstarfsmenn, fj ölskyldu og eiga 
um leið við eigin bresti. Táningsdrengur 
fi nnst kefl aður í skotti á bíl í venju-
bundnu eft irliti.

Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri

1. önn

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

2. önn

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning

Stundaskrá

Starfsmöguleikar eftir nám eru 
margir og spennandi og geta nýst á 
ýmsum sviðum og atvinnugreinum. 
Hver önn tekur þrjá mánuði og 
fylgja öll kennslugögn með náminu. 
Kennsla fer fram í Tækniskólanum 
einu sinni í viku frá kl. 18-22.

The Academy of Colour and Style er skóli 
sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á 
helstu atriðum útlitshönnunar og er 
meðal annars tekið fyrir litgreining, 
fatastíll og textill. Eftir nám fá 
nemendur alþjóðlegt diplóma í 
útlitsráðgjöf (fashion consultant).

VILTU VERÐA

STÍLISTI?

SAMSTARF VIÐ 
KVIKMYNDASKÓLA ÍSLANDS

Dæmi um það sem 

tekið er fyrir í náminu:

Lita- og línufræði

Tónalgreining

Vaxtarbygging

Heitt og kalt rými

Stórt og lítið rými

Uppröðun hluta

Stílistun á:

Baðherbergi

Svefnherbergi

Barnaherbergi

Eldhúsi

Garðhýsi

Stofu

Og margt fleira.

The Academy of Colour and Style býður nú upp á nám í 
innanhússtílistun.  Farið er í helstu grunnþætti í lita- og 
línufræði.  Einnig er kennt að meta stíl út frá persónunni 
sjálfri.  Þá er hún greind út frá vaxtarbyggingu og 
litgreiningu en þær upplýsingar segja mikið til um hvernig 
einstaklingur vill hafa sitt nánasta umhverfi eins og liti og

fyrir stílistun á stofu, baðherbergi, barnaherbergi o.fl.
stíl.  Nemendur vinna svo verkefni í hverri viku og taka þá 

Gestafyrirlesarar koma í tíma og kynna fyrir nemendum 
ýmis atriði sem koma þeim til góða.
Hver önn tekur þrjá mánuði.  Kennsla fer fram í 
Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533 5101

www.utlit.is

www.utlit.is

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533 5101

Anna F. Gunnarsdóttir
Stílisti

Helga Sigurbjarnadóttir
Innanhúsarkitekt

Þorsteinn Haraldsson
Byggingafræðingur

INNANHÚSSTÍLISTANÁM

The Academy of Colour and Style og 
Kvikmyndaskóli Íslands hafa hafið 
samstarf sín á milli, sem felst í því að 
nemendur í innanhússtílistanámi og 
útlits- og förðunarnámi koma að 
verkefnum nemenda í Kvikmynda-
skólanum. Nemendur í útlits- og 
förðunarnáminu vinna að búninga-
gerð og förðun fyrir verkefni í 
skólanum en nemendur í innanhús-
stílistanáminu aðstoða við þróun á 
leikmynd og útfærslu hennar.
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„Það er ákveðið óöryggi sem 
fylgir því að klippa á öll öryggis-
net sem maður hefur og bara 
henda sér út í óvissuna. En það 
er ekkert meira niðurdrepandi 
en að óska sér einhvers og vera 
það eina sem stendur í vegin-
um. Þannig að þegar ákvörðunin 
var tekin var eins og fargi hefði 
verið lyft af okkur,“ segir Ágústa 
Magnúsdóttir sem ásamt eigin-
manni sínum, Gustav Jóhanns-
syni, tók nýverið stórt stökk út í 
óvissuna þegar þau hjónin ákváðu 
að rífa sig upp með rótum frá 
Kaupmannahöfn, þar sem þau 
hafa búið síðastliðin tíu ár, og 
flytja til Ítalíu. Þar ætla þau að 
láta langþráðan draum rætast 
og setja alla sína krafta í fyrir-
tækið þeirra, Agustav, sem er 
húsgagna- og hönnunarfyrirtæki 
sem þau settu á laggirnar fyrir 
um ári.

Ágústa hefur starfað sem hug-
búnaðarhönnuður og forritari hjá 
Danske bank síðan hún útskrifað-
ist úr námi en Gustav er lærður 
húsgagnasmiður. Hún segir að 
velgengni fyrirtækisins hafi verið 
framar öllum vonum, en vörur 
þeirra hafa vakið heims athygli.

„Við áttum aldrei von á því að 
þetta færi á það flug sem það 
hefur farið á. Núna í vor sáum við 
fram á að eitthvað yrði að fara að 
gerast hjá okkur. Fyrirtækið var 
farið að standa það vel undir sér 
og eftirspurnin orðin það mikil að 
það var orðið erfitt fyrir mig að 
vera í 100 prósenta vinnu, vinna 
svo öll kvöld við fyrirtækið okkar 
og vera með lítið barn.“

Hún kveðst hafa eytt síðast-
liðnu ári í að mana sig upp í að 
taka skrefið. „Dagurinn sem ég 
sagði upp í vinnunni var svo lang-
þráður að við fögnuðum vel þess-
ari ákvörðun og höfum varla hætt 

að brosa síðan. Ef maður fær séns 
til að lifa drauminn sinn á maður 
ekkert að hika við það eða bíða. 
Maður veit aldrei hversu langan 
tíma maður á eftir svo það er um 
að gera að nota hann vel og gera 
það sem gerir mann glaðan.“

Þessa daga eru Ágústa og Gust-
av á fullu við að undirbúa flutn-
ingana en þau eru komin með 
hús með verkstæði í sveitinni á 
Norður-Ítalíu. „Við erum búin að 

setja okkur markmið með þess-
um flutningum og það er að koma 
með tólf vörur á jafn mörgum 
mánuðum. Um leið og við erum 
búin að koma okkur fyrir og setja 
verkstæðið upp þá byrjum við 
að telja niður, svo það er mikið 
í vændum. Og nóg til að halda 
okkur við efnið. Við gerum bara 
það sem við getum og vonum það 
besta,“ segir Ágústa að lokum.  
 hannarut@365.is

Maður á ekki að hika 
við að lifa drauminn
Flytja til Ítalíu til að einbeita sér að eigin hönnun sem vakið hefur heimsathygli.

Bókasnagi eftir Agustav var valinn á jólagjafalista yfir flottustu jólagjafirn-
ar í New York Times og í Vogue, Tatler Magazine og fleiri þekktum blöðum 
og sjónvarpsþáttum í Bandaríkjunum.

„Bókasnaginn vakti mikla athygli frá byrjun. Eftir að við höfðum haft 
hann til sölu í nokkrar vikur tókum við allt í einu eftir því eitt kvöldið að 
áhorfstölurnar á síðunni okkar fóru úr nokkur hundruðum í fleiri þúsund. 
Þá hafði einhver áhrifamikill í netheiminum spottað snagana og lagt inn á 
Pinterest þar sem þeir fóru bara sem eldur um sinu,“ segir Ágústa. 

Heimasíða agustav er agustav.com og þar má einnig fylgjast með 
flutningum fjölskyldunnar í bloggi.

Umfjöllun í New York Times, Vogue og Tatler

„Ég hlusta gjarnan á Ellu Fitzgerald 
syngja Mack The Knife (tónleika-
upptaka í Berlín 1960) og dansa 
svolítið á meðan. Ella er auðvitað 
dásamleg og í þessu lagi gleymir 
hún textanum en reddar sér snilldar-
lega, ásamt því að hún hermir 
ótrúlega vel eftir Louis Armstrong.“
Birta Flókadóttir,eigandi og ráðgjafi hjá 
Furðuverkum.

MÁNUDAGSLAGIÐ

„Það er búið að blanda saman croissant og 
donut og því heitir þetta cronut. Bandaríkja-
menn eru svo klikkaðir að þeir eru tilbúnir 
að prófa allt og því hlaut að koma að svona 
hamborgara,“ segir Baldur Hafsteinn Guð-
björnsson, yfirkokkur á veitingastaðnum 
Roadhouse. Umræddur cronut-hamborg-
ari er væntanlegur á matseðil Roadhouse í 
næstu viku, en borgarinn er margra hæða 
með cronut og beikoni á milli. 

Hugmyndin er fengin að láni frá Banda-
ríkjunum og mun tilurð cronut-hamborgar-
ans hafa farið sem eldur í sinu vestanhafs. 
„Þetta er alls enginn heilsuborgari. Þetta er 
kaloríubomba sem við gerum í samstarfi við 

bakara hjá Nýja kökuhúsinu, en hann gerir 
smjördeigið fyrir okkur. Þetta er allt saman 
vel úthugsað og höfum við verið að prófa 
okkur áfram í fleiri daga,“ segir Baldur. 

Undirbúningsvinnan á bak við cronut-
borgarann mun vera þó nokkur og því býður 
Roadhouse upp á borgarann í takmörkuðu 
magni til að byrja með. „Við 
vinnum nánast allt okkar 
hráefni frá grunni. Maður 
græðir kannski minna á því 
en sem kokkur færðu miklu 
meira út úr vinnunni,“ segir 
Baldur Hafsteinn að lokum.  
 - mmm

Cronut-hamborgarinn kominn 
Roadhouse býður upp á umtalaðan hamborgara í takmörkuðu magni.

GÓMSÆTT  Baldur Hafsteinn Guð-
björnsson, yfirkokkur á Roadhouse, 
og Örvar Birgisson segja cronut-
borg arann vera fullan af hita-
einingum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÖÐRUVÍSI HILLA  Bókahillan hefur vakið mikla athygli og var meðal annars talin 
vera ein af flottustu jólagjöfum síðasta árs af New York Times.

EIGENDURNIR  Ágústa Magnúsdóttir og Gustav Jóhannsson eiga saman fyrirtækið Agustav sem hefur vakið mikla athygli fyrir 
fallegar bókahillur.



BURT ÚR BÆNUM
FLUGFELAG.IS

FLUGFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR með því að hrista saman hópinn í alveg nýju landslagi. Starfsmannafélagið 
gæti komið sér upp vinabæjarfélagi. Það er lærdómsríkt að sjá hvernig vinnufélagarnir fóta sig í öðrum landshlutum. 
Gerðu árshátíðina ógleymanlega eða komdu liðinu á óvart með spennandi óvissuferð. 

Frábær ferðatilboð til allra áfangastaða okkar innanlands og líka til Færeyja.

MEÐ HÓPINN ÞINN

FYRIR FERÐ

EFTIR FERÐ

VS.

NÁNARI UPPLÝSINGAR á hopadeild@flugfelag.is eða í síma 570 3075.
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AF FÓLKI

Mest lesið

Setur markið hærra
Það vakti talsverða athygli í síðustu 
viku þegar Hugleikur Dagsson náði 
takmarki sínu: að fá fleiri „like“ 
á Facebook en lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu. Hugleikur sagði frá 
nýju takmarki í útvarpsþættinum 
Laugardagskaffinu á Xinu um liðna 
helgi: Hann hyggst ná Jóni Gnarr, 
borgarstjóra og „lærimóður“ sinni. 
Verkefnið er ærið enda 
borgarstjórinn 
með yfir 70.000 
„like“ en hingað 
til hafa rúm-
lega 44.0000 
smellt á „like“-
hnappinn hjá 
Hugleiki.  - ka

1 Liverpool sigraði Man Utd | Þriðji 1-0 
sigurinn í röð 

2 Giroud tryggði Arsenal sigur
3 Ofurölvi tónleikagestur með 8 ára 

börn
4 Nýr ráðherra Framsóknarfl okksins 

tekur við fl jótlega 
5 Fyrrverandi innanríkisráðherra 

segir Háskóla Íslands fremja mann-
réttindabrot

Plötusnúðakeppni á 
Harlem
Fimm íslenskir plötusnúðar tóku 
þátt í æsispennandi undankeppni á 
skemmtistaðnum Harlem á föstudags-
kvöldið til þess að freista gæfunnar 
og keppa í stærstu plötusnúðakeppni 
í Evrópu sem nefnist Movida Corona. 
Plötusnúðarnir spila allir hústónlist 
og fengu keppendur hálftíma til þess 
að sanna sig fyrir þriggja manna 
dómnefnd. Sigurvegari kvöldsins var 
Natalie Gunnarsdóttir, eða Dj- Yamaho. 
Á Facebook-síðu Natalie þakkar hún 
fyrir sig og segir þar: „Takk fyrir keppn-

ina og frábær sett í 
gær. Ég átti alls ekki 
von á því að vinna 

enda var ég ekki 
með aukatónlist 
til að spila eftir 
keppnina. Mun 
gera mitt allra 
besta til að 
vera landi og 
þjóð til sóma 

á Íbíza.  - áo
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Meiri Vísir.

LYKILII RIT 
SKOTVEIÐI-
MANNSINSMANNSINS

Loksins 
fáanleg 
aftur!

w w w. b a d h u s i d . i s

haltu gamla verðinu!

Allt þetta er innifalið með áskrift í KK klúbbi Baðhússins:
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.  Hot BodyBalance.  Nýjung!  ButtLift-pallar.  FlexiFit.  Og margt fleira.

Og auðvitað hefurðu líka aðgang að heitri laug, vatnsgufu, sauna og notalegu hvíldarhreiðri.
Komdu í Baðhúsið, breyttu til og hlúðu að sjálfri þér.  

KK klúbburinn er klárlega hagstæðasta leiðin

KK-Skólaáskrift 5.990 pr. mánuð.  KK-Grunnáskrift 7.190 pr. mánuð.  KK-Eðaláskrift 8.890 pr. mánuð.

Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/kk

Öllum konum Baðhússins stendur til boða að segja upp KK-áskrift með eins mánaðar fyrir-
vara í þeim mánuði sem flutningur í nýtt og glæsilegt húsnæði í Smáralind á sér stað.  Ekki 
verður farið fram á þriggja mánaða uppsagnarfrest eins og samningar gera alla jafna ráð 
fyrir. Því eru engar konur Baðhússins bundnar þann mánuð sem flutningurinn á sér stað, telji 
þær nýju staðsetninguna ekki henta sér.
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Komdu strax í KK klúbbinn og haltu gamla verðinu í nýju Baðhúsi  
sem opnar í Smáralind í lok árs. 

Í KK-áskriftarklúbbnum hefurðu aðgang að því sem til þarf til að hlúa að líkama og sál.

Með þátttöku í KK klúbbnum kemstu jafnt í opna sem LOKAÐA tíma

Einnig bjóðum við almenn kort, óbundin.  Þau gilda í alla opna tíma og tækjasal.
1 mánuður: 13.500.  Einnig Vetrarkort á tilboði, gildir til 31.12.13.  Tilboð kr. 29.990.-
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