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Fasteignasalan TORG kynnir heillandi fjölskylduhús á vinsælum stað í Garðabæ. Þar verður opið hús frá klukkan 17.30 til 18 í dag.

Einbýlishúsið að Túnfit 6 er á einni hæð, glæsilegt, vandað og vel skipulagt. Húsið stend ái ó

Búið er að stúka 30 fermetra íbúð af bílskúrnum sem er tilvalin fyrir unglinginn eða til útleigu.  Við komu í Túnfit 6 er gengið inn í glæsilega og rúmgóða for-stofu með góðum eikarfataskáp-um. Falleg rennihurð aðskilur for-stofu og aðalrými og þaðan komiðí rúmgott sjón

út á hellulagða verönd. Stofan er björt og opin með parketi og góðri lofthæð. Svefnherbergin eru þrjú og mjög góðir skápar í hjónaher-bergi. Aðalbaðherbergi er bjart og fallegt, með góðri innréttingu og hornbaðkari. Gestabaðherbergimeð ú

Á besta stað í Garðabæ

Landmark leiðir þig heim!* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*
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Opið hús í dag mánudaginn 9.sept. frá kl. 18:00 - 19:00. 

Seilugrandi 7, 1.hæð 

Um er að ræða 52 fm 2ja herbergja íbúð á 1.hæð, íbúð fylgir gott 
stæði í bílskýli.  Sér afgirt verönd. Öll sameign til fyrirmyndar 
bæði úti og inni. V. 20,9m.  

Nánari upplýsingar veitir Ellert í s: 893-4477
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GRAND PRIX
Árið 1957 kynnti Arne Jacobsen nýjan stól til sögunnar sem bar heitið Model 3130. 
Þegar stóllinn hlaut Grand Prix-verðlaunin á hönnunar sýningu í Mílanó festist nafnið við hann.

Passaðu vel uppá rafgeyminn í vetur.
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Sími: 512 5000

9. september 2013
211. tölublað 13. árgangur

SKOÐUN Hver segir mannslíf minna 
virði en skipulagsvald Reykvíkinga? 
spyr Guðmundur Andri Thorsson. 15

MENNING Sverrir Rolf Sander hjól-
aði frá Berlínar til Parísar í minningu 
föður síns.  30

SPORT Íslenska karlalandsliðið þarf 
að brjóta hefðina til þess að halda 
HM-draumnum á lífi annað kvöld. 26

Ómissandi

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

LÆTUR 

ENGAN

 ÓSNORTINN

IÐNAÐUR Kostnaður af því að 
láta raforkuflutningskerfi 
landsins reka á reiðanum er lík-
lega 6,1 milljarður króna á ári. 
Þetta kemur fram í skýrslu sem 
Jón Vilhjálmsson hjá EFLU og 
Friðrik Már Baldursson, pró-
fessor við Háskólann í Reykja-
vík hafa unnið fyrir Landsnet. 

Niðurstaða þeirra er að verði 

flutningskerfið ekki eflt geti 
kostnaður þjóðfélagsins numið 
á bilinu 36 til 144 milljörðum 
fram til ársins 2040.

Óbreytt flutningskerfi er sagt 
hamla vexti raforkunotkunar, 
valda minni hagvexti og hafa 
áhrif á byggðaþróun. Verði ekki 
brugðist við telja skýrsluhöf-
undar ljóst að raforkunotendur 

komi á næstu árum til með að 
upplifa tíðara rafmagnsleysi 
auk þess sem olíunotkun aukist.

„Hjá Landsneti er komið upp 
það ástand að þeir sjá fram á 
það á næstu árum að geta ekki 
annað almennilega afhendingu 
raforku í vissum landshlutum,“ 
segir Jón Vilhjálmsson, annar 
skýrsluhöfunda.  - óká / sjá síðu 8

Aðgerðaleysi í uppbyggingu raforkuflutningskerfis kostar tugi milljarða:

Rafmagnsleysi verður enn tíðara

EFNAHAGSMÁL Guðlaugur Þór Þórðarson, vara-
formaður hagræðingarhóps ríkisstjórnarinnar, 
gagnrýnir forgangsröðun síðustu  ríkisstjórnar 
í ríkisfjármálum. Hans mat er að forgangs-
raðað hafi verið í þágu eftirlitsiðnaðarins. 

Hann segist vilja draga úr fjárstreymi 
til eftir litsstofnana og að hann muni leggja 
áherslu á það innan hagræðingarhópsins. Jafn-
framt ætli hann að leggja áherslu á sama mál 
innan fjárlaganefndar Alþingis og í þinginu. 

Í hagræðingarhópi ríkisstjórnarinnar sitja 
fjórir þingmenn auk embættismanna. Frétta-
blaðið hefur heimildir fyrir því að full sam-
staða sé innan hópsins um að lækka framlög 
til eftirlitsstofnana og um að endurskipuleggja 
einhverjar af þeim eftirlitsstofnunum sem 
starfa á vegum ríkisins.  

Guðlaugur hefur látið taka saman heildar-
fjárframlög til eftirlitsstofnana ríkisins á 
 síðasta kjörtímabili, þar sem fram kemur að 
eftirlitsstofnanir ríkisins kostuðu 8,5 milljarða 
króna árið 2008, en fjórum árum síðar hafi upp-
hæðin hækkað í rúma 11,6 milljarða, eða um 
37 prósent.

Af einstökum stofnunum má nefna að 
útvarpsréttarnefnd, sem varð fjölmiðla-
nefnd, fékk 17,5 milljónir í upphafi kjörtíma-
bilsins en í lok þess voru heildarframlögin 
orðin 38,5  milljónir. Framlögin hækkuðu því 
um 120  prósent. Fjármálaeftirlitið, sem að 
 langstærstum hluta er fjármagnað af fjármáls-
tofnunum, fékk rúman milljarð árið 2008 en 
árið 2012 nam upphæðin rúmum 1,8 milljarði 
króna, sem er 69 prósenta hækkun. 

Guðlaugur segir að miðað við stærð eftirlits-
iðnaðarins ætti bankakerfið til dæmis að vera 
fullkomið. Það ætti að vera komin niðurstaða í 
skuldamál heimilanna en það sé fjarri því að 
svo sé. Það sé eitthvað að kerfinu því fjármagn 
í það skorti ekki. Annað sem hann tekur sem 
dæmi er að þrátt fyrir allt eftirlit með matvæl-
um hafi fólki verið seldar kjötbökur án kjöts. 

„Ég vil endurskipuleggja eftirlitsiðnaðinn 
og ná fram hagræðingu. Við verðum að vernda 
heilbrigðiskerfið, menntakerfið, félagslega 
öryggiskerfið og löggæsluna. Um það held ég að 
við séum öll sammála. Í þessum geirum hefur 
verið mikill niðurskurður á meðan eftirlits-
iðnaðurinn hefur stækkað. Það verður að for-
gangsraða upp á nýtt,“ segir Guðlaugur Þór. 

 - jme / sjá síðu 4 

Síðasta stjórn hafi forgangs-
raðað fyrir eftirlitsiðnaðinn 
Guðlaugur Þórðarson alþingismaður segir síðustu ríkisstjórn hafa forgangsraðað í þágu eftirlitsiðnaðarins. 
Hann boðar að hann muni taka málið upp á þingi og í hagræðingarnefnd þar sem hann er varaformaður.

Bolungarvík 11°  SV 6
Akureyri 13°  SV 5
Egilsstaðir 15°  SV 4
Kirkjubæjarkl. 12°  SV 6
Reykjavík 10°  SV 7

SKÚRIR  Í dag verða víðast suðvestan 
5-10 m/s. Víða skúrir en úrkomulítið 
eystra. Hiti 10-18 stig.  4

Minnisvarði á Akranesi
Hugmyndir eru uppi um að reisa 
minnisvarða um árangur knatt-
spyrnumanna frá Akranesi nefndan 
í höfuðið á Sigursteini Gíslasyni frá 
Akranesi. Á steininn yrðu rituð nöfn 
allra Skagamanna sem hafa unnið 
Íslandsmeistaratitil í knattspyrnu. 2
Vatnsmýri of dýr fyrir flugið  Sam-
kvæmt grein hagfræðingsins Sigurðar 
Jóhannessonar í Vísbendingu er 
landið í Vatnsmýrinni of dýrt til að 
skynsamlegt sé að nota það undir 
flugvöll. 10
Gufulögn skuli lögð  Stjórn OR 
hefur samþykkt að leggja gufulögn 
frá Hverahlíð til Hellisheiðarvirkjunar. 
Beðið er samþykkis eigenda. 6

HEIMAMENN NÝTA HVALINA  Grindahvalavaða kom á land við Rif á Snæfellsnesi seinnipart laugardags. Um 50 til 70 
hvalir komu inni í höfnina við Rif í gær og mun fl eiri hvalir voru fyrir utan höfnina. Heimamenn hófu strax að nýta hvalina eins 
og sést á meðfylgjandi mynd. Sjá síðu 8  MYND/ÞRÖSTUR ALBERTSSON 

FÓLK Elite Model Look, leitin að 
næstu ofurfyrirsætu, verður 
haldin 26. september. 

Þetta er stærsta fyrirsætu-
keppni í heimi 
og býðst nú 
íslenskum 
strákum tæki-
færi til þátt-
töku. 

„Við hjá Elite 
finnum fyrir 
miklum áhuga 
hjá strákum 
sem vilja taka 
þátt og margir 

foreldrar hafa haft samband við 
okkur, þar sem þeir vilja vita 
um hvað keppnin snýst,“ segir 
Margrét Jónsdóttir hjá fyrir-
sætumboðsskrifstofunni Elite á 
Íslandi. 

Margrét segir að markaður-
inn valdi því að strákarnir fá 
núna fyrst að taka þátt. 
  - áo/sjá síðu 30

Nýjung í fyrirsætukeppni:

Strákarnir taka 
nú þátt í Elite

MARGRÉT 
JÓNSDÓTTIR
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ERLENT John Kerry, utanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna, tilkynnti 
á blaðamannafundi í París í gær að 
leiðtogar Sádi-Arabíu hefðu  ákveðið 
að styðja mögulega hernaðar íhlutun 
Bandaríkjanna í Sýrlandi. 

Tíu ríki hafa lýst yfir stuðningi 
við áform Bandaríkjastjórnar. 

Kerry var á ferð um Evrópu um 
helgina til að safna stuðningi við 
loftárásir sem Bandaríkjastjórn 
vill beina gegn sýrlenskum stjórn-
völdum. Hann hefur áður sagt að 
Bandaríkjamenn hafi sannanir 

fyrir mannskæðum efnavopna-
árásum sýrlenskra stjórnvalda í 
Damaskus, höfuðborg Sýrlands, 
í síðasta  mánuði, sem kostuðu 
um fjórtán hundruð manns lífið. 
Kerry fundaði meðal annars með 
utanríkis ráðherrum ESB-ríkjanna. 
Þeir hafa fordæmt efnavopnaárás-
ina en sagst vilja bíða með  ákvörðun 
um hernaðar íhlutun þangað til 
skýrsla vopnaeftirlitssveitar Sam-
einuðu þjóðanna verður birt. 

Bashar al-Assad, forseti 
 Sýrlands, neitaði því að vera á 

 bakvið efnavopnaárásirnar í viðtali 
við bandarísku sjónvarps stöðina 
CBS sem sýnt verður í kvöld. 
Hann vildi þó ekki staðfesta hvort 
 sýrlensk stjórnvöld búi yfir efna-
vopnum og sagði Bandaríkin þurfa 
að koma með sannanir um aðild 
hans að árásunum. Assad hefur 
áður kennt uppreisnar mönnum í 
landinu um árásirnar. 

Bandaríkjaþing mun koma 
saman í dag og greiða atkvæði um 
mögulegar hernaðaraðgerðir gegn 
Sýrlandi.  - hg

John Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir stuðning við hernaðaraðgerðir fara vaxandi:

Sádi-Arabar styðja aðgerðir gegn Sýrlandi

LEITAR STUÐNINGS  Bandarísk stjórn-
völd hafa tryggt sér stuðning tíu ríkja 
við hernaðaraðgerðir gegn Sýrlands-
stjórn.

FÓLK Myndlistarmaðurinn Bjarni 
Skúli Ketilsson hefur unnið drög 
að minnisvarða um árangur knatt-
spyrnumanna frá Akranesi. Stein-
inn vill hann nefna í höfuðið á 
knattspyrnuhetjunni Sigursteini 
Gíslasyni frá Akranesi. 

Bjarni, sem er betur þekktur 
undir listamannsnafninu Baski, 
vill reisa minnisvarðann á æfinga-
svæðinu hjá Akranesvelli og hefur 

sent bæjarstjórn 
Akranesbæjar 
erindi þess efnis.

„Mín  hugmynd 
er að hafa stein 
s em  gey m i r 
nöfn allra sem 
 einhvern  tímann 
h a f a  o r ð i ð 
Íslandsmeistarar 

með Akranesi í fótbolta, og þá á ég 
við alla flokka stelpna og stráka frá 
1946 til dagsins í dag,“ segir Baski. 
Hann segir steininn jafnframt hugs-
aðan sem hvatningu fyrir unga 
 fólkið til að standa sig vel.

„Ég er búinn að grafa upp nærri 
þúsund nöfn en síðan verða auðir 
fletir fyrir komandi kynslóðir til að 
koma á.“

Aðspu rðu r  u m t i l komu 
hugmyndar innar segir Baski að 
nafn Sigursteins hafi kveikt hana. 
„Ég kom með þessa hugmynd fljót-
lega eftir að Steini lést. Mér fannst 
þetta góð hugmynd þar sem nafnið 
hans þýðir í raun sá sem vinnur.“

Baski segir steininn alls ekki 
hugsaðan sem sorgarstein heldur 
sem hvatningu fyrir unga fólkið 
til að ná langt. „Steini vildi hvorki 
láta syrgja sig né annað. Steininn er 
því hugsaður sem hvatningarsteinn 
fremur en sorgarsteinn.“

Þrátt fyrir að vera búsettur í 

Hollandi ber Baski sterkar taugar 
til Akranesbæjar. „Ég er sjálfur 
fæddur og uppalinn á Akranesi og 
er mjög annt um minn heimabæ. Því 
væri mjög gaman að fá tækifæri til 
að gera verk fyrir Akranes,“ segir 
Baski.

Hann segir kostnað við verkið 
vera um fjórar til fimm  milljónir, 
lauslega reiknaðar þegar allt er 
talið, og leitar nú styrktaraðila að 
verkinu.

Bæjarstjóri Akranesbæjar, 
 Regína Ásvaldsdóttir, segir bæinn 
taka vel í hugmyndina en að bærinn 
vilji fyrst fá afstöðu Íþróttabanda-
lagsins til verkefnisins.

„Bæjarfélagið hefur almennt 
ekki forystu um verkefni sem þessi 
en við höfum hins vegar eitthvað að 
segja um staðsetninguna. Ég er viss 
um að við getum fundið þessu verk-
efni góðan stað á Akranesi,“ segir 
Regína.   elimar@frettabladid.is

Sigursteinn verði 
reistur á Akranesi
Hugmyndir eru uppi um að reisa minnisvarða um árangur knattspyrnumanna frá 
Akranesi nefndan í höfuðið á Sigursteini Gíslasyni frá Akranesi. Á steininn yrðu 
rituð nöfn allra Skagamanna sem hafa unnið Íslandsmeistaratitil í knattspyrnu. 

FRUMDRÖG  Svona hugsar Baski sér að sigursteinn gæti litið út. Bæjastjóri Akra-
ness segist fullviss um að steininum verði fundinn góður staður.

BASKI

DANMÖRK Danska  stjórnsýslan 
skoðar hvort samræmt upp-
ljóstrunarskipulag, þar sem starfs-
menn geta látið nafnlaust vita 
ef vinnufélagar standa sig ekki 
eða misnota aðstöðu sína í starfi, 
sé hentug lausn fyrir starfsstaði 
rekna af hinu opinbera. 

Nú þegar er notast við slíkt 
skipulag í Kaupmannahöfn og 
 Frederiksberg og verið er að skoða 
hvort innleiða eigi kerfið á öðrum 
stöðum.

Skiptar skoðanir hafa verið í 
Danmörku um kosti slíks skipulags 
og mikið deilt um málið. Margir 
hafa áhyggjur af því að það skapi 
neikvæða vinnumenningu og mis-
notkun geti leitt til vinnustaða-
eineltis og óréttlátra ásakana. - ebg

Nýtt kerfi í Danmörku:

Ljóstra upp um 
starfsfélagana

LÖGREGLUMÁL Konan sem handtekin var í lok síð-
asta mánaðar vegna rannsóknar á meintri vændis-
starfsemi er talin hafa komið hingað til lands um 
það bil þrjátíu sinnum á um fimm ára tímabili, í 
þeim tilgangi að stunda hér vændi, að því er heim-
ildir Fréttablaðsins herma.

Konan, sem er frá Lettlandi og tæplega fertug 
að aldri, var handtekin vegna gruns um að hún 
tengdist mansalsstarfsemi og stæði að flutningi 
ungra kvenna til landsins vegna vændisstarfa. 
Síðar kom í ljós að hún hefði sjálf stundað vændi 
undir mismunandi nöfnum. Hún auglýsti þjónustu 
sína meðal annars undir formerkjum nuddstarf-
semi.

Ásamt henni var íslenskur karlmaður á 
 svipuðum aldri handtekinn en hann er talinn hafa 
aðstoðað konuna við starfsemina.Þau voru dæmd 
í vikulangt gæsluvarðhald en var sleppt úr haldi 
á föstudag. Konan var úrskurðuð í farbann til 20. 
september.

Lögreglan á Suðurnesjum, sem hefur  rannsókn 
málsins með höndum, yfirheyrði nokkra tugi 
meintra viðskiptavina konunnar vegna málsins.  - þj

Kona sem grunuð er um vændi hafði oft komið til Íslands á 5 ára tímabili:

Kom 30 sinnum til vændisstarfa

LÖGREGLUSTÖÐIN Í KEFLAVÍK  Lögreglan á Suðurnesjum rann-
sakar mál konu sem er talin hafa komið um 30 sinnum til landsins 
í þeim tilgangi að stunda hér vændi. Hún er laus úr gæsluvarð-
haldi en hefur verið úrskurðuð í farbann til 20. þessa mánaðar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Tómas, er ekki ræktun á 
hunangi fyrir bý?“
„Nei, vaxtarbroddurinn er hjá 
býbændum.“
Tómas Óskar Guðjónsson, forstöðumaður 
Fjölskyldu- og húsdýragarðsins, stóð fyrir 
uppskeruhátíð um helgina þar sem gestir 
garðsins gátu smakkað á uppskeru íslenskra 
býflugnabænda. 

SÝRLAND Ítalska blaða-
manninum Domenico Quirico, 
sem var rænt í Sýrlandi í apríl 
síðastliðnum, hefur verið sleppt 
úr haldi, samkvæmt ítalska utan-
ríkisráðuneytinu. Honum var 
rænt þegar hann var að  störfum 
fyrir ítalska dagblaðið La Stampa 
í Sýrlandi. Hann hefur verið 
fréttaritari á þessum slóðum í 
mörg ár. Hann fór til Sýrlands 
6. apríl síðastliðinn en fjórum 
dögum síðar hvarf hann. Eigin-
kona hans fékk símtal frá honum 
í júní þar sem hann sagði að 
honum hefði verið rænt en að 
hann hefði það gott. Hann flaug 
heim til Ítalíu í gærkvöldi en 
ekki er búið að hafa hendur í hári 
mannræningjanna.  - ebg

Blaðamanni rænt:

Laus úr haldi 
eftir fjóra daga

PAKISTAN Pakistanskur hermaður aðstoðaði félaga sinn áður en 
kveðjuathöfn fyrir forseta landsins hófst við forsetahöllina í Islama-
bad í gær. 

Asif Ali Zardari er fyrsti forseti landsins sem starfar í fullt kjör-
tímabil. Hann hefur verið gagnrýndur fyrir að bera ábyrgð á slæmu 
efnahagsástandi þjóðarinnar. Hann var forseti landsins í fimm ár.  - bl

Pakistanskur hermaður gengur í nauðsynleg störf:

Batt skóreimarnar fyrir félagann

BINDUR SKÓREIMARNAR  Þessi hermaður kom félaga sínum til hjálpar í gær.
  NORDIC/PHOTOS/AFP

Knattspyrnukappinn Sigursteinn Gíslason lést úr krabbameini árið 2012. 
Hann lék lengst af með ÍA og KR en á ferli sínum vann hann níu meistara-
titla í efstu deild og þrjá bikarmeistaratitla auk fjölda annarra sigra í 
öðrum keppnum.

Einn sigursælasti leikmaður allra tíma

SPURNING DAGSINS



Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is  

VOLT: LANGDRÆGUR RAFMAGNSBÍLL

EINI BÍLL HEIMILISINS
Volt tilheyrir nýjum flokki bíla; langdrægum rafbílum (E-REV Extended Range Electric Vehicle). 
Hann er knúinn áfram af rafdrifinu öllum stundum og kemst um 60 km á rafhleðslunni einni 
saman. Ef þú vilt aka lengra, tekur bensínknúinn rafall við, viðheldur hleðslunni og lengir 
ökudrægið yfir 500 km. Þú þarft ekki lengur að velja á milli sparneytni og notagildis; 
Chevrolet Volt getur hæglega verið eini bíllinn á heimilinu.

TEST 2011
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EFNAHAGSMÁL „Að forgangsraða 
í þágu eftirlitsiðnaðarins er röng 
forgangsröðun. Forgangsröðunin 
hjá ríkinu var galin í tíð fyrri ríkis-
stjórnar.“ segir Guðlaugur Þór 
Þórðarson, þingmaður og vara-
formaður hagræðingarhóps ríkis-
stjórnarinnar. 

Guðlaugur Þór hefur látið taka 
saman heildarfjárframlög til eftir-
litsstofnana ríkisins á síðasta kjör-
tímabili. Inni í tölunum eru bæði 
sértekjur viðkomandi  stofnunar 
séu þær til staðar og þeir fjár-
munir sem hún fær frá ríkinu. Þar 
kemur fram að eftirlits stofnanir 
ríkisins kostuðu 8,5 milljarða 
króna árið 2008 fjórum árum síðar 
hafði upphæðin hækkað í rúma 11,6 
 milljarða, eða um 37 prósent. 

Af einstökum stofnunum má 
nefna að útvarpsréttarnefnd sem 
varð fjölmiðlanefnd fékk 17,5 
milljónir í upphafi kjörtímabilsins 
en í lok þess voru heildarframlög-
in orðin 38,5 milljónir, hækkunin 
er 120 prósent.  Fjármálaeftirlitið, 
sem að langstærstum hluta er 
fjárma   gnað af fjármálstofnunum, 
fékk rúman milljarð árið 2008 en 
2012 nam upphæðin rúmum 1,8 
milljarði króna sem er 69 prósenta 
hækkun. Hækkunin til Umboðs-
manns skuldara sem tók yfir verk-
efni Ráðgjafastofu heimilanna er 
langmest. Ráðgjafastofan fékk 
rúmar 60 milljónir króna frá ríkinu 
árið 2008 en í lok kjörtímabilsins 
fékk umboðsmaður skuldara rúman 
1,1 milljarð króna,  hækkunin er 
1707 prósent. 

Guðlaugur Þór segir að hann 
vilji draga úr fjárstreymi til eftir-

litsstofnana og hann muni leggja 
áherslu á það innan hagræðingar-
hópsins. Jafnframt ætli hann að 
tala fyrir sama máli innan fjárlaga-
nefndar Alþingis og í þinginu. 

 Hann segir að miðað við stærð-
ina á eftirlitsiðnaðinum þá ætti til 
dæmis bankakerfið að vera full-
komið. Það ætti að vera komin 
niður staða í skuldamál heimilanna 
en það sé fjarri því að svo sé. Það 
sé eitthvað að kerfinu því fjármagn 
í það skorti ekki. Annað sem hann 
tekur sem dæmi er að þrátt fyrir 
allt eftirlit hafi fólki verið seldar 
kjötbökur án kjöts. 

„Ég vil endurskipuleggja eftirlits-
iðnaðinn og ná fram hagræðingu. 
Við verðum að vernda heilbrigðis-
kerfið, menntakerfið, félagslega 
öryggiskerfið og löggæsluna. Um 
það held ég að við séum öll sam-
mála. Í þessum geirum hefur verið 
mikill niðurskurður á meðan eftir-
litsiðnaðurinn hefur stækkað. Það 
verður að forgangsraða upp á nýtt,“ 
segir Guðlaugur Þór. 

Þegar Guðlaugur er spurður 
hvaða stofnanir hann vilji endur-
skipuleggja eða lækka fjárframlög 
til segist hann að svo komnu máli 
ekki vilja nefna neina eina, það 
komi í ljós á síðari stigum.  

Í niðurskurðarhópi ríkisstjórnar-
innar sitja fjórir þingmenn auk 
embættismanna. Fréttablaðið hefur 
heimildir fyrir því að full samstaða 
sé innan hópsins um að lækka fram-
lög til eftirlitsstofnana og um að 
endurskipuleggja einhverjar af 
þeim eftirlitsstofnunum sem starfa 
á vegum ríkisins.

  johanna@frettabladid.is

Segir „galið“ að forgangs-
raða í þágu eftirlitsiðnarins
Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður og varaformaður í hagræðingarhópi ríkisstjórnarinnar, vill draga úr 
fjárstreymi til eftirlitsstofnana ríkisins. Hann boðar breytta forgangsröðun verkefna á kjörtímabilinu. 

NIÐURSKURÐUR   Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður telur að eftirlitsiðnaðurinn 
hafi vaxið úr hófi fram á síðasta kjörtímabili.  Framlög til Umboðsmanns skuldara 
voru rúmlega 1,1 milljarður króna á síðasta ári.

Framlög til eftirlitsstofnana ríkisins námu 8,5 milljörðum króna árið 2008. 
Fjórum árum síðar hafði upphæðin hækkað í rúma 11,6 milljarða, en það er 37 
prósenta hækkun. Framlög til stofnananna hér að neðan hækkuðu hvað mest á 
umræddu tímabili.

Eftirlitsstofnun 2008 2012 Hækkun
Fjölmiðlanefnd 17.522.467 38.576.449 120%
Fjármálaeftirlitið 1.080.307.843 1.829.998.982 69%
Umboðsmaður skuldara 63.476.638 1.146.849.689 1707%

Framlög til eftirlitsstofnana

ÍTALÍA, AP Silvio Berlusconi, fyrr-
verandi forsætisráðherra Ítalíu, 
hefur áfrýjað banni við að gegna 
opinberu embætti til Mannrétt-
indadómstóls Evrópu í Strassborg.

Undirréttur á Ítalíu bannaði Ber-
lusconi að gegna opinberu embætti 
næstu fimm ár þegar hann dæmdi 
Berlusconi í fjögurra ára fangelsi 
fyrir skattalagabrot í október síð-
astliðnum. Hæstiréttur Ítalíu stað-
festi fangelsisdóminn í maí en vís-
aði banninu aftur til undirréttar. 

Lögfræðingar Berlusconi 
 segjast vongóðir um að Mann-
réttindadómstóllinn komist að 
 annari niðurstöðu en undir-
rétturinn á Ítalíu.  - hg

Berlusconi unir ekki banni:

Áfrýjar málinu 
til Strassborgar

ÁFRÝJAR BANNI  Silvio Berlusconi vill 
geta gegnt opinberu embætti. 

SJÁVARÚTVEGUR Samningafundi í makríldeilunni lauk í gær án 
þess að samkomulag næðist í deilunni. Fundurinn, sem hófst 
að morgni laugardags, var haldinn í Reykjavík að frumkvæði 
Íslendinga. 

Samninganefndir Íslands og Færeyja annars vegar og Evrópu-
sambandsins og Noregs hins vegar reyndu að ná samkomulagi um 
skiptingu makrílkvótans en uppskáru ekki árangur erfiðis síns.

Íslendingar veiða um 123 þúsund tonn af ráðlögðum heildarafla 
í ár og hafa krafist allt að 17 prósenta hlutdeildar. 

Evrópusambandið hefur hafið refsiaðgerðir gegn  Færeyingum 
vegna síldar- og makrílveiða þeirra og aðgerðir gegn 
 Íslendingum hafa verið boðaðar. 

Fundurinn var óformlegur en reglubundinn strandríkjafundur 
verður haldinn í Lundúnum í lok október.  elimar@frettabladid.is

Deiluaðilar í makríldeilunni funduðu í Reykjavík um helgina:

Makrílfundi lauk án niðurstöðu

GRILLAÐ  Heimssýn og fleiri samtök sjálfs-
stæðissinna í Evrópumálum stóðu að 
makrílhátíð á Ingólfstorgi í gær í tilefni af 
samningafundinum í makríldeilunni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MALDÍVEYJAR Mohamed Nasheed, 
fyrrverandi forseti Maldíveyja, 
fékk flest atkvæði í forsetakosn-
ingum í landinu á laugardag. 
 Nasheed fékk 45 prósent atkvæða 
en þar sem hann fékk ekki meiri-
hluta atkvæða verður kosið aftur 
á milli hans og frambjóðandans 
Abdulla Yameen.

Árið 2008 varð Nasheed fyrsti 
lýðræðislega kjörni forseti Maldí-
veyja. Hann sagði af sér í mars 
2012 þegar uppreisn var gerð í 
landinu.  - hg

Nasheed með flest atkvæði:

Kosið aftur á 
Maldíveyjum

188.300 manns á 
aldrinum 

16-74 ára voru á vinnumarkaði á 
öðrum ársfjórðungi 2013. 
Af þeim voru 175.500 starfandi og 
12.900 án vinnu og í atvinnuleit. 
 Heimild: Hagstofan.

JAFNRÉTTI Í ályktun stjórnar 
BSRB, sem samþykkt var á fundi 
fyrir helgi, er ríkisstjórnin hvött 
til að halda áfram jafnlaunaátaki 
sem fyrri stjórn kynnti snemma 
á árinu. Í ályktuninni segir jafn-
framt að ríki og sveitarfélög 
eigi að vera leiðandi aðilar í 
 baráttunni gegn því misrétti sem 
felst í launamun kynjanna. Niður-
stöður nýrrar kjarakönnunar 
BSRB sýnir fram á 11,4 prósenta 
óútskýrðan kynbundinn launa-
mun innan bandalagsins.

 - ibs

Stjórn BSRB ályktar:

Jafnlaunaátak 
haldi áfram

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

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

Veðurspá

Miðvikudagur
5-13 m/s.

VÆTUSAMT  Það gengur í hvassa suðaustanátt með mikilli rigningu um sunnan- og 
vestanvert landið síðdegis á morgun. Þurrt og bjart norðaustan til fram eftir degi. 
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Þú finnur okkur á facebook
www.facebook.com/hagkaup

GLÚTENFRÍ OG 
SYKURLAUS  

KÖKUBLANDA
Þessi fjölhæfa kökublanda hjálpar þér að 
baka uppáhalds kökuna þín án sykurs og 

hveitis. Með kökublönduna okkar sem grunn 
er einfalt að gera köku fyrir alla að  

njóta með góðri samvisku. Einnig úrval og 
fleiri tegundir af sykurlausum vörum sem 

henta vel á lágkolvetnamataræðinu. 

NÝTT
Í HAGKAUP

NOW VÍTAMÍN 
NOW framleiðir hágæða bætiefni án allra 

óæskilegra aukefna, svo sem litar-, bragð- og 
rotvarnarefna og ódýrra uppfylliefna.

KYNNING
Í dag í Garðabæ 
kl. 17-19

BIO-KULT CANDÉA
hefur reynst vel bæði til að fyrirbyggja og 

meðhöndla Candida sveppasýkingu. 
100% náttúruvara.

TILBOÐ
1.999kr/pk
verð áður 2.269

WALDEN FARMS
Hitaeiningalausar sósur sem henta fullkomlega í 

lágkolvetnamataræði og henta vel fyrir sykursjúka og 
fyrir alla sem vilja skipta út venjulegum sósum og spara 

sér þannig allt að 10.000 hitaeiningar á mánuði!

SEMPER GLÚTENLAUST KEX
Markaðsráðandi á Norðurlöndum

15%
AFSLÁTTUR

Á KASSA

SOLGRYN 
HAFRAMJÖL

Hafragrautur er uppáhald  
margra á morgnana.

279kr/stk
verð áður 299

HAPPY MÖNDLUR
 Lífrænar möndlur með súkkulaðihjúpi. 

Möndlur eru taldar góðar fyrir 
heilsuna og eru frábærar á milli mála.

þþþþþþþþþ

HHHHAAAAAAAPPPPPPPPYYYYYYYYYY MMMMMMMÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖNNNNNNNDDDDDDDLLLLLLUUUUUURRRRR NUTRILENK GOLD
Nutrilenk Gold er frábært byggingarefni 
fyrir brjóskvef og getur minnkað liðverki, 

brak í liðum og stirðleika. 

15%
AFSLÁTTUR

Á KASSA

15%
AFSLÁTTUR

Á KASSA

RED POWER JUICE
Hann er samsettur úr rauðrófusafa, eplasafa, 
gulrótum, sætum kartöflum, hindberjum og 

acerola berjum og er náttúrulegur og án 
viðbætts sykurs.

LÍFRÆNT 
SÓLKJARNABRAUÐ

Lífrænt brauð með sólkjörnum, einstaklega 
bragðgott og tilvalið fyrir þá sem  

kjósa lífrænt.

NOW ERYTHRITOL
Bragðast líkt og hvítur sykur,  
ekkert eftirbragð. Er 70% jafn  

sætt og hvítur sykur

NÝTT

AQUELL VITAMIN WATER
Svalandi drykkur með viðbættum vítamínum.

ÚÚÚÚÚÚÚÚTTTTTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNLLLLLLLLAAAAAAUUUUUUUSSSSSSTTTTTTTTT

LLLLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍFFFFFFFFFFFFFFFFRRRRRRRRRRRÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTT

NÝTT

15%
AFSLÁTTUR

Á KASSA

LIFESTREAM
Lifestream Spirulina og CC Flax

15%
AFSLÁTTUR

Á KASSA

15%
AFSLÁTTUR

Á KASSA
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ALLSHERJARATKVÆÐAGREIÐSLA 
Ákveðið hefur verið að viðhafa allsherjaratkvæða-
greiðslu um kjör fulltrúa Verkalýðsfélagsins Hlífar 
á þing Starfsgreinasambands Íslands, sem haldinn 
verður  á Akureyri  dagana 
16-18. október 2013.
Tillögum með nöfnum 7 aðalfulltrúa og 7  
varafulltrúa ber að skila á skrifstofu Hlífar fyrir 
kl. 16:00, mánudaginn 16. september n.k.
Meðmæli minnst  60 félagsmanna þurfa að fylgja 
tillögunni.

Kjörstjórn Hlífar

ALHLIÐA
GÓLFSÁPA
Með ilm, 1 ltr.
Verð 519 kr.

Skeifunni 11  | Sími 515 1100 www.rekstrarland.iswww.rekstrarland.is

NÁTTÚRUSÁPA
Á allt tréverk
Verð frá 778 kr.

ALHLIÐA 
HREINSIEFNI
Með sítrónuilm, fyrir 
harða fleti 750 ml
Verð 559 kr.

VNR. 35957

VNR.85075

VNR. 99516

Sápur
Rekstrarland býður fjölbreytt 

og vandað úrval af sápum 

fyrir allar tegundir þrifa.

yrir 
l

1. Hver leikur aðalhlutverkið í nýju 
leikriti Braga Ólafssonar, Maður að 
mínu skapi?
2. Hvað heitir nýi skemmtiþátturinn 
með Frikka Dór sem verður sýndur á 
Stöð 3 í vetur?
3. Hver skoraði jöfnunarmarkið fyrir 
íslenska landsliðið í knattspyrnu gegn 
Sviss um helgina?

SVÖR:

ORKUMÁL Stjórn Orkuveitu 
Reykjavíkur hefur samþykkt 
fyrir sitt leyti að gufulögn verði 
lögð frá Hverahlíð til Hellis-
heiðarvirkjunar. Fyrir liggur 
að kostnaður Orkuveitunnar af 
skertri vinnslugetu virkjunarinn-
ar í ár og árið 2014 nemur millj-
arði króna. Fáist samþykki eig-
enda mun leiðslan verða tilbúin 
til notkunar síðla árs 2015.

Fyrirhuguð tenging Hellis-
heiðarvirkjunar við borholur í 
Hverahlíð kom til  umfjöllunar í 
borgarráði á fimmtudag. Á fundi 
stjórnar Orkuveitunnar 29. ágúst 
var lögð fram sú tillaga að Bjarna 
Bjarnasyni forstjóra yrði falið að 
ráðast í tengingu Hellisheiðar-
virkjunar, að því gefnu að öll 
leyfi fáist og ýtarleg kostnaðar-
áætlun sýni fram á hagkvæmni 
framkvæmdarinnar.
Í greinargerð sem lögð var fram 
í borgarráði á fimmtudag kemur 
fram að tekjutap og kostnaðar-
auki Orkuveitunnar á árinu 2013 
vegna skertrar framleiðslugetu 
á Hellisheiði er talinn munu 
nema 300 milljónum króna. Í til-
lögu að  fjárhagsáætlun fyrir-
tækisins fyrir árið 2014, sem 
er í vinnslu, verður gert ráð 
fyrir skertum sölutekjum af 
rafmagni og  auknum kostnaði 
vegna orkukaupa sem nemur um 
700  milljónum króna til  viðbótar. 
Frekara tap verður árið 2015, 
enda verður gufulögnin ekki til-
búin til notkunar fyrr en síðla 
það ár, tefjist verkið ekki.

Verkáætlun gerir nú ráð fyrir 
að heildarkostnaður við verkið 
verði 2,6 milljarðar króna, og 
skiptist þannig að 670 milljónir 
falla á næsta ár og 1.665 milljónir 
á árið 2015.

Þessi tillaga var samþykkt af 
öllum stjórnarmönnum að undan-

skildum fulltrúa Vinstri grænna, 
Sóleyju Tómasdóttur. Hún lét 
bóka að hún fallist ekki á þessa 
lausn við vanda  virkjunarinnar. 
Hún stuðli að frekari ágengri nýt-
ingu á svæðinu og „enn  frekari 

tilraunastarfsemi til viðbótar 
við allt of hraðar framkvæmdir 
á undanförnum árum og áratug-
um“. Hún vill frekar að Orkuveit-
an leiti leiða til að draga úr raf-
orkuframleiðslu. svavar@frettabladid.is

Tekjutap OR verður 
milljarður til 2015
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hefur samþykkt að leggja gufulögn frá Hverahlíð til 
Hellisheiðarvirkjunar. Beðið er samþykkis borgarinnar og annarra eigenda. Gufu-
lögnin mun kosta fyrirtækið 2,6 milljarða króna. Verður tilbúin í lok árs 2015.

HELLISHEIÐI  Þegar er ljóst að milljarður er tapaður en þá á eftir að reikna inn árið 
2015. Gufulögnin kostar 2,6 milljarða.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eins og Fréttablaðið greindi frá 10. júní hafa rannsóknir á jarðhitasvæðum 
í Henglinum leitt í ljós að núverandi vinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar 
stendur ekki undir fullri framleiðslu til frambúðar. Þegar hefur verið dregið 
úr rafmagnsframleiðslu og frekari vandi er fyrirsjáanlegur ef ekkert er að 
gert. 

Uppsett afl virkjunarinnar er 303 megavött (MW) og framleiddi hún á 
fullum afköstum fram til síðustu áramóta. Hún getur í dag mest framleitt 
276 megavött. Vísindamenn OR áætla að afköst muni falla um sem jafn-
gildir sex megavöttum á ári að meðaltali, og ljóst að uppbygging virkjunar-
innar var allt of hröð.

Stendur ekki undir fullri framleiðslu

SLYS Maður á níræðisaldri, sem fannst liggjandi 
á bílastæði við Hrafnistu aðfaranótt sunnudags, 
er látinn. Aðstandendur mannsins furða sig á 
því að starfsfólk þjónustuíbúðarinnar þar sem 
maðurinn bjó hafi ekki tekið eftir hvarfi hans.

Talið er að maðurinn hafi dottið niður af stein-
vegg og við það hlotið áverka sem leiddu hann 
til dauða. Maðurinn, sem var heilabilaður, bjó í 
þjónustuíbúð aldaðra við Norðurbrún. 

Jóhanna Eiríksdóttir, stjúpdóttir mannsins, 
furðar sig á því að starfsfólk hafi ekki tekið eftir 
því að maðurinn hafi horfið, en á vef Norður-
brúnar kemur fram að öryggiskerfi sé í húsinu 
og vakt allan sólarhringinn.

Aðstandendur segja manninn hafa fundist 
klukkan þrjú um nóttina en þá var líkamshiti 
hans kominn niður í 33 gráður.

Þegar fréttastofa hafði samband við starfsfólk 
Norðurbrúnar varðist það svara og sagðist ekki 
kannast við manninn, en hann er skráður með 
lögheimili þar. Síðar kom í ljós að starfsfólk taldi 
sig vera bundið þagnarskyldu um málið.

Þjónustusamningur mannsins við Norðurbrún 
kveður á um regluleg innlit. Forstöðukonan gat 
ekki tjáð sig um hversu tíð þessi innlit eru en 
greinilegt er að enginn hafði athugað með hann 
í yfir fimm klukkutíma. Hún segir að fundað 
verði um málið í vikunni.  - þþ

Maður á níræðisaldri lést af sárum sínum eftir fall niður steinvegg: 

Fannst á bílastæði við Hrafnistu

HRAFNISTA  Maðurinn slasaðist fyrir utan Hrafnistu 
en var ekki verið búsettur þar, heldur á Norðurbrún.

1. Eggert Þorleifsson 2. Laugardagsþátturinn 
með Frikka 3. Jóhann Berg Guðmundsson 

Save the Children á Íslandi

VEISTU SVARIÐ?

STJÓRNMÁL Ragnheiður Ríkharðs-
dóttir, þingflokksformaður Sjálf-
stæðiflokksins, gagnrýnir ríkis-
stjórnina fyrir að fara ekki að vilja 
Alþingis varðandi aðildarumsókn 
Íslands í Evrópusambandið og 
boða til kosninga um Evrópusam-
bandsaðild. 

Þetta kom fram í viðtali Sigur-
jóns M. Egilssonar við Ragnheiði í 
Sprengjusandi í gærmorgun. 

„Þetta mál er að verða frekar 
vandræðalegt. Í mínum huga er 
það alveg ljóst að þegar Alþingi 
ályktar í þingsályktunartillögu 
um að fela ríkisstjórninni að gera 
eitthvað, einstökum ráðherra eða 
ríkis stjórninni í heild sinni, þá 
hefur löggjafarvaldið falið fram-

kvæmdarvaldinu að vinna að ein-
hverju og framkvæmdarvaldið 
situr raunverulega í umboði lög-
gjafarvaldsins,“ segir Ragnheiður. 

Hún segir enga ríkisstjórn geta 
ákveðið að hún þurfi ekki að fara 
að vilja Alþingis.

„Þingsályktunartillagan er 
klár, samþykkt og afgreidd af lög-
gjafarsamkomunni. Ef það er ein-
hver sem getur tekið þessa þings-
ályktunartillögu til baka þá er það 
Alþingi. Ef ríkisstjórnin ætlar 
sér ekki að fara eftir tillögunni 
þá tel ég að Alþingi geti einfald-
lega ákveðið að koma með þings-
ályktunartillögu og óskað eftir 
að hún gangi til atkvæða,“ segir 
 Ragnheiður.  - ebg

Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins:

„Vandræðalegt“ fyrir stjórnina 

RAGNHEIÐUR RÍKHARÐSDÓTTIR 
 Segir ríkisstjórnina ekki geta farið gegn 
vilja þingsins. 
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AFSLÁTTUR!

ÚTSALA 

H E I L S U R Ú M

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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www.volkswagen.is

Volkswagen Caddy

Caddy er áreiðanlegur, sparneytinn og þægilegur 
í allri umgengni. Lipur vinnuþjarkur með frábæra 
aksturseiginleika og ríkulegan staðalbúnað.  
Hann er fáanlegur með bensín-, dísil- og metan-
vélum frá framleiðanda.
 

*Miðað við Caddy TSI bensín, 86 hestöfl, beinskiptur.  

Aukahlutir á mynd, álfelgur og þokuljós.

Góður 
vinnufélagi

Atvinnubílar
Til afgreiðslu strax

Fæst einnig fjórhjóladrifinn

Caddy* kostar aðeins frá

3.090.000 kr. 
(2.462.151 kr. án vsk)

ÁSTRALÍA Tony Abbott, leiðtogi 
frjálslyndra, verður næsti for-
sætisráðherra Ástralíu en hann 
velti Kevin Rudd, forsætis-
ráðherra og leiðtoga Verka-
mannaflokksins, úr sessi í þing-
kosningunum um helgina. 

Verkamannaflokkurinn hefur 
verið við stjórnvölin síðustu sex 
ár. Í sigurræðu sinni á laugar-
dagskvöld þakkaði Abbott 
stuðningsmönnum sínum og 
sagðist vera stoltur.  

„Ég á marga vini hér í kvöld. 
Þetta hefur verið langt ferðalag, 
og vonandi heldur það áfram 
og færir þessu dásamlega landi 
betri tíma, sagði hann. Abbott, 
sem er 55 ára, starfaði sem 
blaðamaður áður en hann settist 
á þing árið 1994. 

 - bl

Stjórnarskipti andfætlinga:

Tony Abbott 
vann í Ástralíu

NÁTTÚRA Grindhvalavaða kom á 
land við Rif á Snæfellsnesi seinni-
part laugar dags. Reynt var að koma 
hvölunum út en það gekk illa þar 
sem veður var afar vont á svæðinu.

Um 50 til 70 hvalir komu inn í 
höfnina við Rif í gær og mun fleiri 
hvalir voru fyrir utan höfnina.

Þröstur Albertsson, íbúi á Ólafs-
vík, var á staðnum, á laugardags- 
og sunnudagsmorgun.  Fréttastofa 
ræddi við Þröst í gær. Þá sagði 
hann að um 10 hvalir væru í höfn-
inni, allir dauðir.

„Það var alveg skelfilegt að sjá 
dýrin kveljast, nú eru nokkrir  hvalir 
komnir að Bug rétt við Ólafsvík það 
segir sitt um hvað hvernig þetta 
hefur verið fyrir þá í nótt í þessu 
vonda veðri,“ segir Þröstur.

Heimamenn hófu strax að nýta 
hvalinn en að sögn Þrastar hefur 
mikið af hvalnum nýst, enda mikið 
af dauðum dýrum. Þetta er ekki í 
fyrsta skipti sem svona stór vaða 
kemur upp á land við Rif en árið 
1982 komu 300 grindhvalir upp að 
landi þar.  elimar@frettabladid.is

Grindhvalavaða kom á land við Rif á Snæfellsnesi á laugardaginn: 

Tíu hvalir dauðir í fjörunni

Í FJÖRUNNI  Hvalirnir voru dauðir í 
fjörunni.  MYND/ ÞRÖSTUR ALBERTSSON

IÐNAÐUR Án endurbóta og 
uppbyggingar á flutnings-
kerfi raforku hér á landi 
hleypur þjóðhagslegur 
kostnaður á milljarðatug-
um. Þetta kemur fram í 
nýrri skýrslu sem unnin 
var fyrir Landsnet. 

Fram kemur í skýrsl-
unni að verði ekki farið 
í frekari uppbyggingu 
flutningskerfisins leiði það á 
næstu árum af sér margvíslega 
erfiðleika hjá raforkunotendum. 
Líklegast er talið að þjóðhags-
legur kostnaður vegna þessa 
nemi rúmum sex milljörðum á 
ári næsta aldarfjórðung. 

Höfundar skýrslunnar eru 
Jón Vilhjálmsson, rafmagns-
verkfræðingur og sviðsstjóri hjá 
EFLU verkfræðistofu, og Friðrik 
Már Baldursson, prófessor í hag-
fræði við viðskiptadeild Háskól-
ans í Reykjavík. Þeir leitast í 
skýrslunni við að reyna að meta 
hversu mikils virði sé fyrir þjóð-
félagið að halda áfram uppbygg-
ingu raforkukerfisins þannig að 
annað verði á landsvísu álag-
saukningu næstu ára og áratuga. 
Þeir komast að niðurstöðum 
sínum með því að bera annars 
vegar saman óbreytt núverandi 
raforkukerfi, með vaxandi tak-
mörkunum á flutningi raforku 
þegar fram líða stundir, og hins 

vegar kerfi sem er án 
flutningstakmarkana. 

Niðurstaðan er að 
verði flutningskerfi raf-
orku ekki eflt þá geti 
kostnaður þjóðfélagsins 
numið á bilinu 36 til 144 
milljörðum fram til árs-
ins 2040. Mikill munur í 
spánni skýrist af ólíkum 
forsendum um þróun raf-

orkunotkunar. Miðtilvik, eða 86 
milljarða tjón til ársins 2040, er 
þó talið sýna líklegustu þróunina. 

Óbreytt flutningskerfi er 
sagt hamla vexti raforkunotk-
unar, valda minni hagvexti og 
hafa áhrif á byggðaþróun. Verði 
ekki brugðist við telja skýrslu-
höfundar ljóst að raforkunotend-
ur komi á næstu árum til með 
að upplifa tíðara rafmagnsleysi 
auk þess sem olíunotkun aukist, 
til dæmis vegna vinnslu í fiski-
mjölsverksmiðjum og hjá kyntum 
hitaveitum.

Að auki leiði óbreytt kerfi til 
lakari hagkvæmni nýrra  virkjana 
vegna aukinna takmarkana á 
mötun inn á  flutningskerfið, 
aukið orkutap við flutning raf-
orku og til þess að útilokaðir 
verði ýmsir virkjanakostir, þar 
sem flutningskerfið geti ekki 
flutt orku frá þeim. Eins muni 
verð á raforku líklega hækka þar 
sem flutningstakmarkanir tor-

velda samkeppni. Auk þess muni 
takmarkað aðgengi að raforku 
ýta undir frekari flutninga fólks 
frá dreifbýli til stærstu þéttbýlis-
svæða.

„Allt atvinnulíf og heimili 
byggja á því að hafa raforku og 
á því byggir nútímaþjóðfélag,“ 
segir Jón Vilhjálmsson, annar 
skýrsluhöfunda. Því sé það 
geysilega mikilvægt að byggja 
upp flutningskerfi raforku. „Og 
hjá Landsneti er komið upp það 
ástand að þeir sjá fram á það á 
næstu árum að geta ekki annað 
almennilega afhendingu raforku 
í vissum landshlutum.“

Þar undir segir Jón að sé helst 
Austur- og Norðausturland. „Þar 
hefur álag aukist að undanförnu, 
svo sem vegna fiskimjölsverk-
smiðja sem hafa aukið raforku-
notkun sína og dregið þar með 
úr notkun olíu.“ Viðbótin segir 
hann sé slík að kerfið ráði ekki 
við álagsaukninguna, sem nemi 
um 100 megavöttum, á mesta 
álagstíma. „Ef ekki verður eitt-

hvað að gert þá mun þetta á 
næstu árum hamla uppbyggingu 
á þessum svæðum, auk þess sem 
verulegar skerðingar verða út af 
því álagi sem þegar er komið á 
þessum svæðum.“

  olikr@frettabladid.is

JÓN 
VILHJÁLMSSON

Aðgerðaleysi gæti kostað 
36 til 144 milljarða króna
Þjóðhagslegur kostnaður af óbreyttu flutningskerfi raforku er talinn nema sex milljörðum króna á ári. Kostnaður 
fylgir tíðara rafmagnsleysi, aukinni olíunotkun og fleiri þáttum. Hefur áhrif á byggðaþróun segir skýrsluhöfundur.

    Lágtilvik Miðtilvik Hátilvik
Núvirði umfram fullkomið kerfi 36 86  144
Meðalkostnaður á ári  2,7  6,1  10,0
 Upphæðir í milljörðum króna. 
 Heimild: Skýrsla Jóns Vilhjálmssonar og Friðriks Más Baldurssonar til Landsnets

Þjóðhagslegur kostnaður til ársins 2040*

➜ Skipting þjóðhags-
legs kostnaðar

4%
Tap við flutning orku 

15%
Rekstrar-
truflanir

45%
Flutningskerfi 
annar ekki 
notkun

36%
Takmarkanir
í orkuvinnslu 

AÞENA, AP  Auknar ferðamanna-
tekjur urðu til þess að hinn bági 
efnahagur í Grikklandi versn-
aði minna búist hafði verið við 
frá apríl fram í júní síðastliðinn. 
Samdráttur nam 3,8 prósendum 
af landsframleiðslu í stað 4,8 pró-
senta eins og búist hafði verið við. 
Þessi tíðindi eru jákvæð fyrir rík-
isstjórn íhaldsmanna í Grikklandi 
sem hefur ekki átt upp á pallborðið 
hjá landsmönnum. Búist er við 17 
milljónum ferðamanna til Grikk-
lands á þessu ári, sem yrði met.  -fb

Efnahagurinn í Grikklandi:

Auknar tekjur 
af ferðafólki

LONDON,AP  Tveir menn voru 
handteknir í London á laugar-
daginn grunaðir um að hafa 
brotist inn í Buckingham-höll. 
Atvikið átti sér stað aðfaranótt 
þriðjudags eftir að annar mann-
anna klifraði yfir girðingu fyrir 
utan höllina. Maðurinn er talinn 
hafa komist inn á svæði í höll-
inni sem gestir fá að skoða. Inn-
brotið er eitt það alvarlegasta 
síðan 1982 þegar Michael Fagan 
tókst að lauma sér inn í herbergi 
drottningarinnar.  - fb

Tveir handteknir í London:

Brutust inn í 
Buckingham

MOSKVA,AP Borgarstjórinn í 
Moskvu, Sergei Sobjanin, var 
með rúman meirihluta atkvæða, 
eða 52%, þegar búið var að telja 
tæplega þriðjung atkvæða í 
borgarstjórnarkosningunum í 
Moskvu í gærkvöldi. 

Leiðtogi stjórnarandstöðunn-
ar og hans helsti andstæðingur, 
Alexei Navalny, hlaut um 27% 
atkvæða.

 Ef þetta verður niðurstaðan 
þarf ekki að kjósa aftur á milli 
tveggja efstu frambjóðendanna.

 - fb

Kosningar í Moskvu:

Sobjanin átti 
sigurinn vísan
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SKIPULAGSMÁL Erfitt er að sjá annað en að 
 landið undir flugvelli í Vatnsmýrinni sé of 
dýrt til þess að skynsamlegt sé að nota það 
undir flugvöll. Þetta skrifar hagfræðingur-
inn  Sigurður Jóhannesson í  nýjasta tölublaði 
 Vísbendingar, vikurits um viðskipti og efna-
hagsmál.

Greinin fjallar um kosti og galla þess að 
Reykjavíkurflugvöllur verði áfram í Vatns-
mýrinni. Þar segir að flugvöllurinn hafi frá 
byrjun hamlað vexti Reykjavíkur og að Geir 
Hallgrímsson, þáverandi borgarstjóri, hafi 
sagt æskilegt að flugvöllurinn yrði ekki til 
frambúðar í Vatnsmýrinni. 

Sigurður vísar í kostnaðar- og nytjagrein-
ingu sem fyrirtækið ParX gerði á flugvall-
arkostum fyrir nokkrum árum með hjálp 
danskra sérfræðinga. Greiningin hafi verið 
gerð frá sjónarhóli allra landsmanna. Þegar 
kostir eru taldir upp segir að flugvöllur í 
miðri borg flýti för þeirra sem nota hann. 
Tvö þúsund manns hafi árið 2011 komið með 
sjúkraflugi á Reykjavíkurflugvöll en óljóst 
sé hversu miklu máli staðsetningin hafi skipt 
fyrir þetta fólk. „ Oftast er þyrla notuð þegar 
mest liggur á að koma fólki undir læknis-
hendur,“ segir í greiningunni.

Hvað varðar megingalla þess að flug-
völlurinn sé í miðri borg segir að óvíða sé 
land  dýrara en í Vatnsmýrinni. Vegna þess 
að engin íbúabyggð sé á svæðinu verði að 
byggja fjær miðbænum og því fari meiri tími 
í ferðir innanbæjar. Nýlegar erlendar rann-
sóknir bendi til þess að náið samhengi sé 
milli þéttleika  byggðar og framleiðni. Auk 

þess sé hávaði af fluginu í nágrenni vallar-
ins. 

Í niðurstöðum matsins kemur fram að mun 
hagkvæmara sé að flugvöllurinn verði á 
Hólmsheiði eða í Keflavík heldur en í Vatns-
mýrinni. Hreinn hagnaður af þeim kostum 
á ári hverju myndi nema 35 til 40 milljörð-
um króna. Þar væri stærsti sparnaðarlið-
urinn minni ferðatími innan borgarinnar. 

Markaðs verð byggingarlands í Vatnsmýr-
inni hafi verið talið 75 milljarðar króna árið 
2007 og sé líklega svipað núna. Ef raunvextir 
væru 5% yrði ársleiga af flugvallarlandinu 
þrír og hálfur til fjórir milljarðar króna. 

Samkvæmt Sigurði þarf mikið að ganga á 
ef hagga á niðurstöðu þessarar kostnaðar- og 
nytjagreiningar.  

 freyr@frettabladid.is

Vatnsmýri of dýr fyrir flugið
Samkvæmt grein hagfræðingsins Sigurðar Jóhannessonar í Vísbendingu er landið í Vatnsmýrinni of dýrt til að 
skynsamlegt sé að nota það undir flugvöll. Hreinn hagnaður af öðrum kostum er sagður um 35-40 milljarðar.

Á FLUGI YFIR 
REYKJAVÍK  Sam-
kvæmt kostnaðar- 
og nytjagreiningu 
ParX er ekki skyn-
samlegt að hafa 
flugvöllinn áfram í 
Vatnsmýrinni.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓLK Þann 7.9. 2013 gengu  Hólmfríður Kristín  Helgadóttir og 
Sigmar Jónsson í hjónaband. Þau voru gefin saman af  Steinari 
Magnússyni, skipstjóra á  Herjólfi, og athöfnin fór fram í 
brú skipsins á leiðinni frá Landeyjahöfn til Vestmannaeyja. 
 Sigmar er hafnarstjóri í Landeyjahöfn en eiginkona hans, 
Hólmfríður, vinnur í afgreiðslu Herjólfs í Landeyjahöfn. 

Sigmar segir þau hjón hafa búið saman í 37 ár áður en þau 
giftu sig. 

„Steinar skipstjóri gifti þýskt par í Herjólfi árið 2011. Þá 
kom til tals að við Hólmfríður værum ógift og það má segja að 
hugmyndin hafi kviknað upp úr því,“ segir Sigmar.

Aðspurður um lögmæti  giftingarinnar svarar Sigmar hinn 
rólegasti. „Við fáum þá bara prest til að klára formlegheitin.“ 
 elimar@frettabladid.is

Hjónavígsla Sigmars Jónssonar og  Hólmfríðar Helgadóttur um helgina var óhefðbundin: 

Gefin saman af skipstjóranum í Herjólfi

SVÍÞJÓÐ Lögreglan í Gautaborg 
vill hjálp annarra lögregluum-
dæma í Svíþjóð til þess að stöðva 
gengjamorðin í borginni. Á þessu 
ári hafa að minnsta kosti fimm 
morð verið framin í tengslum við 
átök stríðandi fylkinga glæpa-
manna. Síðastliðið miðvikudags-
kvöld voru tveir menn skotnir 
til bana í Gautaborg. Talið er að 
morðin á þeim tengist skipulagðri 
glæpastarfsemi, að því er kemur 
fram í sænskum fjölmiðlum.

Lögreglan í Gautaborg kveðst 
sjá samband milli morðanna sem 
framin hafa verið en vill ekki 
tjá sig frekar um hvernig því er 
 háttað. Óttast er að fleiri skot-
árásir fylgi í kjölfar morðanna 

á miðvikudaginn. Haft er eftir 
Sven Ahlbin yfirlögregluþjóni að 
auðvelt sé að komast yfir vopn en 
 erfitt sé að fá menn til að segja 
frá. Lögreglan vonast nú til að 
einhver þori að rjúfa þögnina, 
ekki bara vegna morðanna á mið-
vikudaginn, heldur einnig vegna 
fjölda annarra ofbeldisverka 
gengjanna. 

Enginn hefur verið hand tekinn 
vegna skotárásanna á miðviku-
dagskvöldið en fórnarlömbin voru 
svokallaðir góðkunningjar lög-
reglunnar. 

Árið 2011 var tilkynnt um 24 
skotárásir í Gautaborg en 33 í 
fyrra. Það sem af er þessu ári eru 
skotárásirnar orðnar 27. - ibs

Skotárásum milli gengja í Gautaborg fjölgar:

Lögreglan þarf hjálp

SÆNSKIR LÖGREGLUMENN  Það sem af er þessu ári eru skotárásir í Gautaborg 
orðnar 27. NORDICPHOTOS/AFP

FÉLAGSMÁL Magnús Júlíusson verk-
fræðinemi var kosinn nýr formaður 
Sambands ungra Sjálfstæðismanna 
á sambandsþingi SUS um helgina.

Sambandsþingið var  haldið 
í Borgarnesi og hlaut Magnús 
 afgerandi kosningu, eða 52 af 62 
greiddum atkvæðum.

Magnús er tengdasonur Bjarna 
Benediktssonar, fjármálaráðherra 
og formanns Sjálfstæðisflokksins.

„Ég hlakka til að takast á við 
verkefnin sem eru fram undan og ég 
tel að þar sem Sjálfstæðisflokkur-
inn er kominn í ríkisstjórn, sé enn 
mikilvægara en áður að veita honum 
gott aðhald,“ segir Magnús. - eh

Kosningar um helgina:

Magnús nýr 
formaður SUS

NÝR FORMAÐUR SUS  Magnús tekur 
við formannssæti SUS af Davíð Þorláks-
syni.

Rúmlega 65.000 manns hafa tekið þátt í undirskriftasöfnun félagsins Hjartað í Vatnsmýrinni á 
vefsíðunni Lending.is þar sem hvatt er til þess að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni. 

Yfir 65 þúsund manns á undirskriftalista

BRÚÐKAUP Í 
BRÚNNI  Hólm-
fríður Kristín 
Helgadóttir og 
Sigmar Jónsson 
voru gefin saman 
um borð í Herjólfi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. 

FRIÐRIKSSON

BANDARÍKIN 107 ára karlmaður lést 
í skotbardaga við sérsveit lögregl-
unnar í Arkansas í Bandaríkjunum 
um helgina. Lögreglan var kölluð 
til heimilis í bænum Pine Bluff 
þar sem maðurinn mun hafa ógnað 
tveimur manneskjum. Þegar lög-
regluþjónarnir nálguðust dyrnar 
á herberginu þar sem maðurinn 
var skaut hann á þá en hitti ekki. 
Sérsveitin var kölluð til og kom 
skömmu síðar á vettvang. Ekki 
gekk að tala manninn til og fá hann 
til að gefast upp friðsamlega. Lög-
reglan ruddist þá inn í herbergið 
með það að markmiði að afvopna 
manninn. Hann skaut hins vegar á 
lögreglumennina sem skutu hann 
til bana.  - hh

Ógnaði lögreglumönnum:

107 ára karl féll 
í skotbardaga
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Benedetto Lupo 
Ítalski píanósnillingurinn

Heimspíanistar  
í Hörpu 

Ítalski píanóleikarinn Benedetto Lupo vann til bronsverðlauna í Van 

Cliburn keppninni árið 1989. Á efnisskrá tónleikana verða verk eftir 

Schumann og Brahms. 

Paul Lewis 
Einn fremsti píanóleikari sinnar 

kynslóðar og hefur fengið mikið 

lof áheyrenda og gagnrýnenda. 

Hann mun flytja verk eftir Bach-

Busoni, Beethoven, Liszt og 

Mussorgsky.
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Íþróttir Mikil gleði ríkir í Japan eftir að Alþjóða-
ólympíunefndin ákvað að sumarleikarnir verði 
haldnir í höfuðborginni Tókýó árið 2020. Tókýó 
hafði betur í annarri umferð á móti Istanbúl frá 
Tyrklandi en Madríd á Spáni hafði áður dottið úr 
leik í fyrstu umferð. Talið er að bágborið efna-
hagsástand á Spáni hafi átt þátt í að landið fékk 
ekki að halda leikana. Hefði Istanbúl orðið fyrir 
valinu hefði Tyrkland orðið fyrsta múslimaríkið 
til að halda Ólympíuleikana.

Japanir vonast til að Ólympíuleikarnir eigi 
eftir að blása auknu lífi í efnahag landsins 
og einnig fylla hjörtu landsmanna af gleði og 
von um bjarta framtíð, sérstaklega eftir jarð-
skjálftana í landinu árið 2011 og  fljóðbylgjuna 
sem fylgdi í kjölfarið. Hátt í sextán þúsund 
manns fórust og um 2.500 er enn saknað. Greini-
legt er að  forsætisráðherranum Shinzo Abe hefur 
tekist að sannfæra  Alþjóðaólympíunefndina um 
að geislunin af völdum kjarnorkuversins í Fukus-
hima eftir jarðskjálftann og fljóðbylgjuna muni 
ekki hafa nein áhrif á Tókýó og Ólympíuleikana. 

 freyr@frettabladid.is

Japanir gleðjast yfir 
Ólympíuleikunum
Ólympíuleikar árið 2020 verða haldnir í Tókýó, rúmlega hálfri öld eftir að þeir 
voru síðast haldnir í höfuðborginni. Tókýó hafði betur en Madríd og Istanbúl. 

FÖGNUÐUR
 Japanir 
fögnuðu vali 
Alþjóðaólympíu-
nefndarinnar 
innilega þegar 
úrslitin voru 
 tilkynnt á 
laugardaginn.

NORDICPHOTOS/

GETTY

SIGURINN Í HÖFN   Meðlimir japönsku nefndarinnar sem barðist 
fyrir því að Tókýó yrði fyrir valinu fögnuðu sigrinum innilega.

1964: Tókýó, Japan
1988: Seúl, Suður-Kóreu
2008: Peking, Kína
2020: Tókýó, Japan

Asía og Ólympíuleikarnir 

Konur voru í fyrsta sinn kjörnar 
í stjórn og aðalstjórn Síldar-
vinnslunnar hf. á aðalfundi 
félagsins. Anna Guðmundsdóttir 
og Björk Þórarinsdóttir voru 
kjörnar í aðalstjórn og Arna 
Bryndís Baldvins McClure í 
varastjórn. Félagið var stofnað 
11. desember 1957. Því tók það 
konur 56 ár að komast í stjórn. 

Fyrstu konurnar í 
stjórn eftir 56 ár

VIÐSKIPTI Aðalfundur Síldar-
vinnslunnar hf. í Neskaupstað sam-
þykkti á fimmtudag að greiða hlut-
höfum 2,1 milljarð króna í arð af 
hagnaði ársins 2012. Upphæð arðsins 
er 700  milljónum lægri en allur launa-
kostnaður Síldarvinnslunnar á árinu.   

Hagnaður Síldarvinnslunnar á 
árinu var sjö milljarðar króna eftir 
skatta. Rekstrartekjur útgerðarfyrir-
tækisins námu samtals 24 milljörðum 
króna og rekstrargjöld um fjórtán 
milljörðum króna. Heildareignir voru 
bókfærðar á 36,9 milljarða króna og 
eigið fé var 21,9 milljarðar. Útgerðar-
fyrirtækið greiddi 1,6 milljarð króna 
í tekjuskatt á árinu og önnur opinber 
gjöld námu 650 milljónum króna. Að 
auki greiddi fyrirtækið 850 milljónir í 
veiðigjöld. 

Þetta kemur fram í fréttatil-
kynningu frá Síldarvinnslunni sem 
birtist í tengslum við aðalfund félags-
ins sem haldinn var á fimmtudag.  - hg

Síldarvinnslan hagnaðist um sjö milljarða 2012:

Tveir milljarðar í arð

GOTT ÁR  Útgerð Síldarvinnslunnar  
 í Neskaupstað gekk vel á árinu 
2012.  FRETTABLADID/KRISTÍN SVANHVÍT

Ólympíuleikarnir í Tókýó verða þeir 
32. í röðinni. Þeir fyrstu voru haldnir í 

Aþenu árið 1896.

Japanir reikna með því að eyða um 
700 milljörðum króna í undir-

búning fyrir Ólympíuleikana.

Talið er að jákvæð áhrif 
Ólympíuleikanna á 

efnahag Japans geti numið um 5.000 
 milljörðum króna og að 150 þúsund störf 
verði til.

35 milljón 
manns búa í 

höfuðborginni Tókýó.

Stjórnvöld í Japan vonast til að fj öldi 
 ferðamanna sem heimsækja landið verði 
kominn í 30 milljónir árið 2020. Í fyrra komu 
þangað 8,36 milljónir ferðamanna.

Næstu Sumarólympíuleikar 
verða haldnir í Brasilíu árið 2016.2016

30.000.000

35.000.000

5.000

700

32

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Þjóðgarðsvörður á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs  
hefur í samráði við eigendur aðliggjandi lands við 
Svínafellsjökul ákveðið að verða við beiðni Sagafilm ehf. 
um að loka gönguleiðum við Svínafellsjökul sem eru í jaðri 
og að hluta til innan Vatnajökulsþjóðgarðs á tímabilinu  
11. – 19. september 2013, báðir dagar meðtaldir. 

Lokunin nær til gönguleiðar meðfram jöklinum undir 
Hafrafelli frá bílastæði við Hafrafell og gönguleiðar að 
Svínafellsjökli frá vegslóða vestan við Freysnes.

Lokunin er álitin nauðsynleg á þessu tímabili vegna 
kvikmyndagerðar sem fram fer á Svínafellsjökli, en það er 
mat þjóðgarðsvarðar að hún gangi ekki lengra en nauðsyn 
krefur að teknu tilliti til annarrar atvinnustarfsemi og 
umferðar almennings. Lokunin byggist á 17. gr. a í reglugerð 
nr. 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð, sbr. 2. gr. reglugerðar 
nr. 749/2013. 

Athygli er vakin á að á sama tímabili verða einnig lokaðir 
vegslóðar og gönguleiðir sem liggja að jöklinum en eru 
ekki innan þjóðgarðsins. 

Auglýsing þessi er birt í B-deild Stjórnartíðinda með vísan til  
4. mgr. 15. gr. laga nr. 60/2007 um Vatnajökulsþjóðgarð og  
17. gr. a reglugerðar nr. 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð,  
sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 749/2013. 

PO
RT

 h
ön

nu
n

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar 
um Vatnajökulsþjóðgarð

Auglýsing 
um tímabundna lokun 

gönguleiða við  
Svínafellsjökul í  

Vatnajökulsþjóðgarði
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VÍSINDI Vísindamenn hafa uppgötvað stærsta eldfjall 
sem fundist hefur til þessa í Kyrrahafi, tveimur kíló-
metrum undir sjávarmáli. 

Í grein sem þeir skrifuðu í tímaritið Nature Geo-
science er fjallið Tamu Massif sagt 310 þúsund ferkíló-
metrar. Til samanburðar er eldfjallið Olympus Mons 
á Mars, sem telst vera hið stærsta í sólkerfinu, aðeins 
25% stærra. Uppgötvunin þýðir að Mauna Loa á Havaí, 
sem er „einungis“ 2.000 ferkílómetrar, er ekki lengur 
stærsta eldfjall heims.

Tamu Massif er staðsett um 1.600 kílómetrum austur 
af Japan og myndaðist fyrir um 130 til 145 milljónum 
ára. „Við teljum að Tamu Massif hafi orðið til á stutt-
um tíma í jarðfræðilegu samhengi, á einu til nokkurra 
milljóna ára tímabili og síðan þá hefur það verið óvirkt,“ 

sagði William Sager úr Houston-háskóla 
í Bandaríkjunum, við AFP. 

Sager hóf rannsóknir sínar á 
Tamu Massif fyrir tveimur ára-
tugum. Þá var óvíst hvort um eitt 
eldfjall var að ræða eða mörg sam-
hangandi eldfjöll. Nafnið Tamu er samsett 
úr Texas A&M University, þar sem Sager kenndi 
áður en hann flutti sig um set til háskólans í  Houston.

  - fb

Bandarískir vísindamenn segjast hafa uppgötvað stærsta eldfjall veraldar:

Eldfjall undir sjávarmáli í Kyrrahafi
AFGANISTAN,AFP Hamid Karzai, 
forseti Afganistan, fordæmdi í 
gær loftárásir NATO í Kunar-
héraði í austurhluta Afganistan.

Greint var frá því í gær að 
sextán almennir borgarar hefðu 
látið lífið í loftárás NATO sem 
gerð var á bíl á svæðinu á laugar-
daginn en fregnir af mannfalli 
hafa verið óljósar. 

Í yfirlýsingu forsetans segir að 
hann fordæmi árásir gegn konum 
og börnum og að slíkt brjóti í 
bága við alþjóðlegar  siðvenjur. 

Mannfall almennra  borgara 
hefur lengi verið orsök deilna 
mil l i hersveita NATO og 
afganskra stjórnvalda en stefnt 
er að því að NATO fari frá Afgan-
istan fyrir enda næsta árs.  - eh

Forseti Afganistan:

Fordæmdi árás 
í Kunar-héraði

REYKJAVÍK Þýskir  sérfræðingar 
kanna nú ástand um það bil 
 þúsund ljósastaura í Reykjavík. 
Reykjavíkurborg metur með 
þessu viðhaldsþörf næstu ára.

Sérfræðingarnir hafa  áhyggjur 
af rokinu hér á landi, sem er 
meira en í Þýskalandi, en auk 
þess segja þeir að að hundahland 
geti valdið tæringu á staurunum 
og með því valdið töluverðum 
skemmdum á staurunum. 

Um 28.000 ljósastaurar eru í 
Reykjavík og hafa þrjú prósent 
þeirra staura sem prófaðir voru 
verið teknir niður en ástand 
þeirra var ekki talið öruggt. Frá 
þessu greinir á fréttavef RÚV.

 - eh

Ástand ljósastaura kannað:

Hundahland 
tærir staurana í 
höfuðborginni

LÖGREGLUMÁL Tilkynnt var um 
líkamsárás á Laugaveginum að 
morgni laugardags. Tveir góð-
kunningjar lögreglunnar slógust 
fyrir utan vínveitingastað og voru 
í annarlegu ástandi. Annar þeirra 
sló 14 ára dreng sem átti leið hjá. 

Drengurinn fór með foreldrum 
sínum á slysadeild til aðhlynning-
ar, en ekki er vitað hvert ástand 
hans er. 

Lögreglan kom á vettvang og 
handtók annan aðilann vegna 
athæfisins, en hinn náði að hlaup-
ast á brott. Hann var handtekinn 
síðar. Báðir aðilarnir gistu fanga-
geymslu og verður rætt við þá er 
ástand þeirra lagast.  - þþ

Átök við veitingastað:

Maður í annar-
legu ástandi sló 
14 ára dreng

➜ Tamu Massif er þrisvar sinnum stærra en 
Ísland, sem er 103 þúsund 

ferkílómetrar.

TAMU MASSIF 
 Vísindamenn í 

Houston hafa upp-
götvað eldfjallið Tamu 

Massif.
 MYND/WILL SAGER/HÁSKÓLINN Í HOUSTON

DANMÖRK Danskir íhaldsmenn 
vilja lækka skatta um 40 millj-
arða danskra króna, sem nemur 
860 milljörðum íslenskra króna, í 
áætlunum til ársins 2020.

Formaður Íhaldsflokksins, 
Lars Barfoed, segir að peningana 
eigi að taka úr ríkiskassanum 
og færa yfir í vasann hjá fólk-
inu með því að stöðva vöxt hins 
opinbera. Íhaldsmenn mæla með 
33.000 færri ríkisstarfsmönnum 
en gert er ráð fyrir í áætlunum 
ríkisstjórnarinnar og vilja lækka 
eftirlaun.

Sósíaldemókratar segja  áætlun 
Íhaldsflokksins undarlega og 
skilja ekki hvers vegna venju-
legar danskar fjölskyldur eigi að 
borga fyrir skattalækkanir hinna 
ríku.  - ebg

Danskir stjórnmálaflokkar:

Takast á um 
skattalækkanir
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Maraþon á Kínamúrnum
17. maí 2014

Kynningarfundur verður haldinn þriðjudaginn 10. september
kl. 17:30 í húsakynnum Bændaferða, Síðumúla 2.

Heilt maraþon, hálft maraþon og 8,5 km hlaup

Á 
Íslandi hefur lengi verið stutt við bakið á listum og 
menningu með einum eða öðrum hætti. Þannig tóku 
ungmennafélagsmenn sig til og skrifuðu upp á víxil 
fyrir skútusjómanninn Jóhannes Sveinsson Kjarval og 
sendu hann til Lundúna til að afla sér menntunar í mál-

aralist. Hann fékk reyndar ekki inn í neinn skóla þar og endaði 
blankur í Kaupmannahöfn. Tryggvi Gunnarsson bankastjóri og 

fleiri vel stæðir karlar miskunn-
uðu sig yfir hann og héldu áfram 
að fjármagna nám Kjarvals. 
Sömu sögu er að segja af mörg-
um okkar helstu listamönnum 
sem áttu eftir að móta nútímalist 
okkar og sjálfsmynd þjóðarinnar 
síðastliðin hundrað ár.

Á Íslandi hefur listin alltaf fundið sér farveg. Snorri Sturluson 
var auðmaður og höfðingi sem hafði tíma til að sitja sjálfur við 
skriftir. Hann var alræmdur nískupúki en þó ekki svo mikill að 
hann sá sér hag í að styrkja menningu og listir og stóð meðal 
annars að stofnun Viðeyjarklausturs. Þar var mikil og mikilvæg 
menningarstarfsemi.

Margir listamenn í dag fara fyrir hópi sem vill gagnrýna auð-
söfnun og auðmenn en sagan sýnir að list hefur oft dafnað í skjóli 
ríkra. Augljóst dæmi er endurreisnartímabilið þegar Medici-ætt-
in og fleiri fjármögnuðu eitt blómlegasta tímabil listasögunnar.

Á ákveðnum tímapunkti kom fram sú krafa í nafni listarinnar 
að ríkisvaldið styrkti listafólk svo það losnaði undan hæl auðs og 
aðals. Svo var gert til að standa vörð um hlutleysi listamanna. 
Enginn efaðist um nauðsyn listarinnar, hvort heldur er fyrir efni 
né anda. En í þessu leynist einnig hætta. Listin má ekki heldur 
vera háð ríkisvaldinu frekar en aðlinum. Ef listin fer að ganga 
erinda viðtekinna skoðana og/eða ríkjandi stjórnvalda er voðinn 
vís. Þetta þekkjum við til dæmis úr Sovétríkjunum sálugu, þar 
sem rithöfundar og allir þeir listamenn sem voguðu sér að fylgja 
ekki flokkslínunni máttu búast við gúlagvist. 

Þetta er með öðrum orðum langt því frá einfalt mál. Það eru 
rök fyrir því að ríkið komi að því að styrkja list og menningu en á 
móti kemur að ríkisstyrkir geta aldrei verið frumforsenda listar. 

Í vikunni spratt enn og aftur upp umræða um ríkisstyrki til 
menningar eftir að Grímur Gíslason, miðstjórnarmaður í Sjálf-
stæðisflokknum, hélt því fram að verið væri að eyða 40-60 
milljörðum af almannafé í styrki til menningarmála. Hann sagði 
að hægt væri að reka Landspítalann í heilt ár fyrir þennan pening 
og það vildi hann heldur gera. Eitthvað hafa tölurnar skolast til 
hjá Grími því samkvæmt skýrslu um hversu miklu fé hið opinbera 
ver til skapandi greina fara um tíu milljarðar króna í að styrkja 
það sem ríkið skilgreinir sem menningu og listir. Reyndar fer 
þriðjungur þeirrar upphæðar í Ríkisútvarpið sem rekur og sjón-
varps- og útvarpsstöðvar. Þá fer næstum þriðjungur í menningar-
arfinn, Þjóðminjasafn og fleira, en kvikmyndir, tónlist, leikhús og 
bókmenntir fá það sem eftir stendur.

Um tíu þúsund manns vinna við þessa grein og samkvæmt 
öllum útreikningum er þegar allt er talið jákvæð framlegð af 
menningarstyrkjum. Talið er að menning í heild velti á annað 
hundrað milljörðum á Íslandi. Auðvitað má velta fyrir sér fyrir-
komulaginu og sjálfsagt að verja almannafé ekki í vitleysu. En 
það virðist augljóst að þessum tíu milljörðum er vel varið.

Samfélagslegt gildi menningar er augljóst:

Fjárfest í listinni

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Vandræðalegheit
„Þetta mál er að verða frekar 
vandræðalegt. Í mínum huga er það 
alveg ljóst að þegar Alþingi ályktar 
í þingsályktunartillögu um að fela 
ríkisstjórninni að gera eitthvað, ein-
stökum ráðherra eða ríkisstjórninni 
í heild sinni, þá hefur löggjafarvaldið 
falið framkvæmdarvaldinu 
að vinna að einhverju og 
framkvæmdarvaldið situr 
raunverulega í umboði 
löggjafarvaldsins.“ Þetta 
sagði Ragnheiður Rík-
harðsdóttir formaður 
þingflokks Sjálfstæðis-
flokksins í útvarps-
þættinum Sprengisandi 
í gær um meðferð 
ríkisstjórnarinnar á 
þingsályktunartil-

lögunnar varðandi aðildarumsókn 
Íslands að ESB.

Gjáin innan stjórnarliðsins
Orð Ragnheiðar, sem hefur að vísu 
tjáð sig með sama hætti margoft 
áður, sýna fram á gjá innan stjórnar-
samstarfsins sem varla er hægt 
að þræta fyrir til lengdar. Margir 
stjórnarþingmenn (þó þeir séu í 

minnihluta þar inni) vilja sannar-
lega fylgja ályktuninni eftir, ljúka 
viðræðum og bera fullgerðan 
samning undir þjóðina. Ef for-
svarsmenn stjórnar-

flokkanna eru 
annarrar 

skoðunar 
þarf 

að höggva á hnútinn og renna nýrri 
þingsályktun í gegn til að frysta við-
ræðurnar eða hætta alfarið við þær.

Þar sem fegurðin ein ríkir
Ljótt er annars að heyra, líkt og segir 
á vefsíðu Miss World, að femínistar 
geri allt sem í þeirra valdi stendur 
til þess að grafa undan fegurðar-
samkeppnum hér á landi. Það 
er sannarlega skömm að því að 
fullveðja einstaklingar skuli taka 
meðvitaða ákvörðun um að stika ekki 
um sýningarpalla þar sem þeir eru 

metnir eftir handahófs-
kenndum fegurðar-
viðmiðum, bara 
sökum breyttra sam-
félagslegra viðmiða. 
 thorgils@frettabladid.is

Leikvöllur orðsins
MENNING

Soff ía 
Karlsdóttir
sviðsstjóri 
menn ingar- og 
samskiptasviðs 
Seltjarnarness

Í dag er Bókasafnsdagurinn haldinn hátíð-
legur um allt land undir yfirskriftinni 
 Lestur er bestur – spjaldanna á milli.

Tilgangurinn með deginum er m.a. að 
vekja athygli á mikilvægi bókasafna í sam-
félaginu en Upplýsing, félag bókasafns- og 
upplýsingafræða, mun af þessu tilefni opna 
nýjan upplýsingavef, bokasafn.is, sem mun 
hýsa grunnupplýsingar um öll bókasöfn 
landsins. 

Almenningsbókasöfn í landinu hafa í 
 vaxandi mæli lagað starfsemina að óskum 
og þörfum gesta sinna. Þau taka  virkan þátt 
í tæknivæðingunni, bregðast við nýjum 
 miðlunarleiðum og hafa frumkvæði í skap-
andi starfi og fjölbreyttri  afþreyingu. 
Bókasafn samtímans er þannig virk menn-
ingarstofnun þar sem listviðburðir og 
margbreytilegar uppákomur eiga sér stað. 

Stjórnendur og starfsmenn bókasafna 
leggja metnað í að heildarupplifun gesta 
sé innihaldsrík og þægileg og aðgangur að 
upplýsingum sé auðveldur. Heimilislegt 
andrúmsloft einkennir mörg bókasöfn í dag, 
þar sem börn eiga sitt leikhorn og gestir fá 
sér kaffisopa yfir eftirlætislesefni sínu. 

Bókasafn Seltjarnarness er eitt þeirra 
safna sem lagt hafa áherslu á að auka þjón-
ustu við gesti og stuðlað að góðu aðgengi 
fyrir nærumhverfið. Það er í samstarfi við 
Borgarbókasafn Reykjavíkur og Bókasafn 

Mosfellsbæjar um lán og skil á bókum. 
Korthafar sem kaupa kort hjá Bókasafni 
Seltjarnarness eða samstarfssöfnum geta 
því nýtt þau í öllum söfnunum þremur og 
útibúum þeirra. Þessi aukna þjónusta hefur 
leitt til þess að stór hópur viðskiptavina 
Bókasafns Seltjarnarness er íbúar sem 
búsettir eru í miðbænum og  Vesturbænum 
og færa sér í nyt gott og opið aðgengi að 
safninu. 

Í tilefni af Bókasafnsdeginum hefur 
starfsfólk bókasafna staðið fyrir vali á 
uppáhaldshandbókinni sinni og verða niður-
stöðurnar kynntar í dag. Í Bókasafni Sel-
tjarnarness verða vinsælustu titlarnir 
kynntir og þeim stillt upp. Einnig efnir 
safnið til skapandi leiks sem felst í því að 
svara spurningunni „Hvað er bók?“. Svarið 
getur verið í bundnu eða óbundnu máli, 
myndmáli eða öðru sem viðkomandi kemur 
til hugar. Allir þátttakendur fá að launum 
lítið kver þar sem öllum hugmyndum og 
svörum hefur verið safnað saman. Fjölmörg 
bókasöfn bjóða upp á dagskrá í til efni dags-
ins, sjá nánar á upplysing.is. 

Leikvöllur orðsins er á bókasafninu – 
njótum þess.

➜ Bókasafn Seltjarnarness er eitt 
þeirra safna sem lagt hafa áherslu á að 
auka þjónustu við gesti.



MÁNUDAGUR  9. september 2013  | SKOÐUN | 15

Rúmlega sextíuþúsund Íslend-
ingum getur varla skjátlast – eða 
hvað? Flugvöllurinn skal áfram 
vera í Vatnsmýrinni vegna 
nálægðar við Land spítalann – 
svolítið eins og frátekið stæði 
fyrir „Landsbyggðina“ við spít-
alann, ef eitthvað skyldi koma 
upp á. Gagnvart þessum spítala-
rökum eru fylgismenn þess 
að flytja flugvöllinn eiginlega 
alveg ráðþrota, því að hver vill 
halda því að fram mannslíf sé 
minna virði en skipulagsvald 
Reykvíkinga í eigin landi?

Að urra hvert á annað
Minna heyrist rætt um hættu 
sem fylgir aðflugi yfir fjöl-
mennri byggð; þar sem jafnvel 
kunna að vera mannslíf í húfi. 
Minna er yfirleitt um að rök með 
og á móti séu vegin og metin af 
yfirvegun enda er það  gjarnan 
svo í umræðu hér á landi að 
harðbannað er að horfa á rök 
með og á móti. Hér er stunduð 
roðhundarökræða: fólk stendur 
á sínu andspænis hvert öðru eins 
og hundar á roði og urrar hvert 
á annað.

Í þessari flugvallarumræðu 
er þannig nokkuð áberandi það 
sjónarmið að „hinum“ komi 
þetta hreinlega ekkert við og 
eigi ekki að hafa neitt um þetta 
að segja: talsmenn þess að 
flytja flugvöllinn hneykslast á 
því að fólk í fjarlægum stöðum 
skuli vilja taka sér þetta vald 
yfir því hvernig skipulagi skuli 
 háttað í miðri Reykjavík, en 
flugvallar sinnar tala stundum 
eins og Reykvíkingum komi 
þetta mál eiginlega ekkert við 
því að Reykjavík sé höfuðborg 
alls landsins og hafi skyldur 
sem slík; eins og þetta sé gjaldið 
sem hún þurfi að greiða fyrir 
það að svo margt fólk vilji búa 
það. Hefur svo hver sitt roð að 
japla á.

En þetta er í eðli sínu þannig 
mál að það hefur ýmsar  hliðar 
– satt að segja eru öll  álitamál 
þannig, að þau hafa fleiri en 
eina hlið. Það hlýtur að vera 
 verkefni fyrir skóla landsins að 
kenna krökkum að vega og meta 
mál út frá ólíkum sjónarhólum, 
í stað þess að temja sér strax 
roðhundarökræðuna. Að undan-
förnu hefur slík samræðulist 
– að urra hvert á annað – orðið 
sérlega áberandi í opinberri 
umræðu, þar sem menn gera sér 
að leik að slengja á „andstæð-
inginn“ sífellt fráleitari  ávirð-
ingum og er meginmarkmiðið 
að ergja hann, koma honum úr 
jafnvægi, fá hann til að segja 
eitthvað ámóta kjánalegt. Menn 
uppskera einhvers konar endem-
isfrægð fyrir að ná að ganga 
fram af sem allra flestum, fá 
uppslátt í fjölmiðlum og klapp 
á bakið fyrir vasklega fram-
göngu í leðjuslag þjóðfélagsum-
ræðunnar. Undirliggjandi er 
svo að þetta „hafi nú ekki verið 
þannig meint“. Takist að valda 
öðrum uppnámi horfa viðkom-
andi hróðug í kringum sig og 
fyllast barnslegri gleði yfir því 
að hafa náð að  spæla einhvern. 
Þessar daglegu spælingar yfir 
ímyndaðar víglínur eru að verða 
þjóðarböl.

Hvað hefði orðið?
Sjálfur verð ég að játa að ég er 
illa að mér í flugvallarfræðum 
og hef ekkert marktækt fram að 
færa í þessari umræðu. Ég er 
hvorki landsbyggðarmaður né 
borgarbúi og því ekki ástríðufull-
ur áhangandi skoðunar í þessu 
máli. Gagnvart spítalarökunum 
setur mann vissulega hljóðan 
þó að maður hefði haldið að ein-

hvern veginn væri hægt að leysa 
slíkt úrlausnarefni með umsvifa-
minni hætti. Það er óneitanlega 
spennandi tilhugsun að geta 
skipulagt slíkt landflæmi inni í 
miðri borg, og dæmin sanna að 
þétting byggðarinnar er til þess 
fallin að bæta líf borgaranna. 
Mér hefur hins vegar stundum 
orðið hugsað til þess hvað hefði 
nú gerst ef flugvöllurinn hefði 
verið fjarlægður um  aldamótin 
og þeim þanka fylgja vissar efa-
semdir. Hvernig liti svæðið út 
núna?  Ætli byggingarverktakar 
hefðu ekki keypt þar allar lóðir 
á stjarnfræðilegu verði eftir 
langa röð braskara sem hver og 
einn hefði sprengt upp verðið á 
„hinu verðmæta landi“ og síðan 
hefðu þeir farið byggja eftir 
útboð þar sem sá fær verkið sem 
býður lægst, lofar að gera allt 
sem ódýrast af því lóðin var svo 
dýr – og þar með nánast verið 

að tryggja óvönduð vinnubrögð 
– nýtingarhlutfall hefði ráðið 
för með tilheyrandi möndli þar 
sem neðsta hæð er kölluð kjall-
ari og efsta hæðin kölluð ris; 
þarna hefðu risið ógnarháar 
og ljótar blokkir með þessari 
grásvörtu góðærisklæðningu 
sem lætur húsin líta út eins og 
akfeitan bankamann – þær stæðu 
þarna ferkantaðar, þungbúnar og 
gleðisnauðar – tilsýndar eins og 
 Mordor, og bara fyrir vansæla 
milljónamæringa að búa þarna af 
því að lóðirnar voru svo dýrar á 
hinu „verðmæta landi“. Og það er 
alltaf rigning og rok. Og í hlaðinu 
í röðum þessir svörtu jeppar sem 
líta út eins og skriðdrekar.

Þetta er kannski full svartsýnt 
innlegg í flugvallar umræðuna, 
enda bara umhugsunarefni frá 
manni sem stendur álengdar 
og klórar sér í hausum yfir því 
hvaða læti þetta séu eiginlega í 

fólki. Þau sem láta sig dreyma 
um að fjarlægja flugvöllinn sjá 
fyrir sér eitthvað allt annað: 
þekkileg og lágreist timburhús 
með litlum garði, börnin kát í 
parís og snú-snú meðan pabbi 
og mamma hjóla hjá á leið úr 
vinnunni eða til skósmiðsins á 
torginu, brakandi hvítur þvottur 
blaktir á snúrum, matarilmur í 
loftinu frá ítölsku fjölskyldunni 
sem rekur litla veitingastaðinn á 
horninu en frá  markaðstorginu 
skammt frá berast hrópin frá 
grænmetissalanum: Nýjar 
agúrkur! Nýjar hreðkur! meðan 
harmonikkan dunar frá honum 
Pepe sem er með hattkúfinn 
sinn fyrir framan sig en Unnur 
óperusöngkona æfir skala fyrir 
konsert morgundagsins á númer 
fimm og sólin stráir geislum 
sínum yfir hið góða líf.

Af hverju er það svona erfitt 
að hafa þetta svona? 

Roðhundarökræða
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Að  undanförnu 
 hefur slík 

 samræðulist –   að urra 
hvert á annað –   orðið sér-
lega áberandi í opinberri 
umræðu, þar sem menn 
gera sér að leik að slengja 
á „andstæðinginn“ sífellt 
fráleitari  ávirðingum og 
er meginmarkmiðið að 
ergja hann, koma honum 
úr jafnvægi, fá hann til 
að segja eitthvað ámóta 
kjánalegt.
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Elsku mamma mín,  
systir okkar og mágkona,

SVALA HELGADÓTTIR
sem lést 31. ágúst síðastliðinn verður 
jarðsungin frá Digraneskirkju þriðjudaginn 
10. september kl. 13.00. Þeim sem vildu 
minnast hennar er bent á minningarsjóð 
líknardeildar Landspítalans eða önnur 
líknarfélög.

Helga Sigríður Böðvarsdóttir
Erla Helgadóttir Sverrir Guðmundsson
Valur Helgason Ásta Gísladóttir
                                   Hulda Kristín Brynjúlfsdóttir
Haukur Helgason Eyrún Kjartansdóttir
Örn Helgason Elísabet Hannam

Á Íslandi eru nú um 300 opinber bókasöfn og upplýsinga-
miðstöðvar. Starfsemi þeirra er afar fjölbreytt og þau þjóna 
ólíkum notendahópum,“ segir Ingibjörg Steinunn Sverris-
dóttir landsbókavörður. „Stærð safnanna er afar misjöfn, 
sum eru með nokkur hundruð rit, en önnur ráða yfir miklu 
magni bóka og ýmis konar gagna. Sum söfnin þjóna afmörk-
uðum hópum eins og Hljóðbókasafn Íslands, en önnur þjóna 
heilu byggðarlögunum, eins og Amtsbókasafnið á Akureyri 
sem þjónar íbúum bæjarins og raunar landinu öllu með 
ýmsum hætti.“

Ingibjörg segir mikinn metnað meðal starfsmanna bóka-
safna og alltaf sé verið að leita leiða til að bæta þjónustuna 
og nýta nýjustu tækni. „Meðal starfsfólks bókasafnanna 
hefur ævinlega verið lögð mikil áhersla á samstarf og að 
finna leiðir til að veita betri þjónustu. Og þrátt fyrir fjöl-
breytileikann, mismunandi starfsemi og ólíka notendahópa 
hefur tekist að þróa merkilegar vefþjónustur sem eru mikið 
notaðar. Þekktust þeirra er líklega Gegnir sem er sameig-
inlegt bókasafnskerfi fyrir allt landið og rekið af Lands-
kerfi bókasafna. Þar er meðal annars hægt að sjá öll þau 
gögn sem bókasöfnin eiga og hvort þau séu til útláns. Annað 
þekkt verkefni er Landsaðgangurinn eða hvar.is, þar sem 
allir landsmenn hafa aðgang að rúmlega 20.000 erlendum 
vísinda- og fræðatímaritum, auk gagnasafna og alfræðirita 
á borð við Encyclopedia Britannica. Vel yfir milljón greinar 
voru sóttar í þetta efni á síðasta ári.“

Í tilefni dagsins mun starfsfólk bókasafna velja uppáhalds 
handbókina sína. Ingibjörg segir að birtur verði listi yfir 
vinsælustu titlana. „Við hvetjum fólk til að fylgjast með því 
og öðru því sem bókasöfnin hafa upp á að bjóða, en allar 
upplýsingar um starfsemi þeirra er að finna á bokasafn.is.“  
  - fsb

Velja uppáhalds 
handbókina sína
Íslensk bókasöfn halda upp á bókasafns-
daginn í dag í tengslum við Alþjóðadag 
læsis. Þetta er í þriðja sinn sem dagurinn er 
haldinn og í ár er lögð áhersla á mikilvægi 
og margbreytileika íslenskra bókasafna.

LANDSBÓKAVÖRÐUR  Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir segir 
bókasöfn landsins kappkosta að veita sem besta þjónustu og nýta 
tækninýjungar.

MERKISATBURÐIR
1000 Svoldarorrusta er háð á Eystrasalti og þar fellur Ólafur 
Tryggvason.
1087 Vilhjálmur rauði verður konungur Englands.
1208 Víðinesbardagi er háður í Hjaltadal. Höfðingjar sækja 
með mikinn her að Guðmundi góða Arasyni, biskupi á Hólum. Í 
 þessum bardaga fellur Kolbeinn Tumason.
1877 Þingeyrakirkja, sem Ásgeir Einarsson alþingismaður lét 
reisa, er vígð.
1905 Sogsbrú, 38 metra löng og 2,5 metra breið hengibrú, er 
vígð. Um 1000 manns eru viðstaddir vígsluna.
1913 Íþróttafélagið Þór er stofnað í Vestmannaeyjum.
1914 Orrustunni við Marne lýkur.
1942 Breskum flugmanni tekst á síðustu stundu að beina flug-
vél sinni frá húsi í Elliðaárdalnum er hann brotlendir þar í 
 kartöflugarði.
1998 Háhyrningurinn Keikó kemur til Vestmannaeyja.

„Ég byrjaði að mála 1998. Þá var ég 
stödd suður á Spáni. Sonur minn bjó 
þar og ég var hjá honum. Ég var mikið 
ein heima en það voru litir og strigi 
á borðstofuborðinu og ég fór að fikta. 
Þegar sonurinn sá til mín varð hann 
alveg undrandi og sagði: „Mamma, 
þú getur bara málað,“ Síðan hef ég 
verið óstöðvandi og mér finnst það 
ein mesta guðsgjöf sem ég hef  hlotið.“ 

Þannig lýsir Sigrún  Sigurðardóttir 
frá Möðruvöllum tildrögum þess 
að hún hóf að fást við listmálun. 
 Afrakstur þeirrar iðju sýnir hún 
um þessar mundir í safnaðarheimili 
 Seltjarnarneskirkju. 

Sigrún var sjúkraliði í 37 ár. Hún 
vann til 74 ára aldurs og var þá búin 
að kynnast myndlistinni. Það er hún 
þakklát fyrir. „Í stað þess að verða 
einmana og þunglynd er ég bara glöð 
og ánægð innan um litina,“ segir hún 
og geislar. 

Blóm eru áberandi í myndum 
 Sigrúnar. „Mér þykir jafnvænt um 
manneskjurnar og blómin og ferða-
lag okkar er svo líkt. Við byrjum sem 

fræ og vöxum upp, þegar við höfum 
sprungið út hefst hnignunin og svo 
deyjum við eins og blómin.“

Sýningin stendur til 13. október og 
er opin virka daga frá 11 til 16 og á 
sunnudögum frá 12 til 15. - gun

Deyjum eins og blómin
Sigrún Sigurðardóttir frá Möðruvöllum hefur opnað málverkasýningu í safnaðarheimili 
Seltjarnarneskirkju. Hún segir myndlistina mestu guðsgjöf.

VIÐ TRÖNURNAR  „Í stað þess að verða einmana og þunglynd er ég bara glöð og ánægð 
innan um litina,“ segir Sigrún. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á þessum degi árið 1956 kom Elvis Presley 
fram í bandaríska sjónvarps þættinum 
Toast of the Town hjá Ed Sullivan. Presley, 
sem þá var talinn rísandi stjarna, söng 
lögin Don´t Be Cruel og Hound Dog. 

Presley hafði í öðrum sjónvarpsþáttum 
og á tónleikum hneykslað áhorfendur 
með kynæsandi mjaðmahnykkjum sínum. 
Fyrir vikið hafði Sullivan lýst því yfir að 

hann myndi aldrei leyfa Presley að syngja 
í þætti sínum. 

Snerist honum þó hugur þegar hann sá 
hversu vinsæll kóngurinn var orðinn.
Með frammistöðu sinni í þætti Ed Sullivan 
varð Presley endanlega að stórstjörnu í 
Bandaríkjunum og þótt víðar væri leitað. 
Átti sú stjarna eftir að skína skært allt þar 
til hann lést árið 1977.

ÞETTA GERÐIST 9. SEPTEMBER 1956

Elvis kemur fram í þætti Eds Sullivan
ELVIS PRESLEY

Þetta er mjög ánægjulegt,“ segir  Ólafur 
Gunnarsson rithöfundur sem á dög-
unum var útnefndur bæjarlistamaður 
Mosfellsbæjar árið 2013. „Þetta inni-
ber ákveðna fjárhæð sem samsvarar 
fjögurra mánaða launum og að verk 
mín verða kynnt í bókasafninu í Mos-
fellsbæ. Sú kynning stendur yfir betri 
hluta næsta árs. Kvaðirnar eru ekki 
aðrar en þær að ég mun mæta og lesa 
upp úr verkum mínum.“

Hvað ertu annars að fást við þessa 
mánuðina? „Núna er ég í miðju kafi að 
lesa prófarkir af smásagnasafninu mínu 
sem á að koma út í Ameríku seinna á 
þessu ári eða í upphafi þess næsta. Þar 
fyrir utan er ég að semja nýja skáldsögu. 
Smásagnasafnið er að hluta til úr safn-
inu Meistaraverkið en auk þess völdu 
þeir Gaga, stuttu nóvelluna mína sem 
kom út árið 1984.“

Hvaða forlag gefur þetta út? „Það 
 heitir New American Press og er kúltúr-
forlag sem þrír rithöfundar reka. Þetta 
er ekki stórt forlag en það nýtur tals-
vert meiri virðingar en stærðin gefur 
til kynna, sennilega af því að það eru 
 höfundar sem reka það.“

Ólafur er með fleiri járn í eldinum í 
Ameríku því eins og kunnugt er er haf-
inn undirbúningur að gerð kvikmyndar 
eftir verðlaunaskáldsögu hans Öxinni og 
jörðinni. Á hvaða stigi er sú vinna? „Hún 
er að komast á skrið. Ég er að aðstoða 
enskan handritshöfund við skrif hand-
ritsins. Þetta tekur allt óratíma. Ef það 
er eitthvað sem fer hægar á jörðinni 
en snigillinn þá er það ferlið frá bók og 
upp á kvikmyndatjaldið. Þessi handrits-
höfundur er reyndar enginn aukvisi, 

hann skrifaði handritið að sjónvarps-
þáttunum Tudor og kvikmyndahandritið 
að myndinni Elizabeth frá 1996.“

Leikstjórinn er heldur ekki af verri 
endanum því það er sjálfur Shekhar 
Kapur sem einmitt leikstýrði Cate 
Blanchett í Elizabeth. „Sögutími Axar-
innar og jarðarinnar er einmitt í stórum 
dráttum sá sami og þeirrar myndar og 
það er langt síðan Kapur lýsti yfir áhuga 
á að gera mynd eftir bókinni,“ segir 
Ólafur.

Þú ert sem sagt að slá í gegn beggja 
vegna Atlantshafsins? „Nei, það held 
ég nú ekki. Ég held að eini íslenski rit-

höfundurinn sem hægt er að tala um að 
hafi slegið í gegn í útlöndum sé Arnaldur 
vinur minn Indriðason. En þetta er voða 
gaman og hver veit nema þetta bjóði upp 
á skemmtileg ferðalög í framtíðinni. Það 
nægir mér alveg.“ fridrikab@frettabladid.is

Með fæturna sinn 
hvoru megin 
við Atlantshafi ð
Ólafur Gunnarsson er bæjarlistamaður Mosfellsbæjar 2013. Það er þó ekki eina 
 upphefðin sem hann hlýtur þessa dagana því von er á úrvali smásagna hans í amerískri 
útgáfu og vinna við handrit kvikmyndar eft ir Öxinni og jörðinni er komin á skrið.

MÖRG SPJÓT Á LOFTI  Ólafur les nú prófarkir að smásagnasafni sínu fyrir Ameríkumarkað 
auk þess að vinna að kvikmyndahandriti eftir Öxinni og jörðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

➜ Sögutími Axarinnar og 
 jarðarinnar er einmitt í stórum 

dráttum sá sami og  myndarinnar 
um Elizabeth og það er langt 

síðan Kapur lýsti yfir áhuga á að 
gera mynd eftir bókinni.



Ömmu féll aldrei verk úr hendi og 
hún var jafnvíg á allt, prjónaskap, 
fatasaum, hekl og útsaum. Ég 

kemst ekki með tærnar þar sem hún hafði 
hælana,“ segir Eydís Rósa  Eiðsdóttir, hús-
stjórnarkennari og glæný forstöðukona 
Leiðbeiningastöðvar heimilanna. 

Saumakassi ömmu Eydísar er í miklu 
uppáhaldi hjá henni enda geymir hann 
fjársjóði sem halda minningu dugmikillar 
hannyrðakonu á lofti. Kassinn er frí-
standandi og nýtist sem lítið hliðarborð 
og er í fullri notkun enn í dag.

„Í skúffunum eru enn þá útsaums-
myndir og garn frá ömmu, prjónarnir 
hennar, uppskriftir og fleira. Sjálf geymi 
ég handavinnuna mína í skúffunum, 
tvinna og rennilása og ýmislegt,“ segir 
Eydís. „Eins voru snyrtivörurnar hennar 
ömmu í skúffu, sjálfsagt síðan um stríð! 
Dætrum mínum fannst alltaf gaman að 
skoða í skúffurnar, enda geymir þessi 
hirsla sögu og minningar.“ 

Eydís tók við starfi forstöðukonu 
Leiðbeiningastöðvar heimilanna í lok 
ágúst en stöðin er rekin af Kvenfélaga-
sambandi Íslands. Nýja starfið leggst vel 
í hana og hún segir þjónustu sem þessa 
síður en svo úrelta, hún fái fjölda fyrir-
spurna á hverjum degi.

„Ég fæ daglega ótrúlega margar fyrir-
spurnir og um mismunandi málefni. Ég 
hef til dæmis fengið fyrirspurn um það 
hvað þurfi að kaupa mikið í vöggusett. 
Einnig er mikið spurt um hvernig ná eigi 
blettum úr fötum og nú er talsvert spurt 
út í sultugerð. Við fáum líka mikið af 
fyrir spurnum um heimilistæki en Leið-
beiningastöðin er áskrifandi að fagtíma-
ritum sem gera kannanir á því hvernig 
heimilistæki standa sig.“ 

Það er því ljóst að verksvið Eydísar 
spannar vítt svið. Hefur hún svar við 
öllu? „Ég mun allavega leggja metnað í 
að finna svar við öllu.“

 ■ heida@365.is

SVAR VIÐ ÖLLU
HEIMILI  Eydís Rósa Eiðsdóttir hússtjórnarkennari er ný forstöðukona Leið-
beiningastöðvar heimilanna. Hún heldur mikið upp á saumakassa ömmu 
sinnar en segist ekki komast í hálfkvisti við hana í handavinnunni.

HÚSSTJÓRN Eydís 
Rósa Eiðsdóttir tók við 
starfi forstöðukonu 
Leiðbeiningastöðvar 
heimilanna á dögunum. 
Þótt hún segist ekki 
komast í hálfkvisti við 
ömmu sína þegar kemur 
að hannyrðum mun 
hún finna svar við öllum 
fyrirspurnum. 
MYND/STEFÁN

HEIMASÍÐA 
STÖÐVARINNAR
www.leidbeiningastod.is
senda má fyrirspurnir  á 
lh@leidbeiningastod.is

GRAND PRIX
Árið 1957 kynnti Arne Jacobsen nýjan stól 
til sögunnar sem bar heitið Model 3130. 
Þegar stóllinn hlaut Grand Prix-verðlaunin á 
hönnunar sýningu í Mílanó festist nafnið við 
hann.

Passaðu vel uppá rafgeyminn í vetur.



FÓLK|

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Svissneska hönnunarmerkið 
Vitra hefur eignast finnska hús-
gagnafyrirtækið Artek en meðal 
stofnenda þess var 
arkitektinn Alvar 
Aalto.

Vitra 
keypti Artek 
af svissneska 
fjárfestingar-
félaginu Pro-

ventus, sem yfirtók meirihluta 
í Artek árið 1992 af fjölskyldu 
stofnendanna. Forsvarsmenn 
Artek segja söluna tengjast því 
að gera merkið meira áberandi 
á alþjóðlegum vettvangi. Ekki 
er talið að miklar breytingar 
verði á rekstri Artek við söluna. 
Fyrirtækin tvö voru þegar í 
nokkuð góðu samstarfi þar sem 

Artek var dreifingaraðili fyrir húsgögn frá Vitra í 
Finnlandi.

Artek var stofnað árið 1935 af Alvar Aalto og 
eiginkonu hans Aino, listfrömuðinum Maire Gull-
ichsen og listfræðingnum Nils-Gustav Hahl. Undir-
staða fyrirtækisins var hönnun Aaltos en mörg 

húsgögn sem hann hannaði eru 
enn framleidd í dag. Artek fram-
leiðir þó ekki aðeins gamla 

hönnun Aalto. Nýlega fékk 
fyrirtækið réttinn á hús-

gögnum eftir finnska 
hönnuðinn Ilmari 

Tapiovaara. Hin 
síðari ár hefur 
 Artek átt í sam-
vinnu við fræga 

nútímahönnuði á 
borð við Shigeru 
Ban og Naoto Fuka-
sawa.  

VITRA FESTIR KAUP Á ARTEK

ALVAR AALTO

Átakið Göngum í skólann hófst í 
síðustu viku og stendur yfir allan 
septembermánuð. Átakið snýr 

að grunnskólum landsins og er mark-
mið þess einkum tvíþætt; annars vegar 
að auka hreyfingu og heilbrigði nem-
anda og hins vegar að auka meðvitund 
um öryggismál og umhverfisvitund 
kringum grunnskóla landsins. Íþrótta- 
og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) leiðir 
átakið í samvinnu við fjölmarga aðila og 
er þetta sjöunda árið í röð sem það er 
haldið hér á landi að sögn Örvars Ólafs-
sonar, verkefnastjóra hjá ÍSÍ. „Göngum 
í skólann er í raun alþjóðlegt verkefni 
sem hófst árið 1976 í bænum Óðins-
véum í Danmörku eftir að mörg börn 
höfðu látist þar í umferðarslysum. 
Opinberir aðilar tóku höndum saman 
og nokkrum árum síðar hafði slysum 
fækkað um 85%. Átaksverkefnið breidd-
ist síðan út til fleiri landa og þegar við 
tókum fyrst þátt var það orðið alþjóð-
legt. Meginmarkmið er að hvetja nem-
endur og foreldra til að ganga, hjóla eða 
fara á annan virkan hátt til og frá skóla.“

Í ár taka yfir 60 grunnskólar þátt 
sem er um þriðjungur allra grunn-

skóla landsins. „Þátttökuskólum hefur 
fjölgað jafnt og þétt milli ára en fyrsta 
árið tóku 26 skólar þátt. Því er beint að 
 nemendum skólanna en ekki síður for-
eldrum og starfsmönnum skólanna. 

Margir skólar hafa til dæmis sent 
hvatningarbréf til foreldra og útskýrt 
átakið og hvatt þá áfram. Í tengslum 
við átakið höfum við sett upp vefinn 
www.gongumiskolann.is og þangað hafa 
 skólarnir sent okkur fjölmargar sögur 
af því hvernig þeir hafa útfært átakið 
hjá sér. Sumir skólar hafa skipulagt fjall-
göngur en aðrir hafa jafnvel skipulagt 
kröfugöngur.“

Lokadagur átaksins er 2. október 
en þá er alþjóðlegur dagur átaksins. 
„Nær öll lönd halda átakið í október en 
vegna birtu- og veðurskilyrða höfum við 
haldið átakið í september. Margir skól-
arnir skipuleggja eitthvað sérstakt þann 
daginn og senda okkur sögur sem við 
birtum á vefnum.“  

Samstarfsaðilar ÍSÍ eru Embætti land-
læknis, Ríkislögreglustjóri, Samgöngu-
stofa, Slysavarnafélagið Landsbjörg, 
Heimili og skóli og mennta- og menn-
ingarráðuneytið. ■ starri@365.is

ALLIR ÚT AÐ GANGA 
LABBAÐ Í SKÓLANN  Nemendur í grunnskólum landsins eru hvattir til að 
labba í skólann næstu vikurnar þegar átakið Göngum í skólann stendur yfir.

HVATNING 
„Meginmarkmið er að 
hvetja nemendur og for-
eldra til að ganga, hjóla 
eða fara á annan virkan 
hátt til og frá skóla,“ 
segir Örvar Ólafsson, 
verkefnastjóri hjá ÍSÍ.
MYND/VILHELM

ARMCHAIR 41 Stóll sem Aalto hannaði 
fyrir Paimio-heilsuhælið árið 1932.

Meira blóðflæði
Betri líðan betri heilsa

SUPERBEETS Rauðrófukristall
100% lífrænt og því fullkomlega öruggt
30 daga skammtur. 1 teskeið daglega 
(2 tsk. fyrir æfingar) blandað í 150 ml af vatni.
Bætt blóðflæði 30 min eftir inntöku.

Nitric Oxide
Nóbelsverðlaun 1998 
Sameind ársins 1992
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BEET ELITE           BeetIt                BiottaSUPERBEETS

Stingur 
keppinautana af 
yfir 500 sinnum 
öflugra.

Eftir fertugt framleiðir líkaminn mun minna 
Nitric Oxide SUPERBEETS örvar 
Nitric Oxide framleiðslu strax.
Betra blóðflæði, 30% æðaútvíkkun,
30% meiri súrefnisupptaka, réttur blóðsykur, 
aukin fitubrennsla, 20% meira þrek orka og 
úthald, hraðar bata eftir æfingar. 
Bætt ris hjá körlum, aukin kynörvun kvenna. 
Hefur áhrif á og bætir: Blóðþrýsting, kólesteról, 
hjarta- æða- og taugakerfi, þvagblöðru og 
ristil, lifur, nýru, ofnæmiskerfi, heila, skapferli, 
Þynnku, astma, lungnaþembu. 
Ríkt af andoxunarefnum.

Náttúruleg kynörvun fyrir karla og konur 
Hvað gerir VIAGRA - SILDENAFIL
The release of nitric oxide molecules 
causes erection.
Fæst í apótekum, heilsubúðum, 
World Class og Sportlíf Umboð: www.vitex.is

Skipholti 29b • S. 551 0770

 NÝ SENDING AF  
VETRARVÖRUM!
Opið laugardaga 12:00 – 15:00

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna
og snjallsímann

Nú er komið app
fyrir Fréttablaðið:

Save the Children á Íslandi



FASTEIGNIR.IS
9. SEPTEMBER 201336. TBL.

Fasteignasalan TORG kynnir 
heillandi fjölskylduhús á 
vinsælum stað í Garðabæ. Þar 
verður opið hús frá klukkan 
17.30 til 18 í dag.

Einbýlishúsið að Túnfit 6 er á 
einni hæð, glæsilegt, vandað og 
vel skipulagt. Húsið stendur á eft-
irsóttum stað og örstutt er í skóla, 
íþróttasvæði og alla þjónustu.

Húsið er 220,5 fermetrar, þar af 
innbyggður bílskúr 68,2 fermetrar. 

Búið er að stúka 30 fermetra íbúð 
af bílskúrnum sem er tilvalin fyrir 
unglinginn eða til útleigu.  

Við komu í Túnfit 6 er gengið 
inn í glæsilega og rúmgóða for-
stofu með góðum eikarfataskáp-
um. Falleg rennihurð aðskilur for-
stofu og aðalrými og þaðan komið 
í rúmgott sjónvarpshol. Eldhús-
ið er vel útbúið með glæsilegri, 
sérsmíðaðri eikarinnréttingu og 
vönduðum ELBA-tækjum. Gólf-
ið er flísalagt og opið inn í borð-
stofu með útgengi um rennihurð 

út á hellulagða verönd. Stofan er 
björt og opin með parketi og góðri 
lofthæð. Svefnherbergin eru þrjú 
og mjög góðir skápar í hjónaher-
bergi. Aðalbaðherbergi er bjart og 
fallegt, með góðri innréttingu og 
hornbaðkari. Gestabaðherbergi er 
með rúmgóðri sturtu. Þvottahús er 
vel útbúið með miklu skápaplássi 
og vaski. Innangengt er í bílskúr-
inn.

Nánari upplýsingar veitir Haf-
dís Rafnsdóttir sölustjóri í síma 
8956107 eða á hafdis@fasttorg.is.

Á besta stað í Garðabæ

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Opið hús í dag mánudaginn 9.sept. frá kl. 18:00 - 19:00. 

Seilugrandi 7, 1.hæð 

Um er að ræða 52 fm 2ja herbergja íbúð á 1.hæð, íbúð fylgir gott 
stæði í bílskýli.  Sér afgirt verönd. Öll sameign til fyrirmyndar 
bæði úti og inni. V. 20,9m. 
 
Nánari upplýsingar 
veitir Ellert í s: 893-4477

OPIÐ HÚS

Boðaþing 12 - Opið hús. 
Boðaþing 12 - 55ára og eldri.
Góð 2ja herb. íbúð á jarðhæð. Eldhús með eyju, 
granít í borðplötum og sólbekkjum. Flísalagður sól-
skáli. Rúmgott svefnherbergi. Baðherbergi flísalagt í 
hólf og gólf. Sér þvottahús innan  íbúðar. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni. V. 25,9 m.
Opið hús í dag kl. 17.30:18.00   

Sogavegur 123 - Opið hús. 
Falleg mikið endurbætt 160 fm sérhæð með bílskúr 
ásamt 30 fm aukaíbúðarrými.   Þrjú góð svefnher-
bergi og góðar stofu.  Glæsilegur afgirtur garður 
með góðri útiaðstöðu.  V. 49,5 m. 
Opið hús á morgun kl 17:30-18:00

Bakkastaðir 127 - Opið hús
 Mjög gott einbýlishús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr, samtals 250 fm. Fimm svefn-
herbergi og stórar stofur. Parket og flísar á gólfum. 
Glæsilegur garður í góðri rækt með sólpalli og 
heitum potti. V. 69,9 m.  
Opið hús á morgun kl 17:30-18:00

Ásakór 11 - Opið hús 
Rúmgóð vönduð 160 fm endaíbúð á 2. hæð með 
sér bílskúr.   Þrjú stór svefnherbergi með góðum 
fataskápum.  Stór björt stofa með tvennum 
svölum.  Vandaðar innrétingar og gólfefni.   Laus til 
afhendingar. V. 38,5 m.   
Opið hús á morgun kl 12:30-13:00

Spítalastígur 2a - Opið hús
Á frábærum stað í Þingholtunum sérlega er 
sjarmerandi og vel skipulagt sérbýli á tveim 
hæðum, alls um 55 fm. Á neðri hæð er eldhús, 
baðherbergi og stofa. Á efri hæð tvö svefnherbergi. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað að utan og 
innan. Til eru teikningar af einni hæð til viðbótar. 
 V. 24,5 m. Opið hús á morgun þriðjudag 
frá kl. 17:30 - 18:00.

Lómasalir -  Makaskipti
Fullbúið parhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr, samtals 204.3 fm. Parket og 
flísar á gólfum. Fjögur herbergi ásamt stofu og 
borðstofu. Svalir og sólpallur. Stór garður í góðri 
rækt. V. 54 m.
Möguleg skipti á minni eign í hverfinu 

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur

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

Finndu okkur á Facebook

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Við leitum að til kaups  fyrir ákveðna  
kaupendur:

**  Sérbýli í Norðlingaholti

**  Sérhæð í neðri hlut Rauðalæks

**  Einbýlishúsi í fossvogi

**  3ja - 4ra herbergja íbúð í hverfi 108

**  Einbýli í þingholtum

Við leitum að - Góð sala!

Save the Children á Íslandi



Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

SKÚLAGATA, 4RA HERB. Á EFSTU H.
- Glæsileg 139,9 fm íbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð.
- Sér bílastæðis í upphitaðri bílageymslu. 
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. 2 herbergi.
- Austursvalir. Hús nýendurnýjað að utan.

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.

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

HÁKOTSVÖR – ÁLFTANESI
- Mjög fallegt og vel staðs 221,0 fm. einbýli m/ sjávarútsýni.
- Rúmgóðar stofur með arni. 4 herb.. Skáli/sjónvarpsstofa.
- Verönd með skjólveggjum og heitum potti.
- Falleg 1.155 fermetra gróin lóð.

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

jurtargarður.

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

þjónustu og skóla.

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

SEILUGRANDI – REYKJAVÍK.  
- Vel skipulögð og björt 79,7 fm. íbúð á 1. hæð.
- Suðursvalir. Tvö góð svefnherbergi.
- Sér stæði í bílageymslu og stór sér geymsla í kjallara.
- Örstutt í leik- og grunnskóla og mat-

vörubúð.

17. JÚNÍTORG – SJÁLANDI GARÐABÆ.
-  Rúmgóð íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri.
-  Íbúðin er 120,6 fm. að stærð auk 7,3 fm. sér geymslu.
-  Vandaðar eikarinnréttingar og eikarparket á gólfum.   
-  Sér stæði í bílageymslu. Vestursvalir.

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

og þjónustu.

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

SUMARHÚS Í SKORRADAL
Vandað heilsárshús á einstökum, kyrrlátum stað við Skorra-
dalsvatn. Húsið stendur á kjarrivaxinni leigulóð, rétt fyrir ofan 
vatnið. Húsið er 67 fm auk u.þ.b. 30 fm svefnlofts og u.þ.b. 
15fm nýrrar geymslu undir pallinum.  

SUMARHÚS Á ÞINGVÖLLUM
Sumarbústaður í landi Kárastaða á Þingvöllum með stórkost-
legu útsýni yfir vatnið og fjallahringinn. Landið er leiguland 
10.000 fm. að stærð, allt girt og með læstu hliði. Aðkoma að 
húsinu um hellulagðan stíg frá bílaplani. 

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

79,5 millj. 

25,9 millj. 75,0 millj.

49,9 millj.49,2 millj.

52,9 millj. 38,9 millj.

24,5 millj.

35,5 millj.

24,9 millj.

33,9 millj.

22,6 millj. 

55,0 millj.  

22,9 millj.

SUMAR-

BIRKIÁS MÝRARÁS 12

Birkiás – Garðabæ.
Vandað 141,4 fm. raðhús á þremur pöllum með 25,3 fm. innb. bílskúr á mjög góðum stað í Garðabænum.   Allar innréttingar 
eru úr ljósum viði og eikarparket er á gólfum. Mikil lofthæð í stofu. Þrjú svefnherbergi. Svalir meðfram húsinu endilöngu til 
norðurs. Lóðin er stór með skjólgóðri verönd til suðurs. Hellulögð innkeyrsla með lýsingu og hitalögnum í.  Verð 49,5 millj.

SUMARBÚSTAÐIR

2JA HERBERGJA

Mýrarás 12 - Reykjavík
OPIÐ HÚS NK. MIÐVIKUDAG 11. SEPT. FRÁ KL. 17.00 -17.30
Mjög fallegt 255,7 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 46,5 fm. tvöföldum bílskúr í Seláshverfi. Byggt var við suðvestur-
hlið hússins fyrir nokkrum árum síðan. Ofan á þaki viðbyggingar er útsýnisverönd /svalir. Nýlegar innréttingar eru í eldhúsi. Stórar 
stofur með arni og mikilli lofthæð. 5 herb. 2 baðh. Falleg afgirt lóð með veröndum og lýsingu. Verð 69,9 millj.

44,5 millj. 

VEGNA MIKILLAR 
SÖLU ÓSKUM  

VIÐ EFTIR 
ÖLLUM STÆRÐUM 

OG GERÐUM 
EIGNA Á SKRÁ.

OPIÐ HÚS



SPORÐAGRUNN- REYKJAVÍK.
Glæsilegt 334,6 fm. einbýlishús á þremur hæðum auk um 30 fm. sólstofu. Sér 
3ja herbergja íbúð er í kjallara, lítið niðurgrafin og með fullri lofthæð. Eignin er í 
góðu ásigkomulagi, nokkuð endurnýjuð. Aðalíbúð skiptist m.a. í rúmgott hol með 
arni, samliggjandi stofur með útgangi á stórar svalir til vesturs, sjónvarpsh. innaf 
stofum,fjögur herb. auk fataherb. og nýlega endurnýjað baðh.

BREKKUBÆR – REYKJAVÍK.
Nánast algjörlega endurnýjað 277,3 fm. raðhús að meðt. 22,9 fm. bílskúr. Árið 2007 
voru tvær efri hæðir hússins nánast algjörlega endurnýjaðar. Rut Káradóttir teiknaði 
breytingarnar. Beyki ehf sá um sérsmíði á innréttingum og skápum í eldhúsi, for-
stofu, holi, baðh., snyrtingu miðhæðar, sjónvarpsholi og arni í stofu.  

ÚTHLÍÐ, REYKJAVÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ.
- 6 herbergja 152,5 fm neðri sérhæð í fjórbýli.
- Samliggjandi stofur með útbyggðum glugga. 4 herbergi.
- Svalir til austurs. Bílskúrsréttur.
- Hús nýlega viðgert og málað. Frábær staðsetning.

VATNSSTÍGUR. GLÆSILEG EIGN Í MIÐBÆ REYKJAV.
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 her-
bergjum (Uberaro). Stórar og bjartar stofur. Yfirbyggðar opnanlegar svalir.

LANGALÍNA 33-35 – GARÐABÆ.  NÝJAR ÍBÚÐIR.
Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í nýju og glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi í 
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 109 fm. upp í 151 fm. og afhendast fullbúnar 
án gólfefna, en baðherbergi og þvottaherbergi skilast flísalögð. Eikarinnréttingar í 
eldhúsi og vönduð tæki. Sér stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. 
Lyfta er í húsinu, sem gengur niður í bílageymslu. Fallegar gönguleiðir eru í hverfinu. 

48,5 millj. 

64,8 millj. 

SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA ATVINNUHÚSNÆÐI

17. Júnítorg 1 – Sjálandi Garðabæ. 
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17.30 -18.00
Stórglæsileg 119,8 fermetra 2ja - 3ja herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð í vönduðu fjölbýlishúsi í Sjálandinu í Garðabæ auk 
sér stæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt. Rúmgóðar og bjartar 
stofur með gríðarlega fallegu útsýni til sjávar, að Snæfellsjökli, Álftanesi, að Esjunni og víðar. Sjónvarpshol og rúmgott svefnher-
bergi. Auðvelt er að gera auka svefnherbergi í íbúðinni. Íbúð sem vert er að skoða. Verð 45,0 millj.

Sigurhæð- Garðabæ
Mjög fallegt og vandað 292,0 fm einbýlishús að meðtöldum 44,0 fm. bílskúr í Hæðahverfinu í Garðabæ. Húsið stendur á 840 fm. 
skjólgóðri lóð með afgirtri verönd með heitum potti. Eldhús er nýlega endurnýjað. Nýtt og vandað aðalbaðherbergi. Ný gólfefni að 
hluta og hiti í gólfum að hluta. Samliggjandi stofur með arni. 5 herbergi. Frábær staðsetning í góðu göngufæri við skóla. 
Verð 84,9 millj.

SIGURHÆÐ 17. JÚNÍTORG 1

NÝ
BYG

GIN
G

OPIÐ HÚS

• 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

VERSLUNARHÚSNÆÐI  
ÓSKAST

Óskum eftir 600-800 fm. 
verslunarhúsnæði til kaups  
á áberandi verslunarstað  

í Reykjavík fyrir 
traustan kaupanda.  

Góð bílastæði skilyrði.

95,0 millj



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

LAUFÁSVEGUR 70
 - EINSTÖK EIGN Í ÞINGHOLTUNUM. 

Um að ræða stórglæsilegt og vel skipulagt 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.   3106

 FLÓKAGATA 
- GLÆSILEG EFRI HÆÐ. 

Falleg og rúmgóð 167,9 fm efri hæð ásamt 28,7 fm bílskúr í glæsilegu húsi 
teiknuðu af Halldóri H. Jónssyni arkitekt árið 1959, 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. 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

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.  3117

LJÓSAKUR 2
  GLÆSILEG ENDAÍBÚÐ.

Stórglæsileg og vel hönnuð 3ja herbergja 116,5 fm endaíbúð á fyrstu hæð 
í nýju húsi á frábærum útsýnisstað á Arnarneshæðinni. Hátt er til lofts og 
gluggar stórir. Veglegar svalir með fallegu útsýni suður yfir Garðabæ. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 9.september milli kl. 17 og kl. 18. Íbúð merkt 01.01 
V. 38,9 m. 2314

BLEIKJUKVÍSL 2
- ÚTSÝNI OG TVÆR ÍBÚÐIR

Fallegt og reisulegt 420,9 fm einbýlishús með tvöföldum bílskúr, 3ja herbergja 
aukaíbúð með sér inngangi og fallegu útsýni. Aukaíbúðin er 93 fm og fylgir 
henni  sér bílastæði. bílskúrinn er 55 fm. Aðaleignin er björt og skemmtileg 
með fallegu útsýni og rúmgóðum svölum og fallegum garði.  Eignin verður 
sýnd mánudaginn 9.september milli kl. 17:30 og kl. 18:00.  V. 66,5 m. 3102

SOGAVEGUR 18  
-ENDURNÝJAÐ

Mjög gott og mikið endurnýjað 128,6 fm hús á góðum stað við Sogaveginn. 
Húsið að utan er ný málað og múrað, nýlegir gluggar og gler og góðir sólpallar 
í lóð. Húsið skip tist í forstofu, eldhús, þvottahús, tvær stofur, gesta salerni, 
þrjú herbergi og  baðherbergi.   Eignin verður sýnd mánudaginn 9.september 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 44 m. 2899

HVASSALEITI 45, REYKJAVÍK.  
- 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.  Eignin verður sýnd mánudaginn 9.september milli kl. 17:30 og 
kl. 18:00  V. 53,9 m. 2063

NÆFURÁS 10, 110 REYKJAVÍK, 
- GLÆSILEGT ÚTSÝNI 

Mjög björt og rúmgóð 119,9 fm 3-4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð við Næ-
furás í Reykjavík. Stórkostlegt útsýni er úr íbúðinni og tvennar svalir. Sameign 
er snyrtileg. Eignin verður sýnd mánudaginn 9.september milli kl. 17:30 og kl. 
18:00.   Íbúð merkt : 02.02.. V. 25,9 m. 3078

 SAFAMÝRI 56 
- 3.HÆÐ OG BÍLSKÚR

Falleg mjög vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð ásamt bílskúr samt. 
118,5 fm. Íbúðin er með endurnýjuðu eldhúsi. Parket. Glæsilegt útsýni. Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 10.september milli kl. 17:00 og kl. 17:30. Íbúð merkt  
03.02 V. 27,8 m. 2986

SKIPASUND 25, 
2. HÆÐ GLÆSILEG.

Mjög góð, mikið uppgerð og rúmgóð 94 fm efri sér hæð.  Nýlegt parket á allri 
íbúðinni, raflagnir endurnýjaðar og nýlegt gler að mestu. glæsilegt eldhús og 
stórar svalir til austurs.  Eignin verður sýnd  þriðjudaginn 10.september milli 
kl. 17:15 og kl. 17,45. V. 26,9 m. 3130

 HAÐARSTÍGUR 15 
- EINBÝLI

Frábærlega staðsett og sjarmerandi 4ra herbergja ca 145 fm einbýlishús á 
besta stað í þingholtunum. Á aðalhæð er forstofu, stofa og eldhús. Á efri hæð 
eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Í kjallara er ca 33 fm geymsla. Fallegt 
eign í rólegu umhverfi.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 10.september milli 
kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 41,9 m. 3127

 RITUHÓLAR 7 
- ÚTSÝNISSTAÐUR 

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.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 17.september 
milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 69,5 m. 2902
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Jakasel - Falleg eign í grónu hverfi
Fallegt og vel skipulagt 252,2 fm einbýlishús á tveimur  
hæðum með frístandandi 37,1 fm bílskúr sem hefur 
verið breytt í stúdíó íbúð að hluta. Eignin er að hluta til 
endurnýjuð á fallegan máta með fallegri gluggasetningu, 
stóru eldhúsi og stofu, fimm svefnh. og sólskála. Garður 
er fallegur í rækt með verönd og skjólveggjum.  V. 51,4 
m. 3061

 
Einbýlishús á Flötunum, Garðabæ
Vel staðsett og  fallegt einbýlishús á einni hæð. Húsið er 
skráð 183,5 fm ásamt 44,6 fm bílskúr, samtals 228,1 fm. 
Búið er að stækka húsið til suðurs og er mögulegt að 
stækka húsið en frekar. Garðurinn er gróin og fallegur 
með hellulögðum veröndum og góðum bílastæðum á 
lóð.  3097

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

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

 
Lindarsel 9 - Glæsilegt 2ja hæða einbýli. 
Frábærlega staðsett og rúmgott 353,6 fm einbýlishús 
í Seljahverfi með fallegu útsýni yfir borgina. Innbyg-
gður bílskúr, ca 100 fm 3ja herbergja aukaíbúð með sér 
inngangi og frístandandi sólhýsi í garðinum með heitum 
potti. Garður snýr til suðurs og er fallegur. Sunnan við 
húsið er grænt svæði.  V. 64,7 m. 3019

 
Karfavogur - Fallegt einbýli í grónu hverfi.
Einbýlis/tvíbýlishús á mjög góðum stað. Húsið er skráð 
233 fm með bílskúr.  Auka íbúð er í kjallara. Gróinn og 
skjólgóður garður er við húsið. Stórar timbursvalir eru frá 
stofu efri hæðar með tengingu við lóð.   V. 49,5 m. 5208

 
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

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

 
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.  3034

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

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

 
Unnarbraut 12 - sjávarústýni
Rúmgóð og björt 5 herbergja 174,8 fm neðri 
sérhæð í fallegu steinhúsi með bílskúr. Fjögur 
svefnherbergi, ca 40 fm stofa og borðstofa með 
útgengi út á vestur svalir. Bílskúr er 30,3 fm með 
rafm. og hita. Fallegt sjávarútsýni.  V. 42,9 m. 2104

 
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 ves-
turs. Stæði í bílskýli. Íbúðin er laus til afhendingar. Fallegt 
útsýni.  V. 24,9 m. 2953

 
Austurströnd 12 -  Stórkostlegt útsýni
160,5 fm íbúð í lyftuhúsi á 8. hæð, efstu hæð, með ótrúle-
ga fallegu útsýni og stórum svölum. Aðeins tvær íbúðir 
eru á hæðinni og stæði í bílageymslu fylgir. Stórar svalir, 
sem eru yfirbyggðar að hluta með skemmtilegri tengingu 
við stofu og eldhús. Stór stofa, þrjú góð svefnherbergi 
og stórt sjónvarpshol. Ótrúlega falleg fjalla-, sjávar- og 
borgarsýn.    2704

 
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 tve-
imur hæðum glæsilegri stofu, þremur svefnherbergjum 
og stórum þaksvölum með glæsilegu útsýni. V. 39 m. 3100

 
Laugavegur - glæsileg íbúð
Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 86,6 fm risíbúð á 4. hæð í 
fallegu steinhúsi við Laugaveg í Reykjavík. Íbúðin er með 
glæsilegu sjávar- og fjallaútsýni og rúmg. suðursvölum. 
Þá eru einnig stórar sameiginlegar svalir á 2. hæð til 
suðurs. V. 32 m. 2373

 
Reykás - Fallegt útsýni yfir Rauðavatn
Reykás 29 er 2ja herbergja 70,1 fm íbúð á jarðhæð í að 
sjá ágætu húsi með mjög góðu útsýni út á Rauðavatn og 
til austurs. Parket og flísar á gólfum. Sérþvottahús innan 
íbúðarinnar.  V. 18,2 m. 3115

 ALVÖRU PENTHOUSE 
- LINDARGATA 27

Þakíbúðin er skráð 222 fm með bílskúr. Eignin er með tveimur svölum og ein-
stöku útsýni til sjávar og yfir Reykjavík, þar sem sjá má m.a. annars Snæfells- 
jökul. Íbúðin er stórglæsileg, innréttingar og tæki eru sérstaklega vönduð. 
Lyftan opnast beint inn í íbúðina og er húsið er byggt árið 2006.  Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 3.september milli kl. 17:00 og kl. 18:00.  V. 130 m. 3002

BEYKIHLÍÐ 
- TVÆR EIGNIR

Tvær eignir seljast saman. Vel skipulagt 200 fm parhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr ásamt sérstæðu 82 fm einbýlishúsi á sömu lóð. Húsin eru 
laus strax. Góð bílastæði á lóð.  V. 64,9 m. 3125

 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. V. 56,9 m. 2952

HAUKSHÓLAR 
- FRÁBÆRT ÚTSÝNI OG TVÆR ÍBÚÐIR

Fallegt 331,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum með rúmgóðum 34 fm bílskúr og 
auka 2ja herbergja íbúð með sérinngangi. Stórkostlegt útsýni, sólstofa með 
heitum potti, björt og falleg stofa með arni og stórar svalir. Möguleg skipti á 
minni eign.  V. 59 m. 2030

EFSTALEITI 14 
- VÖNDUÐ ÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI 

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

FÁLKAGATA 4RA HERB. 
- FRÁBÆR STAÐSETNING.

Falleg 103,4 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð á góðum stað í vesturbænum rétt 
við Háskóla Íslands.  Ástand á húsi og sameign er gott og hefur húsið nýlega 
verið viðgert að utan.  V. 32,4 m. 3114

OPIÐ HÚS 

þriðjudag



Stærð: 71,2 fm Herb. 3 Stærð: 95 - 119 fm Fjölbýlishús Stærð: 100,6 fm BílskúrHerb. 3-4Stærð: 46 fm Herb. 2

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 294,8 fmHerb. 6

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 89,4 fmHerb. 4

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 65,7 + 12  fm

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 206,5 fm

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

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

31,9

Stærð: 220,5 fm

68,2fm bílskúr

Herbergi: 6

31,9

Stærð: 241,2 fm

Tvöfaldur bílskúr

Herbergi: 7

Herb. 6

Herb. 3

Opið
hús

Opið
hús

NÝJAR
ÍBÚÐIR

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

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.
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Stofnuð 1983

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

 
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.

 
Brunnstígur - Hf. - Einbýli
F allegt tvílyft einbýli á þessum friðsæla stað 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  Hafnar-
firði. 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.

 
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.

 
Reykjavíkurvegur  - Hf. - Sérhæð 
Nýkomin sérlega falleg eign á tveimur hæðum í góðu 
tvíbýli samtals 140 fm. Þónokkuð endurnýjuð eign á 
sl. árum. Allt sér.  Góður garður. Verð 29,7 millj.

 
Skjólbraut -Kóp. -  Kóp. 
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. 

 
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 herb.
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.

Stekkjahvammur 70  - Raðhús m/ Bílskúr - Hf. - Laust

Opið hús  í dag  
milli kl. 17 og 18.
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 í nálægð við skóla og 
leikskóla. Eignin skiptist m.a 
í  eldhús, stofu, borðstofu og 
þvottahús. Á efri hæð eru þrjú 
góð herbergi, hjónaherb. með 
fataherb. inn af, baðherb. og 
sjónvarpshol. Á rislofti er gott 
alrými með geymslum inn af. 

Góður sérstæður bílskúr fylgir eigninni. Frábær staðsetning. Upplýsingar gefur Helgi 
Jón s. 893 -2233.Verð 43.9 millj.

Hólmatún - Garðabær - Raðhús

Sérlega falleg vel staðsett 
raðhús á Álftanesinu. Eignin 
er á á tveimur hæðum m. 
innbyggðum  góðum bílskúr 
samtals 160,4 fm.  Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.. Góð 
herbergi, fataherbergi. Gott 
skipulag. Yfirbyggðar svalir frá 
stofu. Glæsilegt útsýni. Góð 
eign. Verð 44,9 millj.
Allar nánari upplýsingar gefur 
Hilmar sölumaður s. 892 9694

Línakur - Garðabær - Glæsilegt

Hraunhamar fasteigna-
sala kynnir glæsilegt nýlegt 
endaraðhús með innbyggðum 
bílskúr 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 
með glæsilegum sérsmíðuðum 
innréttingum og gólfefnum þar 
sem allt er fyrsta flokks.  
Tvennar svalir og fallegur 

garður með afgirtum sólpalli,hellulögðu bílaplani og fleirra. Eign í sérflokki. 
 Allar nánari gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233

Sléttahraun - Hf - Einbýli

Nýkomið sérlega glæsilegt 
endurnýjað 286 fm einbýli á 
besta stað, miðsvæðis í Haf-
narfirði. Eignin hefur öll verið 
endurnýjuð á liðnum árum og 
vandað til verks. Fjögur góð 
svefnherbergi, möguleiki á fl. 
Glæsilegar stofur og eldhús. 
Vönduð og góð eign.  
Verð 56,5 millj.
Allar nánari upplýsingar gefur 
Hilmar sölumaður s. 892 9694

Suðurgata - Hf. - Einbýli

Höfum fengið í einkasölu 
þetta fallega virðulega 
steinhús, samtals 254,8 
fm m/bílskúr. Húsið er vel 
staðsett og er á þremur 
hæðum. Það er teiknað af 
Einari Sveinsyni Arkitekt, 
samliggjandi stofur og 
m.a. er 7 herbergi í húsinu, 
möguleiki á aukaíbúð. Mjög 
skjólsæll og fallegur garður. 
V. 58 millj. 

Lyngholt - Álftanes - Raðhús

Nýkomið í einkasölu glæsi-
legt 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.
Allar nánari upplýsingar 
gefur Helgi Jón sölustjóri  
s. 893 2233

Jófríðarstaðavegur - Hf. - Einbýli/Tvíbýli.

Nýkomið mjög fallegt tvílyft 
einbýli  með innbyggðum 
bílskúr samtals ca. 260 
fm. Húsið skiptist m.a. 
þannig. Efri hæð : stofur, 
eldhús, sjónvarpsskáli, 2-3 
herb. Baðherbergi. Svalir 
ofl. Neðri hæð: Bílskúr, 
mjög góð 2ja herb.íbúð 
ofl. Fallegur garður,gróður 
hús. Róleg, góð og frábær 
staðsetning. Hornlóð. 
Útsýni yfir fjörðinn, Snæfell-
sjökul ofl. Verð 53,9 millj.
 

Allar nánar upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233

Erluás  - Hf. -  Glæsilegt einbýli

Frábær staðsetning og 
útsýni. 
Nýkomið í einkasölu glæsi-
legt pallabyggt einbýli með 
innbyggðum bílskúr samtals 
286 fm. Húsið er glæsilega 
hannað af Sigríði Ólafsdót-
tur arkitekt. Útsýnisstofa. 
Vandaðar innréttingar og 
gólfefni. Glæsilegur garður 
og verandir. 
Frekari uppl. gefur Helgi Jón 
sölustjóri í síma 893-2233.

Árakur - Garðabær - Endaraðhús

Fallegt endaraðhús á þessu 
vinsæla stað 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. Þetta er falleg eign sem 
vert að skoða, laust fljótlega. 
Skipti skoðuð á minni eign.  
Verð. 64,9  millj. 
Allar nánari upplýsingar gefur 
Hlynur sölumaður s. 698 2603

Straumsalir - Kóp. - 4ra m.bílskúr

Nýkomin sérlega falleg 120 
fm. endaíbúð auk 26 fm bílskúr 
í litlu 5.íbúða húsi. Fallegar 
innréttingar , ný gólfefni Góðar 
suður svalir.. Glæsilegt útsýni. 
Flíslagður bílskúr.  Hús í mjög 
góðu ástandi, klætt að utan. 
Verð 36,9 millj. 
Allar nánari upplýsingar gefur 
Hilmar sölumaður s. 892  9694

Sævangur - Hf. - Einbýli

Nýkomið í einkasölu stórglæsi-
legt pallbyggt einbýlishús með 
bílskúr samtals 320 fm. Húsið 
nánast allt endurnýjað að innan 
síðan 2008.4 svefnherbergi. 
Sérsmíðu eldhúsinnrétting frá 
Brúnás. Hiti í öllum gólfum. 
Einstök staðsetning. Hraunlóð. 
Útsýni. Góð eign
Allar nánari upplýsingar gefur 
Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning

Einstök húseign og staðsetning.
Höfum fengið í einkasölu 
glæsilegt og virðulega húseign 
á þremum hæðum með innbyg-
gðum bílskúr samtals 330 fm. 
Tvímælalaust eitt allra fallegasta 
steinhús bæjarins. Einstök stað-
setning í hrauninu. Jaðarlóð, í 
göngufæri við lækinn, miðbæinn, 
skóla og fleira.Myndir á netinu. 
Verðtilboð. 
Upplýsingar veitir Helgi Jón 
sölustjóri  gsm. 893 2233.

OPIÐ HÚS



Við á 101 Reykjavík fasteignasölu höfum flutt 
okkur um set, enn nær hjarta Reykjavíkur að 
Tjarnargötu 4 í hús Happdrættis Háskóla Íslands.
Flutningunum hefur óneitanlega fylgt nokkuð 
umrót og viljum við þakka viðskiptavinum okkar 
skilning og þolinmæði á þessum tímamótum.
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MIKLABORG 569 7000

Falleg íbúð 3ja herbergja

Lítið fjölbýli 2 íbúðir á hæð

Mikið útsýni

Bílskýli

Logafold
112 Reykjavík

Verð  28,9 millj.

Frábær staðsetning

Stærð 157 fm

Bílskúr 28 fm

Glæsilegt útsýni

Gnípuheiði
200 Kópavogur

Verð  37,5 millj.

Glæsilegt einbýli

Stærð 249 fm

5 svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

Útsýnisstaður

Vesturfold
112 Reykjavík

Verð  69,5 millj.

Falleg 4ra herbergja

Endaíbúð

Stór bílskúr

Frábær staðsetning

Baugakór
203 Kópavogur

Verð  40,9 millj.

Laus strax

Einbýli tvílyft

Fimm svefnherbergi

Mikið útsýni

Frábær staðsetning

Miðhús
112 Reykjavík

Verð  52,9 millj.

110 Reykjavík

Skemmtileg raðhús á tveimur hæðum með  innbyggðum bílskúr

Íbúðarrými um 177 fm og bílskúr um 25 fm

Stórar stofur,  4 rúmgóð herbergi, vandaðar innréttingar

Frábærlega vel skipulögð hús 

á barnvænum stað

Verð  52,0 millj.

Þingvað - fullbúin raðhús á frábærum stað

Glæsileg íbúð

Efstu hæð

Mikil lofthæð

Lyftuhús

Árskógar 8, efsta hæð
108 Reykjavík

Verð  32,0 millj.

Glæsileg eign í 101

Falleg 106 fm 4ra herbergja íbúð 

Mikið endurnýjuð og björt

Frábært staðsetning

Laugavegur
101 Reykjavík

Verð  36,5 millj.

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

Friggjarbrunnur 3-5
Einstaklega glæsilegar 4 herbergja íbúðir í nýju og vönduðu húsi við Friggjarbrunni 3-5 í Reykjavík.

Öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Friggjarbrunnur 3-5 er einstaklega smart lítið fjölbýli. 

Íbúðirnar eru allar hinu glæsilegustu, sérsmíðaðar innréttingar og innihurðir í öllu. 

Niðurlímt plankaparket og fallegar flísar á öllum  
rýmum fyrir utan geymslur

Úlfarsárdalur er náttúruperla með skóla,  
leikskóla og íþróttaaðstöðu. 

Skipulagið gerir ráð fyrir sundlaug  
innarlega í hverfinu.

 Stutt í verslun og þjónustu.

Verð frá 39,5 millj.

200 Kópavogur

Reisulegt og fallegt einbýlishús

Gott skipulag, rúmgóð stofa með arni

Alls 202 fm að meðtöldum bílskúr

3-4 svefnherbergi 

Eftirsóttur staður, frábært útsýni

Verð  54,9 millj.

Þinghólsbraut

Glæsilegt einbýli í byggingu
Gróinn staður og fallegt útsýni
215 fm, frábært skipulag
Tilbúið til innréttinga
Gólfhiti og instabus stýrikerfi
Um 100 fm timburverönd

Hamarsbraut
220 Hafnafjörður

TILBOÐ

Spennandi tækifæri

Verð frá 57,5 millj.

Grundargerði
Fallegt sérbýli með stórum bílskúr

Rúmgott herbergi í kjallara með sérinngangi

Stór timburverönd í garði

Frábær staðsetning en húsið er við 
hliðina á lystigarðinum í Smáíbúðahverfinu

Húsið getur verið til afhendingar fljótlega
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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.

117 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð
22 fm bílskúr
Opin og björt eign
Fallegar innréttingar
Stór stofa
Góð staðsetning

Álftamýri 6
108 Reykjavík

Verð  30,9 millj. Verð  89,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 10. sept. 17:30 - 18:00

Verð  59,5 millj.

OPIÐ HÚS
Mánudag 9. sept. 17:00 - 17:45

Verð  42,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 10. sept. 17:00 - 18:00

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.

Björt og rúmgóð 100 fm 3ja herb.

Stæði í lokaðri bílgeymslu

Stórar stofur

Fallegt útsýni

Helluvað
110 Reykjavík

Verð  28,5 millj.

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

Vesturtún
225 Álftanes ( Garðabær )

Verð  45,9 millj.

Glæsilegt tveggja hæða hús
Svefnherbergin 4
Sofur samliggjandi
Mikið útsýni
Frábær staðsetning

Falleg 125 fm neðri sérhæð auk 30 fm skúr

Mikið endurnýjuð 

Nýtt skólp og nýtt dren

Getur verið laus fljótlega

Öll rými mjög  rúmgóð

Glæsilegt 177 fm einbýlishús

Allt endurnýjað frá 2003

Glæsilegar innréttingar

Pallur með heitum potti

171,5 fm 5 herbergja sérhæð á 1.hæð 

Snyrtilegur 26,6 fm bílskúr

Afgirt timburverönd

Tvær geymslur

Álfhólsvegur 45 
200 Kópavogur

Verð  38,9 millj.

104 Reykjavík

105 Reykjavík

203 Kópavogur

Langholtsvegur 6

F lFaFallegeg 1211 125 f5 fm nm nm eðreðrii ssssééérhérhæð æð aukauauk 3 3

Rauðalækur 12

GlæGlææææsilssils legtegtegt tv tveggegggggggggggjjjja ja ja ja hhæhæhæðæhææhæhæ a 

Gnitakór 3

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  22,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 11. sept. 18:00 - 18:30

Falleg 2ja herbergja
Þvottahús innan íbúðar
Afgirtur góður pallur 
Stæði í bílageymslu

112 Reykjavík

FalFalleglegleg 2j 2j a ha hhherberbere ergergergergjajajajaja
úú íí úðúðð

Berjarimi 14

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  48,9 millj.

OPIÐ HÚS
Fimmtudag 12. sept. 17:30 - 18:00

Tveggja hæða raðhús
Vandaðar innréttingar

Góð staðsetning
Fallegt útsýni

113 Reykjavík

TveTveggjgg a ha hæðaæða raraðhúhúhúss
V d ðd ð ii ététttit

GóðGóðóðGóðGóð st stst s staaa
F ll t

Freyjubrunnur 6

Nánari upplýsingar veitir

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

188,5 fm vel innréttuð íbúð á efstu hæð

Stofa og borðstofa ásamt 3 svefnherbergjum

Tvö fullbúin baðherbergi annað með heitum potti

Íbúðinni fylgir þakskáli með þaksvölum 

Bílastæði í bílakjallara

Vatnsstígur
101 Reykjavík

Tilboð

Mjög falleg 89 fm 3ja herbergja íbúð

sérinngangur

ný eldhúsinnrétting og ný gólfefni

getur losnað strax

Klukkurimi
112 Reykjavík

Verð  24,0 millj.

117 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð
22 fm bílskúr
Opin og björt eign
Fallegar innréttingar
Stór stofa
Góð staðsetning miðsvæðis

Álftamýri 
108 Reykjavík

Verð  30,9 millj.

126, 9 5 herbergja íbúð

snyrtileg og vel umgengin eign

Fallegar innréttingar

sameiginlegur bílskúr 

lyftublokk

Andrésbrunnur 
113 Reykjavík

Verð  33,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir

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



HRAUNTEIGUR 26 - 105 Rvk.
Mjög skemmtileg 124,4 fm neðri sérhæð 
auk 41,1 fm bílskúrs samtals 165,5 fm.  á 
þessum vinsæla stað á Teigunum.  Hæðin 
skiptist í forstofu, hol, gang, 3 svefnherb-
ergi, tvær stofur, eldhús, baðherbergi og sér 
geymslu. Sameiginlegt þvottahús í kjallara. 
V-44,5 millj.

ÁLFKONUHVARF 203
Mjög falleg 96,7fm 3ja herbergja íbúð á 2 
hæð ásamt 10,5fm geymslu í kjallara, 
samtals: 107,2fm. Eigninni fylgir stæði í 
lokaðri bílageymslu. V-27,8 millj.

FÁLKAGATA 107
Skemmtileg nýlega uppgerð fjögurra 
herbergja 76,9 fm íbúð við Fálkagötu í 
Reykavík. Íbúðin er á efri hæð í tvíbýli með 
sameiginlegum inngangi á þessum vinsæla 
stað. V-27,9 millj.

SKÓLASTRÆTI - 101 Rvk
Einstök 6-7 herb. 151,7fm efri sérhæð og 
ris á þessum frábæra stað í miðborginni. 
Svalir, sérbílastæði og sérinngangur. 
V-45,9millj.

LAUGAVEGUR - 101 Rvk
Mjög rúmgóð og falleg 94,2fm 3 herb.íbúð 
á 4 hæð í góðu húsi í miðborginni. 
V-30,5 millj

RAUÐARÁRSTÍGUR - 105 
Rvk. Mjög vel skipulögð og mikið 
uppgerð 51,2fm 2 herb. íbúð á jarðhæð/
kjallara. Eignin er laus til afhendingar. 
V-15,9 millj.

FANNBORG - 200 Kóp.
Mjög góðar u.þ.b. 40 fm einstaklingsíbúðir 
á mismunandi hæðum.  Íbúðirnar eru allar 
nýstandsettar. Skiptast í andyri, baðherbergi 
með sturtuklefa, eldhús og stofu/svefn-
herbergi. Sjón er sögu ríkari.

HVASSALEITI 108 - Rvk.
Mjög vel skipulagt 160,8fm 6 herb. raðhús á 
tveimur hæðum með innbyggðum 20,8fm 
bílskúr, samtals  181,6fm. Eignin er laus til 
afhendingar. V-49,5 millj.

SMÁRATÚN - 225 Garðabæ
Skemmtilegt 141 fm einbýli á tveimur hæð-
um. 4 svefnherbergi, stofa og borðstofa, 
sjónvarpshol, eldhús, baðherbergi, snyrting 
og þvottahús. Frístandandi 53,2fm bílskúr 
með aukaíbúð. V-41.9 millj.

ÚTHLÍÐ - 105 Rvk.
Mjög mikið endurnýjuð 102,7fm 3 herb.
íbúð á jarðhæð/kjallari í góðu húsi á þess-
um vinsæla stað. Endurnýjað eldhús og 
bað. Mjög gott skipulag. Fallegur garður. 
V- 29,5millj.

SOGAVEGUR 20
Mikið endurnýjað 98,4 fm. einbýli á tveim-
ur hæðum. Neðri hæð: Forstofa, geymsla, 
þvottahús, eldhús og stofa.  Efri hæð: 
Gangur, 3 svefnherbergi og baðherbergi. 
Skemmtilegur garður með timburverönd 
og hellulögð bílastæði. V-38,9 millj.

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

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

LUNDUR - 200 Kóp.
Stórglæsileg 144,3fm 3 herb.íbúð á 5 hæð 
með frábæru útsýni í Lundi í Kópavogi. 
Eignini fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu. 
Yfirbyggðar 10,5fm flísalagðar svalir. 
Tvær lyftur. V-52,9 millj.

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

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

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

BAUGHÚS 33 - 112 Rvk.
Mjög skemmtilegt parhús á tveimur hæð-
um. Glæsilegt útsýni, fallegur viðhaldslítill 
og þægilegur garður. Eignin getur losnað 
fljótlega. V-48,9 millj.
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Grétar Haraldsson hrl. 
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir  
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk Fax 535 1009

Neðstaleiti 11 - 103 Rvk 

Opið hús í dag mánudaginn 9. september kl. 17-17:30. 
Snyrtileg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í litlu 
fjölbýli. Gengið út í garð frá stofu. Íbúðin er 54 fm og stæði í bíla-
geymslu 27 fm. Frábær staðsetning. Verð 24,9 millj

Svínadalur - 301 Borgarnes

Opið hús í dag mánudaginn 9. september kl. 18-18:30.  
Húsið er 82,7 fm og stendur 20 metrum frá Eyrarvatni í Kambshóls-
landi. Hitaveita. 3 góð svefnherbergi, bað með sturtu og tengi fyrir 
þvottavél og þurrkara.  Stór sólpallur. Tilboð óskast.

Frjóakur - 210 Garðabæ.
Opið hús í dag mánudaginn 9. september kl. 18-18:30. 
Sérlega vel skipulagt og gott 258,1 fm. fjölskylduhús á einni hæð, 
ásamt stóru þakherbergi, á þessum vinsæla stað í Akrahverfi. 
Rúmgóð hjónasvíta, 3 góð barnaherbergi og stórar stofur. 
Stutt í góða skóla og verslanir og þjónustu. Verð 95,8 millj.

Langamýri 59 - 210 Gb.
Falleg 97 fermetra íbúð m. sérinngang á efri hæð í góðu fjölbýli við 
Langamýri í Garðabæ. Gengið er inn í íbúðina af svölum. 
Allar nánari uppls. á skrifst.

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.

Vatnsstígur - 101 Rvk
Glæsileg fullbúin 173 fm íbúð á 5 hæð. Gluggar til suðurs, vesturs 
og norðurs. Einstakt útsýni. Parket og flísar á gólfum, innréttingar úr 
hnotu. Stæði í bílageymslu. Laus fljótlega. Verð: 86,5 millj.

Blásalir 16 - 201 kóp.
Björt og snyrtilega 3ja herbergi íbúð á jarðhæð með sérinngangi. 
Íbúðin hefur mikið útsýni, verönd í suður. Íbúðin skiptist í anddyri, 
stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og tvö rúmgóð svefnherbergi. 
Verð 28,9 millj.

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.

Sóleyjargata - 101 Reykjavík
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.

Sogavegur 122 - 108 Rvk
Vel skipulagt og sjarmerandi 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.

Hlynsalir - 201 Kóp.
Gott 6 herb. parhús á tveim hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið 
skiptist í tvær hæðir. Óskráð rými er á neðri hæð. Skipti möguleg á 
minni eign í sama hverfi. Verð 62,9 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.

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.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



 203 Kóp

Glæsilegt 162 fm parhús
Á einni hæð með bílskúr 
Gott skipulag 3 svefnherb.
Frábært útsýni

Nánari uppl. veitir Sölvi í s: 618-0064

112 Rvk

Glæsilegt 264 fm parhús 
Skilast rúml. tilb. til innréttinga
Gott skipulag - 4 svefnherbergi

Nánari uppl. veitir Sölvi S: 618-0064

110 Rvk

Sérlega fallegt 174 fm

Frábær eign á góðum stað

Nánari uppl.veitir Heimir S: 630-9000

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

Opið hús

17:30 - 

Opið hús

Opið hús

Bókið skoðun

Opið hús

112 Rvk     

Fallegt einbýli á 2 hæðum
3 svefnherb. tvennar stofur
Íbúð 188 fm ,bílsk. 155samt. 243

Nánari uppl. veitir Þorgeir í s: 696-6580

170 Rvk

Íbúð 138 fm og bílskúr 45 fm
4 svefnherbergi

Nánari uppl. veitir Þorgeir s: 696-6580

Opið hús þri 10.sept 17:00 - 17:30Bókið skoðunBókið skoðun

Fasteignasali

414-4488

Sölvi
Sölufulltrúi

618-0064

Þorgeir
Sölufulltrúi

696-6580

Helga
Sölufulltrúi

869-4131

Snorri 
Sölufulltrúi

699-4407

Ingimar 
Sölufulltrúii

612-2277

105 Rvk     

Frábær staðsetning
Nánari uppl. veitir Þorgeir í S:696-6580

200 Kóp

Útsýniseign við fossvoginn
Merkt stæði og stórar svalir

Nánari uppl. veitir Albert í s:821-0626

Tækifæri til bygginga
forsmíðaðar timbureiningar 
Húsið er um 300 fm ósamsett
3x100fm íbúðir möguleiki

Nánari uppl. veitir Heimir í s: 630-9000

112 Rvk

Innréttingar frá Innex

Nánari uppl. veitir Helga :S 869-4131

Hrönn
Sölufulltrúi

692-3344

Heimir 
Sölufulltrúii

630-9000

Opið hús

Þrymsalir 201 Kóp

Glæsilegt einbýli í Salarhverfninu

Nánari uppl. veitir Þorgeir s: 696-6580

Bókið skoðun

23,9

59,5 47,9 69,4

Ólafur
Fasteignasali

822-8283

Albert
Fasteignasali

821-0626

32,8

Bókið skoðun

Bókið skoðun

Opið hús mán 9.sept 17:30 - 18:00

Íbúð 115,7 fm og bílskúr 62,1 fm
Bílskúrinn er STÓR með mikla mögul.
Lágt verð pr.fm á góðri eign

Nánari uppl. veitir Albert S: 821-0626

Vatnagarðar 104 Rvk

Vel staðsett miðsvæðis, góð lóð           

Möguleiki að kaupa eignina
Laust 1.okt, allt húsið er 1314 fm 

Nánari uppl.veitir Albert S: 821-0626

Austurkór 203 Rvk

Glæsileg 188 fm raðhús á einni hæð

Skilast fullbúin að utan, frág lóð
Verð frá 39,8

Nánari uppl. veitir Sölvi S: 618-0064

105 Kóp

Góð 5 herb. íbúð miðsv. í Rvk
Íbúðin er 100,7 fm - 4 svefnherb
Sér inng. af svölum
Góð 7.7 fm geynsla 

Nánari uppl. veita Hrönn eða Ólafur

  203 Kóp

Vel skipulagt 210fm parhús m/bílsk.

Skilast fullb. að utan tilb. til innrétt.

Nánari uppl. veitir Sölvi s: 618-0064

Til leigu 39,8 33,9

Bókið skoðun

48,8

Bókið skoðun

Opið hús mán 9.sept 17:30 - 18:00 Bókið skoðun

99,6 Tilb

39,0

Er örugglega 
verið að sinna 
þinni eign?

Bókið skoðun Bókið skoðun

18,9

Bókið skoðun

Opið hús

Opið hús

 
 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..
 

 
 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.

 
LÆJARVAÐ

110  Rvk.  Mjög góð 136 fm neðri 
sérhæð, góðar innréttingar, álklætt hús, 

stutt í skóla og leikskóla    

 
 LAUGARÁSVEGUR

104  Rvk.  200 fm parhús á  tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr.  
Frábær staðsetning neðan götu.  

 Verð 65 millj. 

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

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 7 
Opið hús á morgun þriðju- 
dag 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. 

LOGALAND 27

Opið hús í dag mánudag frá 
kl. 17:00 til 17:30 
108 Rvk. endaraðhús á  
þessum góða stað, getur 
losnað fljótlega,  

Verð 58,9 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

OPIÐ HÚS
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Sigurður Hjaltested
Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 5400
sigurdur@skeifan.is 

Magnús Hilmarsson
Sölumaður 
Sími: 896 6003
magnus@skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 896 6000
eysteinn@skeifan.is

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

Sölulaun eigna yfir 60 milljónir aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

www.skeifan.is

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OOPIÐ
 H

SÚS

Seilugrandi – 3ja herb. – Bílskýli
Mjög falleg 105 fm íbúð á 2. hæð á þessum 
góða stað í Vesturbænum. Fínar innréttingar. 
Parket. Sérinngangur af svölum. Stæði í bíla-
geymslu fylgir. Vestursvalir. Laus strax. 
Verð 28,8 millj.

Austurkór – Kópavogi - Glæsilegar sérhæðir með einstöku útsýni

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.

Ljósalind 4ra - 5 herb. – Bílskúr
Glæsileg og mjög vel skipulögð 4ra til 5 
herbergja 122 fm íbúð á 3ju hæð ásamt 22 
fm bílskúr. Fallegar innréttingar. Parket. 
Húsið var yfirfarið og málað fyrir 2 árum. Suð- 
vestursvalir.  
Verð 38,9 millj.

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

NÝ EIG
N

Aðeins 2 íbúðir eftir

Kristnibraut – 4ra herb. – Sérinngangur
Glæsileg 4ra herbergja 143 fm íbúð á 2 hæð 
í fljöbýli. Mjög smart innréttingar. Parket. 
Tvennar svalir, suður og austur. fallegt útsýni. 
Sérinngangur. Sérlega rúmgóð og flott eign á 
góðum stað. 
Verð 35,9 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
Álitlegt 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 smart stúdíó-íbúð. 
Mjög snotur ræktaður garður með timbur-
verönd í suður. 31 fm bílskúr fylgir.  
Verð 47,8 millj.

Grandahvarf – Sérhæð – Bílskúr
Glæsileg 3ja herb. 125 fm sérhæð í 6 íbúða húsi á þessum frábæra stað við 
Elliðavatnið. Góð stofa og borðstofa. Fallegar innréttingar. Parket. Innangengt er úr 
íbúð inn í bílskúrinn. Íbúðin snýr í suður og er með góðum suðursvölum. Glæsilegt 
útsýni yfir Elliðavatnið, Heiðmörkina og Bláfjöllin. Sérlega flott eign á einum besta 
stað í Kópavoginum. Sérinngangur beint inn af plani. Laus strax. Verð 45,8 millj.

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

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

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

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

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

 

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

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

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 fm 
íbúðarherb. eða vinnuherb. í kjall-
ara og í útleigu. Samtals er eignin 
144,2 fm. Skipti á eign í Grafarholti 
möguleg.  V. 30,9 m. 5679

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

107 Rekagrandi 
Vel skipulögð og rúmgóð ca 52fm 
2ja herb. íbúð á 2 hæð í góðu 
fjölbýlishúsi. Sameign er mjög 
snyrtileg.  V. 20,9 m. 6293 

107 Boðagrandi - lyftuhús
Falleg, björt og mikið endurnyjuð 
2ja. herb.ca.53fm ibud a 4 hæð. i 
lyftublokk. Sérinngangur af svölum. 
Husvörður. V. 23,5 m. 6297 

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

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

Austurberg 
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.   V. 15,9 m. 3902

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

 

Meðalfellsvatn í Kjós
Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn. 
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu 
og eldhús í opnu rými, 2 herbergi 
og baðhb. með sturtu. Rafmagn.  
Húsið var flutt á staðinn 2011. 
 V. 12,9 m. 4742 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfells-
landi  Ca  1/2 ha. eignarland. 
Húsið er svonefnt Snorrahús sem 
Húsasmiðjan framleiddi á 9. ártug 
Opið alrými - stofa og eldhús, 
salerni með wc og svefnherb. 
Verönd. Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn. V. 8,5 m. 4668

533-1616
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Verð:  31,9 - 49,5m

Herbergi: 3-4  

Stærðir:  108 - 148 fm

Stæði í bílageymslu

Sigríður
Sölufulltrúi

699 4610

Dórothea
Sölufulltrúi

898 3326
Sigurður

Fasteignasali

Vandaðar  íbúðir  með stórum gler janlegum svölum og útsýni í 5-6 hæða 
fjölbý lishús. Íbúðir nar  eru allar  með afar  stórum svölum nema á 1 hæð eru 
íbúðir nar  með góðr i v iðar verönd . Íbúðir nar  verða afhentar  án gólfefna, þó 
verða flísar  á for stofu,baðherbergjum og þvottahúsum.  

Íbúðir nar  skilast með vönduðum eikar innréttingum fr á Axis, AEG 
eldhústækjum, b löndunar- og hreinlætistækjum fr á Tengi. Stæði í b ílagey-
mslu fy lgir  öllum íbúðunum. Fallegt útsýni og ör stutt í útiv istarparad ís ásamt 
góðum göngu og hjólaleiðum. Örstutt í ýmsa þ jónustu skóla og leikskóla. 

Sjá  e innig á  www.silfurhus. is

Hringdu og bókaðu skoðun

NÝJAR
ÍBÚÐIRÞORRASALIR 9-11

SALAHVERFI KÓPAVOGUR

Íbúð  Stærð    Bílast.      Herb.

101  148,1    Já        4

102  109,1    Já        3

103  131,4    Já        4

201  148,1    SELD        

202  109,9   SELD  

203  109,4    Já        4

204  114,7    SELD        

205  110,8    Já        4

206  108    Já        4

207  110,8    Já        4

301  148,4    SELD        

302  109,4    SELD  

303  108,7    SELD        

304  114,7    SELD        

305  110,8    Já        4

306  108    Já        4

307  111,5    Já        4

401  148,4    SELD        

402  108,7    Já        4

403  108,7    Já        4

404  114,7    SELD        

405  110,8    Já        4

406  108,7    Já        4

407  112    Já        4

501  148,1   SELD  

502  109,1    Já        3

503  109,1    Já        4

504  115,1  SELD  

505  112    Já        4

506  108,7    Já        4

507  110,8   SELD        

601  147,7   SELD  

602  108,7   SELD        

603  108,7   Já        4

604  115,4   SELD  

404

405

406

407

501

502

503

504

505

506

507

601

602

603

604

æða
hæð eru
fna, þó

unók ð k ð

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús þriðjudaginn 
10. september  
frá kl. 17:30 til 18:30

Mjög glæsilegt 299,6 m2 
raðhús á þremur hæðum 

við Línakur 6 í Garðabæ. Stórt og rúmgott raðhús á frábærum útsýnistað á Arnarneshæðinni 
með fallegu útsýni. Í húsinu eru hjónasvíta með fataherbergi og baðherbergi, 4 svefnherbergi, 
3 önnur baðherbergi, glæsilegt eldhús, stofa.  Fjölskyldurými eru stór og góð. Tvennar svalir 
eru á húsinu, garðsvalir á efstu hæð og stórar svalir út frá stofu og þá er gengið út á verönd á 
jarðhæð. V. 98,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 
10. september  
frá kl. 17:30 til 18:00

Mjög falleg og vel 
skipulögð 76,9 m2, 
2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð við Frostafold 
32 í Reykjavík. Möguleiki 
er á að yfirtaka áhvílandi 
lán hjá Íbúðalánasjóði 
ca. 17,7 m. Eignin getur 
verið laus við kaupsamn-
ing. V. 20,9 m.

Línakur 6 - 210 Garðabær 

Frostafold 32, íbúð 102 - 112 Reykjavík 

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

Langamýri 59 - 210 Garðabær 

197,6 m2 einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr á frábærum útsý-
nisstað við Hrafnshöfða 27 í Mosfellsbæ.
Gott skipulag og fallegar innréttingar. 
Timburverönd og gróinn garður. Stórt 
hellulagt bílaplan. V. 59,9 m.

Hrafnshöfði 27 - 270 Mosfellsbær 

5 herbergja, 139,2 m2 íbúð á jarðhæð 
með sérgarði ásamt 31,5 m2 bílskúr í 
kjallara, í nýlegu og fallegu lyftuhúsi við 
Litlakrika 2 í Mosfellsbæ. V. 39,5 m.

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:30 til 18:00

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

Litlikriki 2 - 270 Mosfellsbær 

Dverghamrar 22 - 112 Reykjavík 

 
Steinás 12 - 210 Garðabær  
Fallegt og vel skipulagt 144,5 m2 einbýlishús 
ásamt 50 m2 bílskúr við Steinás 12 í 
Garðabæ. Eignin skiptist í fjögur svefnher-
bergi, forstofu, baðherbergi, gestasalerni, 
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. 
Frábær staðsetning í vinsælu hverfi. Góður 
garður. V. 56,9 m.

 
Hlíðasmári 9 - 201 Kópavogur 
Mjög flott fullbúið 141 m2 skrifstofuhús-
næði á efstu hæð í 4ra hæða lyftuhúsi við 
Hlíðarsmára 9 í Kópavogi. Eignin skiptist í 
dag í tvær skrifstofur, opið rými, salerni og 
eldhúskrók. Kerfisloft með góðri lýsingu 
og linoleum dúkur á gólfum. Sameign er 
snyrtileg. V. 21,7 m.

 
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 við kaupamning

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR 
GUÐMUNDSSON
Sölufulltrúi
Sími 897 5930
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BAUGAKÓR 11 - 203 KÓP

Glæsileg 5.herb. endaíbúð í litlu fjölbýli. 
Íbúðin er 140.4fm samtals. Vönduð gólf-
efni og innréttingar. Stæði í bílageymslu. 
Lyfta er í húsinu. Fjögur svefnherbergi. 
Rúmgóðar svalir sem snúa í suður.

V. 41.9millj.

OPIÐ HÚS - ÞRIÐJUD. 10. SEPT FRÁ KL 17:30-18:00 

Sigurður Fannar 897-5930 
siggifannar@landmark.is 

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

Ásakór 9
203 Kópavogur
Glæsileg íbúð með bílskúr

Stærð: 157,5 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Fasteignamat: 30.750.000

Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
RE/MAX Borg og Þóra kynna fallega og vandaða íbúð í lyftuhúsi með bílskúr.
Íbúðin er öll rúmgóð með stóru eldhúsi, stofu/borðstofu og svölum í suður, 3 stór svefnherbergi,
baðherbergi með baðkari og sturtuklefa og þvottahúsi innan íbuðar. Allar innréttingar, skápar og hurðir
eru vandað. Bílskúr er vel staðsettur við inngang í húsið með sér-geymslu inn af bílskúr.
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Borg

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

thora@remax.is

Opið
Hús

Mánudag kl. 18.00-18.30

7772882

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

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

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

EIGNIR VIKUNNARMÁVAHLÍÐ 44, RIS
- OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 10.9 17:30-18

Mávahlíð 44,rúmgóð rishæð: 4ra herbergja 
íbúð í risi á góðum stað í Hlíðunum. Þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús með 
endurnýjaðri fallegri innréttingu. Gengt frá 
stofu á suðursvalir með fallegu útsýni. 

 Verð 23,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 10.9.  
FRÁ KL. 17:30-18, VERIÐ VELKOMIN.

Frístundahús

Sólheimar- Tjarnholtsmýri-BÚGARÐUR .
Glæailegt ca. 104 fm hús á 2,5 ha. eignarlóð nálægt 
Sólheimum í Grímsnesi. Húsið er nýtískulegt og 
vel búið. Eign sem hentar vel fyrir áhugafólk um 
ræktun, hestamenn o.fl. Verð 29,9 millj.

Frístundahús

Sólvallagata , Hrísey.
Ca. 108 fm. fallegt einbýli í Hrísey. Um er að ræða 
gott timburhús á fallegum stað á eyjunni. Efsta hús 
í lokuðum botnlanga. Skiptist í 3 svefnherbergi, 
stofur, eldhús, baðherbergi o.fl. Geymsluskúr á lóð. 
Pallur við hús mót suðri. Verð 14,8 millj.

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

OPIÐ HÚS

ENGIHJALLI 9, 4.H. B
- OPIÐ HÚS MÁNUD. 9.9 FRÁ KL 17:30-18

 Engihjalli 9, 4.hæð B: Rúmlega 62 fm. björt 
íbúð á 4.hæð. Bæði stofa og svefnherbergi 
eru rúmgóð og gengt er á þeim út á stórar 
suðvestur svalir. 

OPIÐ HÚS MÁNUD. 9.9 FRÁ KL 17:30-18. 
VERIÐ VELKOMIN!

OPIÐ HÚS

KARLAGATA 18 - VEL NÝTT 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ
- OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 11.9 FRÁ KL 17-19

 Björt og falleg 3ja herb. kjallaraíbúð sem 
hefur verið mikið endurgerð, t.d. skolp, 
rafmagn, vatnslagnir, baðherbergi, gólfefni 
og gluggar yfirfarnir.Íbúð á góðum stað í Rey-
kjavík sem vert er að skoða. Verð 17.9millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 11.9  
KL. 17:00-19:00. VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS

Granaskjól einbýlishús. 

Sérlega vandað rúmgott einbýli á tveimur hæðum, vel staðsett við Granaskjól í Reykjavík. Á neðri 
hæð er forstofa, hol, stofur, eldhús, sólstofa o.fl. Á efri hæðinni eru 4 svefnherbergi, rúmgott hol 
og fallega endurnýjað baðherbergi. Eigninni fylgir bílskúr með gryfju og er stórt rými undir honum. 
Þetta er fallegt hús sem byggt er skv. verðlaunateikningu arkitektanna Dagnýjar Helgadóttur, 
Guðmundar Kr. Guðmundssonar og Ólafs Sigurðssonar. Verð 79 millj.

Njarðargata 27,1.h.

OPIÐ HÚS FIMMTUD. 12.9. FRÁ KL 17:30-18
Njarðargata 27, 1.hæð: Falleg mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í virðulegu steinhúsi á 
góðum stað í 101. Áhvílandi rúmlega 19 millj. fasteignalán. Verð 23,9 millj. Eignin verður sýnd í 
opnu húsi fimmtudaginn 12.9 milli 17:30 og 18. VERIÐ VELKOMIN. 

OPIÐ HÚS

Eyrarskógur eignarland, Lán getur fylgt
Ca. . 65 fm. vandaður og vel viðhaldinn bústaður 
með svefnlofti. Bústaðurinn er vel staðsettur á 
gróinni eignarlóð í Eyrarskógi nálægt Hvalfirði, . 
Möguleki á að yfirtaka lán allt að 10 millj. Verð 
14,6  millj

Eyrarskógur skipti möguleg á bíl
Eyrarskógur, Hvalfjarðarsveit: ,Sumarhús á fallegum 
stað nálægt Reykjavík á viðráðanlegu verði. Stofa, 
eldhús, bað og 2 svefnh. Auk þess geymsluskúr. 
Skipti möguleg á bíl. Verð 6,9 mill.

Sumarhús við Öndverðarnes
Fallegur og vel nýttur sumarbústaður á grónni 
eignarlóð við Þrastarskóg, Öndverðarnesi. Tvö rúm-
góð svefnherbergi, gott ris með útsýni sem getur 
nýst á ýmsan hátt. Rúmgott eldhús með borðkrók 
og baðherbergi með sturtuklefa. 20fm sólstofa út 
frá eldhúsi og þaðan gengið út á 100fm verönd. Á 
verönd er góður skúr með hita og rafmagni. Selma 
og Sigurður sýna s. 891-6321 Verð 14.9millj.

Einbýli

Eikjuvogur einbýli
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús við Eikjuvog. 
Arinn hlaðinn úr Drápuhlíðargrjóti í stofu. 4-5 sve-
fnherbergi á hæðinni. Möguleiki að innrétta íbúð 
með sérinngangi í kjallara. Húsið er samtals um 290 
fm. Tvöfaldur bílskúr. Verð 68,9 millj.

Frístundahús

Hvað kostar eignin mín?

Kíktu á www.fold.is

– eða hafðu samband í síma 
552 1400 / 694 1401

Óskum eftir:
Hæðum í Hlíðum, Teigum, 
Melum og Högum og raðhúsum í 
Breiðholti, Grafarvogi, Grafarholti 
og Árbæ. 

Sumarhúsum á Grímsnesi, 
Þingvöllum, Laugarvatnssvæði, 
Kjós  og víðar.

Einbýlishúsum í 
Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi 
og Reykjavík.  
Þjónustuíbúðum við 
Grandaveg, Aflagranda, Sléttuveg, 
Hæðargarð og Árskóga.

2ja, 3ja og 4ra 
herbergja íbúðum 
víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu 
með miklu áhvílandi.

4ra herbergja íbúðum 
í Hólahverfi, Breiðholti.



Gjótuhraun 3 - 220 Hafnarfirði

Nánari upplýsingar veitir 
Eiríkur Svanur Sigfússon, 

löggiltur fasteignaasali. 
Sími 862 3377 eða 

eirikur@as.is
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Gott atvinnuhúsnæði sem hentar fyrir margskonar starfsemi

Eignin er skrá 386,8 fm en er að raunstærð 432,6 fm 

með millilofti. Gólfflötur neðri hæðar er 268,4 fm 

og efri hæðar 134,2 fm auk ca 30 fm millilofts. Neðri 

hæð skiptist í móttöku/verslun og vinnusal með inn-

keyrsluhurð. Efri hæð skipt ist í skrifstofu, starfs-

manna   aðstöðu, snyrtingu og 

geymslu pláss. 

LAUST FLJÓT LEGA. 

Verð 52,2 millj.

LÆKKAÐ VERÐ

RAUÐAGERÐI 45 – 108 RVK
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17.30 – 18.00

SKERSEYRARVEGUR 1A – 220 HF
OPIÐ HÚS Í DAG  FRÁ 19.00 – 19.30

Falleg 149,5 fm neðri hæð í grónu hverfi. Töluvert endurnýjuð eign  
með 4 herb.Snyrtilegur lokaður garður. 
V.34.5.- millj. 
Uppl. Eggert s.690-1472      eggert@landmark.is

Falleg lítil 65,1 fm 2. herb íbúð í tvíbýli.Stór lóð fylgir eigninni.  
Gott rými í kjallara  sem gæti nýst sem auka herbergi. 
V.14.7.- millj. 
Uppl. Eggert s.690-1472         eggert@landmark.is

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

Erum með kaupendur 
að eftirfarandi:

Einbýli í Lindum, Kóp

3. Herb. Íbúð í  
Kópavogi 201,203

5. Herb. Íbúð í  
Kópavogi 201,203

4-5. Herb. sérhæð í  
Reykjavík 105

Frábært 1.500 fm verslunarhúsnæði. Mikið 
af bílastæðum og aðgengi gott fyrir fatlaða. 
Lagerdyr góðar og auðvelt að koma með vörur. 
Laust strax!

Skrifstofuhúsnæði um 260 m2,  6 rúmgóðar 
skrifstofur.  Mjög smekklegar skrifstofur og 
næg bílastæði. Laust strax! 

Mjög gott 1.500 fm lager- og iðnaðarhúnæði. 
Stórar innkeyrsluhurðir eða 4*4 metrar. 
Lofthæð er 5 til 6 metrar. 

Vandað og gott 2.150 fm iðnaðarhúsnæði, 
forsteyptar einingar. Mjög auðvelt að breyta 
og endurinnrétta. Aðkoma að húsinu góð, stór 
malbikuð lóð. 

Mikið endurnýjað 175 fm einbýlishús á 
Raufarhöfn. Ytra byrði hússins og flest 
herbergi verið endurnýjuð. Tilboð! 

Dalvegur  - til leigu Fiskislóð - til leigu Tunguháls - til leigu

Fiskislóð  - til sölu Aðalbraut – Mikið Endurnýjað Kleifakór – Einbýlishús með útsýni

Glæsilegt og vel skipulagt 287 fm, 4 herb. 
einbýlishús staðsett á einum af fallegri útsýnis-
stöðum í Kópavogi. Fallegt eldhús og alrými 
með kamínu. Falleg gólfefni og gólfhiti, hátt til 
lofts og með halogen lýsingu   V. Tilboð.

TIL LEIGU

TIL LEIGU

TIL LEIGU

TIL SÖLU
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Fasteignasalan Bær  Ögurhvarfi 6  203 Kópavogur  Sími 512 3400  Fax 517 6345  www.fasteignasalan.is

Safamýri 34, 3. hæð - 105 Reykjavík
Opið hús miðvikudaginn 10. sept. kl.17.00-17.30
Falleg og björt 4ra herb. 109,2 fm íbúð á 3. með fyrirtaks 
útsýni. Geymsla 9,6 fm og eigninni fylgir 21,2 fm bílskúr. 
Nýlega uppgert baðherbergi. Tvennar svalir. Sérstaklega 
snyrtileg sameign. Frábær staðsetning örstutt í leik- og 
grunnskóla og fjölbreytta þjónustu. Verð 32.7 millj.
Nánari upplýsingar veitir Björn Þorfinnsson 
sími 618 8864 eða bjorn@fasteignasalan.is

Skipasund - Hraunborgum
Um er að ræða fallegan 65 fm sumarbústað og gestahús 
sem standa á 5.000 fm leigulandi á frábærum stað í 
Hraunborgum í Grímsnesi.
Verð 20,9 millj.
Nánari uppl.veitir Jósep Grímsson sölufulltrúi
sími 863 1126 eða josep@fasteignasalan.is

Funalind 15 - 201 Kópavogur
Opið hús þriðjudaginn 10. sept. kl. 17.30 - 18.00
Glæsileg 190 fm íbúð á 2 hæðum á eftirsóttum stað. 
Allar innréttingar og gólfefni eru mjög vönduð. Sjálft 
íbúðar rýmið er 164,5 fm og 25,4 fm bílskúr. Að auki 15 
fm sem eru ekki skráðir í Fasteignaskrá. Vönduð bygg-
ing í afar góðu ástandi og viðhaldslítil. Verð 42.9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Björn Þorfinnsson 
sími 618 8864 eða bjorn@fasteignasalan.is

Ártúnsholt - 110 Reykjavík
Mjög góð 4-5 herbergja 199,8 fermetra íbúð með bílskúr 
á þessum eftirsótta stað í Ártúnsholtinu. Risloft er yfir 
íbúðinni og þar er möguleiki að gera 2 svefnherbergi í 
viðbót ásamt baðherbergi.
Verð 41,9 millj.
Nánari uppl. veitir Jósep Grímsson sölufulltrúi
sími 863 1126 eða josep@fasteignasalan.is

Breiðavík 27 - 112 Grafarvogur
Opið hús miðvikudaginn 11. sept. kl.18.00-18.30
Snyrtileg 2ja herbergja, 68.4 fm íbúð á 2.hæð með palli.
Stórt svefnherb með stórum fataskáp. Parket á gólfum 
og flísalagt baðherbergi. Stór geymsla á 1.hæð. Skólar 
og leikskólar í nágrenninu.
Verð 19,9 millj.
Nánari uppl. veitir  Ágúst Valsson sími 611 6660 eða 
gusti@fasteignasalan.is

Gilsárstekkur - 109 Reykjavík
Flott einbýlishús með 5 svefnherbergjum, sjónvarpsholi, 
sólskála, stofu, fataherbergi og möguleika á aukaíbúð í 
kjallara á skjólgóðum stað neðst í Bökkunum. Eigninni 
hefur verið vel viðhaldið og bíður upp á mikla möguleika.
Verð 57,9 millj.
Nánari uppl. veitir Guðbergur Guðbergsson, 
löggiltur fasteignasali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Glæsivellir 15 – 270 Grindavík

2 baðherb.

Vegna mikillar sölu vantar eignir á skrá.
Nánari uppl. veitir  Einar Pálsson, sölufulltrúi, 
sími 696 4490 eða einar@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

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

Rúnar S. Gíslason hdl Einar PálssonElín ViðarsdóttirKristín B. Garðarsdóttir Óskar TraustassonSighvatur Lárusson Ágúst ValssonHannes HaraldssonJósep Grímsson Sigrún B. Ólafsdóttir

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Fyrirtæki til sölu:

Ísbúð með einkasöluleyfi í verslunar kjarna. Auðveld 
kaup með yfirtöku lána
Nánari upplýsingar gefur Óskar í síma 659 2555 
eða oskar@fasteignasalan.is

Vantar fyrir áhugasama kaupendur:

 Fataverslun helst við Laugaveg eða nágrenni
 Bílasala notaðir bílar.
 Veitingastaðir í 101
 Lítið framleiðslufyrirtæki
 Prentfyrirtæki
 Fyrirtæki í matvælaframleiðslu
 Vélsmiðja

Vilt þau selja þitt fyrirtæki, hafðu þá sambandi 
við fyrirtækjaráðgjafann Óskar í sím 659 2555 
eða 512 3428. Einnig má senda fyrirspurnir á 
oskar@fasteignasalan.is

Kambasel 26
OPIÐ HÚS mán. kl 17.00 til 17.30 
Falleg 2ja herb. 59.9 fm mjög rúm-
góð íbúð á þessum vinsæla stað. 
Mjög vel umgengin eign í góðu húsi. 
Uppl Sigurður sima 512 3606 / 616 
8880 - 

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

Kópavogsbraut 
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 

Laufásvegur - Einbýli  
Fallegt einbýlishús í hjarta 
Reykjavíkur, byggt 1901 en hefur 
verið endurbyggt og innréttað á 
glæsilegan hátt á síðari árum. Húsið 
er á þremur hæðum. V 57,9m Uppl. 
Ísak 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 upplýs-
ingar gefur Sigurður sima 616 8880

Staðarvör Grindavík 
Gullfallegt hús á fallegum. Fjögur 
góð svefnh. Mjög góð lán áhvílandi. 
Mikið endurn., nýtt þak, nýjir glug-
gar og fleira. Glæsileg sólstofa og 
stór garður. Verð 26.9 millj. Uppl. 
Sigurður í síma 5123606 / 616 8880 

Vesturgata - Sérhæð  
Í sölu eða leigu glæsilega 83,3 fm 
2ja herbergja efri sérhæð í vönduðu 
húsi, byggt 2006 LAUS STRAX   
Verð 33,9 m Uppl. gefur Ísak s 
8225588

Engihjalli 4ra herbergja
Vorum að fá í sölu mikið endur- 
nýjaða 4ra herbergja íbúð við 
Engihjalla. Eignin getur verið laus 
nokkuð fljótlega.  V 20.9 milljónir. 
Uppl. Sigurður síma 512 3606 / 616 
8880 

Laugavegur 149 
Vorum að fá í sölu litla hæð á 
góðum stað við Laugaveg. Íbúðin 
er skráð 54 fm en eigninni fylgir 
útigeymsla 9 fm. Eign sem býður 
uppá mikla möguleika. Uppl  
Sigurður s 6168880 / 5123606 

Álftahólar með bílskúr 
Falleg mikið endurnýjuð 2ja 
herbergja 60 fm íbúð með glæsilegu 
útsýni. 29.9 fm bílskúr fylgir eigninni. 
Þannig að samtals er íbúðin 90.4 fm. 
Upplk Sigurður s 616 8880 / 5123606

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

Hörðukór -  PENTHOSE
Í sölu glæsileg íbúð 126 fm. 4 herb. 
íbúð á 10. hæð (efsta hæð)með 
stæði í bílageymslu. Stórbrotnið 
útsýni að Hörðukór 5 í Kópavogi.   
V. 35m Upp. Ísak S 822-5588

Reykjavíkurvegur-einbýli. Hafn. 
154,7 fermetra einbýli með skjól-
sælum 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

Ásabraut í Grímsnesi 
Í landi Ásgarðs 
Í 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

Grímsnes - Sumarhús
Bústaðurinn  stendur á 10.000 fm 
eignarlandi . Húsið er 44,3 fm að 
stærð. Á lóðinni er einnig  32,8 
geymsluhús. V 7,9m GÓÐ KAUP. Uppl. 
Ísak S 822-5588 

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

Bæjarlind - Verslunarhúsnæði 
Til leigu mjög gott  233,7 fm 
verslunarhúsnæði. Húsið stendur 
á áberandi stað og er með góðri 
aðkomu og bílastæðum.  Laust við 
samning. 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 bárujárni og bandsagaðri 
furuklæðningu. Verð 23,5 m Uppl. 
gefur Ísak 822-5588

OPIÐ HÚS
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Búmenn auglýsa íbúðir
Hvammsgata 12 í Sveitarfélaginu Vogum

Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja 
um 91 fm ásamt garðskála. Verð búseturéttar er um kr. 7.5 millj. 
og eru mánaðargjöldin um kr. 100.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt 
innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Stekkjargata 67 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja 
ásamt garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og bílskúrinn um 25 
fm.  Verð búseturéttarins er um kr. 7.4 millj. og eru mánaðargjöldin 
um 152.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti 
samkvæmt mæli.

Víðigerði 2 í Grindavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð ásamt 
garðskála og bílskúr. Íbúðin ásamt garðskála er um 91 fm og 
bílskúr um 28 fm.Verð búseturéttarins er um kr. 4.5 millj. og eru 
mánaðargjöldin um 140.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema 
rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Umsóknarfrestur er til  16. september n.k.
Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma  
552-5644 milli kl.9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar 
um íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Ferjuvað 7  
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 
2ja herbergja íbúð sem er 
rúmlega 73 fm að stærð  
ásamt yfirbyggðu garðrý-
mi og stæði í bílakjallara. 

Íbúðin er á jarðhæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi með lyftu. Ásett verð er kr. 
4.8 millj. og mánaðargjöldin eru um 137.000.-. 
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð 
þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 13. september  
n.k. Tilboðsfrestur er til 20. september n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

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

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

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

TIL SÖLUBARNAHÚS

15460 - Ríkiskaup f.h. fjármála- og efnahagsráðuneytisins óska 
eftir að kaupa eða taka á leigu rúmlega 400 m² sérbýlishús 
(einbýlis-, par- eða raðhús), eða sambærilegt húsnæði  
undir starfsemi Barnahúss. 

Leitað er að húsnæði á höfuðborgarsvæðinu í rólegu og hlýlegu 
umhverfi. Möguleiki þarf að vera á 10 - 15 bílastæðum (þar af 1 stæði 
fyrir fatlaða), ýmist á lóð hússins, og/eða á almennum bílastæðum í 
næsta nágrenni.  Nauðsynlegt er að almenningssamgöngur séu góðar í 
grennd við húsnæðið. 

Miðað er við að tilboðsgjafar bjóði fram hús í núverandi ástandi. 

Æskilegur afhendingartími frá undirritun samninga er um 2 mánuðir. 

Núverandi starfsemi Barnahúss er í um 254 m² einbýlishúsi (þar af 40 m² 
geymslukjallari) að Sólheimum 17 í Reykjavík. Heimilt er tilboðsgjöfum 
að miða tilboð við að það húsnæði verði tekið upp í hluta af greiðslu 
kaupverðs/leiguverðs. Þetta er þó ekki skilyrði af hálfu ríkisins. 

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til söluverðs/leigu-
verðs, ástands húss og skipulags  þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, af-
hendingartíma, staðsetningu, aðkomu og bílastæðum ásamt söluverðs 
núverandi Barnahúss, sé tilboðsgjafi reiðubúinn að taka húsið upp í 
greiðslu kaupverðs/leiguverðs. 

Kaup eða leiga á grundvelli þessarar auglýsingar eru undanskilin lögum 
um opinber innkaup nr. 84/2007 sbr. gr. 6a. 

Áhugasamir skulu senda öll gögn, um það hús sem þeir hyggjast bjóða 
til sölu eða leigu, í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkiskaupa, Borgartúni 
7c, 105 Reykjavík eigi síðar en miðvikudaginn 25. september 2013. 

Merkt: “15460 Kaup/leiga á húsnæði undir starfsemi Barnahúss á 
höfuðborgarsvæðinu”. 

Gögn sem fylgja tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi: 
1.        Staðsetningu. 
2.        Lýsingu húsnæðis eða teikningar af því. 
3.        Afhendingartíma. 
4.        Ástand húsnæðis við afhendingu. 
5.        Möguleika á þeim fjölda bílastæða sem tilgreindur er. 
6.        Sölu- eða leiguverð (miðað við 10, 15 og 20 ára leigusamning) 
7.        Kaupverð Sólheima 17 (ef áhugi er á að taka það húsnæði upp í   
           kaupverð eða leigu). 

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 12.000 eignir á skrá.

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur

Þú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.
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● GOTT SKIPULAG GERIR 
GÆFUMUNINN
Flestir kannast við smádót 
sem hleðst upp ofan á hillum 
og kommóðum um allt hús. 
Hér eru nokkur ráð til að koma 
skikki á draslið.

Finndu fallega skál og 
komdu henni fyrir á forstofu-
kommóðunni. Í hana má henda 
lyklum, símum, smámynt og 
öðru sambærilegu sem á það til 
að dreifast um allt. 

Vertum með sérstaka skúffu 
í eldhúsinu fyrir penna, batterí, 
kvittanir, eldspýtur, kveikjara, 
skæri, gúmmíteygjur, klemmur 
og annað smádót heimilisins. 
Hólfaðu skúffuna niður með 
litlum plastkörfum og flokkaðu 
smádótið niður í þær.

Smádót á baðherberginu á 
það til að flæða um allt. Það 
margborgar sig að skipuleggja 
skúffurnar og hólfa niður 
ákveðið pláss fyrir snyrtidót, 
teygjur og spennur, bursta og 
greiður, naglaklippur, rakvélar 
og annað í þeim dúr.

Víða fást skipulagslausnir 
ofan í skúffur en með því að 
koma sem mestu fyrir í skúff-
um er auðveldara að halda í 
horfinu og ráða við draslið.

KOMDU
SKIKKI Á
DRASLIÐ

● ÞRIF Á FLÍSUM
Fita og önnur óhreinindi vilja 
setjast á flísar í eldhúsi og á 
baði. Á flestum heimilum er að 
finna dugandi efni til að fá flís-
arnar hreinar og fallegar. Þar 
má nefna matarsóda, lyftiduft, 
borðedik og sítrónusafa.

1. Stráið matarsóda á svamp 
og nuddið yfir óhreinindin. 
Þvoið af með vatni.

2. Hrærið ediki og lyftidufti 
saman í þykka blöndu, eða 
matarsóda og sítrónusafa. 
Nuddið blöndunni á flísarnar 
og látið bíða í fjórar klukku-
stundir. Þvoið síðan af með 
volgu vatni og góðum klút.

3. Sítrónusafi getur verið 
ágætur einn og sér. Þá er 
 sítróna skorin í tvennt og 
sárinu nuddað yfir óhreinindin. 
Látið liggja smástund og þvoið 
svo af.

Heimild: www.leidbeininga-
stod.is. 

GLITRANDI 
HREINLÆTI

Matarkarfan.is er góð húshjálp við heimilis-
haldið. Hún er hlutlaus vefur um tilboð í versl-
unum og gott að kíkja þangað áður en haldið er í 
matarinnkaup. Í Matarkörfunni finnast einnig hag-
kvæmar uppskriftir og ýmis sparnaðarráð eins og 
hvernig drýgja má nautahakk á tímum neikvæðs 
hagvaxtar, verðbólgu og gjaldeyrishafta:
■ Stappið kartöflur og setjið út í hakkið. (Matar-
karfan hefur raunar tekið eftir að það er gert 
við nautahakkið í Krónunni og ef til vill fleiri 
 verslunum.)
■ Maukið grænmeti í matvinnsluvél. Til dæmis 
kál, gulrætur, spergilkál, papriku og sellerí. Einnig 

má setja maukaðar (niðursoðnar) 
linsubaunir út í hakkið eða soðin 
hrísgrjón.
■ Rífið gamalt brauð í smáa bita og 
hrærið eggi og kryddum eftir smekk 
út í hakkið. Bollur og borgarar hanga 
betur saman með brauði út í og kjötið 
drýgist.
■ Hrossakjöt er góður kostur þegar 
drýgja þarf nautahakk en einnig er 
ljúffengt að nota eingöngu hrossa-
hakk sem uppistöðu í hakkrétti.

Heimild: www.matarkarfan.is

ÓDÝRARI MATARKARFA

OG HAUSTA FER
TILBOÐ VIÐ HÖFUM Í SEPTEMBER

ER SUMRI HALLAR

KOMDU MEÐ MÁLIN 
og við hönnum, 
teiknum og gerum 
þér hagstætt tilboð

FAGMENNSKA Í 
FYRIRRÚMI
Þú nýtur þekkingar 
og reynslu og fyrsta 
flokks þjónustu.

VIÐ KOMUM HEIM 
TIL ÞÍN, tökum mál 
og ráðleggjum um 
val innréttingar.

ÞÚ VELUR að 
kaupa innrétt-
inguna í ósam-
settum einingum, 
samsetta eða 
uppsetta.

HREINT OG KLÁRT

Fataskápar

Baðherbergi

Helluborð Ofnar Háfar

RAFTÆKI

AFSLÁTTUR25% 
AF ÖLLUM 

INNRÉTTINGUM

Í SEPTEMBER

Mjúklokun Búrskúffur Þvottahúsinnréttingar

ÁBYRGÐ - ÞJÓNUSTA

VÖNDUÐ RAFTÆKI 
Á VÆGU VERÐI

friform.is



BÍLAR &
FARARTÆKI

FRÁBÆRT VERÐ
NISSAN Note visia. Árgerð 2011, 
ekinn 70 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.790.000. Rnr.134626.

FRÁBÆRT VERÐ
HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2012, 
ekinn 43 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.290.000. Rnr.134615.

FRÁBÆRT VERÐ
NISSAN Qashqai+2. Árgerð 2012, 
ekinn 20 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.790.000. Rnr.311763.

FRÁBÆRT VERÐ
SUZUKI Grand vitara premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2011, 
ekinn 65 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
3.590.000. Rnr.411137.

FRÁBÆRT VERÐ
TOYOTA Land cruiser 150. Árgerð 
2012, ekinn 49 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 9.290.000. Rnr.411158.

FORD Expedition limited 4x4. 
Árgerð 2008, ekinn 82 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 5.590.000. 
Rnr.299188.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

BESTU KAUPIN !
Hyundai I30 Classic II 06/2012 ek 35 
þ.km beinskiptur verð 2290 !!!

BESTU KAUPIN !
 Suzuki Grand Vitara 06/2011 ek 61 
þ.km beinskiptur 2.0 bensin verð 
2590 !!!

BESTU KAUPIN !
Nissan Nota Visia 06/2011 EK 69 Þ.km 
beinskiptur verð 1790 !!!

BESTU KAUPIN !
Suzuki Jimny JLX 06/2012 beinskiptur 
verð 2890 !!!

BESTU KAUPIN !
Nissan Qashqai SE DIESEL 06/2012 EK 
39 Þ.KM Sjálfskiptur Verð 3990 !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

FORD Fiesta trend. Árgerð 2008, ekinn 
18 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.390.000. Rnr.261187.

KIA Ceed lx 1.6 disel beinsk.. Árgerð 
2012, ekinn 30 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.980.000. Rnr.261185. Á 
staðnum

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000

Opið mán - fös 10-18 
og lau 12-16

www.planid.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

TRAFFICO RAFSKUTLA
Nýjar Traffico rafskutlur nú á sérstöku 
tilboðsverði Verð áður 139.900.- Verð 
nú 109.900.- Ýmsir litir til. Fæst í 
Ellingsen Fiskislóð 2 580-8500

Ellingsen
Fiskislóð 1, 101 Reykjavík

http://www.ellingsen.is

MERCEDES BENZ C 200 kompressor. 
Árgerð 2007, ekinn 75 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.590.000. 
Rnr.990543.

Frábær verð á nýlegum bílum!
Allt að 80% fjármögnun möguleg!

Malarhöfða 2 (Beint fyrir ofan BL)

Sími: 567 2000

Nissan Qashqai  
Árgerð 2009 
Ekinn 70 þ. km. 
Sjálfskiptur.
Frábært verð! 2890 þús.  

Suzuki Jimny  
Árgerð 2012 
Ekinn 25 þ. km. 
Beinskiptur.
Frábært verð! 2890 þús.  

VW UP 
Árgerð 2013
Bensín, ekinn 15 þ. km. 
Beinskiptur.
Frábært verð! 1840 þús.  

Nissan Qashqai +2 (7 manna) 
Árgerð 2012
Bensín, ekinn ca. 25 þ. km. 
Sjálfskiptur, glerþak ofl. 
Frábært verð! 4790 þús.  

Suzuki Grand Vitara
Árgerð 2010 
Ekinn 53 þ. km. 
Bensín, 5 gírar. 
Verð 2890 þús.  

Suzuki Grand Vitara DIESEL  
Árgerð 2009
Ekinn 72 þ. km. 
Beinskiptur.
Frábært verð! 3250 þús.  

HYUNDAI I30 classic ii
Árgerð 2012
Ekinn 35 þ. km. 
Bensín, 6 gírar. 
Frábært verð! 2290 þús.  

Skoda Octavia Kombi STW DIESEL 
Árgerð 2007  
Mjög gott eintak! Ekinn 70 þ. km.
Sjálfskiptur. 
Verð 2450 þús.  

NISSAN Note visia.   
Árgerð 2011 
Ekinn 92 þ. km.
Bensín, 5 gírar.
Verð 1790 þús.  

VW Golf trendline.   
Árgerð 2012
Ekinn 50 þ. km. 
Dísel, 5 gírar.
Verð 2790 þús.  

VW Polo comfortline   
Árgerð 2010
Ekinn 82 þ. km. 
Bensín, 5 gírar.
Frábært verð! 1480 þús.  

NISSAN Qashqai se disel 
Árgerð 2012 
Ekinn 40 þ. km. 
Dísel, 5 gírar. 
Frábært verð! 3990 þús.  

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
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KIA Ceed lx 1.6 disel sjálfsk.. Árgerð 
2012, ekinn 48 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.850.000. Rnr.210156. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

FORD Explorer xlt 4wd. Árgerð 2003, 
ekinn 150 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.390.000. Rnr.160373. Tilboð kr: 
1.150.000,-

CHEVROLET Lacetti station. Árgerð 
2007, ekinn 96 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.050.000. Rnr.990520. Tilboð 
kr: 890.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ 
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, 
sendu okkur mail á 100bilar@100bilar.
is eða hringdu í síma 5179999, 
Skráðu bílinn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

BÍLFANG - S. 567 2000
 FLOTTUR !

Renault Laguna Break STW 11/2005 
(mód 2006) Sjálfskiptur ek 78 þ.km 
Fallegur bill er á staðnum verð 1390 ! 
skipti möguleg ! Bílfang S. 567 2000

Til sölu Skoda Felicia. Árg.‘99. Sk.‘14. 
Verð 110 þ. Uppl. í S: 861 4423

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST 
Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 

eða sendu sms.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Mercedes Benz 404. 49 sæta wc uppl 
gefur Bjarni s: 8636460

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

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

VW - SKODA - VARAHLUTIR 

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

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

 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

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

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

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

 Garðyrkja

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

 Bókhald

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

 Málarar

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

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 
 S. 899-4254.

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

 Spádómar

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

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 13 alla daga.

 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

 Önnur þjónusta

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

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

Lyngháls 5, 
110 Reykjavík
Sími 578 6300 
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is

til sölu

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!

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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KEYPT 
& SELT
 Til sölu

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

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

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)

 Óskast keypt

KAUPI GULL !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 

Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og 
illa farið. 

Leitið til fagmanns og fáið góð 
ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 
eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

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

www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

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

 Verslun

HEILSA
 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Barnið

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

NORSKA - ICELANDIC- I, II,III, IV 
NÁMSKEIÐ AÐ BYRJA/COURSES 
STARTING - 9/9, 7/10, 4/11, 2/12. 4 
vikur x 5 sinnum viku, kvölds/morgna. 
Mornings/Evenings-4 weeks x 5 
days a week. Sjá: www.iceschool.is. 
Fullorðinsfræðslan- IceSchool, Ármúli 
5. s.5881160

SKART-HNÍFAR-TÁLGUN
Kvöldnámskeið: Brýnsla 11.9 Víravirki 
10.9. Tálgun 18.9. Útskurður 20.9. 
Skráning & uppl. á handverkshusid.is 
s:5551212.

 Ökukennsla

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

2ja herb. íbúð í Hfj, 140 þús á mán., 3 
mán í tryggingu. s. 8922257

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.

 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

Óska eftir að fá leigt 40- 60 fm 
þjónusturými/aðstöðu á jarðhæð með 
góðu aðgengi. Óskastaðsetning væri 
101 til 108. Þetta er fyrir heilsutengda 
þjónustu og vel kemur til greina að 
deila húsnæði með öðru fyrirtæki t.d. 
hárgreiðslustofu.

 Geymsluhúsnæði

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

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

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

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

HLÖLLABÁTAR
Starfsfólk óskast í kvöld 
helgar og næturvinnu. 

20 ára aldurstakmark og 
íslenskukunnátta skilyrði.
Umsókn sendist á lilja@

hlollabatar.is

Óskum eftir vönum pizzbökurum á 
Hróa á Smiðjuvegi og Austurstræti. 
Uppl. 774-5959 eða hroi@hroi.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

BORGARHÖFÐA EHF Í 
GRÍMSEY

vantar tvær harðduglegar stelpur 
eða par í ákvæðisvinnu við 

uppstokkun á línu. Húsnæði á 
staðnum.

Áhugasamir sendi umsókn 
ásamt ferilskrá á netfangið 

sveinagardar@simnet.is

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar 
eftir að ráða einstaklinga í fullt 
starf og hlutastarf. Einungis duglegt, 
áreiðanlegt og samviskusamt 
fólk kemur til greina. Aðeins 
18 ára og eldri koma til greina. 
Umsóknareyðublöð fást á staðnum.

KAFFIHÚS, BAKARÍ
Bakarameistarinn óskar 
eftir traustu starfsfólki í 

afgreiðslusstörf:

Húsgagnahöll, vinnutími alla 
virka daga frá 

14-19, 11-19 í Glæsibæ, 11-19 í 
Suðurveri og 

13-19 í Mjódd. 

Íslenskukunnátta skilyrði. 
Framtíðarstarf.

Umsóknir sendist á begga@
bakarameistarinn.is

DAGVINNA - FÖST LAUN 
& BÓNUSAR.

Laus ein staða fyrir vanan 
úthringjara. Fjölbreytt verkefni. 

Vinnutími 10-16. 

Uppl. í síma 647-4700 eða sendið 
tölvupóst á 

dagvinna@simstodin.is

Maður óskat á lítinn sendibíl. 
Hraustur, reyklaus og reglusamur. Uppl. 
í S: 892 6363

Vantar yfirvélstjóra á 200 t 
draganótabát með 70hs aðalvél. 
Upplýsingar í síma 847 8182

Geymslur ehf. óskar eftir starfsmanni 
í afgr. á laug. Stúdentspróf skylirði 
hentar fólki í háskólanámi. 
Áhugasamir sendi tölvupóst á 
geymslur@geymslur.com með 
upplýsingum fyrir 14sept.

HÚSASMIÐIR! 
 ATVINNA Í NOREGI

190 nokr, á tímann. Fæði og húsnæði 
innifalið. Sendið umsókn og ferilskrá 
á: thulekraft@gmail.com og s. 696 
7324

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Áslandsskóli (664 5501 leifur@aslandsskoli.is)
 Íþróttakennsla, umsækjandi þarf að geta 
 hafið störf sem fyrst.
Setbergsskóli (565 1011 maria@setbergsskoli.is)
 Skólaliði 
Öldutúnsskóli (555 1546/664 5898 
valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is)
 Stærðfræðikennsla á unglingastigi.  
Um er að ræða 100% starf og þarf umsækjandi að geta hafið 
störf sem fyrst.

Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu skólanna.
 
Umsóknarfrestur er til og með 13. september 2013.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
 sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum

atvinna
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Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar
afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. Vefurinn er léttur og
skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það
efni sem leitað er að.“
 

BESTI FRÉTTA- OG
AFÞREYINGARVEFURINN 

Minna að fletta
meira að frétta
Frábært úrval afþreyingar, ferskar fréttir, 
fjölbreytt efnisval, myndrænt viðmót og 
færri flettingar. 

Þess vegna var visir.is kosinn besti frétta- 
og afþreyingarvefur ársins á Íslensku 
vefverðlaununum 2012.
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119
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15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. vísupartur, 6. umhverfis, 8. kæla, 9. 
er, 11. fyrir hönd, 12. þyrping, 14. tár-
felldu, 16. kind, 17. sarg, 18. kosning, 
20. persónufornafn, 21. stefna.

LÓÐRÉTT
1. ryk, 3. golf áhald, 4. tré, 5. fley, 
7. grasplanta, 10. sjór, 13. eru, 15. 
sundfæri, 16. lífshlaup, 19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. stef, 6. um, 8. ísa, 9. sem, 
11. pr, 12. klasi, 14. grétu, 16. ær, 17. 
urg, 18. val, 20. ég, 21. ismi. 
LÓÐRÉTT: 1. kusk, 3. tí, 4. espitré, 5. 
far, 7. melgras, 10. mar, 13. séu, 15. 
uggi, 16. ævi, 19. lm.

Vertu vitrari en aðrir ef þú getur, en segðu þeim 
ekki frá því.  

Óþekktur

Þú mátt g jarnan 
legg ja nokkuð til 
málanna. Ég er að 
verða uppiskroppa 
með góðar hugmyndir.

Áhlaup 
er aldrei 

góð 
hugmynd.

Horfðu nú vel og vandlega. 
Er einhver af þessum 
mönnum sá sem stal 

einkennum þínum?

Hvað ertu 
að gera, 
Hannes? Veiða 

flugur

Ertu ekki 
að meiða 

flugurnar? Ekki fram 
að þessu.

Dyravörður
Dyravörður

Fiskikóngurinn 
Sogavegi 3 • www.fiskikongurinn.isis

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

1.  Rh6+! gxh6 2. Bxf6. Svartur gafst 
upp enda tapar hann drottningunni 
eða er mát. Aljechin var heimsmeist-
ari í skák 1927-1935 og 1937-1946 
er hann lést. Hann var fyrsti sovéski 
heimsmeistarinn en bjó lengi í Frakk-
landi.
www.skak.is. Nýjar skákfréttir alla 
daga.
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Nokkrum klukkutímum eftir frumsýn-
ingu ævisögulegrar myndar sem byggð 
er á ævi Díönu prinsessu af Wales hafði 
breska pressan rifið myndina í sig. Naomi 
Watts, sem hefur meðal annars leikið í 
kvikmyndum á borð við Mulholland 
Drive og The Impossible, sem hún hlaut 
Óskarstilnefningu fyrir, leikur titilhlut-
verkið. Kvikmyndin ber nafnið Diana.

Peter Bradshaw, þekktur kvikmynda-
gagnrýnandi í Bretlandi fyrir dagblaðið 
Guardian sagðist vorkenna Díönu. 

„Greyið Díana prinsessa. Ég er hikandi 
að líkja kvikmyndagerð við bílslys. En 

sannleikurinn er sá að sextán árum eftir 
bílslysið, hefur Díana dáið öðrum hræði-
legum dauðdaga.“

Kollegar Bradshaws tóku í sama 
streng. Katie Muir hjá Times fannst 
myndin hryllingur. „Handritið er vand-
ræðalega lélegt,“ bætti hún við. Þá fékk 
myndin svipaða útreið hjá The Mirror, en 
gagnrýnendur þar kölluðu myndin ódýra 
og dapurlega tilraun til kvikmyndagerðar 
og fannst lítið til Watts koma í hlutverki 
Díönu. „Wesley Snipes með hárkollu hefði 
leyst verkið betur úr hendi,“ bættu þeir 
við.  - ósk

Díönu rústað af gagnrýnendum
Kvikmynd byggð á ævi Díönu prinsessu var heimsfrumsýnd í London í vikunni.

EKKI 
SANN-
FÆRANDI 
 Naomi 
Watts þótti 
ekki sann-
færandi í 
hlutverki 
Díönu 
prinsessu. 

Söngleikur byggður á ævi rapp-
arans Tupacs Shakur er vænt-
anlegur á Broadway. Samkvæmt 
heimildum The Wall Street 
Journal mun söngleikurinn 
nefnast Holler If Ya Hear Me og 
mun Kenny Leon leikstýra. Fjöl-
skylda Tupacs kemur einnig að 
sýningunni og er móðir hans, 
Afeni Shakur, einn af framleið-
endum sýningarinnar. 

Leikstjóri sýningarinnar 
segir hana vera skilyrðislausa 
ástarsögu Tupacs, sem er löngu 
orðinn goðsögn í rappheiminum 
en um 75 milljónir platna hans 
hafa selst í heiminum. Tupac 
lést í skotbardaga í Las Vegas 
árið 1996.

Tupac Shakur 
á Broadway

TUPAC  Söngleikur byggður á ævi 
 rapparans er væntanlegur.

David Bowie hlaut flestar tilnefn-
ingar Q-verðlaunanna í ár. Hann 
hlaut tilnefningu í sex flokkum 
af átta; fyrir besta lagið, besta 
myndbandið, besta tónlistar-
manninn, bestu plötuna og besta 
atriðið. Bowie hefur ekki gefið 
út plötu í hartnær áratug, en gaf 
út plötuna The Next Day í janúar 
síðastliðnum við gríðarlega góðar 
undirtektir.

Franska tvíeykið Daft Punk 
er tilnefnt í þremur flokkum og 
sömu sögu er að segja af hljóm-
sveitinni Arctic Monkeys.

Fáar konur eru tilnefndar í ár 
en poppstjarnan Ellie Goulding 
er þó tilnefnd til tveggja verð-
launa. Valerie June og Laura 
Mvula hlutu einnig sitthvora til-
nefninguna. 

Grínistinn Al Murray er 
 kynnir verðlaunanna í ár, líkt og 
síðustu fjögur ár.  - ósk

Bowie stelur 
senunni

TILNEFNDUR Í SEX FLOKKUM AF 
ÁTTA  Nýja plata David Bowie slær í 
gegn.  MYND/GETTY

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is
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Allar upplýsingar á skrifstofu  
Félags íslenskra bókaútgefenda.

Net fang:  baekur@simnet . is

Til bókaútgefenda:

Bókatíðindi 2013
Skráning nýrra bóka í Bókatíðindi  

2013 er hafin.

Útgefendur eru hvattir til að skrá bækur 
sínar sem allra fyrst en lokaskil vegna 
kynninga og auglýsinga er 18. október.

Bókatíðindum verður sem fyrr 
dreift á öll heimili á Íslandi.

Frestur til að tilkynna bækur vegna 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna 

2013 er til 10. október nk.

www.bokautgafa. is

Íslensku 

bókmenntaverðlaunin

LEIKLIST  ★ ★★★★ 

EIÐURINN EÐA EITTHVAÐ

GRAL sýnir í Tjarnarbíói
Höfundur: Guðbergur Bergsson
Aðlögun og leikstjórn: Bergur Þór 
Ingólfsson
Leikmynd: Eva Vala Guðjónsdóttir og 
Bergur Þór Ingólfsson
Búningar: Eva Vala Guðjónsdóttir
Lýsing: Magnús Arnar Sigurðsson
Tónlist: Sölvi Blöndal 
Hreyfimyndagerð: Una Lorenzen 
Leikarar: Sveinn Ólafur Gunnarsson, 
Sólveig Guðmundsdóttir, Erling Jó-
hannesson og Benedikt Karl Gröndal

Tjarnarbíó byrjar metnaðarfulla 
vetrardagskrá með nýju leikverki 
Grindvíska atvinnuleikhússins, 
Gral, eftir Guðberg Bergsson. 
Reyndar er leikstjórinn, Bergur 
Þór Ingólfsson, einnig  skrifaður 
fyrir „aðlögun“, sem merkir 
væntan lega að hann hafi eitthvað 
átt við textann í sviðsetningunni. 
Að hve miklu leyti það geri hann að 
meðhöfundi, veit ég auðvitað ekki.  

Þetta er afar sérkennilegt allt 
saman. Skáldið sjálft,  Guðbergur, 
er staddur á sviðinu mestallan 
tímann í stirðlegri eftirhermu 
Erlings Jóhannessonar sem felst 
einkum í því að líkja eftir hinum 
auðkennilegu  raddtöktum Guð-
bergs. Fram eftir leiknum  vappar 
persónan um á föður landinu, 
skáld þurfa vitaskuld að strauja 
 buxurnar sínar eins og annað fólk, 
svo fer hún í þær. Skáldmenni 
þetta á í mesta basli við nokkrar 
persónur úr ósömdum skáldverk-
um sem vilja fara sínu fram, eins 
og ekki mun fátítt um slík fóstur 
hugans; það er gamla sagan um 
skepnuna sem rís gegn skapara 
sínum. Í eitt skiptið taka þær sig 
til, reyra skáldið niður í stól og 
gera sig líklega til að ganga frá 
því í eitt skipti fyrir öll; í annað 
skipti grípur skáldið sjálft til 
þess óyndisúrræðis að skjóta eina 
þeirra til bana með skammbyssu 
sem hann er svo forsjáll að hafa 
með sér í bréfpoka; en fáir, sem 

Guðberg þekkja, munu geta trúað 
öðru eins upp á slíkan öðling sem 
hann er. Svo er hún þarna enn einu 
sinni á ferð, blessunin hún Ragn-
heiður heitin  biskupsdóttir, alltaf 
á sínu eilífðarrandi um skúma-
skot og göng Skálholtsstaðar, 
alveg jafn balstýrug og  forðum 
daga, þó að nú sé það  veslings 
skáldið en ekki Hans  Herradómur 
 Brynjólfur Sveinsson sem fær að 
kenna á óþekktinni.   

Hvað höfundur, eða höfundar, 
eru að fara með þessu, hef ég ekki 
nokkra hugmynd um. Og ég er 
alveg jafnnær eftir að hafa lesið 
lærða útleggingu Birnu Bjarna-
dóttur í leikskránni. Það vantar 
í þetta alla dramatík, allan safa, 
alla ástríðu, alla tilfinningakviku. 
Vitaskuld skoppar eitt og eitt guð-
bergskt gullkorn þarna með, fyrr 
mætti nú vera, en þau bjarga, 
þegar upp er staðið, litlu. Leik-
máti og textameðferð eru undar-
lega einhæf og tilbreytingarlaus, 
á köflum því líkast sem leikendur 
séu að stafa sig fram úr óskýru 
handriti við daufa birtu á fyrsta 
samlestri. Andríki Guðbergs, 
leiftrandi húmor hans og háð, 

þær viturlegu og oft baneitruðu 
lýsingar á okkar veikluðu þjóðar-
sál sem hann hefur í áranna rás 
gefið okkur; þessa alls sér hér 
næsta lítinn stað. Það jaðrar við 
að vera afrek að geta búið til slíka 
flatneskju úr öðrum eins efniviði.   

Myndasýningarnar, sem renna 
hjá á baksviðstjaldinu, eru, fyrir 
utan snotra ljósabeitingu, það 
besta í sýningunni. Þær eru 
flottar og stundum snjallar: í 
upphafi einfaldar natúralískar 
 veggmyndir sem brátt leysast upp 
í órætt og óhlutbundið samspil lita 
og forma, en taka líka stundum á 
sig skýrari mynd; á einum stað 
þóttist ég jafnvel lesa úr þeim 
táknræna vísun til þess sem fram 
fór á sviðinu; það fannst mér vel 
gert. Leikmyndlist þessi, eins og 
sumir vilja nefna það, hefði vel 
getað átt heima í leikverki sam-
boðnu skáldskap Guðbergs Bergs-
sonar, en það er þetta ekki.

   Jón Viðar Jónsson

NIÐURSTAÐA: Virðingarverð tilraun 
til að sýna inn í skáldheim Guðbergs 
Bergssonar á leiksviði sem skilar því 
miður ekki tilætluðum árangri.  

Hvað varð um Guðberg?

1. Fjölbreytni tungumála er 
 alþjóðaarfur sem ber að hlú að 
og varðveita.

2. Virðing fyrir öllum tungu-
málum og hverri menningu er 
grundvöllur þess að byggja upp 
samræðu og frið í heiminum og 
viðhalda þeim.

3. Allir menn læra að tala í sam-
félagi sem veitir þeim líf, tungu, 
menningu og sérstöðu.
...

8. Þýðing texta, sér í lagi stórvirkja 

mismunandi menningar, er afar 
mikilvæg til að bæta skilning og 
auka virðingu manna í milli.

9. Fjölmiðlar eru kjörnir til að ná 
fram og þróa fjölbreytni tungu-
mála og auka um leið virðingu 
fyrir henni með þekkingu og 
nákvæmni.

10. Sameinuðu þjóðirnar skulu 
viðurkenna réttindi hvers og 
eins til að nota og standa vörð 
um tungumál sjálfs sín sem 
grundvallarmannréttindi.

Úr yfirlýsingu PEN um tungumálaréttindi 

Þetta er heimsþing PEN Inter-
national sem eru samtök rit-
höfunda úr 145 félögum frá 100 
löndum,“ útskýrir Sjón, forseti 
Íslandsdeildar PEN. „Samtökin 
eru talin elstu starfandi mann-
réttindasamtök í heiminum, voru 
stofnuð eftir fyrri heimsstyrjöld-
ina og voru auðvitað viðbrögð við 
þeim mikla hildarleik. Fólk var 
að velta því fyrir sér hvort bók-
menntirnar og tjáningarfrelsið 
gætu ekki nýst til að skapa frið-
vænlegt ástand í heiminum.“

Hversu stórt er þetta þing? 
„Hingað koma upp undir tvö-
hundruð manns, höfundar, 
 útgefendur, blaðamenn og aðrir 
sem starfa að mannréttindum, 
og funda hér í fjóra daga um það 
sem brennur á fólki um þessar 
 mundir.“

Þingið tengist líka Bókmennta-
hátíð að einhverju leyti, ekki 
satt? „Jú, þegar var ákveðið að 
halda þingið hér þá datt okkur 
í hug að gera það á sama tíma 
og Bókmenntahátíð á sér stað. 
 Þingið snýst náttúrulega aðal-
lega um praktísku hliðina, sem sé 
að fara yfir stöðuna í tjáningar-
frelsismálum í heiminum, en í 
slíku tali vill oft gleymast að það 
eru nú bókmenntirnar og hið rit-
aða mál sem liggur undir og þess 
vegna þótti mjög spennandi kost-
ur að halda þetta á sama tíma.“

Þingið verður sett í dag, 

 hvernig er dagskráin? „Já, þetta 
hefst í dag með fundum í fasta-
nefndum PEN, sem eru nefnd um 
málefni fangelsaðra rithöfunda, 
samtök kvenna innan PEN, nefnd 
um þýðingar og réttinn til tungu-
mála og svo nefnd sem  nefnist 
Höfundar fyrir friði. En bók-
menntirnar byrja líka um leið því 
strax í kvöld og annað kvöld munu 
höfundar PEN á Íslandi og félagar 
úr hinum ýmsu lands samtökum 
PEN lesa upp víðs vegar um 
bæinn og eru þær uppákomur að 
sjálfsögðu öllum opnar. “

En dagskrá þingsins er vænt-
anlega ekki opin almenningi? 
„Fundir í nefndum eru lokaðir, en 
á miðvikudag og fimmtudag verða 
pallborðsumræður,  annars vegar 
í Hörpu og hins vegar í  Norræna 
húsinu, sem eru opnar öllum 
almenningi. Þar fær fólk tækifæri 
til þess að kynnast því starfi sem 
PEN er að vinna.“

Hvað felst í því starfi? „Það 
snýst öðrum þræði um að vernda 
rithöfunda, blaðamenn, bloggara 
og yfirleitt alla sem tjá sig í rit-
uðu máli hvar sem er í heiminum. 
Málefni Rússlands, Hvíta-Rúss-
lands og Mexíkó eru til dæmis 
mjög ofarlega á baugi núna hjá 
PEN International, en það er 
ýmislegt fleira í umræðunni og 
því getur fólk kynnst í þessum 
pallborðsumræðum.“

Yfirskrift þingsins er Digital 

Frontiers - Linguistic rights and 
freedom of Speech eða Stafræn 
landamæri - rétturinn til tungu-
máls og tjáningarfrelsis, og Sjón 
segir þetta umfjöllunarefni hafa 
ráðið miklu um að ákveðið var að 
halda það hérlendis. „Þau hjá PEN 
sjá Ísland sem gott dæmi um það 
hvernig örsmátt samfélag getur 
haldið úti menningu, staðið vörð 
um tungu sína og málfrelsi. Þau 
eru hins vegar alveg með það á 
hreinu að hér er ekkert endilega 
nein Paradís og eitt af því sem 
hefur vakið athygli þeirra er að 
hér var allavega á tímabili í gangi 
mikil sjálfsritskoðun fólks sem 
var að tjá sig um samfélagsmál. 
Eins hafa þeir sem um er fjallað 
ítrekað beitt þeirri aðferð að lög-
sækja fólk, en sú aðferð er notuð 
víða í heiminum til þess að þagga 
niður umræðu. Þannig að það þarf 
að hyggja að ýmsu og má aldrei 
sofna á verðinum.“

 fridrikab@frettabladid.is

Standa vörð um réttinn til að tjá sig 
Þing alþjóðasamtaka rithöfunda, PEN, verður sett í Reykjavík í dag. Þar munu um 200 rithöfundar víðs vegar að úr heiminum ræða þau 
mál sem á samtökunum brenna. Almenningi gefst kostur á að fylgjast með pallborðsumræðum á miðvikudag og fi mmtudag, auk þess 
sem þátttakendur á þinginu munu koma fram á upplestrarkvöldum hér og hvar um bæinn í kvöld og annað kvöld.

FORSETINN  Sjón er forseti Íslandsdeildar PEN og hann segir að þótt Ísland sé 
að ýmsu leyti framarlega í tjáningarfrelsismálum megi aldrei sofna á verðinum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VANTAR ALLA DRAMATÍK  „Það jaðrar við að vera afrek að geta búið til slíka 
flatneskju úr öðrum eins efniviði,” segir Jón Viðar í dómi sínum. 

  Eitt af því 
sem hefur vakið 
athygli þeirra er 

að hér var allavega 
á tímabili í gangi 

mikil sjálfsritskoðun 
fólks sem var að tjá sig 

um samfélagsmál.
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Gildir um 
allar vörur í
versluninni!

Max er risa raftækjamarkaður í Kauptúni í Garðabæ.  
2.000 fermetrar stútfullir af sjónvörpum, 
heimilistækjum, tölvum og raftækjum fyrir 
heimilið á lægra verði !

Teningakast ræður aukaafslættinum! 
Þegar búið er að stimpla inn vörurnar færðu að kasta 
þremur teningum á Casino borðinu okkar – samtalan 
sem kemur upp er aukaafslátturinn þinn. 
Aukaafslátturinn getur orðið 3-36%

Dæmi:

 

= 30% AUKAAFSLÁTTUR

= 36% AUKAAFSLÁTTUR

= 13% AUKAAFSLÁTTUR

= 15% AUKAAFSLÁTTUR

Aðeins eitt kast á mann.

eningakast ræðueningakast ræðukastkaTeTe ur ur æðæð

MAXAÐU AFSL
ÁTTIN

N!

2 DAGAR EFTIR !2 DAGAR EFTIR !

Ef þú færð þrjá eins þá tvöfaldast afslátturinn!

Dæmi:

MAX Kauptúni 1 - Garðabæ
Sími 412 2200 - www.max.is BEINT Á MÓTI IKEA

Opið mán.- fös. kl. 11-19 
Laugardaga kl. 11-18 
Sunnudaga kl. 12-18
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BAKÞANKAR 
Sögu
Garðarsdóttur

Frægir í kast við lögin
Mel Gibson, Willy Nelson, Foxy Brown, Russell Brand, Naomi Campbell og 
Michelle Rodriguez hafa öll verið handtekin, fyrir misalvarleg brot á lögum.

RÉÐIST Á HEIMILISHJÁLPINA
 Í mars 2006 var súpermódelið Naomi 
Campbell handtekið fyrir að ráðast 
á heimilishjálp sína, Önu Scolavino, 
með farsíma. Hún var dæmd til að 
sinna fimm daga samfélagsþjónustu 
og gert að mæta á tveggja daga reiði-
stjórnunarnámskeið. 

MEÐ GRAS Í FÓRUM SÍNUM 
 Kántrísöngvarinn Willie Nelson var 
handtekinn ásamt tveimur öðrum í 
Texas í nóvember 2010 fyrir að hafa 
talsvert af maríjúana í fórum sínum. 
Handtakan kom til vegna þess að lög-
regluþjóninn fann lykt af maríjúana 
í hljómsveitarrútu söngvarans. Þetta 
var þriðja handtaka Nelsons, en hann 
hefur áður verið handtekinn fyrir að 
hafa maríjúana og ofskynjunarsveppi 
í fórum sínum.

VEITTIST 
AÐ STARFS-
MÖNNUM 
SNYRTI-
STOFU
Í febrúar 
2007 var Inga 
Marchand, 
betur þekkt 
sem rapparinn 
Foxy Brown, 
handtekin 
fyrir að hafa 
hent hárlími í 
starfsmann á 
snyrtistofu og 
veitt mótstöðu 
við handtöku. 
Á þessum tíma hafði Brown þegar 
verið gert að sækja reiðistjórnunar-
námskeið eftir að hún var handtekin 
árið 2004 fyrir að ráðast að tveimur 
naglafræðingum á snyrtistofu. Fyrir 
vikið var Brown dæmd í þriggja ára 
skilorðsbundið fangelsi. 

KEYRÐI UNDIR ÁHRIFUM
Í september 2007 var leikkonan 
 Michelle Rodriguez, best þekkt fyrir 
leik sinn í sjónvarpsseríunni Lost, 
dæmd til 180 daga fangelsisvistar fyrir 
að rjúfa skilorð frá árinu 2006, þegar 
hún var tekin fyrir að keyra undir 
áhrifum áfengis. Á Þorláksmessu sama 
ár hóf Rodriguez afplánun sína og 
eyddi 18 dögum á bak við lás og slá. 
Henni var svo sleppt sökum plássleysis 
í fangelsum vestanhafs.

HEIMILIS-
OFBELDI
Í mars 2011 
játaði Mel 
Gibson að 
hafa ráðist að 
fyrrverandi 
kærustu 
sinni, Oksönu 
Grigorieva, í 
rifrildi þeirra 
á milli. Gibson 
var dæmdur 
í þriggja 
mánaða 
skilorðsbundið 
fangelsi, í 
sálfræðimeðferð og í árs ráðgjöf hjá 
sérfræðingi um heimilisofbeldi. 

HENTI 
IPHONE Í 
GEGNUM 
RÚÐU
Uppistandar-
inn Russell 
Brand var 
handtekinn í 
New Orleans 
í Louisiana 
í mars 2012 
eftir að 
ljósmyndari 
kærði hann 
fyrir að henda 
iPhone-sím-
anum sínum í 
gegnum rúðu. Russell var handtekinn 
fyrir vikið og settur í fangelsi. Honum 
var sleppt eftir að hafa greitt 5.000 
dala tryggingu. Hann tísti síðar: 
„Síðan Steve Jobs dó get ég ekki 
afborið að menn noti iPhone nema 
af virðingu. Það sem ég gerði var af 
virðingu við Jobs.“  

 NORDICPHOTOS/AFP

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS
THIS IS US 3D         KL. 6 - 8   
JOBS                       KL. 8      /   HROSS Í OSS     KL. 6  
2 GUNS                   KL. 10.15     /   ELYSIUM            KL. 10            

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

„ÆSISPENNANDI!“
- ENTERTAINMENT WEEKLY

„HROSS Í OSS ER AFAR FRUMLEG  
   OG ÁHUGAVERÐ MYND“

THIS IS US 3D  KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 
THIS IS US 3D LÚXUS  KL. 3.30 - 5.45 
JOBS  KL. 8 - 10.40
FLUGVÉLAR 2D ÍSL TAL  KL  3.30 - 5.50 
ELYSIUM  KL. 8 - 10.25 
ELYSIUM LÚXUS KL. 10.25
PERCY JACKSON  KL. 3.20 - 5.40  
2 GUNS  KL. 8 - 10.30 
2 GUNS LÚXUS  KL. 8
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL  KL. 3.20 - 5.40 

THIS IS US 3D  KL. 5.45 - 8 - 10.15
HROSS Í OSS  KL. 6 - 8 - 10
ELYSIUM  KL. 10.20 
PERCY JACKSON  KL. 5.40 - 8  
2 GUNS  KL. 8 - 10.30  
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL  KL. 5.40 

Miðasala á: og

 -H.S., MBL

-S.B., DV

-H.K., MBL / 
MONITOR

SANNSÖGULEG MYND UM 
ÆVI STEVE JOBS STOFNANDA 
APPLE, MEÐ ASHTON KUTCHER 
Í AÐALHLUTVERKI.

JOBS 5.20, 8, 10.40
ELYSIUM 5.30, 8, 10.20
KICK ASS 2 8, 10.20
STRUMPARNIR 2 5.30 2D

T.V. - Bíóvefurinn

5%

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

VARIETY

ROGER EBERT

NEW YORK TIMES

SAN FRANCISCO CHRONICLE

COSMOPOLITAN

JULIANN GAREY / MARIE CLAIRE

S.E. FOX-TV

SCOTT MANTZ / ACCESS HOLLYWOOD

S I G H T S E E R S S I G H T S E E R S S I G H T S E E R S S I G H T S E E R S S I G H T S E E R S S I G H T S E E R S S I G H T S E E R S

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

HÆKKAÐU í viðtækinu. Settu á 87,7, 
kæri lesandi. Það er Rondó. Það er  klassísk 
stöð. Við þurfum að ákveða hluti. Það 
þarf að ákveða marga hluti. Þú þarft að 
ákveða þig. Þú tekur ekki margar ákvarð-
anir dáinn. Hvort viltu taka ákvörðun eða 
deyja? Það eru svo mörg deilumál kæri les-
andi. Svo mörg deilumál þjóðarinnar. En 
sem betur fer bara tvær leiðir, tvö lið, tvö 

orð, líf og dauði. Ein þjóð, tvær leiðir, 
margar ákvarðanir. Þetta er dauðans 
alvara. Hvort viltu hækka í viðtækinu 

eða taka ranga  ákvörðun? Ætlarðu að 
hækka í viðtækinu eða deyja?

KLASSÍSK tónlist á að óma í 
 bakgrunninum. Þú verður að finna fyrir 

 ábyrgðinni. Einn daginn deyrð þú – 
þú hlustar ekki mikið á Rondó þá. 

Ekki lesa lengra nema  ofspiluð 
sinfónía eftir dáinn mann 
glymji í bakgrunninum. Hann 
semur ekki aðra. Hækkaðu í 
viðtækinu - dauðinn er yfirvof-
andi.  Í heiminum eru óteljandi 
hlutir og óteljandi sinnum ótelj-
andi leiðir til að para þá saman 

og enn ertu ekki búinn að taka 

ákvörðun. Dauðinn nálgast. Hækkaðu í 
viðtækinu. 

HVORT viltu geta farið á spítala eða í 
Þjóðleikhúsið? Þú þarft að velja. Hvort 
viltu keyra fjórum sinnum í gegnum jarð-
göng á ári eða að barn á Suðureyri fái 
gangráð? Hvort viltu að Jón Baldvin fái 
að kenna í leikskóla eða að satýrikon deyi 
á Kringlumýrarbrautinni? Hvort viltu að 
satýrikon deyi á Kringlumýrarbrautinni 
eða lendi flugvél í Vatnsmýrinni? Hvort 
viltu að Sjón detti í sjóinn eða spili DJ-sett 
á Húkkaraballinu? Hvort viltu að Hildur 
Lilliendahl fái leggangafullnægingu eða að 
allir strákar séu neyddir grátandi í kjóla? 
Hvort viltu að Brynjar Níelsson fái að hitta 
Skoppu og Skrítlu eða að krabbameinsjúkt 
barn fái Hlaðvarpastyrk? Hvort viltu að 
Grímur Gíslason fari á spítala með hræði-
legan heilaskaða eða að þúsund börn hlæi 
í takt á Mary Poppins? Hvort viltu hvítvín 
með humrinum eða mjólk í kaffið? Hvort 
viltu flóa mjólk eða virkja á? Hvort viltu 
mjólk eða deyja? Hvort viltu hækka í við-
tækinu eða deyja? Hækkaðu í viðtækinu, 
kæri lesandi, í guðs bænum, hækkaðu í 
viðtækinu.

Þú gerir lítið dáinn
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Rapparinn A$AP Rocky hefur 
verið ákærður fyrir að slá kven-
kyns aðdáanda ítrekað utan 
undir. Konan var í hópi  áhorfenda 
á tónlistarhátíðinni Made in 
America í Fíladelfíu í Banda-
ríkjunum, þar sem Rocky kom 
fram. 

Konan heldur því fram að hann 
hafi slegið sig þegar hann  labbaði 
í gegnum áhorfendaþvöguna 
og að hún hafi orðið mjög rauð 
í framan. Rocky undirbýr sig 
þessa stundina undir útgáfu nýrr-
ar plötu sem er væntanleg í versl-
anir 15. október næstkomandi. 

Sló áhorfanda 
utan undir

ÁKÆRÐUR  Kona sem var í hópi 
áhorfenda á tónleikum rapparans A$AP 
Rocky hefur kært hann fyrir að hafa 
slegið sig utan undir.  
 NORDICPHOTOS/GETTY

Jack Osbourne og eiginkona hans 
Lisa tilkynntu fylgjendum sínum 
á Twitter sorgarfréttir. 

„Ég hef ekki þorað að segja 
frá þessu og þurfti smá tíma en 
við Jack misstum barnið okkar 
í  síðustu viku. Þetta er það 
 erfiðasta sem við höfum þurft 
að takast á við. Það eina sem við 
getum gert er að treysta guði,“ 
sagði Lisa meðal annars. 

Osbourne og Lisa eiga eitt barn 
fyrir en þau giftu sig árið 2012.  

Misstu fóstur 

ERFITT  Jack Osbourne og Lisa Steely 
misstu fóstur í síðustu viku. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Bandaríski uppistandarinn Bill 
Burr kemur fram í Silfurbergi í 
Hörpu 15. desember. Auk uppi-
standsins hefur hann leikið í 
sjónvarpsþáttaröðinni vinsælu 
Breaking Bad. Einnig lék hann 
í nýjustu mynd Söndru Bullock, 
The Heat. Aðrar myndir á feril-
skrá hans eru Date Night og 
Stand Up Guys.

Hinn 45 ára Burr kemur frá 
Massachusetts. Hann kemur 
fram á rúmlega 150 uppistands-
sýningum á hverju ári og hefur 
einnig farið með gamanmál í 
spjallþáttum Davids Letterman 
og Conans O´Brien.  

Bill Burr með 
uppistand

BURR  Bill Burr verður með uppistand í 
Hörpu í desember.  NORDICPHOTOS/GETTY

„Þetta verða mjög flottir tónleikar,“ 
segir Friðgeir Bergsteinsson, einn 
af skipuleggjendum tónleikanna Þú 
getur sem haldnir verða í Hörpu 
þann 15. september. Fjölmargir lista-
menn koma fram á tónleikunum, til 
dæmis hljómsveitin Nýdönsk, Páll 
Óskar, Regína Ósk og stórsöngvarinn 
 Kristján Jóhannsson.

Tónleikunum er ætlað að styrkja 
Þú getur, en það er styrktarsjóður 
fyrir fólk sem lent hefur í áföllum 
eða á við geðræn veikindi að stríða. 
 Aðspurður segir Friðgeir mikla 
vinnu liggja að baki skipulagningu 

tónleikanna. „Þetta er búin að vera 
mikil vinna og við gætum ekki gert 
þetta ef við  hefðum ekki fengið hjálp 
frá þessum frábæru listamönnum sem 
koma fram,“ segir hann og bætir við: 
„Þetta eru fimmtu tónleikarnir sem 
eru haldnir. Árið 2011 voru haldnir 
styrktartónleikar sem gengu ótrú-
lega vel og voru meðal annars sýndir 
í sjónvarpi. Heiðursgestur árið 2011 
var frú Vigdís Finnbogadóttir og er 
hún einnig verndari tónleikanna í ár.“ 
segir Friðgeir. 

Miðasala er í gangi á Midi.is og 
Harpa.is.  - glp

Nýdönsk og Páll Óskar á styrktartónleikum
Fjöldi tónlistarmanna leggur góðu málefni lið á styrktartónleikum sem verða haldnir í Hörpu í september. 

SKIPULEGGUR TÓNLEIKA  Friðgeir 
Bergsteinsson skipuleggur tónleika til 
styrktar Þú getur.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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  Þetta er 
búin að vera mikil 

vinna og við 
gætum ekki gert 

þetta ef við 
hefðum ekki 

fengið hjálp frá 
þessum frábæru 

listamönnum sem 
koma fram.
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Flestir muna væntanlega hvar þeir 
voru föstudagskvöldið 6. september. 
Þeir sömu munu muna það eftir fimm 
ár, tíu ár og líklega allt þar til þeir 
yfirgefa þennan heim. Mark Jóhanns 
„Bern“ Guðmundssonar í viðbótar-
tíma var sögulegt fyrir margra hluta 
sakir. Fyrsta þrenna karlalandsliðs-
manns í keppnisleik, glæstasta endur-
koma íslensks knattspyrnulandsliðs 
og landsliðið er fyrir vikið í dauðafæri 
að komast í umspil stórmóts. Eitthvað 
sem hefur aldrei tekist.

Á hinn bóginn verður að hafa það 
í huga að stigið í Sviss er bónusstig. 
Fyrir leikinn voru allir meðvitaðir um 

að mestu máli skipti að hirða sex stig 
úr heimaleikjunum gegn Albaníu og 
Kýpur. Misstígi okkar menn sig í leikj-
unum tveimur verður þýðing stigsins 
ótrúlega og yndislega í Bern lítið.

Ef Íslendingar fylla ekki 
Laugardalsvöllinn á morgun þá er 
eitthvað mikið að. Það er óskiljanlegt 
ef einhverjir af þeim sem misstu 
sig í gleðinni á föstudagskvöldið 
ætla ekki að gera allt sem í þeirra 
valdi stendur til að tryggja sér miða 
á leikinn. Með sigri taka strákarnir 
okkar risaskref í átt að farseðli til Ríó. 
Eitthvað sem ekki hefur mátt láta sig 
dreyma um síðan Ísland tók fyrst þátt 

í undankeppni fyrir HM 1958. En það 
er ekki nóg að mæta á völlinn.

Tíu þúsund manns geta svo 
sannarlega orðið tólfti maður Íslands 
gegn Albönum. En aðeins ef við 
Íslendingar getum skriðið úr skelinni 
okkar og þorað að kalla og klappa og 
standa undir þeirri ábyrgð sem fylgir 
því að vera stuðningsmaður. Ef það 
þarf einn eða tvo drykki til þá verður 
bara að hafa það.

Þrátt fyrir fullyrðingar um annað 
er vel hægt að skapa geðveika 
stemmningu á Laugardalsvellinum. 
Allir vilja hlaupabrautina burt en 
hún verður ekki fjarlægð fyrir 

Albaníuleikinn. Við getum gefið tóninn 
strax í byrjun. Syngjum þjóðsönginn 
hátt og snjallt, trúleysingjar geta 
sungið „lala“ með laginu í stað texta 
þeirra guðhræddu, og hristum þannig 
úr okkur sviðsskrekkinn í stúkunni. 
Minnum svo okkar menn á það allar 
mínúturnar níutíu að þeir eigi okkur 
að. „Stuðningur áhorfenda skiptir 
máli“ er þreyttur frasi en eins og 
flestir þeir þreyttu er hann sannur . 
Það væru forréttindi að geta yfirgefið 
Laugardalsvöll eftir sigur á Albaníu 
annað kvöld og hugsað: „Ég lagði mitt 
af mörkum“.

UTAN VALLAR KOLBEINN TUMI DAÐASON kolbeinntumi@frettabladid.is

MÆTUM OG STYÐJUM

Lars Lagerbäck, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, 
var spurður út í það á blaðamannafundi í gær hvort að 
endurkoman á móti Sviss væri sú eftirminnilegasta á 
þjálfaraferlinum.  

„Ég hef verið heppinn og fengið að upplifa marga 
skemmtilega fótboltaleiki með mínum liðum en þegar kemur 
að eftirminnilegustu endurkomunum þá man ég bara eftir 
einum leik sem kemst í flokk með leiknum á móti Sviss. Sví-
þjóð mætti þá Tyrklandi á útivelli í undankeppni HM 2002 
og við náðum að tryggja okkur sigur með tveimur mörkum á 
síðustu fjórum mínútunum,“ sagði Lars Lagerbäck. 

Tyrkir komust yfir með marki Hakan Sukur á 51. mínútu 
en Henrik Larsson jafnaði á 87. mínútu og Andreas Anders-
son skoraði sigurmarkið í uppbótartíma. Þessi úrslit áttu 
mestan þátt í því að Svíar unnu riðilinn og komust beint á 
HM. 

Bara einn í fl okki með leiknum í Sviss

KRAFTAVERKASTIG     
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

3 STIG

3 STIG 1 STIG

3 STIG

3 STIG
2-0 sigur á Noregi á 
Laugardalsvelli. Kári 
Árnason og Alfreð Finn-
bogason skoruðu mörk 
íslenska liðsins í fyrsta 
sigri á Noregi síðan 
1987.

0 STIG0 STIG
0-1 tap fyrir Kýpur á útivelli. Sigurmark 
Kýpur kom á 57. mínútu en Alfreð Finnbogason 
skaut í slána í seinni hálfleik. Sölvi Geir Ottesen 
fékk rautt spjald á 86. mínútu.

3 STIG
2-1 sigur á Albaníu á útivelli. 
Birkir Bjarnason skoraði fyrra 
markið á 18. mínútu en Gylfi 
Þór Sigurðsson skoraði sigur-
markið beint úr aukaspyrnu á 81. 
mínútu.

0 STIG0 STIG
0-2 tap fyrir Sviss á heimavelli. 
Svisslendingar skoruðu mörkin sín á 66. 
og 79. mínútu en landsliðsfyrirliðinn Aron 
Einar Gunnarsson var í banni í leiknum.

3 STIG
2-1 sigur á Slóveníu 
á útivelli. Íslenska 
liðið lenti 1-0 undir á 
34. mínútu en Gylfi 
Þór Sigurðsson jafnaði 
með skoti beint úr 
aukaspyrnu á 55. 
mínútu og skoraði 
síðan sigurmarkið á 78. 
mínútu eftir sendingu 
frá varamanninum Eiði 
Smára Guðjohnsen.

0 STIG0 STIG
2-4 tap fyrir Slóveníu á heimavelli. 
Íslenska liðið komst í 2-1 eftir 26 mínútna 
leik en Slóvenar jöfnuðu fyrir hálfleik og 
skoruðu síðan tvö mörk í seinni hálfleik. 
Landsliðsfyrirliðinn Aron Einar Gunnars-
son fór meiddur af velli í upphafi seinni 
hálfleiks.

1 STIG
4-4 jafntefli við Sviss á útivelli. Íslenska 
liðið komst í 1-0 eftir 3. mínútur en lenti 
svo 1-4 undir. Strákarnir skoruðu þrjú 
mörk á síðustu 34 mínútunum og tryggðu 
sér stig. Jóhann Berg Guðmundsson 
skoraði þrennu og Kolbeinn Sigþórsson 
minnkaði muninn í 2-4 með baráttumark 
sem kveikti í íslenska liðinu. 

FÓTBOLTI „Ég reyni mitt besta 
til að vera klár því þetta er 
gríðarlega mikilvægur leikur og 
ég vil fá að vera hluti af þessu. 
Ég ætla samt ekki að taka neina 
heimskulega sjensa,“ sagði 
Alfreð Finnbogason í gær en 
hann var ekki með íslenska liðinu 
í 4-4 jafntefli á móti Svis. 

Alfreð er að jafna sig eftir 
tábrot. „Þetta verður betra með 
hverjum deginum. Það er alltaf 
hætta að maður verði lengur frá 
ef að það er stigið á þetta. Ég er 
hæfilega bjartsýnn að geta tekið 
einhvern þátt í leiknum á þriðju-
daginn,“ sagði Alfreð í gær. 

Alfreð var á bekknum á móti 
Sviss en það var ákveðið fyrir 
leik að hann myndi ekki spila. 

„Jói var labbandi á vatni í 
leiknum þannig að það var gott 
að hann reddaði okkur undir 
lokin,“ sagði Alfreð sem var 
áberandi í fagnaðarlátunum eftir 
jöfnunarmark Jóhanns Berg. 

„Ég var ekkert meiddur þegar 
ég spretti á móti honum í lokin. 
Menn voru bara að missa sig í 
gleðinni þegar Jói jafnaði enda 
var 4-1 hálfvonlaus staða,“ sagði 
Alfreð. - óój

Jói labbaði á 
vatni í Sviss

FAGNAÐARLÆTIN  Alfreð Finnbogason 
og Jóhann Berg Guðmundsson fagna 
jöfnunarmarkinu í Sviss.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Frammistaða Jóhanns 
Berg Guðmundssonar á móti 
Sviss var svo sannarlega á milli 
tannanna á fólki um helgina enda 
engin venjuleg þrenna á ferðinni 
– þrjú stórglæsileg mörk á útivelli 
á móti einu sterkasta landsliði 
 Evrópu í dag.

Jóhann Berg spilaði að þessu 
sinni á hægri kantinum þrátt 
fyrir að vera örfættur og nýtti 
sér það eins og Arjen Robben 
er þekktur fyrir hjá Bayern 
 München. „Það var ákveðin taktík 
sem Lars ákvað og hann 
fær hrós fyrir það. 

Þetta hjálpaði 
mér mikið. Ég er 
með ágætis vinstri 
fót og það er gott 

að gera komið inn 
að markinu og 
 skotið. Það heppnað-
ist mjög vel,“ sagði 

Jóhann Berg sem var 
fyrir leikinn aðeins 
búinn að skora 1 mark 
í 25 landsleikjum. 

 - óój

Alveg eins og 
Arjen Robben

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen átti 
enn eina flotta innkomu af bekknum 
þegar hann spilaði seinni hálfleikinn í 
endurkomusigrinum í Sviss. 

„Þetta var sérstakur leikur og það er 
gaman að hafa tekið þátt í þessu. Það var 
ótrúlegt hvernig þetta þróaðist allt saman. 
Þetta er það magnaðasta sem ég hef upp-
lifað með landsliðinu. Við sýndum mikinn 
karakter að hafa komið til baka á móti svona 
sterku liði á útivelli,“ sagði Eiður Smári en 
hvað fannst honum hann koma með inn í 
íslenska liðið í seinni hálfleiknum í Sviss.

„Mér fannst ég ekkert spila neitt sér-
staklega vel og þetta var ekki einn af mínum 
bestu landsleikjum. Ég kom kannski með 

aðeins meiri ró á boltann og ég held að 
menn í kringum mig hafi róast aðeins líka. 
Við náðum að halda boltanum betur innan 
liðsins. Ég reyndi að finna mér stöðu sem 
opnaði meira fyrir aðra og kom kannski með 
aðeins meira sjálfstraust inn í liðið í seinni 
hálfleik,“ segir Eiður.

En á hann ekki að kom inn í byrjunarliðið 
á móti Albaníu? „Ég læt bara aðra dæma um 
það. Ég er bara hérna og ég er klár. Þetta er 
í rauninni ekkert mál. Ég hef notið þess að 
koma inn á í síðustu landsleikjum og það 
hefur gengið nokkuð vel. Það er bara gaman 
af þessu. Svo mega bara aðrir dæma um það 
hvort ég eigi að byrja eða ekki,“ segir Eiður 
Smári. - óój

Ég hef notið þess að koma inn á í síðustu landsleikjum

FÓTBOLTI Ævintýralegt jafnt-
efli íslenska karlalandsliðsins á 
Stade de Suisse í Bern á föstu-
dagskvöldið kveikti heldur betur 
von hjá íslensku þjóðinni um að 
íslensku strákarnir ætli að vera 
með í baráttunni um sæti á HM 
í Brasilíu. Til þess þurfa þeir að 
fara ná góðum úrslitum í tveim-
ur leikjum í röð og geta byrjað 
á nýrri hefð með því að vinna 
Albani á Laugardalsvellinum 
annað kvöld. 

Íslenska liðið hefur leikið sjö 
leiki í riðli sínum í undankeppn-
inni og hingað til hefur reglan 
verið sú að liðið hefur tapað í 
næsta leik á eftir sigurleik. Liðið 
vann Noreg á heimavelli í sept-
ember 2012 en tapaði svo á Kýpur 
fjórum dögum síðar. Sömu sögu 

var að segja af leikjum liðsins í 
október í fyrra þegar liðið vann 
fyrst frábæran sigur í Albaníu 
en tapaði svo á heimavelli á móti 
Sviss í næsta leik sem var fjórum 
dögum síðar. Síðustu tveir leikir 
liðsins fyrir leikinn á móti Sviss 
voru við Slóvena. Ísland vann 
fyrst í Slóveníu í mars en tapaði 
svo fyrir Slóvenum á heimavelli 
í júní. 

„Við erum ennþá pínu sveiflu-
kenndir en við eigum ekki að vera 
hræddir við að hafa náð góðum 
úrslitum. Við eigum bara að 
fylgja því eftir og við fáum núna 
frábært tækifæri til þess,“ sagði 
Eiður Smári Guðjohnsen.  

Íslenska liðið hefur fengið á sig 
átta mörk í síðustu tveimur leikj-
um og það er eitthvað sem þarf að 

breytast ef liðið á að fá eitthvað út 
úr næstu leikjum.

„Við eigum ennþá möguleika 
og við verðum bara að nýta þetta 
tækifæri. Við erum búnir að 
klikka á nokkrum dauðafærum 
eins og á móti Slóveníu og í Kýp-
urleiknum sem var mjög dýr,“ 
segir Kári Árnason.

Alfreð Finnbogason vonast til 
að geta hjálpað liðinu að ná stig-
um í öðrum leiknum í röð. 

„Það er kominn tími til að 
breyta þessu. Við erum ekkert 
að missa okkur yfir þessum leik 
í Sviss enda fengum við bara eitt 
stig. Við stefnum bara á sigur á 
Albaníu hérna og ef það tekst þá 
erum við komnir enn á aftur í 
frábæra stöðu. Við viljum vinna 
þessa heimaleiki og það er gríð-

arlega mikilvægt fyrir okkur,“ 
sagði Alfreð Finnbogason.

Jóhann Berg Guðmundsson 
var hetja íslenska liðsins í Bern 
og skoraði þrennu sem fær jafn-
vel sérkafla í sögu íslenska lands-
liðsins. 

„Það var kannski kominn tími á 
þessi mörk og gaman að þau komu 
á útivelli á móti Sviss. Þetta stig 
getur skipt gríðarlega miklu máli 
en enn mikilvægara er að ná í 
þrjá punkta á þriðjudaginn,“ sagði 
Jóhann Berg Guðmundsson.

Árangur íslenska liðsins á úti-
velli hefur verið frábær (7 af 10 
stigum liðsins) en nú bíða liðsins 
tveir gríðarlega mikilvægir heima-
leikir í röð og því kominn tími til 
að fara safna stigum á Laugardals-
vellinum.  ooj@frettabladid.is

Tími fyrir tvö góð úrslit í röð
Það hafa svo sannarlega skipst á skin og skúrir hjá íslenska karlalandsliðinu í fótbolta í undankeppni HM í 
fótbolta. Strákarnir þurfa að brjóta hefðina til þess að halda HM-dramnum á lífi  annað kvöld.



STYÐJUM VIÐ BAKIÐ Á STRÁKUNUM!

ALLIR Á LAUGARDALSVÖLLINN!
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UNDANKEPPNI HM 2014

    Í ÞÍNUM 
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Stöndum saman 
gegn einelti

forsala á midi.is 

FULLT VERÐ (þrjú svæði): 

4.000 kr, 3.000 kr og 2.000 kr 
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3.500 kr, 2.500 kr og 1.500 kr 

 

50% afsláttur af fullu verði 

fyrir 16 ára og yngri



DAGSKRÁ
9. september 2013  MÁNUDAGUR

ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

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

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

17.20 Fæturnir á Fanneyju
17.32 Spurt og sprellað 
17.38 Töfrahnötturinn 
17.52 Engilbert ræður 
18.00 Skoltur skipstjóri 
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Doktor Ása 
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Undur lífsins–  
Stærðin skiptir máli 
21.05 Glæður (5:6) (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. Í bakgrunni sögunnar eru ýmis 
 stórtíðindi sem urðu í bresku þjóðlífi á 
þessum tíma. Það kemur ekki í ljós fyrr 
en í lokaþættinum hvert þeirra það var 
sem dó svo að áhorfendur geta reynt 
að geta sér til um það meðan sögunni 
vindur fram. Meðal leikenda eru Claire 
Foy, David Gyasi, Sam Claflin, Lindsay 
 Duncan, Juliet Stephenson, Michael 
 Kitchen og Tamsin Grieg. 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir
22.20 Vörður laganna (Copper)   
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
barna.
23.05 Þögnin 
00.05 Kastljós
00.35 Fréttir
00.45 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.35 Everybody 
Loves Raymond
08.00 Cheers
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.35 Judging Amy
16.20 Secret Street Crew
17.10 Top Gear
18.00 Dr. Phil
18.40 Happy Endings
19.05 Everybody 
Loves Raymond
19.30 Cheers
19.55 Rules of Engagement
20.20 Kitchen Nightmares 
21.10 Rookie Blue 
22.00 CSI: New York 
22.50 CSI: New York 
23.30 Law & Order: 
Special Victims Unit 
00.15 Rookie Blue 
01.05 Addicted to Tattoos
01.55 Pepsi MAX tónlist

06.00 Eurosport 09.00 Opna breska meistara-
mótið 2013 18.00 Golfing World 18.50 PGA 
Tour - Highlights 19.45 THE PLAYERS Official 
Film 2013 20.35 US Open 2008 - Official Film 
21.35 Inside the PGA Tour 22.00 Golfing World 
22.50 Champions Tour - Highlights 23.45 
Eurosport

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Barna-
efni Stöðvar 2, Stubbarnir, Villingarnir, 
 Bardagauppgjörið
08.10 Malcolm In the Middle  
08.30 Ellen  
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors  
10.15 Wipeout  
11.00 I Hate My Teenage Daughter  
11.25 New Girl  
11.50 Falcon Crest  
12.35 Nágrannar
13.00 Perfect Couples  
13.25 So You Think You Can Dance  
14.45 ET Weekend
16.00 Villingarnir  
16.25 Ellen  
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar  
17.57 Simpson-fjölskyldan  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag 
19.11 Veður  
19.20 Ástríður  
19.45 The Big Bang Theory  
20.05 Um land allt
20.30 Nashville  (12:21)
21.15 Suits  (7:16) 
22.00 The Newsroom  (8:9)
22.55 The Untold History of The 
United States  (3:10) 
23.55 The Big Bang Theory  
00.20 Mike & Molly  
00.40 How I Met Your Mother  
01.05 Orange is the New Black  
02.00 Veep  
02.25 The Midnight Meat Train
04.00 Nashville  
04.45 I Hate My Teenage Daughter  
05.10 Simpson-fjölskyldan  
05.35 Fréttir og Ísland í dag  

10.40 Mr. Popper‘s Penguins  
12.15 Shakespeare in Love  
14.15 We Bought a Zoo  
16.15 Mr. Popper‘s Penguins  
17.50 Shakespeare in Love  
19.55 We Bought a Zoo 
22.00 Extremely Loud and Incredibly 
Close 
00.10 Ray  
02.40 Saving God  
04.20 Extremely Loud and Incredibly 
Close  

17.55 Strákarnir  
18.20 Friends 
18.45 Seinfeld 
19.10 The Big Bang Theory  
19.35 Modern Family 
20.00 Sjálfstætt fólk  
20.25 Eldsnöggt með Jóa Fel 
21.00 The Practice  
21.45 Without a Trace  
22.30 Cold Case  
23.15 Sjálfstætt fólk 
23.45 Eldsnöggt með Jóa Fel  
00.15 The Practice  
01.00 Without a Trace  
01.45 Cold Case  
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví 

15.00 Þýski handboltinn. Hamburg 
- Kiel 
16.20 Brasilía - Ástralía 
18.05 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur  
18.35 Heimildarmynd um Guðmund 
Steinars  
19.40 England - Moldavía  
21.20 Þór:KA - Afturelding 
23.00 Keflavík - Stjarnan 
00.40 Pepsí-mörkin 2013  

17.45 Ensku mörkin - úrvalsdeildin  
18.40 Premier League World  
19.10 Crystal Palace - Sunderland  
20.50 Ensku mörkin - úrvalsdeildin  
21.50 Football League Show 2013:14  
22.25 Arsenal - Aston Villa 

17.30 The Lying Game  
18.15 Suburgatory 
18.40 Neighbours from Hell 
19.00 Celebrity Apprentice 
20.25 It‘s Love, Actually  
20.45 Mindy Project 
21.10 Graceland  
21.55 Justified  
22.45 Mildred Pierce  
23.50 Arrow  
00.35 Celebrity Apprentice 
02.00 It‘s Love, Actually 
02.20 Mindy Project  
02.45 Graceland 
03.30 Justified  
04.20 Tónlistarmyndbönd frá 
 Popptíví 

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Golf fyrir alla 21.00 
Eldhús meistaranna 21.30 Græðlingur 

08.00 Svampur Sveinsson   08.22 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 08.44 Doddi litli og 
Eyrnastór 08.55 Rasmus Klumpur og félagar   
09.00 Latibær   09.24 Strumparnir  09.49 
Hvellur keppnisbíll 10.00 Lukku láki 10.24 
Ofurhundurinn Krypto  10.46 Skoppa og Skrítla 
11.00 Könnuðurinn Dóra 11.24 Áfram Diego, 
áfram! 11.48 Elías  12.00 Svampur Sveinsson 
 12.22 Mörgæsirnar frá Madagaskar  12.44 
Doddi litli og Eyrnastór  12.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  13.00 Latibær 13.24 Strumparnir 
 13.49 Hvellur keppnisbíll 14.00 Lukku láki 
14.24 Ofurhundurinn Krypto  14.46 Skoppa og 
Skrítla 15.00 Könnuðurinn Dóra  15.24 Áfram 
Diego, áfram!  15.48 Elías 16.00 Svampur 
Sveinsson  16.22 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 16.44 Doddi litli og Eyrnastór  16.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  17.00 Latibær  17.24 
Strumparnir  17.49 Hvellur keppnisbíll 18.00 
Lukku láki 18.24 Ofurhundurinn Krypto  18.46 
Skoppa og Skrítla 19.00 Astro boy  

Stöð 2 kl 22.00
The Newsroom
Önnur þáttaröðin af þessum 
mögnuðu og dramatísku 
þáttum sem gerast á 
kapalstöð í Banda-
ríkjunum og skarta 
Jeff  Daniels í hlut-
verki fréttalesara 
 stöðvarinnar.

X-ið kl. 07.00
Harmageddon
Harmageddon er útvarpsþáttur sem 
tekur púlsinn á öllu því 
helsta sem gerist í þjóð-
félaginu.  Harmageddon 
er eins alvarlegur og 
hann er fyndinn og 
við mælendur og 
umræðuefni þáttarins 
eru allt milli himins 
og jarðar. 

Glæður 
RÚV KL 21,05 Breskur myndafl okkur 
um sjö vini í London sem leigðu saman 
íbúð á námsárum sínum á sjöunda ára-
tugnum. Við hefj um leikinn árið 2012 
við jarðarför eins úr hópnum og síðan er 
stiklað á stóru í lífi  sjömenninganna frá 
1965 til okkar daga. 

SUITS
STÖÐ 2 KL 21.15 Þriðja þáttaröðin  um 
hinn eitursnjalla Mike Ross, sem áður 
fyrr hafði lifi brauð sitt af því að taka 
margvísleg próf fyrir fólk gegn greiðslu. 
Lögfræðingurinn harðsvíraði Harvey 
Specter kemur auga á kosti kauða og út-
vegar honum vinnu á lögfræðistofunni.

KITCHEN NIGHTMARES
STÖÐ 2 KL 20.20  Flestum er meinilla 
við matreiðslumanninn Gordon Ramsey 
enda með dónalegri mönnum. Það 
breytir því ekki að hann er einn besti 
kokkur veraldar og veit hvað þarf til 
að reka góðan veitingastað. Í þessum 
þáttum fylgjumst við með snilli hans 
og vanhæfni veitingahúseigendanna.

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.

DAGSKRÁ
9. september 2013  MÁNUDAGUR

Í KVÖLD

9,4 6,7TV.COM 6,98,8



- örugg bifreiðaskoðun um allt land
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Mundu að 
aftasti stafurinn í 
bílnúmerinu þínu 

táknar þann mánuð 
sem mæta á með 

bílinn í skoðun. 

GÓÐ ÞJÓNUSTA 
OG HAGSTÆÐ KJÖR Á SKOÐUNUM

LUKKULEIKUR 
Komdu með bílinn í skoðun og 

freistaðu gæfunnar í Lukkuleik okkar. 
Eldsneytisvinningur að upphæð 

kr. 25.000 dreginn út í hverri viku.

Ekki klikka á skoðun!

SEPT.
SKOÐUNARMÁN

Örugg bifreið tryggir betri akstur

VEIST ÞÚ HVAR MYNDIN ER TEKIN? 
Myndin hér að ofan er samsett og tekin á tvemur stöðum. Veist þú hvaða staðir það eru? 

Reyndu á kunnáttu þína og berðu saman við rétt svar sem þú finnur á www. frumherji.is/kynningarefni

LUKKULEIKUR

Reyn

Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is
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„Í síðasta skipti sem ég talaði við 
föður minn lofaði ég honum því að 
þegar hann væri búinn að ná sér 
af veikindum sínum myndum við 
hjóla frá Berlín, þar sem ég bjó á 
þeim tíma, til Kölnar, en hann var 
þaðan. Þetta ætluðum við að gera 
sumarið 2013 en faðir minn lést 
í lok ársins 2011. Ég ákvað samt 
að láta verða af ferðinni en gera 
meira úr henni og enda í París,“ 
segir Sverrir Rolf Sander sál-
fræðinemi, sem hjólaði frá Berlín 
til Parísar í minningu föður síns. 
Hann hjólaði í gegnum fjögur lönd 
og að ferðinni lokinni hafði hann 
lagt alls 1.262 kílómetra að baki. 

Sverrir hóf ferðalagið þann 25. 
ágúst og lauk henni í París þann 
2. september. Hann reyndi eftir 
fremsta megni að halda sig á mal-
bikuðum vegum en  viðurkennir 
að það hafi ekki  alltaf  tekist. „Ég 
hafði búið til grófa áætlun áður 
en ég fór af stað en hún gekk ekki 
 alltaf upp þegar á hólminn var 
komið vegna  minniháttar mistaka, 
lélegra merkinga og  lokaðra vega. 
Þetta var  meiriháttar ævintýri en 
það komu  auðvitað  stundir þar sem 
ég týndist eða  ekkert gekk upp og 
þá langaði mig mest að kasta hjól-
inu frá mér og fara á næsta hótel. 
En mestallan tímann leið mér vel 
og ég naut  ferðarinnar,“ útskýrir 
hann.

Aðspurður segist Sverrir vera 
tiltölulega nýbyrjaður að stunda 
hjólreiðar, og þá vegna flutninga 
sinna til Berlínar. „Þegar ég var 
yngri lenti ég í alvarlegu hjólreiða-
slysi og var það hjálmurinn sem 
kom í veg fyrir að verr fór. Í kjöl-
farið hjólaði ég nánast ekki neitt 
og það var ekki fyrr en ég flutti til 
Berlínar árið 2010 að ég byrjaði að 
hjóla aftur. Í Berlín er einkabíllinn 
munaður en ekki nauðsyn og þar 
fór áhugi minn vaxandi, enda var 
hjólið orðið minn aðalferðamáti 
og að auki hagkvæm og frábær 
líkams rækt.“

Einn af bestu vinum Sverris tók 
á móti honum við lok  ferðarinnar, 

en henni lauk við Sigur bogann í 
París. Hann hefur notið lífsins 
í borginni undanfarna daga en 
kveðst hlakka til heimkomunnar. 
„Það verður gott að koma heim og 
fá tækifæri til að deila öllum ævin-
týrunum með vinum og vanda-
mönnum.“

Hann vonar að hjólreiðatúrinn 
hafi verið sá fyrsti af mörgum en 
hyggst hafa dagleiðirnar styttri 
í næsta sinn. „Ég ætla að reyna 

að njóta mín meira í næstu ferð 
og hjóla færri kílómetra á degi 
 hverjum,“ segir hann að lokum.

 sara@frettabladid.is

Langaði stundum að 
kasta frá sér hjólinu
Sverrir Rolf Sander hjólaði 1.262 kílómetra frá Berlín til Parísar. Hann segir 
 ferðina hafa verið mikið ævintýri þótt hann hafi  stundum helst viljað hætta. 

FERÐALOK  Sverrir Rolf Sander lauk hjólreiðaferðalagi sínu við Sigurbogann í París. 
Hann hafði þá hjólað 1.262 kílómetra frá Berlín.  MYND/ÚR EINKASAFNI

„Í dag er það klárlega nýja lagið frá 
Katy Perry sem heitir Roar. Set það 
í loftið á Bylgjunni og hækka í botn 
í stúdíóinu.“
Ívar Guðmundsson, útvarpsmaður á 
Bylgjunni.

MÁNUDAGSLAGIÐ 

„Já það er von á öðru barni. Það 
er búið að vera mikið að gera 
hjá okkur og ákváðum við því að 
ég tæki það næsta. Við megum 
engan tíma missa,“ segir Helgi 
Hrafn Jónsson tónlistarmaður 
hlæjandi þegar blaðamaður spyr 
út í mynd sem birtist í danska 
fréttamiðlinum Metro Express 
fyrir stuttu. Myndin er af Helga 
Hrafni og danskri konu hans, Tinu 
Dickow, og er Helgi með maga út 
í loftið. „Ástæða myndarinnar var 
sú að við þurftum að færa tón-
listarferðalag okkar í Danmörku 
og urðum því að tilkynna komu 
barnsins.“ Fyrir á parið þrettán 
mánaða dreng. 

Tine Dickow er þekkt nafn í 
tónlistarheiminum í Danmörku 
en hún er söngkona og  lagasmiður 
og hefur selt yfir 300.000  plötur. 
Helgi Hrafn segir Tinu vera 
ánægða á Íslandi og að hún sé nú 
að læra íslensku. „Ég er  íslenskur 
og mig langar að búa á Íslandi. 
Hún er bara svo góð við mig og 
langar að búa þar sem ég vil búa. 
Við erum reyndar töluvert í Dan-
mörku því við ferðumst mikið.“ 

Parið samdi nýverið tónlist fyrir 
danska kvikmynd og fljótlega 
 hefjast upptökur á nýjum plötum 
fyrir þau bæði en Helgi Hrafn 
segir sérstaklega gott að vinna að 
tónlistinni í friði hér á landi. -  mmm

Óléttur tónlistarmaður í Metro
Helgi Hrafn Jónsson og söngkonan Tina Dickow eiga von á barni á næsta ári. 

LIFA OG VINNA SAMAN  Helgi Hrafn 
Jónsson og Tina Dickow búa á Íslandi 
og vinna að tónlist saman. 

Ferð Sverris:
Hófst í Berlín og lá í gegnum 
Þýskaland, Holland, Belgíu 
og Frakkland. Tók alls níu 
daga og lauk í París.

„Við hjá Elite finnum fyrir mikl-
um áhuga hjá strákum sem 
vilja taka þátt og margir for-
eldrar hafa haft samband við 
okkur, þar sem þeir vilja vita 
um hvað keppnin snýst,“ segir 
Margrét Jónsdóttir hjá fyrir-
sætumboðsskrifstofunni Elite á 
Íslandi. Elite Model Look, leitin 
að næstu ofurfyrirsætu, verður 
haldin þann 26. september næst-
komandi. Keppnin er stærsta fyr-
irsætukeppni í heimi og býðst nú 
 íslenskum strákum tækifæri til 
þátttöku. 

Spurð út í af hverju strákar fái 
fyrst núna tækifæri til þess að 
taka þátt segir Margrét að það 
sé fyrst og fremst markaður-
inn sem hafi þarna áhrif. Eftir-
spurn eftir karlkyns fyrir sætum 
er miklu minni en eftir stúlkum. 
Tækifærin eru þó víða og á Ind-
landi er mikil eftirspurn eftir 
karlfyrirsætum. Fyrirsætan 
Adam Karl Helgason segist hafa 
dottið í lukkupottinn þegar hann 
fékk boð um að starfa á Indlandi.

„Þetta er ótrúlega spennandi 
þar sem ég hef aldrei gert svona 

áður. Mér finnst ég vera rosalega 
 heppinn og ég mæli með 
að strákar láti á þetta 
reyna, það er um að 
gera að prófa eitthvað 
nýtt. Ég fór í eina 
prufu og daginn eftir 
var ég á leiðinni til 
Indlands,“ segir 
Adam Karl, 
sem hóf störf 
sem fyrir-
sæta í  byrjun 
sumars.

  - áo

Strákar með í keppninni í ár
Margrét Jónsdóttir hjá Elite á Íslandi segir mörg tækifæri fyrir karlfyrirsætur.

HVETUR STRÁKA TIL ÞÁTT-
TÖKU Í MÓDELKEPPNI  Margrét 
Jónsdóttir hjá Elite á Íslandi 
segir að mikil eftirspurn sé eftir 
karlfyrirsætum.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ADAM KARL HELGASON
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Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar 
núna á www.stod2.is/vild

35% afsláttur af matseðli 
ef verslað er fyrir 2.000 kr. 

eða meira. 
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Útsala á stangveiðivörum  
5. til 15. september

Komdu núna 
og gerðu góð kaup

Útsala



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Ekki lengur ein og útskúfuð 
2 Hafa femínistar eyðilagt fegurðar-

samkeppnir?
3 Tengdasonur Bjarna Ben kjörinn 

formaður SUS
4 Lagerbäck: Færslan á Gylfa inn á 

miðjuna breytti leiknum
5 Fullorðinn maður sló 14 ára dreng

Fallegt og skringilegt 
hjá Björk
Enska blaðið The Independent gefur 
tónleikum Bjarkar Guðmundsdóttur 
á hinum virta tónleikastað Alexandra 
Palace í London fjórar stjörnur af 
fimm mögulegum. Þetta voru síðustu 
tónleikar Bjarkar á Biophilia-tón-
leikaferð hennar um Bretland. „Björk 
flutti þetta þemaverk sitt á fallegan 
og skringilegan hátt með neon-
skýjahárkollu á höfðinu og í kjól sem 
virtist vera gerður úr ull,“ skrifaði 
greinarhöfundur og bætti við að 
lokahnykkur lagsins Crystalline hafi 

verið eftirminnilegur 
og að tónleika-
sviðið hafi breyst 

í ofursvalt 
partí í ætt 
við þau sem 
ferðmenn 
í Reykjavík 
gætu lent 
í ef þeir 

skella sér út á 
lífið.  - fb

Góðir gestir sáu Pálma
Pálmi Gunnarsson efndi til tónleika 
í Eldborgarsal Hörpu á laugardag 
þar sem hann söng öll sín bestu lög 
frá löngum ferli sínum, þar á meðal 
Þorparinn, Ég er á leiðinni og Vegur-
inn heim. Þau eru öll á þrefaldri safn-
plötu sem Pálmi sendi frá sér fyrir 
skömmu. Á meðal tónleikagesta voru 
Ómar Ragnarsson, Stefán Hilmars-
son úr Sálinni, útvarpsmaðurinn 
Ólafur Páll Gunnarsson 
og leikkonan Edda 
Björg Eyjólfsdóttir 
og þóttu tónleikarnir 
heppnast einkar vel. 
Mikil eftirspurn var 
eftir miðum á 
viðburðinn 
og því 
hefur verið 
ákveðið að 
halda auka-
tónleika í 
Silfurbergi 
í Hörpu 17. 
október.
  - fb

Mest lesið
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Meiri Vísir.
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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.-

www.forlagid.is


	FB056s_P001K.indd
	FB056s_P002K.indd
	FB056s_P003K.indd
	FB056s_P004K.indd
	FB056s_P005K.indd
	FB056s_P006K.indd
	FB056s_P007K.indd
	FB056s_P008K.indd
	FB056s_P009K.indd
	FB056s_P010K.indd
	FB056s_P011K.indd
	FB056s_P012K.indd
	FB056s_P013K.indd
	FB056s_P014K.indd
	FB056s_P015K.indd
	FB056s_P016K.indd
	FB056s_P017K.indd
	FB056s_P018K.indd
	FB056s_P019K.indd
	FB056s_P020K.indd
	FB056s_P020K.indd
	FB056s_P022K.indd
	FB056s_P022K.indd
	FB056s_P024K.indd
	FB056s_P024K.indd
	FB056s_P026K.indd
	FB056s_P027K.indd
	FB056s_P028K.indd
	FB056s_P028K.indd
	FB056s_P030K.indd
	FB056s_P031K.indd
	FB056s_P032K.indd
	FB056s_P033K.indd
	FB056s_P034K.indd
	FB056s_P035K.indd
	FB056s_P036K.indd
	FB056s_P037K.indd
	FB056s_P038K.indd
	FB056s_P039K.indd
	FB056s_P040K.indd
	FB056s_P040K.indd
	FB056s_P040K.indd
	FB056s_P043K.indd
	FB056s_P044K.indd
	FB056s_P045K.indd
	FB056s_P046K.indd
	FB056s_P047K.indd
	FB056s_P048K.indd
	FB056s_P049K.indd
	FB056s_P050K.indd
	FB056s_P051K.indd
	FB056s_P052K.indd
	FB056s_P053K.indd
	FB056s_P054K.indd
	FB056s_P055K.indd
	FB056s_P056K.indd

