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RABARBARI ER HOLLURRabarbari er fjölær og harðger jurt sem þrífst um 
land allt. Hann er hollur og góður og hægt að 
nota hann í ýmsa rétti og grauta. Þó nokkuð er 
af betakarótíni í rabarbara, kalíumi, C- og A-

vítamíni. Rabarbara má frysta.
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 sem stingur keppinautana af*Nitric Oxide samanburðurEin teskeið SuperBeets jafngildir
3 lífrænum rauðrófum, 25 rauðrófuhylkjumeða 500 ml af rauðrófusafaEin dós af SuperBeets jafngildir90 lífrænum rauðrófum,30 flöskum af 500 ml rauðrófusafa, (= 15 lítrum)eða 750 rauðrófuhylkjum

eða 750 rauðrófuhylkjum

Náttúrulegasvalandi

M jög margir finna fyrir óþægindum og verkjum þegar liðfletirnir núast saman, sérstaklega í liðamótum í mjöðmum, hrygg og hnjám. Áralöng reynsla og rannsóknir á Nutrilenk gefa til kynna að það hjálpi til við að auka heilbrigði lið-anna, minnki verki og stirðleika og 

auki þar með hreyfigetu og færni. Margir læknar mæla með Nutr-ilenk og sjúkraþjálfarar, kíróprakt-orar og einkaþjálfarar hafa góða reynslu frá sínum skjólstæðingum. 
GETUR MINNKAÐ LIÐVERKINutrilenk Gold er frábært bygg-ingarefni fyrir brjóskvef og getur 

minnkað liðverki, brak í liðum og stirðleika. Það er gert úr sér-völdum fiskibeinagrindum sem samkvæmt rannsóknum eru ríkar af virku og nýtanlegu kondritíni, kollagenum, mangani og kalki og hjálpar til við uppbyggingu brjósks og getur komið í veg fyrir frekari liðskemmdir. 

EKKI LÁTA STIRÐLEIKA EÐA VERKI STOPPA ÞIGGENGUR VEL KYNNIR  Við mikið álag og eftir því sem árin færast yfir getur 

brjóskvefurinn rýrnað sem veldur því að liðirnir slitna. Nutrilenk Gold hefur 

hjálpað fjölmörgum Íslendingum sem þjást af verkjum og stirðleika í liðum. Það 

hjálpar til við uppbyggingu brjósks og getur komið í veg fyrir frekari liðskemmdir.

HÁKON HRAFN SIGURÐSSON
ÞRÍÞRAUTARMAÐUR:Nutrilenk Gold hjálpar mér að geta stundað þríþraut af kappi. Ýmsar rannsóknir í ritrýndum al-þjóðlegum tímaritum hafa 

sýnt fram á jákvæða virkni innihaldsefna í 
Nutrilenk án þess að þau séu skráð sem lyf.

RAGNHEIÐUR GARÐARSDÓTTIRLEIKS Ó

FRÁBÆR REYNSLA!

SÖLUSTAÐIR
Nutrilenk Gold fæst í flestum apótek-um, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaða og verslana. Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is
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FASTEIGNIR.IS
10. JÚNÍ 2014

23. TBL.

Heimili fasteignasala hefur 
til sölu stóra og vandaða 
penthouse-íbúð á frábærum 
stað í Stórholti.

Eignin er skráð 200,2 fm þar sem 
íbúðarrými mælist 174,6 fm og bíl-
skúr 25,6 fm.

Í íbúðinni eru fjögur góð 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
geymsla og þvottahús, stórt og 
gott eldhús, rúmgott sjónvarps-
rými, rúmgóð stofa með útgengi á 
suðursvalir og rúmgóður bílskúr 
með hurðaropnara.

Komið er inn í forstofuhol með 
góðum fataskápum. Inn af for-

Eign í hjarta Reykjavíkur

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

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

Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

 Eiríksgata 15 íb. 401 

Vantar 
eignir á skrá 

Frí  
verðmat Rúmgóð 3ja herbergja rishæð 76m2 + 11,4m2 geymsla, = 87,4m2 Góðir kvis r 

Mikið skápapláss 
Eldhús endurnýjað 
Nýleg (2001) frístand di l

Opið hús þriðjudaginn 10. júní kl. 17:00-17:30 

27,9m 

 

2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir| Fólk  

Sími: 512 5000

10. júní 2014
134. tölublað 14. árgangur

Meirihlutar myndast
Gert er ráð fyrir að meirihluti í 
borgarstjórn verði kynntur fyrir 
föstudag. Í sjö af tíu stærstu 
sveitarfélögum landsins stefnir í að 
Sjálfstæðisflokkurinn verði í meiri-
hluta. 4
Humar breiðist út   Svo virðist 
sem útbreiðslusvæði humars hafi 
farið stækkandi vestur af landinu 
með hækkandi hitastigi. 6
Afhendi gögn   Menntamálaráðu-
neytið á að láta nemendur hafa 
gögn um kennara. 10
Hryðjuverk í Karachi  Talibanar í 
Pakistan lýstu yfir ábyrgð á árás á 
flugvöllinn í Karachi í Pakistan. 12

SKOÐUN Teitur Guðmunds-
son vill grípa strax í taum-
ana vegna vaxandi offitu.  7

MENNING Söngkonan Hall-
veig Rúnarsdóttir syngur 
Næturgalann í kvöld.  24

LÍFIÐ Goðsögnin Jon And-
erson tekur þátt í nýrri 
plötu Todmobile.   34

SPORT Tveir Íslendingar 
urðu Norðurlandameistarar 
í fjölþraut unglinga. 30

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

Sími 512 4900  landmark.is

Bolungarvík 7°  NA 4
Akureyri 15°  N 4
Egilsstaðir 15°  NA 4
Kirkjubæjarkl. 13°  NA 4
Reykjavík 13°  SA 2

Dálítil rigning NV- og A- til  og víða 
síðdegisskúrir. Einna bjartast NA-til og 
syðst á landinu. Vindur fremur hægur. 
Víða nokkuð hlýtt hiti 7-18 stig.  4

SVÍÞJÓÐ Nokkrir evrópskir þjóðar-
leiðtogar hittust í Svíþjóð í gær til 
þess að ræða ágreining sinn um 
það, hver verði fyrir valinu sem 
næsti forseti framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins.

Það var Fredrik Reinfeldt, for-
sætisráðherra Svíþjóðar, sem boð-
aði til fundarins og fékk þau Angelu 
Merkel Þýskalandskanslara, David 
Cameron, forsætisráðherra Bret-
lands, og Mark Rutte, forsætisráð-

herra Hollands, í heimsókn í bústað 
sinn skammt frá Stokkhólmi.

Merkel hefur viljað fá Jean-
Claude Juncker í embættið, en þeir 
Cameron og Rutte hafa ekki mátt 
heyra á það minnst. Reinfeldt hefur 
einnig lýst yfir efasemdum.

Juncker, sem var lengi forsætis-
ráðherra Lúxemborgar, var einn 
helsti arkitekt evrunnar.

„Þess er örugglega ekki að vænta 
að við munum ræða hér persónuleg 

málefni,“ hefur þýska tímaritið Der 
Spiegel eftir Merkel.

Fundahöldum þjóðarleiðtoganna í 
Svíþjóð lýkur í dag.  - gb

Forsætisráðherra Svíþjóðar kallaði nokkra leiðtoga til Svíþjóðar:

Róa að því að jafna ágreininginn

UMHVERFISMÁL „Staðan er algjör-
lega óásættanleg fyrir alla aðila“ 
segir Sigurður Ingi Jóhanns-
son umhverfisráðherra um 
málshraða hjá úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála. 

Samkvæmt lögum ska l 
úrskurðarnefndin úrskurða 
þremur til sex mánuðum eftir að 
hún fær málsgögn. Dæmi eru um 
að bíða hafi þurft úrskurðar í eitt 
og hálft ár. 

Nanna Magnúsdóttir, forstöðu-
maður úrskurðarnefndarinn-
ar, segir hátt í tvö hundruð mál 
bíða afgreiðslu. Nefndin hafi því 
óskað eftir auknu fjármagni.

„Það er bara ákveðinn ómögu-
leiki fyrir okkur að vinna hraðar 

án þess að eitthvað annað komi 
til,“ segir Nanna.

Sigurður Ingi stefnir að því 
að bætt verði úr vandanum. „Við 
munum leggja fram frumvarp um 
aukafjárveitingar til úrskurðar-
nefndarinnar þegar Alþingi kemur 
saman í haust.“ Einnig verði unnið 
að skipulagsbreytingum til að auka 
málshraðann. 

Ráðherra bætir við að í sumar 
verði reynt að finna nefndinni fjár-
magn með því að færa fé milli fjár-
lagaliða. Óvíst sé hvort það takist.

Nanna segir skýringuna á máls-
hraðanum þá að málum hafi fjölg-
að umfram áætlanir og úrskurðar-
nefndin hafi verið fáliðaðri en gert 
var ráð fyrir þegar nefndin var 

stofnuð 1. janúar 2012. Umhverf-
isráðherra er ekki einn um að vera 
óánægður.

Í síðustu viku bókaði bæjar-
stjórn Fljótsdalshéraðs að það sé 
„algerlega óásættanlegt að opinber 

úrskurðarnefnd sjái sér ekki fært 
að fara að fyrirmælum laga“. Sveit-
arfélagið hefur kært Orkustofnun 
vegna álitamála sem tengjast hækk-
andi vatnshæð í Lagarfljóti vegna 
Kárahnjúkavirkjunar.   - ih,gar / sjá síðu 6

Ráðherra ósáttur við tafir á 
afgreiðslu úrskurðarnefndar
Umhverfisráðherrra segir tafir á afgreiðslu mála umfram lögbundinn frest hjá úrskurðarnefnd umhverfis- 
og auðlindamála vera óásættanlegar. Forstöðumaður nefndarinnar segir fjármagn og mannafla hafa skort.

LEIKLIST „Ég hef ekki fagnað jafn 
mikið og síðan Liverpool vann 
Meistaradeild Evrópu árið 2005,“ 
segir Arnór Björnsson, en hann 
og vinur hans, Óli Gunnar Gunn-
arsson, hlutu tvær tilnefningar til 
Grímuverðlaunanna. Þeir eru höf-
undar verksins Unglingurinn sem 
er tilnefnt sem barnasýning árs-
ins ásamt því að  þeir Arnór og Óli 
hlutu tilnefningu sem sproti ársins.
„Þetta er svakalega skrítið,“ segir 
Arnór, sem er fimmtán ára gamall 
og Óli Gunnar er fjórtán ára.
  -glp/Sjá síðu 34

Unglingurinn á Grímuna:

Tveir piltar fá 
tilnefningar

UNGLINGURINN  Arnór Björnsson og Óli 
Gunnar Gunnarsson eru 14 og 15 ára.

FJÖGUR Á BÁTI  David Cameron frá Bretlandi, Angela Merkel frá Þýskalandi, heimamaðurinn Fredrik Reinfeldt og Hollendingur-
inn Mark Rutte brugðu sér í bátsferð rétt hjá sumarhúsi Reinfeldts í Harpsund, skammt frá Stokkhólmi. FRÉTTABLAÐIÐA/P

  Það er 
bara ákveð-
inn ómögu-

leiki fyrir 
okkur að 

vinna hraðar.
Nanna Magnúsdóttir, forstöðumaður 

úrskurðarnefndar um umhverfis- 
og auðlindamál.

  Við 
munum 

leggja fram 
frumvarp um 
aukafjárveit-

ingar
Sigurður Ingi Jóhannsson 

umhverfisráðherra 

  Þess er örugglega ekki 
að vænta að við munum 

ræða hér persónuleg mál-
efni.

Angela Merkel, kanslari Þýskalands
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SPURNING DAGSINS

Kringlunni

heyrnarstodin.is 
HEYRNARSTÖ‹IN

Sigrún, vill Þingvallanefnd 
nokkuð taka fætur undan 
tröðkurunum?
„Við viljum bara að þeir stígi léttar 
til jarðar.“
Sigrún Magnúsdóttir, formaður Þingvalla-
nefndar, sagði að nefndin ætli sér að laga 
troðning á Þingvöllum, en í Almannagjá hafa 
myndast stór sár á fjölförnum gönguleiðum.

STJÓRNMÁL Sveinbjörg Birna 
Sveinbjörnsdóttir, nýkjörinn 
borgarfulltrúi Framsóknar og 
flugvallarvina í Reykjavík, segir 
ömurlegt að múslimar hafi verið 
dregnir inn í umræðuna fyrir 
kosningar. Þetta kom fram í þætt-
inum Eyjunni á Stöð 2 á hvíta-
sunnudag.
„Þetta hefur snúist upp í bara 
hreinan viðbjóð þessi umræða 
og það hefur aldrei verið ætlunin 
hjá okkur að þessi umræða færi á 
þessa leið.“

Í þættinum sagði Guðfinna 
Jóhanna Guðmundsdóttir, sem 
skipaði annað sæti á eftir Svein-
björgu og var einnig kjörin borg-
arfulltrúi, að moskumálið hafi 
einungis snúist um deiliskipu-
lagsmál. Ekki væri við að hæfi 
að á þessari lóð í Sogamýri risi 
nokkurt bænahús, hvorki moska 
né kirkja.

Upphaf moskumálsins má 
meðal annars rekja til ummæla 
Sveinbjargar á Vísi 23. maí síð-
astliðinn. „Ég trúi því að allir 

eigi að geta iðkað sína trú. En 
mér finnst ekki rétt að múslimar 
eða önnur trúfélög fái lóðir undir 
byggingu moskna eða sambæri-
legra húsa,“ sagði Sveinbjörg 
og bætti við. „Við erum búin að 
búa hér í sátt og samlyndi frá 
landnámi. Fyrst var það ásatrú, 
síðan komu siðaskiptin – allir 
þekkja þessa sögu. Ég tel bara að 
á meðan við erum með þjóðkirkju 
eigi sveitarfélög ekki að úthluta 
lóðum til byggingu húsa eins og 
mosku.“ - gar

Nýkjörinn borgarfulltrúi Framsóknarflokks segir umræðuna um moskumálið „hreinan viðbjóð“:

Ætluðu umræðunni ekki að fara þessa leið

MOSKUMÁLIÐ  „Ég hef fengið 
tölvupóst frá fólki sem spyr 
hvernig það eigi að skrá sig í 
félagið. Ég var svolítið hissa en 
mjög ánægður með þær fyrir-
spurnir,“ segir Salmann Tamimi, 
trúarleiðtogi múslima á Íslandi.

Gunnar Smári Egilsson, fyrr-
verandi ritstjóri Fréttablaðsins, 
sagðist, í pistli á Facebook-síðu 
sinni í gær, velta fyrir sér að 
skrá sig í Félag múslima á Íslandi. 
Þannig myndu sóknargjöld hans, 
sem er utan trúfélags, renna til 
Félags múslima en ekki vera ráð-
stafað af fjárlaganefnd Alþingis.

„Þar er nú formaður Vigdís 
Hauksdóttir, helsti hugmynda-
fræðingurinn að baki andmann-
úðarstefnu Framsóknarflokks-
ins. Ég efast um að Vigdísi muni 
um mínar 9.000 krónur á ári; en 
ég er samt að hugsa um að skrá 
mig í Félag múslima á Íslandi svo 
félagsfólkið þar geti notað þessa 
þúsundkalla til að verjast árás-
um og lygum Framsóknarmanna 
og fylgismanna þeirra,“ skrifar 
Gunnar.

Samkvæmt lögum Félags músl-
ima á Íslandi geta þeir sem eru 
sammála markmiðum þess gerst 
félagar.

„Það er ekkert skilyrði að vera 
múslimi til að vera meðlimur og 
það eru náttúrulega allir vel-
komnir,“ segir Salmann. „En mér 
finnst betra að fólk haldi sig við 
sína trú. Í kristindómi er rými til 
að berjast fyrir mannréttindum 
annarra. Það var ekki þjóðkirkj-
an sem hóf þessa umræðu þannig 
að ég mæli með því að fólk skrái 
sig frekar úr Framsóknarflokkn-
um og láti hann finna fyrir því.“

Salmann harmar umræðuna að 
undanförnu. Þar hafi lítill hópur 
andsnúinn mannréttindum hátt.

„Það sorglegasta er að elsti 
stjórnmálaflokkur landsins skuli 
hafa verið fánaberi þessa óhugn-
anlega stríðs. Ég er búinn að búa 
hér í 45 ár og þekki bara góða 
Íslendinga. En inn á milli eru 
nokkrir sjúklingar sem þarf að 
lækna. Við erum lítið samfélag og 
megum ekki við því að fólki sé att 
saman,“ segir Salmann.

Agnes M. Sigurðardóttir, bisk-
ups Íslands, segir umræðu um 
mosku á villigötum.

„Umræðan er á villigötum ef 
við hrópum og byggjum skoðanir 
okkar á fordómum í staðinn fyrir 
að kynna okkur málin. Það sem ég 
hef lesið ber keim af því að fólk hafi 
heyrt fréttir utan úr heimi sem eru 
ekki beint jákvæðar í garð mús-
lima. Mér finnst það frekar þann-
ig en að fólk hafi kynnt sér málin. 

Mér finnst slæmt þegar fólk bygg-
ir skoðanir sínar á fyrirfram gefn-
um forsendum sem það hefur ekki 
kannað til hlítar,“ segir biskup.

Agnes segir einfalt að skrá sig 
í og úr trúfélagi á Íslandi. Fólk 
sæki sér einfaldlega viðeigandi 
eyðublöð á vef Þjóðskrár. Hún vill 
lítið tjá sig um sína skoðun á því 
ef rétt reynist að landsmenn skrái 
sig í viss trúfélög í mótmælaskyni.

„Það er einkamál hvers og eins 
hvort hann skráir sig í trúfélag eða 
úr því. Ég hef í raun ekki meira um 
það að segja.“ liljakatrin@frettabladid.is

Íhugar að ganga til 
liðs við Félag múslima
Salmann Tamimi segir aukinn áhuga á Félagi múslima. Gunnar Smári Egilsson 
íhugar að ganga í félagið til að styrkja það „til að verjast lygum framsóknar-
manna“. Agnes M. Sigurðardóttir biskup segir umræðuna um mosku á villigötum. 

VATÍKANIÐ, AP Frans páfi tók vel á móti Mahmoud Abbas, forseta Pal-
estínu, og Shimon Peres, forseta Ísraels, í Vatíkaninu um helgina. 

Frans bauð leiðtogunum tveimur til Páfagarðs þegar hann heimsótti 
Mið-Austurlönd fyrir tveimur vikum. Leiðtogunum var boðið til þess 
að þeir gætu beðið fyrir friði í átökum Palestínu og Ísraels í samein-
ingu.

Til að forðast ágreining báðu forsetarnir og páfi hver til síns guðs. 
Fyrst í nafni gyðingdóms, því næst í nafni kristinnar trúar, og loks í 
nafni islam. Er þetta í fyrsta sinn sem islam er iðkað í Páfagarði.  - kóh

Forsetar Palestínu og Ísraels fóru í heimsókn til Vatíkansins:

Andstæðingar báðu fyrir friði

GESTUR Í EYJUNNI   Borgarfulltrúnn 
Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir var 
gestur í þætti Björns Inga Hrafnssonar á 
sunnudag. MYND/STÖÐ 2

  Það var ekki þjóðkirkj-
an sem hóf þessa umræðu 

þannig að ég mæli með því 
að fólk skrái sig frekar úr 

Framsóknarflokknum og láti 
hann finna fyrir því.

Salmann Tamimi

ÞAKKAR STUÐNINGINN  Salmann segir alla velkomna í Félag múslima á Íslandi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FORUSTUMENN  Mahmoud Abbas, Frans páfi og Shimon Peres ganga til bænahalds 
í Vatíkaninu um helgina. Þjóðar- og trúarleiðtogarnir þrír komu þá saman til þess að 
biðja fyrir friði; hver ákallaði sinn guð.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

MEINDÝR „Passið ykkur á rottunum, þær gætu bitið 
ykkur,“ er ráðlegging Ragnheiðar Kolfinnu Magnús-
dóttur, tæplega sjö ára stúlku sem á hvítasunnudag 
var bitin af rottu við heimili sitt í Hlíðunum í Reykja-
vík.

Rottur hafa undanfarið sýnt sig á óvenjulegum stöð-
um og hrellt fólk í borginni með stuttu millibili. Í tví-
gang hafa börn verið bitin. Í lok síðasta mánaðar var 
unglingspiltur bitinn til blóðs í fingurinn af rottu í 
Vesturbænum. Í fyrradagsást rotta skokka á bökk-
um Vesturbæjarlaugarinnar og sama dag var Ragn-
heiður bitin.

„Ég prófaði að fara niður að skoða hana. Þá kom 
hún og beit mig,“ segir Kolfinna, reynslunni ríkari.

Þessi óvinsælu nagdýr finnast í ræsum um alla 
Reykjavíkurborg að undanskildum nýrri hverfum 
eins og Grafarvogi. Gömul hverfi eru helst útsett 
fyrir rottugangi og tilfelli þar sem dýrin gera sér 
hreiður uppi í risi finnast þar sem enginn er umgang-
ur í gömlum húsum og ónýtar lagnir.

Meindýraeyðir hjá Reykjavíkurborg segir að fólk 
eigi alls ekki að koma nálægt dýrunum verði það 
þeirra vart.

„Rottur finnast þar sem er bilun í skolplögnum 

og niðurfall opið eða slíkt. Þá er það ávísun upp á 
að þessi kvikindi geta komið upp á yfirborðið,“ segir 
Ómar F. Dabney. „Ég hvet bara fólk, ef það er að sjá 
þessi dýr og ég tala nú ekki um að brýna fyrir börn-
um, að koma ekki nálægt þeim. Vegna þess að ef þú 
ert að teygja þig í þær, að reyna að klappa þeim eða 
koma við þær, þá bíta þær alveg pottþétt.“ - lb

Rottur stálu senunni í góðviðrinu um hvítasunnuna í höfuðborginni:

Bitið barn varar við rottunum

RAGNHEIÐUR KOLFINNA MAGNÚSDÓTTIR  Skoðaði rottu 
sem beit hana síðan. MYND/STÖÐ 2

BJÖRGUN Björgunarsveitin 
Berserkir í Stykkishólmi var 
kölluð út í gærkvöldi til að 
bjarga skipverja sem var fastur 
í vélarvana bát við Langeyjar í 
Breiðafirði. 

Björgunarbáturinn Guð-
finna dró bátinn fyrsta spölinn 
en vélarvana báturinn þótti í 
þyngra lagi fyrir Guðfinnu. Því 
tók stærri fiskibátur að sér að 
draga bátinn síðasta spölinn til 
hafnar í Stykkishólmi.

Ekki var um mikla hættu 
að ræða enda var gott veður á 
svæðinu. - ih

Björgunarsveitin kölluð út:

Vélarvana bátur 
við Langeyjar

VÍSINDI Rottur finna fyrir eftirsjá 
eins og mannfólkið. Vísindamenn 
við Háskólann í Minneapolis kom-
ust að þessum niðurstöðum en þeir 
settu rottur í völundarhús sem 
geymdi ýmsar tegundir af mat. 

Þegar rottan kom að matnum 
gat hún valið um að bíða litla stund 
eftir því að fá að borða eða leita 
annars matar, sem varð til þess að 
rottan þurfti að bíða lengur.

Þegar óþolinmæði rottu varð til 
þess að hún þurfti að bíða lengur 
var greinilegt á heilabylgjum og 
athæfi rottunnar að hún upplifði 
eftirsjá.  - kóh

Geta harmað eigin gjörðir:

Rottur finna 
fyrir eftirsjá



Viltu fá 50% afslátt af Nicotinell Spearmint?

Viltu prófa 
eitthvað nýtt?

50%
afsláttur

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

atyggigúmmís Ef þú re kir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring má miða við
r þ
fjff
þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum.

t i ú í Ef þú ki fl i i 30 í tt / ól h i á ið ið

Það sem þú þarft að gera:
Koma með tóman Nicorette eða Nicovel 
tyggjópakka í næsta apótek.

Það sem þú færð í staðinn:
Þú færð 50% afslátt af Nicotinell Spearmint 
2 mg eða 4 mg 24 stk pakka.

Skilyrði:

• Hægt er að koma með tóma Nicorette og Nicovel 
pakka í öll apótek.

• Hægt er að skila inn öllum tegundum, styrkleikum og 
pakkningastærðum af Nicorette og Nicovel til að fá 
afsláttinn. Pakki á móti pakka.

• Pakkinn sem er skilað má ekki vera útrunninn. 
Ath. dagsetning á pakkningu.

• Aðeins einstaklingar 18 ára og eldri geta tekið þátt.

• Afslátturinn gildir aðeins fyrir Nicotinell Spearmint og 
aðeins fyrir 24 stk pakkningu, bæði 2 mg og 4 mg 
pakka.

• Gildir ekki í almennum verslunum. 
Gildir 1.-30. júní 2014

1.

2.
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JAPAN Hagvaxtarspár í Japan 
hafa nú verið leiðréttar. 

Leiðréttingin kemur í kjöl-
far þess að vöxtur á tímabilinu 
janúar-mars var 0,1 prósentustigi 
hærri en búist var við, eða úr 
1,5% í 1,6%.

Þó hefur þetta mikil áhrif á 
hagvaxtarspá landsins fyrir árið 
2014, sem hækkar úr 5,9% í 6,7%.

Japanar mega þá helst þakka 
viðskiptafjárfestum fyrir aukna 
vöxtinn, en fjárfestingar á tíma-
bilinu jukust um rúm 2,7% frá 
fyrri spám.

Japan er ein skuldsettasta land 
í heimi, en skuldir landsins eru 
rúmlega 230 prósent af þjóðar-
framleiðslu.  - kóh

0,1 prósentustigs munur:

Japan leiðréttir 
hagvaxtarspár

AKRANES Framboð Vinstri-
grænna á Akranesi hefur óskað 
eftir endurtalningu atkvæða í 
nýafstöðnum sveitarstjórnarkosn-
ingum á Akranesi. Skessuhorn 
greinir frá.

Ákvörðunin var tekin eftir að í 
ljós kom að skekkja var í talningu 
í Hafnarfirði.

Einungis vantaði sjö atkvæði 
upp á að Þröstur Þór Ólafsson, 
efsti maður á lista Vinstri-grænna 
kæmist inn á kostnað fimmta 
manns Sjálfstæðisflokksins.

Formaður kjörstjórnar á Akra-
nesi segir að ákveðið verði í 
vikunni hvort endurtalning fari 
fram. -ih

Vantaði sjö atkvæði upp á:

Vilja endurtaln-
ingu á Akranesi

MJÓTT Á MUNUNUM  Framboð Vinstri-
grænna á Akranesi vill að úr verði skorið 
hvort framboðið hafi átt að fá einn bæjar-
fulltrúa í nýafstöðnum kosningum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 
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Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 
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42 þúsund nemendur sóttu 
grunnskóla 2013.  

Þá voru af þeim 21.774 drengir og 
20.960 stúlkur, alls 42.734.
Þetta er 414 nemendum meira en 
árið 2012, en þá var fjöldi nemenda 
42.320.

FERÐALÖG Íslenska ferðaskrifstof-
an Iceland Travel hlaut hin virtu 
SMITTY-verðlaun sem veitt eru 
árlega af bandaríska ferðatíma-
ritinu Travel + Leisure. Verð-
launin fékk ferðaskrifstofan fyrir 
markaðsstarf á samfélagsmiðl-
inum Vine í flokki sem ber yfir-
skriftina besta notkun á nýjum 
miðli en smáforritið Vine kom 
fyrst á markað í byrjun síðasta 
árs. Jafntefli var í þessum flokki 
og deilir Iceland Travel því verð-
laununum með hótelkeðjunni 

Shangri-La Hotels & Resorts sem 
var verðlaunuð fyrir framúrskar-
andi herferð á Weibo, stærsta 
samfélagsmiðli Kína.

Iceland Travel er dótturfélag 
Icelandair Group en þetta er ekki 
í fyrsta sinn sem fyrirtækið vinn-
ur til verðlauna. Ferðaskrifstofan 
var til að mynda heiðruð á árlegu 
skemmtiferðaskiparáðstefnunni 
Cruise Shipping Miami árið 2011 
fyrir að vera einn af tíu bestu 
ferðaskipuleggjendum í heiminum.

 - lkg

Íslenska ferðaskrifstofan Iceland Travel hlaut SMITTY-verðlaunin:

Verðlaunuð fyrir virkni á Vine

KJARAMÁL Samninganefndir leik-
skólakennara, skólastjóra grunn-
skóla og flugvirkja funda allar 
hjá Ríkissáttasemjara í dag.
Eins og komið hefur fram hafa 
flugvirkjar boðað sólarhrings-
verkfall að morgni 16. júní og ef 
kjaradeila þeirra við Icelandair 
er ekki leyst munu þeir hefja 
ótímabundið verkfall 19. júní. 
Icelandair hefur tilkynnt að flug-
áætlun félagsins muni þá raskast. 
Leikskólakennarar boða vinnu-
stöðvun 19. júní hafi ekki náðst 
samningar við sveitarfélögin. 
Grunnskólastjórar hafa ekki 
fyrir hugað að leggja niður störf 
að svo stöddu. - gar

Annir hjá Ríkissáttasemjara:

Styttist í næstu 
vinnustöðvanir

KOSNINGAR „Það verða ákvæði 
um aukið íbúalýðræði og meira 
gegnsæi í stjórnsýslu“ segir Hall-
dór Auðar Svansson, oddviti Pírata 
í Reykjavík, um málefnasamning 
nýs meirihluta Bjartar framtíðar, 
Vinstri-grænna, Samfylkingar og 
Pírata í Reykjavík.

Oddvitar framboðanna fjögurra 
gera ráð fyrir að málefnasamn-
ingurinn verði undirritaður áður 
en heimsmeistarakeppnin í knatt-
spyrnu hefst á fimmtudaginn og 
stefnumál meirihlutans verði 
kynnt í kjölfarið.

Í sjö af tíu 
stærstu sveitar-
félögum lands-
ins stefnir í að 
Sjálfstæðis-
flokkurinn verði 
í meirihluta.

Á  l au g a r -
daginn var nýr 
meirihluti Sjálf-
stæðiflokksins 
og Bjartar fram-

tíðar kynntur í Kópavogi. Ármann 
Kr. Ólafsson mun halda áfram sem 
bæjarstjóri. 

Sömu flokkar stefna að því að 
tilkynna meirihlutasamstarf í 
Hafnarfirði í dag. Þar verður starf 
bæjarstjóra auglýst til umsóknar.

Í Fjarðabyggð var áfram-
haldandi meirihlutasamstarf 
Sjálfstæðisflokksins og Fram-
sóknarflokksins einnig kynnt á 
laugardaginn.

Framhald verður á samstarfi 
Sjálfstæðisflokks og Vinstri-
grænna í Mosfellsbæ. Samstarf-
ið verður formlega kynnt á full-
trúaráðsfundi Sjálfstæðismanna í 
kvöld. Sjálfstæðisflokkurinn hefur 

þó hlotið meirihluta bæjarfulltrúa 
í Mosfellsbæ í tveimur síðustu 
kosningum.

Á höfuðstað Norðurlands, Akur-
eyri, stefna Framsóknarflokkur-
inn, L-listinn og Samfylking einnig 
á að kynna meirihlutasamning í 
dag. 

Gunnar Þórarinsson, oddviti 
Frjáls afls í Reykjanesbæ, segir 
meirihlutaviðræður Beinnar leið-
ar, Samfylkingarinnar og Frjáls 
afls ganga vel. Gunnar á von á því 
að málefnasamningur verði kynnt-
ur í vikunni. 

Sjálfstæðisflokkurinn fékk  
meirihluta bæjarfulltrúa í Garða-
bæ, Árborg og á Akranesi. 

Á Akranesi fékk Sjálfstæðis-
flokkurinn fimm fulltrúa af níu 
með einungis 41 prósent atkvæða. 
Ólafur Adolfsson, oddviti Sjálf-

stæðismanna á Akranesi, gerir 
ráð fyrir því að fulltrúi Bjartar 
framtíðar muni bætast við meiri-
hluta Sjálfstæðisflokksins á næstu 
dögum. 

Í Garðabæ verður Sjálfstæðis-
flokkurinn  í meirihluta líkt og síð-
ustu áratugi. Flokkurinn fékk sjö 
bæjarfulltrúa af ellefu.

Sjálfstæðisflokksins í Árborg 
hlaut 51 prósent atkvæða og fimm 
bæjarfulltrúa af níu.  
 ingvar@frettabladid.is

Meirihlutaviðræðum 
miðar víðast hvar vel
Í Reykjavík gera oddvitar Bjartar framtíðar, Samfylkingar, Pírata og Vinstri-
grænna ráð fyrir að meirihluti verði kynntur fyrir föstudaginn. Í sjö af tíu stærstu 
sveitarfélögum landsins stefnir í að Sjálfstæðisflokkurinn verði í meirihluta.

GÓÐ NÝTING  Iceland Travel hefur nýtt 
sér miðilinn Vine nánast frá því að 
hann kom fyrst á markað. MYND/SKJÁSKOT 

VIÐHALDSVINNA  Sex dagar í vinnu-
stöðvun flugvirkja. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VIÐRÆÐUR GANGA VEL   Björn Blöndal, Halldór Auðar Svansson, Dagur B. Egg-
ertsson og Sóley Tómasdóttir vonast til að tilkynna nýjan fjögurra flokka meirihluta 
í Reykjavík fyrir föstudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HALLDÓR 
AUÐAR 
SVANSSON

Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

LÍTIÐ UM SÓL  næstu daga en nokkuð hlýtt. NA-læg átt á morgun og þokuloft við 
N-stöndina. Rigning A-lands á morgun og víða skúrir síðdegis. Á fimmtudag má búast 
við þokulofti A-til en eitthvað ætti að sjást til sólar V-lands. Hiti víða 8-18 stig.
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Alicante
Aþena
Basel
Berlín
Billund
Frankfurt

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

FIMMTUDAGUR

Á MORGUN

EGYPTALAND, AP Sjö menn voru 
handteknir í gær fyrir að hafa 
ráðist á nítján ára gamla stúlku á 
Tahrir-torgi á sunnudag og rifið 
utan af henni fötin.

Tugþúsundir manna voru á 
torginu til að fagna því að Abdel-
Fattah el Sissi hafði tekið form-
lega við forsetaembættinu.

Tugir annarra kvenna lögðu 
fram kærur eftir að hafa orðið 
fyrir kynferðislegu ofbeldi og 
áreitni á torginu eða í næsta 
nágrenni þess. - gb

Kynferðisáreitni á Tahrir:

Tugir kvenna 
kærðu ofbeldi

TÆKNI Breski þingmaðurinn 
David Willetts vill að breska þing-
ið lögleiði notkun sjálfvirkra bíla.

Fyrir rúmlega tveimur vikum 
kynnti tæknirisinn Google stýris- 
og bensíngjafarlausa bifreið sem 
keyrði algjörlega af sjálfsdáðum.

Örfá ríki í Bandaríkjunum 
hafa lögleitt notkun sjálfkeyrandi 
bíla, en þó verður farþegi að sitja 
í bílnum svo hann sé löglegur. 
Þessi klausa gæti þó einungis 
verið tímabundin.

Rannsóknir við Oxford-háskóla 
hafa þegar hafist, en rannsakend-
ur keppast við að hanna ódýrari 
útgáfu af frumgerð Google.  - kóh

Ætla ekki að dragast aftur úr:

Vill lögleiða 
sjálfvirka bíla

  Það verða ákvæði 
um aukið íbúalýðræði 

og meira gegnsæi 
í stjórnsýslu 

Halldór Auðar 
Svansson
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ÖNDUNARVÖÐLUR
Mikið úrval!

VATNSHELDIR 
VEIÐIJAKKAR

RON THOMPSON
NEOPRENVÖÐLUR

DAM TASLAN VÖÐLUR

VEIÐISTANGASETT
Mikið úrval.  20% afsláttur.

RON THOMPSON
BARNAVÖÐLUR

VEIÐIVESTI  

KASTSTANGIR
Mikið úrval!

FLUGUSTANGIR Á HÁLFVIRÐI
Mikið úrval!

SPÚNAR
Frábært úrval. 

FLUGUHJÓL
Gott úrval.

KASTHJÓL 
- í miklu úrvali.

VEIÐIKASSAR
 Bleikir, bláir og grænir.

LETINGJAR

VEIÐITÖSKUR
- á góðu verði

SÖKKENDAR Á HÁLFVIRÐI

FLUGULÍNUR FRÁ AÐEINS FLUGULÍNUR F

2.995,-

VÖÐLUSKÓR
Ýmsar gerðir.

ZPEY FLUGUSTANGIR OG PAKKAR

VERÐ FRÁ 
8.995,-

AÐEINS FRÁ  
14.995,-

AÐEINS FRÁ  
9.995,-

AÐEINS  
16.995,-AÐEINS  

12.995,-

AÐEINS  
9.995,-

FRÁ  
1.995,-

 
20% AFSLÁTTUR

 
30 TIL 50% AFSLÁTTUR

VERÐ FRÁ  
4.995,-

VERÐ FRÁ   
2.995,-

VERÐ FRÁ 
299,-

AÐEINS  
3.895,-

FRÁBÆRT VERÐ  
 895,-

VERÐ FRÁ 
1.995,-

MARKAÐUR MEÐ ÓDÝRAR OG ELDRI VEIÐIVÖRUR Í ALLT SUMAR

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

LÆKKAÐ VERÐ

FRÁ  
4.995,-

LÆKKAÐ VERÐ

TINGJAR

895,-89895,--
ÓDÝRT!

BEITAN Í VEIÐIFERÐINA
ORMAR OG MAKRÍLL

ÓDÝRT!

ANGASETT

VESTI Á MYND KR. 4.995,-

SJÁÐU TILBOÐIN Á

ÓDÝRT

ÓDÝRT

ÓDÝRT

PAKKA
TILBOÐ

ÓDÝRT

TILBO
Ð

TILBOÐ

TILBO
Ð

Mikið úrval !

LDIR 
KAR

5,5, TILBOÐ
ÓDÝRAR VEIÐITÖSKUR

ÓDÝRT

ÓDÝRT

ÓDÝRT

VERÐ FRÁ

4.995,-

TILBOÐ

ÓDÝRT

VÖÐLUSKÓR
Ýmsar gerðir.

VERÐ FRÁ 
8.995,-
LÆKKAÐ VERÐ

TILBOÐ

Í ÚFLUGUSTANGIR Í ÚRVALI

TILBOÐ
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tjaldaðu
ekki til einnar nætur

High Peak Como

37.990 / 44.990 KR.
4 og 6 manna traust
fjölskyldutjald

High Peak ancona

59.990 KR.
5 manna þægilegt
fjölskyldutjald

High Peak cave

26.990 KR.
2 manna þægilegt
göngutjald

The north face talus 3

64.990 KR.
3 manna létt og rúmgott
göngutjald

Frábært úrval af tjöldum í glæsibæ 

1. Hvað heitir biskup kaþólsku kirkj-
unnar á Íslandi?
2. Hver er formaður Þingvallanefnd-
ar?
3. Hvaða Íslendingur er tilnefndur til 
búlgörsku tískuverðlaunanna?

SVÖR 

DANMÖRK Danir sem flytja úr 
landi þurfa ekki að afsala sér 
ríkisborgararétti þótt þeir vilji 
gerast ríkisborgarar í öðru landi. 
Hið sama á við þá sem flytja til 
Danmerkur. Þeir þurfa ekki að 
afsala sér fyrri ríkisborgararétti 
til þess að fá danskan.

Fyrirhugað er að þessar nýju 
reglur taki gildi næsta sumar. 
Danir sem þegar hafa afsalað sér 
dönskum ríkisborgararétti geta 
innan fimm ára eftir að reglurn-
ar taka gildi fengið hann á ný.

 - ibs

Nýjar reglur í Danmörku:

Tvöfaldur ríkis-
borgararéttur

FERÐAÞJÓNUSTA Þrjú fyrirtæki 
sóttu um leyfi til að nýta land-
svæði í Fjallsárlóni. Bæjarráð 
Hornafjarðar ákvað að veita fyr-
irtækinu Fjallsárlón ehf. leyfið.

Fram kemur í fundargerð 
bæjarráðs að fyrirtækin Hvítár-
vatn ehf. og Ice lagoon ehf. hafi 
einnig sótt um og bæjarráð hafi 
talið allar umsóknirnar uppfylla 
skilyrði sem sett voru. „Umsókn 
Fjallsárlóns ehf. lýsir vel og ítar-
lega áformum og hugmyndum 
fyrirtækisins um metnaðarfulla 
starfsemi,“ segir í ákvörðun bæj-
arráðs. Leyfið gildir frá 2. júní og 
út október á þessu ári. - gar

Leyfi fyrir náttúruperlu:

Fjallsárlón ehf. 
fékk Fjallsárlón

UMHVERFISMÁL „Bæjarstjórn telur 
algerlega óásættanlegt að opin-
ber úrskurðarnefnd sjái sér ekki 
fært að fara að fyrirmælum laga í 
starfsemi sinni,“ segir bæjarstjórn 
Fljótsdalshérað sem sættir sig ekki 
við málshraða hjá úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála. 
Fréttablaðið sagði frá því í lok apríl 
að bæjarstjórnin ákvað að kæra 
Orkustofnun fyrir að neita að taka 
upp aftur mál Fljótsdalshéraðs 
um skilmála virkjunarleyfa Kára-
hnjúka- og Lagarfossvirkjunar 
vegna meira vatnsmagns í Lagar-
fljóti en ráð hafi verið gert fyrir og 
tjóns af því.

Úrskurðarnefnd umhverfis- og 
auðlindamála segir að jafnvel þótt 
nefndin hafi lögum samkvæmt 
þrjá til sex mánuði til að kveða upp 
úrskurð telji hún sér ekki fært að 
ljúka málinu innan árs frá móttöku 
kærunnar.

Nanna Magnadóttir, forstöðu-
maður úrskurðarnefndar auð-
linda- og umhverfismála, segir 
skýringuna á málshraðanum þá að 
málum hafi fjölgað umfram áætl-
anir og mannskapur hafi sömuleið-
is verið minni en gert hafi verið ráð 
fyrir þegar nefndin var stofnuð 1. 
janúar 2012.

„Það eru samlegðaráhrif af 
þessum ástæðum sem valda því að 
málsmeðferðartíminn er kominn 
langt út fyrir lögmætan afgreiðslu-
tíma,“ segir Nanna sem aðspurð 
játar því að margir málsaðilar séu 
ósáttir við þessa stöðu. „Fólk býst 
eðlilega við að fá afgreiðslu sinna 
mála innan þeirra fresta sem lögin 
mæla fyrir um. En þetta er bara 
staðan eins og hún er og það er bara 

ákveðinn ómöguleiki fyrir okkur að 
vinna hraðar án þess að eitthvað 
annað komi til.“

Nefndin hefur óskað eftir auknu 
fjármagni. „Við erum að biðja um 
fjárveitingu til að ráða þrjá starfs-
menn tímabundið í eitt ár til að 
vinna bug á málahalanum. Það eru 
hátt í tvö hundruð mál sem bíða 
afgreiðslu,“ segir forstöðumaður 
úrskurðarnefndarinnar.

„Kærendur hafa að jafnaði ríka 
hagsmuni af því að fá úrskurði í 
sínum málum og krefst bæjarráð 
þess að yfirvöld sjái til þess að 
lögum verði fylgt í þessu máli sem 
og öðrum,“ undirstrikar bæjar-
stjórn Fljótsdalshéraðs. 

Eins og fram kemur á for-
síðu blaðsins segir Sigurður Ingi 

Jóhannsson, umhverfisráðherra 
stöðuna óásættanlega. Hann hyggst 
leggja fram frumvarp á Alþingi í 
haust um auknar fjárveitingar til 
úrskurðanefndarinnar.  
 gar@frettabladid.is

Geta ekki úrskurðað 
í samræmi við lögin
Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs segir algerlega óviðunandi að þurfa að bíða í heilt ár 
eftir úrskurði í kærumáli tengdu hæð vatnsborðs Lagarfljóts í kjölfar Kárahnjúka-
virkjunar. Ómöguleiki að uppfylla lög um frest, segir formaður úrskurðarnefndar.

TÆKNI Í fyrsta sinn tekst mann-
gerðri gervigreind að standast 
hið fræga Turing-próf.

Forritarar frá Rússlandi og 
Úkraínu skrifuðu forritið, sem 
ber nafnið „Eugene Goostman“, 
en Eugene segist vera 13 ára 
úkraínskur strákur. 

Prófið gengur svo fyrir sig að 
hópur fólks rabbar við gervi-
greindina gegnum netspjall, og 
metur svo eftir á hvort það hélt 
viðmælanda sinn mannlegan eða 
forritaðan.

Ef þriðjungur þáttakenda telur 
gervigreindina mennska telst hún 
standast prófið.  - kóh

Gervigreindarforrit gabbar:

Turing-prófið 
loks unnið

SAKAMÁL Lögreglan átti erilsam-
an vinnudag í gær, en alls var til-
kynnt um átta innbrot og þjófnaði 
úr vesturbæ og austurbæ Reykja-
víkur, sem og úr Kópavogi.

Afbrotin voru öll tilkynnt á sex 
klukkustunda tímabili.

Í Vesturbænum var lögreglu 
tilkynnt um þjófnað í verslun, en 
einnig voru framin tvö innbrot og 
stolið var úr bíl.

Í Austurbænum var tilkynnt 
um innbrot og þjófnað úr sam-
eign fjölbýlishúss.

Í Kópavogi var lögreglu gert 
viðvart um að þvotti hefði verið 
stolið úr þvottahúsi.  - kóh

Þjófar fara mikinn í Reykjavík:

Innbrot um 
allan bæ

HAFRANNSÓKNIR Hafrannsóknastofnun segir 
áhyggjuefni hversu lítið fékkst af smáum humri 
í nýafstöðnum árlegum humarleiðangri.

Svo virðist sem útbreiðslusvæði humars hafi 
farið stækkandi vestur af landinu með hækkandi 
hitastigi, en haustið 2012 veiddist humar í fyrsta 
sinn í Ísafjarðardjúpi sem talinn er hafa borist 
þangað með náttúrulegum hætti.

Stofnvísitala humars mældist rétt undir meðal-
tali síðasta aldarfjórðungs og hefur farið lækk-
andi eftir metmælingu árið 2008. Alls voru gerð-
ar mælingar á 55 stöðvum frá Jökuldjúpi austur 
í Lónsdjúp. 

Í frétt Hafró segir að tog hafi verið tekið á 

nýjum slóðum þar sem veiði á humri tekur nú til 
nýrra svæða. Veiddust um 70 tonn í Grindavík-
urdýpi í fyrrasumar, þar sem ekki voru gjöful 
mið áður. 

Síðar í sumar á að fara í Kolluál, úti fyrir 
Snæfellsnesi, til að kortleggja útbreiðslusvæði 
humars, sem hefur fengist þar í auknum mæli 
sem meðafli.   - shá

Áhyggjur af hversu lítið er af smáhumri en stofninn mældist í meðallagi stór í nýjum leiðangri:

Humar breiðist út og stækkar heimkynni sín

1. Pétur Bürcher.
2. Sigrún Magnúsdóttir.
3. Elínrós Líndal, eigandi tískuhússins Ellu.

HUMARVINNSLA  Staða stofnsins er bærileg en 
áhyggjur eru af magni smáhumars.  MYND/ÓSKAR

➜ Stofnvísitala humars mældist rétt 
undir meðaltali síðasta aldarfjórð-
ungs og hefur farið lækkandi eftir 

metmælingu árið 2008.

  Það er 
bara ákveðinn 

ómöguleiki 
fyrir okkur að 
vinna hraðar 

án þess að 
eitthvað annað 

komi til.
Nanna Magnadóttir, forstöðumaður 

úrskurðarnefndar auðlinda- og 
umhverfismála.

LAGARFLJÓT  Meira vatnsmagn í Lagarfljóti eftir Kárahnjúkavirkjun en ráð var fyrir 
gert veldur tjóni og setur spurningarmerki við starfsleyfi virkjunarinnar segir bæjar-
stjórn Fljótsdalshéraðs. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIÐ JÖKULSÁRLÓN  Sigling á jökullón-
um er aðdráttarafl fyrir ferðamenn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUSTÖÐ  Lögregla átti annríkan 
dag í gær, en alls voru átta innbrot og 
rán tilkynnt á höfuðborgarsvæðinu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VEISTU SVARIÐ?



Nýttu þér fjölbreyttari þjónustu 

og sterkara samband í sumar

siminn.is

Nýttu þér möguleikana hjá Símanum þegar þú flytur að heiman

Þegar flutt er að heiman í fyrsta skipti er hægt að sætta sig við ýmislegt. 
En það er algjör óþarfi að sætta sig við lélegt samband. Hjá Símanum færðu 
kraftmikla nettengingu, talar endalaust og sendir endalaust mörg SMS með nýju 
GSM Snjallpökkunum. Svo sér Spotify um tónlistina og þú nýtur allra kostanna sem 
Sjónvarp Símans færir þér, bæði heima og í snjalltækjunum. Nýttu þér fjölbreytta 
þjónustu og hafðu nýju íbúðina þína í sterkara sambandi með Símanum.
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EYÐIMERKURHÁTÍÐ Í ÍSRAEL  Líkneski úr tré brenna ljósum logum á eyðimerk-
urhátíð, sem haldin var í Ísrael um helgina að bandarískri fyrirmynd. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HITABYLGJA Í PAKISTAN  Drengur stekkur út í síki í Lahore í Pakistan, þar 
sem hitinn komst upp í 46 gráður í gær og fólk notfærði sér vatnið til að 

kæla sig. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÁTÖK Í AFGANISTAN  Afganskur hermaður hjá herbifreið frá NATO, sem 
brann eftir átök við talibana í útjaðri borgarinnar Djalalabad. NORDICPHOTOS/AFP

EYÐILEGGING Í ÍRAK  Íbúar í einu úthverfa Bagdad virða fyrir sér eyðileggingu eftir bílasprengju, sem sprakk þar á laugar-
dagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DANSAR Á NORMANDÍ-STRÖND 
FRAKKLANDS  Afkomandi com-

anche-manna, sem börðust með Banda-
ríkjaher í seinni heimsstyrjöldinni, tók 
þátt í hátíðarhöldum í Frakkklandi til 
minningar um innrásina í Normandí 
fyrir 70 árum.  NORDICPHOTOS/AFP
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Kolvetnaskert,
próteinríkt og fitulaust

Hentar 
fyrir LKL 
mataræði
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Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

MENNTAMÁL Samkvæmt niður-
stöðu úrskurðarnefndar upplýs-
ingamála verður menntamála-
ráðuneytið að gefa upplýsingar 
um útgefin leyfisbréf til kennara 
frá og með 1. janúar 2012 til 21. 
febrúar 2014.

 Ráðuneytið hafði fyrr á árinu 
hafnað því að veita þessar upplýs-
ingar.

Eins og komið hefur fram í 
Fréttablaðinu telja um 100 kennar-
ar sem luku þriggja ára kennara-
námi á tímabilinu 2009 til 2012 að 
menntamálaráðuneytið hafi brotið 
gróflega á þeim við útgáfu starfs-
leyfa til kennara.

Á sama tíma og þeim var synjað 
um starfsleyfi fékk hópur skóla-
félaga þeirra með sömu mennt-
un og próf starfsleyfi útgefið af 
menntamálaráðuneytinu. 

Hópurinn krafðist þess að 
ráðuneytið veitti aðgang að upp-
lýsingum um öll leyfisbréf kenn-
ara sem ráðuneytið hafði gefið 
út á grundvelli laga um menntun 
og ráðningu kennara frá 2008 en 
eins og áður sagði hafnaði ráðu-
neytið því.

Í svari frá ráðuneytinu til 

úrskurðarnefndarinnar kemur 
fram að umbeðnar upplýsing-
ar sem óskað sé eftir liggi ekki 
fyrir á aðgengilegan hátt í gagna-
grunnum – það verði að finna þær 
í skjalasafni ráðuneytisins.

Í áliti úrskurðarnefndar um upp-
lýsingamál segir að kærendur hafi 
lagt inn kvörtun til umboðsmanns 
Alþingis vegna málsins. Í álitinu 
segir enn fremur að verði fallist 
á það með ráðuneytinu að heimilt 
sé að sé synja um aðgang að upp-
lýsingum um útgefin leyfisbréf sé 
kærendum ekki gert mögulegt að 
staðreyna grun sinn um mismunun 
við útgáfu starfsleyfa.

Menntamálaráðuneytið taldi að 
það útheimti of mikla vinnu að láta 
umbeðnar upplýsingar af hendi en 
nefndin telur að það hafi ekki verið 
heimilt að synja beiðni hópsins á 
þeim grundvelli.

Þá leggur úrskurðarnefndin 
fyrir ráðuneytið að taka málið til 
nýrrar meðferðar og taka efnis-
lega afstöðu til þess hvort heimilt 
sé eða skylt á grundvelli annarra 
ákvæða upplýsingalaga að afhenda 
hópnum hin umbeðnu gögn.

 johanna@frettabladid.is

Ráðuneytið 
tapaði fyrir 
nemendum
Úrskurðarnefnd upplýsingamála telur að mennta-
málaráðuneytinu beri að láta af hendi upplýsingar 
um útgefin leyfisbréf til kennara. Um eitt hundrað 
kennaranemar telja að menntamálaráðuneytið hafi 
mismunað nemum við útgáfu starfsleyfa.

Um 100 kennarar telja að það hafi verið brotið á þeim við útgáfu leyfis-
bréfa af hálfu mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Nemendurnir 
útskrifuðust frá Háskóla Íslands, Háskólanum á Akureyri og Háskólanum í 
Reykjavík. Árið 2008 voru sett ný lög um kennaranám. Nýju lögin áttu að 
gilda um alla þá sem hæfu nám eftir gildistöku laganna og áttu þeir að 
ljúka fimm ára námi til að fá starfsleyfi sem kennarar. Hópurinn telur að 
það hafi orðið misbrestur á framkvæmd laganna. 

Misbrestur á framkvæmd laganna

EIGA RÉTT Á UPPLÝSINGUM  Samkvæmt áliti úrskurðarnefndar upplýsingamála á 
menntamálaráðuneytið að láta af hendi upplýsingar um útgefin leyfisbréf til kenn-
ara.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NÁTTÚRA Áhugafólk um skordýr 
getur á fimmtudagskvöld kynnst 
heimi þeirra í návígi. Þá munu 
tveir prófessorar við Háskóla 
Íslands leiða göngu í Elliðaárdal.

„Skordýr eru án efa fjölbreytt-
asti flokkur dýra á jörðinni og á 
Íslandi hefur skordýrum fjölgað 
undanfarin ár,“ segir í tilkynningu 
þar sem áhugasamir eru hvattir til 
að mæta klukkan sjö við Rafstöð-
ina við Elliðaár. „Göngumenn eru 
hvattir til að taka með sér stækk-
unargler.“ - gar

Tækifæri fyrir skordýraáhugafólk á fimmtudaginn:

Boðið í skordýraleit

ELLIÐAÁRDALUR  Margt býr undir lauf-
inu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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ATVINNUMÁL Tæplega 600 sumar-
starfsmenn 18 ára og eldri hafa 
hafið störf hjá Kópavogsbæ. 
Flestir vinna við garðyrkju, 
hirðingu og fegrun bæjarins en 
sumarstarfsmenn sinna einnig 
afleysingum á ýmsum vinnustöð-
um, til dæmis á leikskólum og í 
sundlaugunum. 

Allir sem sóttu um starf hjá 
bænum fengu boð um starf og er 
verið að vinna í að ljúka við að 
bjóða þeim starf sem hafa verið 
að bætast í hóp umsækjenda und-
anfarna daga. Í næstu viku hefur 
Vinnuskólinn svo göngu sína en 
gert er ráð fyrir tæplega 1.000 
ungmennum á aldrinum 14 til 17 
ára í honum. Þau vinna aðallega 
við fegrun Kópavogsbæjar.  - fb

600 ráðnir í Kópavogi:

Allir fengu 
sumarstarf

SVEITARSTJÓRNARMÁL S-listi Sam-
fylkingarinnar og óháðra borgara 
og D-listi sjálfstæðismanna og 
óháðra hafa gert með sér sam-
komulag um samstarf í meiri-
hluta bæjarstjórnar Sandgerðis-
bæjar kjörtímabilið 2014-2018. 

Listarnir, sem hlutu fjóra af 
sjö bæjarfulltrúum í sveitar-
stjórnarkosningunum, hafa kom-
ist að samkomulagi um að Sigrún 
Árnadóttir verði áfram bæjar-
stjóri Sandgerðisbæjar, Ólafur 
Þór Ólafsson verði forseti bæjar-
stjórnar og Hólmfríður Skarp-
héðinsdóttir formaður bæjarráðs. 
Stefnt er að því að fyrsti bæjar-
stjórnarfundur nýs kjörtímabils 
verði 18. júní og þar verður sam-
eiginleg málefnasýn listanna lögð 
fram.  - fb

Samkomulag í Sandgerði:

Sigrún áfram 
bæjarstjóri

SAMKEPPNI Úrslit í hugmynda-
samkeppni um skipulag háskóla-
svæðisins voru kynnt á Háskóla-
torgi. 

Sex tillögur bárust og var þátt-
taka mun minni en búist var við. 

Tvær tillögur voru valdar 
og skipta þær með sér 2. og 3. 
verðlaunum. Þær þóttu hvorug 
gera áherslum dómnefndar full-
nægjandi skil og því lenti hvorug 
þeirra í fyrsta sæti. VA arkitekt-
ar áttu aðra tillöguna en hina áttu 
ASK arkitektar. Í báðum tillög-
unum sést að hægt er að koma 
umtalsverðu byggingarmagni 
fyrir á svæðinu. Háskóli Íslands 
hefur því möguleika á að vaxa 
á þessum stað en stofnanir og 
fyrir tæki á svæðinu gætu jafn-
framt notið sín. - fb

Úrslit í samkeppni hjá HÍ:

Enginn hreppti 
fyrsta sætið 

AKRANES Bæjarráð Akraneskaup-
staðar mótmælir harðlega þeim 
hugmyndum sem liggja fyrir 
hjá innanríkisráðuneytinu um 
staðsetningu höfuðstöðva sýslu-
manns- og lögreglustjóraembætta 
á Vestur landi. Hvorki er gert ráð 
fyrir að lögreglustjóri né sýslu-
maður verði staðsettur á Akra-
nesi.

Í hugmyndum ráðuneytis-
ins um væntanlegar breytingar 
á starfsemi lögreglu- og sýslu-
mannsembætta er gert ráð fyrir 

að aðsetur sýslumanns verði í 
Stykkis hólmi og aðsetur lögreglu-
stjóra í Borgarnesi.

Akranes er langfjölmennasti 
byggðarkjarninn á Vesturlandi 
með tæplega 7.000 íbúa og að auki 
er Grundartangi í næsta nágrenni 
við kaupstaðinn og þar eru á 
annað þúsund manns daglega við 
störf. Auk þess eru tvær hafnir 
með mikla starfsemi á svæðinu.

Akraneskaupstaður gerir kröfu 
um að lögreglustjóraembættið, hið 
minnsta, verði staðsett á Akra-

nesi. Langfjölmennasta lögreglu-
liðið á Vesturlandi er á Akranesi, 
þar er eina lögreglustöðin á svæð-
inu með sólarhringsvakt enda er 
málafjöldinn langmestur þar.

Miðlæg rannsóknardeild fyrir 
allt Vesturland hefur verið stað-
sett á Akranesi frá árinu 2007 þar 
sem byggst hefur upp mikil sér-
þekking og nauðsyn þess að hafa 
yfirstjórn lögreglu og rannsókn-
ardeild á sama stað er augljós og 
öllum kunn, segja Akurnesingar.
 - jme

Akurnesingar ósáttir við ákvörðun innanríkisráðuneytis um að lögreglustjóri Vesturlands verði í Borgarnesi:

Vilja fá lögreglustjóraembættið á Skagann

NÝTT SKIPULAG  Akurnesingar eru 
andsnúnir hugmyndum innanríkisráðu-
neytisins um að sýslumaður Vesturlands 
verði í Stykkishólmi og lögreglustjórinn í 
Borgarnesi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AÐ STÖRFUM  Sumarstarfsmaður í 
Yndisgarðinum sem er í Fossvoginum.

SAMSTARF  Frá vinstri: Hólmfríður 
Skarphéðinsdóttir, oddviti D-listans, 
Ólafur Þór Ólafsson, oddviti S-listans, og 
Sigrún Árnadóttir bæjarstjóri.  
 MYND/JÓN BEN EINARSSON
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- snjallar lausnir

Kynntu þér lausnina á www.navaskrift.is 

545 3200 navaskrift.is sala@wise.isGold Enterprise Resource Planning
Silver ndependent Software Vendor ( SV)

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95,  Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
- Microsoft Dynamics NAV

Borgartún 26, Re
sími: 545 3200 

Verð frá kr.

pr. mán. án vsk

Mánaðarlegt gjald veitir aðgang að einu mest selda bókhaldskerfi 
landsins ásamt kostnaði við uppfærslu- og þjónustugjöld, 
hýsingu, afritun á gögnum, öryggisvarnir og SQL gagnagrunn.

Breytilegur fjöldi notenda eftir mánuðum sem lágmarkar kostnað.
Kerfinu fylgir rafræn sending reikninga, samskipti við RSK og fleira.

Fjöldi sérlausna í boði fyrir þá sem þurfa aukna virkni.

25%

NÝTT

afsláttur
af öllum styrkleikum 
og pakkningastærðum

PAKISTAN, AP Tíu talibanar gerðu 
árás á alþjóðaflugvöllinn í Karachi 
í gær. Þetta er fjölfarnasti flug-
völlur landsins.

Árásin stóð yfir í fimm klukku-
stundir. Árásarmennirnir féllu, 
en þeim hafði tekist að drepa að 
minnsta kosti 18 manns áður en 
yfir lauk. Flestir þeirra sem lét-
ust voru öryggisverðir eða annað 
starfsfólk flugvallarins.

Talibanahreyfingin í Pakist-
an lýsti yfir ábyrgð sinni á árás-
inni og hótaði fleiri slíkum. Shahi-
dullah Shahid, talsmaður talibana, 
sagði í símtali við bandarísku 
fréttastofuna AP að árásum verði 
haldið áfram þangað til samist 
hafi við pakistönsk stjórnvöld um 
varanlegt vopnahlé.

Hótanir um árásir drógu hins 
vegar mjög úr væntingum manna 
um að friðarviðræður stjórnvalda 
við talibana geti hafist á ný.

Pakistanskir talibanar hafa 
árum saman barist gegn stjórninni 
í von um að steypa henni af stóli. 
Það sem helst fer fyrir brjóstið 
á þeim er að ríkisstjórnin hefur 
verið vinveitt Bandaríkjunum og 
átt í margvíslegum samskiptum 
við Bandaríkin, þrátt fyrir harðar 
deilur ríkjanna.

Stjórnin í Pakistan hefur verið 
mjög ósátt við að Bandaríkin hafi 
notað fjarstýrð flugför, svokallaða 
dróna, til sprengjuárása sem iðu-
lega verða almennum borgurum 
að bana.

Árásarmennirnir hófu aðgerðir 
sínar seint á sunnudagskvöld. Þeir 
notuðu vélbyssur og sprengjuvörp-
ur. Að minnsta kosti sumir þeirra 
voru klæddir sem öryggisverð-
ir eða lögreglumenn. Allir báru 
þeir sprengivesti, og sprungu sum 
þeirra þegar skotið var á þau.

 gudsteinn@frettabladid.is

Hóta að gera 
fleiri árásir
Talibanar í Pakistan lýstu yfir ábyrgð á árás á alþjóða-
flugvöllinn í Karachi. Árásin stóð yfir í fimm klukku-
stundir. Árásarmennirnir urðu átján manns að bana.

ALÞJÓÐAFLUGVÖLLUR  Þykkan reyk lagði upp frá flugvellinum eftir árásir talibana.
 NORDICPHOTOS/AFP

ÚKRAÍNA, AP  Stjórnarherinn í Úkraínu skiptist í gær 
á skotum við uppreisnarmenn, hliðholla Rússum, í 
borginni Slovjansk sem uppreisnarmenn hafa enn á 
valdi sínu. 

Sprengjum var varpað á borgina, sem ber þess 
orðið merki að hafa í nærri tvo mánuði verið einn 
helsti vettvangur átaka milli stjórnarinnar og upp-
reisnarmanna.

Þetta gerðist þrátt fyrir að Petro Porosjenkó, sem 
tók við forsetaembættinu á laugardag, hafi skýrt frá 
því að friðarviðræður séu að hefjast: Fulltrúar Úkra-
ínustjórnar, Rússlands og Öryggis- og samvinnustofn-
unar Evrópu ætli að hittast daglega í Kænugarði.

Porosjenkó segir að fyrsti fundurinn, sem haldinn var 
á sunnudag, hafi snúist um að herða eftirlit á landamær-
um Úkraínu og Rússlands. Úkraínustjórn hefur ekki 
getað komið í veg fyrir að uppreisnarmenn og stuðn-
ingsmenn þeirra valsi fram og til baka yfir landamærin.

Mikhaílo Kovalo, sem fer til bráðabirgða með emb-
ætti varnarmálaráðherra í Úkraínu, segir að Porosj-
enkó stefni að því að binda endi á átökin sem fyrst, en 
gaf þó ekki upp nein tímamörk.

Rússar hafa gagnrýnt Úkraínustjórn fyrir að beita 
hervaldi gegn uppreisnarmönnum í austurhluta lands-
ins, en Úkraínustjórn hefur gagnrýnt Rússa fyrir að 
styðja uppreisnarmennina og kynda undir ólgunni. - gb

Átök halda áfram í Úkraínu þrátt fyrir boðaðar friðarviðræður:

Sprengjum varpað á Slovjansk

RÚSSLAND Rustam Makhmudov 
var í gær dæmdur til ævilangs 
fangelsis fyrir morðið á blaðakon-
unni Önnu Politkovsköju haustið 
2006. Sannað þótti að hann hefði 
hleypt af skotinu sem varð henni 
að bana í lyftunni í fjölbýlishúsi í 
Moskvu, þar sem hún bjó.

Frændi hans, Lom-Ali Gaituk-
ajev, fékk einnig ævilangt fang-
elsi fyrir að hafa skipulagt bana-
tilræðið. Tveir af bræðrum 
Makhmudovs voru svo dæmdir í 
tólf og 14 ára fangelsi fyrir aðild 

að morðinu, en fyrrverandi lög-
reglumaður í Moskvu, Sergei 
Khadsjikurbanov að nafni, hlaut 
20 ára fangelsi.

Réttarhöldin hafa ekki leitt í 
ljós neitt um tilefni morðsins eða 
hvort mennirnir hafi verið fengn-
ir til þess að fremja verkið.

Blaðakonan Politkovskaja hafði 
í blaðagreinum og bókum ítrekað 
gagnrýnt Vladimír Pútín forseta 
fyrir framferði stjórnar hans í 
Tsjetsjeníu. Hún hafði meðal ann-
ars sakað Pútín og stjórn hans um 

gróf mannréttindabrot í Tsjetsj-
eníu.

Makhmudov-bræðurnir eru 
allir frá Tsjetsjeníu og Gaitukajev 
sömuleiðis. 

Fjölskylda Politkovsköju hefur 
sagt að áfram verði reynt að fá 
stjórnvöld til þess að komast til 
botns í málinu.

„Fyrir okkur er mikilvægast að 
komast að því hver skipaði fyrir 
um morðtilræðið,“ hafði rússneska 
fréttastofan ITAR-Tass eftir Ilja 
Politkovskí, syni hennar. - gb

Tveir hlutu ævilangt fangelsi og þrír aðrir tólf til tuttugu ár fyrir morðið á Önnu Politkovsköju:

Fjölskylda hinnar myrtu leitar enn svara

DÆMDIR  Bræðurnir Dsjabril og Rust-
am Makhmudov í réttarsal í Moskvu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

YFIRGEFA BORGINA  Íbúar í Slovjansk halda á brott eftir átök 
síðustu daga. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FRAKKLAND Jean-Marie Le Pen, 
hinn aldni stofnandi Þjóðarfylk-
ingarinnar í Frakklandi, segir það 
jaðra við svik að dóttir sín saki sig 
um að hafa gert pólitísk mistök.

Dóttirin Marine, sem nú er 
leiðtogi flokksins, segir föður 
sinn hafa gengið of langt í öfgum 
þegar hann hótaði andstæðingum 
flokksins að stinga þeim í gasofn.

Flokkur þeirra hefur gert út á 
útlendingahræðslu og vann mik-
inn sigur í kosningum til Evrópu-
þingsins nýverið. - gb

Feðgin í hár saman:

Sakar dóttur 
sína um svik
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TAKTU ÞÁTT Í REYNSLUAKSTURSLEIK Í JÚNÍ
Allir sem fara í reynsluakstur hjá okkur í júní geta skráð sig í pott og 
átt möguleika á að vinna glæsilegt 50" Samsung Smart sjónvarp.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

ÞAR SEM ÚRVALIÐ
ER MEST

4
 KLST. LEAF NORDIC

FYRIR KALDARI MARKAÐSSVÆÐI

VERÐ: 4.490.000 KR.
KAUPAUKI Í JÚNÍ - HRAÐHLEÐSLUSTÖÐ FYRIR 
HEIMILIÐ EÐA BÚSTAÐINN SEM HLEÐUR BÍLINN 

Á 4 TÍMUM FYLGIR NÝJUM LEAF!

FJÖLSKYLDUVÆNIR RENAULT
BÆÐI RENAULT CLIO OG RENAULT MEGANE ERU TIL

Í ÚTFÆRSLU FYRIR FJÖLSKYLDUR SEM ÞURFA MEIRA PLÁSS

RENAULT CLIO SPORT TOURER, DÍSIL
VERÐ FRÁ: 3.090.00 KR.

NAULT
ANE ERU TIL
EIRA PLÁSS

URER, DÍSIL
.090.00 KR.

RENAULT CAPTUR 

RENAULT CAPTUR DYNAMIC
DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR. VERÐ: 3.890.000 KR.

DÍSIL, BEINSKIPTUR. VERÐ: 3.590.000 KR.
3,6 l/100 km*

Það er skemmtilegt að skoða og reynsluaka 
nýjum bíl. Komdu og láttu sölumenn okkar 
stjana við þig og fáðu reynsluakstursbílinn jafn-
vel lánaðan heim að kvöldi.

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080

ÆÐI

YRIR 
INN

EAF!

NISSAN JUKE 

Uppsetningu á 10 nýjum 
hraðhleðslustöðvum lýkur 
í sumar í Reykjavík og 
nágrenni. Þær gera þér 
kleift að hlaða LEAF á 
30 mínútum þér að 
kostnaðarlausu.

10 HRAÐHLEÐSLUSTÖÐVAR

NISSAN JUKE
DÍSIL, BEINSKIPTUR. VERÐ: 3.490.000 KR.

4,2 l/100 km*

*M
ið

að
 v

ið
 u

p
p

g
ef

na
r 

tö
lu

r 
fr

am
le

ið
an

d
a 

um
 e

ld
sn

ey
tis

no
tk

un
 í 

b
lö

nd
uð

um
 a

ks
tr

i.

Nissan hraðhleðslu-
stöðvarnar eru settar upp 
í samstarfi við ON
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Beiting kynferðisofbeldis í stríði er meðal 
alvarlegustu mannréttindabrota sem eiga 
sér stað á okkar dögum. Það er erfitt að 
skjalfesta sannanir um það og enn erfið-
ara að rannsaka það. Fremjendur slíkra 
brota eira engu, því þetta snýst ekki um 
kynlíf heldur ofbeldi, drottnun og að 
útbreiða ótta og skelfingu. Það gengur 
ekki lengur að maður með byssu fyrir-
skipi eða fremji nauðgun og komist upp 
með það refsingarlaust vegna þess að 
glæpurinn var framinn í stríði. Rétt eins 
og þjóðir heims gátu komið sér saman um 
að úthýsa jarðsprengjum af vígvöllum 
mun heimsbyggðin nú verða að koma sér 
saman um að binda enda á beitingu kyn-
ferðisofbeldis í stríðsátökum.

Dagana tíunda til þrettánda júní munu 
breski utanríkisráðherrann William 
Hague og sérlegur erindreki SÞ, Angel-
ina Jolie, verða gestgjafar alþjóðlegrar 
ráðstefnu sem markar hápunkt hnatt-
rænnar herferðar sem helguð er þessu 
markmiði. Ráðstefnan ber yfirskriftina 
Global Summit to End Sexual Violence 
in Conflict. Hana munu sækja fulltrúar 
ríkisstjórna, borgarasamtaka, herja og 
dómskerfa mikils fjölda landa úr öllum 
heimsálfum. Fulltrúi íslenskra stjórnvalda 
verður Gunnar Bragi Sveinsson utanríkis-

ráðherra. Almenningi er líka boðið að taka 
virkan þátt. Úti um allan heim mun fólk 
sameinast um kröfuna um að nauðganir og 
kynferðisofbeldi verði fjarlægt úr vopna-
búri grimmdarinnar. 

Sá stuðningur sem Íslendingar hafa 
veitt þessari herferð er dýrmætur. Eftir 
hádegið í dag munu forsætisráðherra og 
fleiri ráðherrar úr ríkisstjórn Íslands, 
ásamt mörgu fleira fólki, standa með mér 
í Breska sendiráðinu að því að lýsa sam-
stöðu þjóða okkar í baráttunni gegn kyn-
ferðisofbeldi í stríði. 

Hver sá sem þetta les er líka hvattur til 
að taka þátt. Að lestri þessa greinarstúfs 
loknum hvet ég þig, lesandi góður, til að 
fara á Youtube og horfa þar á stuttmynd-
ina Don‘t believe the thumbnail, this is the 
stuff for nightmares. Hún sýnir hrylling 
nauðgana og kynferðisofbeldis frá sjón-
arhóli barns á einu af ótal átakasvæðum 
heimsins. Ég er viss um að það mun breyta 
heimsmynd þinni að horfa á þessa mynd. 
Þú getur svo tekið þátt í umræðunni á 
samfélagsmiðlum undir #TimeToAct og 
fylgst með á Facebook- og Twitter-síðum 
sendiráðsins undir notandanafninu ukini-
celand. Láttu orðið berast meðal vina og 
vandamanna, og legðu þitt af mörkum til 
að binda enda á þessa hroðalegu glæpi. 

Stöðvum stríðsnauðganir

Goldberg tilbrigðin
Davíð Þór Jónsson, Kathryn Stott, 
Víkingur Heiðar Ólafsson
13. júní. 20.00. Norðurljós.
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F
yrir um níu árum birti danska dagblaðið Jyllands-Posten 
skopmyndir af Múhameð spámanni. Viðbrögðin urðu 
ofsafengin. Ýmsir litu á myndirnar sem afsprengi fordóma 
gegn múslimum í Danmörku eða að þetta væri slíkt mál 
að sýna þyrfti sérstaka tillitsemi og kröfðust afsökunar-

beiðni. Ritstjórarnir neituðu og teiknarar urðu að fara í felur vegna 
morðhótana. Við þekkjum atburðina sem fylgdu og hina mikil-
vægu umræðu sem fram fór – öldur lægði að lokum og má segja 
að tjáningarfrelsið hafi unnið á endanum. Reiðin vegna nokkurra 
skopteikninga kom flestum á Vesturlöndum í opna skjöldu.

Óvænt eignuðumst við okkar litla skopmyndamál hér á Íslandi. 
Á kjördag birti Fréttablaðið 
teikningu eftir Gunnar Karlsson 
af frambjóðendum í Reykjavík. 
Á myndinni má sjá einstakling 
með hvíta slæðu. Gunnar sagði 
í samtali við Vísi á kjördag að 
hann væri ekki að koma neinni 
afgerandi afstöðu á framfæri 

heldur væri þetta vísan til þess að umræðan í kosningabaráttunni 
hafi snúist heldur mikið um útspil Sveinbjargar Birnu Svein-
björnsdóttur, oddvita Framsóknarflokks í Reykjavík, um að rétt 
væri að afturkalla lóðarúthlutun til Félags múslima á Íslandi.

Ýmsir urðu til að móðgast fyrir hönd Sveinbjargar. Kosninga-
stjóri flokksins sagði að með birtingu skopmyndarinnar hefði 
Fréttablaðið opinberað hatur sitt á Sveinbjörgu. Það er auðvitað 
af og frá. Skopteiknarar blaðsins fá engin fyrirmæli um hvað þeir 
skuli teikna. Sjálf tók Sveinbjörg teikningunni illa. Í umræðu-
þættinum Eyjunni á Stöð 2 á sunnudag sagði hún að henni hefði 
sárnað mjög skopmyndin og hún velti því fyrir sér hvort henni og 
börnunum væri vært á Íslandi eftir birtingu myndarinnar. 

Nú ber til þess að líta, og er þá tekið mið af umræðu á netinu, 
að líklegt er að margir sem fordæma umrædda skopmynd hafi 
furðað sig á fárinu vegna teikninganna í Jyllands-Posten. Og ekki 
þótt nokkur ástæða til að fjargviðrast vegna þeirra. Birting slíkra 
mynda er einfaldlega mikilvægur liður í lýðræðishefð sem tekið 
hefur árhundruð að þróa á Vesturlöndum. Lýðræðishefð, sem 
hvílir á tjáningarfrelsinu. Vart ætti að þurfa að benda á tvískinn-
unginn í þessari afstöðu. Prinsippin taka með öðrum orðum mið 
af afstöðu hvers og eins hverju sinni. Það gengur ekki upp.

Auðvitað er mikilvægt að við sýnum hvert öðru nærgætni. En 
það getur aldrei verið neinn útgangspunktur þegar um er að ræða 
tjáningarfrelsið. Þar getur engin hentistefna ráðið för. Hér á landi 
eru í gildi lög um ærumeiðingar, lög sem reist eru á ákvæðum í 
stjórnarskrá og þar ætti þessari umræðu að ljúka. Okkur getur 
þótt einhver teikning ósmekkleg en getum ekki bannað tjáningu 
af þeirri ástæðu einni að einhver kunni að móðgast.

Af sama meiði er hin mótsagnakennda afstaða sem látið hefur 
á sér kræla í netheimum; að fjölmiðlar hafi verið virkir þátttak-
endur í að dreifa hatursáróðri á hendur múslimum. Með því þá 
að birta sjónarmið og skoðanir, sem sannarlega geta, sé litið til 
framtíðar, haft mótandi áhrif á samfélag okkar. Afstaða okkar 
sem störfum við blaðamennsku hlýtur að vera sú að draga beri 
fram þessi sjónarmið svo þau megi ræða og taka til þeirra afstöðu 
sem byggir á skynsemi og þeirri lýðræðishefð sem við byggjum 
á. Ekki að þagga niður mál eða reka þau aftur í þau skúmaskot 
þaðan sem þau eru ættuð – víst er að þaðan geta þau sprottið 
tvíefld á ný – við fyrsta tækifæri.

Grundvallaratriði og hentistefna:

Hlutverk fjölmiðla

Óskilgreint afl
Niðurstaða málefnasamninga í 
nokkrum sveitarfélögum eiga að 
liggja fyrir í dag. Björt framtíð mun 
skipa meirihluta bæði til hægri og 
vinstri. Heiða Kristín Helgadóttir, 
framkvæmdastjóri flokksins, 
sagði í kvöldfréttum 
Stöðvar 2 um helgina 
að með því væri Björt 
framtíð að stimpla sig 
inn með afgerandi hætti. 
Hún nefndi það einnig, 
að margra mati rétti-
lega, að flokkurinn 
hefði verið óskil-
greint afl fyrir 
mörgum. Það 
verður 
spenn-

andi að sjá málefnasamningana sem 
Björt framtíð mun kvitta upp á, en 
flokkurinn kemur til með að starfa 
bæði til hægri og vinstri. Mögulega 
mun það skýrast fyrir hvað þetta 
óskilgreinda afl stendur, þegar 
samningarnir liggja fyrir.

Framsóknarvika
Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, 
oddviti Framsóknar í Reykjavík, 
sagði í þættinum Eyjan hjá Birni 
Inga að sér þætti leiðinlegt 
að múslimar hefðu 

verið dregnir inn í 
umræðuna fyrir 

borgarstjórnar-
kosningarnar. 

Sveinbjörg 
virðist 

gleyma því að það var hún sem hóf 
umræðuna, með því að segjast vilja 
draga úthlutun lóðar undir mosku, 
þar sem múslimar iðka trú sína, til 
baka. Flokkssystir hennar Guð-
finna Jóh. Guðmundsdóttir sagði 

í sama þætti að hún teldi 
ekki útilokað að flokkurinn 
hefði grætt á þessum 
ummælum Sveinbjargar. 
Hún virðist gleyma því 
að Sveinbjörg sá ástæðu 

til að þakka fjölmiðlum 
tvö sæti flokksins í 
kosningunum. Vika 
er greinilega langur 
tími hjá Fram-
sóknarflokknum. 
fanney@frettabladid.is

OFBELDI

Stuart Gill
sendiherra 
Bretlands
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HEILSA
Teitur 
Guðmundsson
læknir

Ef skuldaleiðréttingin er 
réttlætismál, hvar er þá 
mitt réttlæti, herra Sig-
mundur Davíð?

Ég kaus Framsóknar-
flokkinn í síðustu alþing-
iskosningum vegna þess 
að sá flokkur lofaði mestu 
þegar kom að því að leið-
rétta verðtryggðar skuld-
ir heimilanna. Mér leist 
ágætlega á þær tillögur 
sem kynntar voru í nóvember síð-
astliðnum þó svo að ég hafi verið 
á þeirri skoðun að það réttasta í 
stöðunni væri að leiðrétta einung-
is lán þeirra sem keyptu fasteign 
á árunum 2005-2009. Það er nefni-
lega eini hópurinn sem varð fyrir 
forsendubresti, þar sem eignaverð 
lækkaði á tímum óðaverðbólgu á 
þessu tímabili. 

Skuldaleiðréttingin hefur hins 
vegar tekið töluverðum breyt-
ingum síðan hún var fyrst kynnt 
til sögunnar. Það átti að leiðrétta 
tímabilið frá 2007-2010 og leið-
réttingin átti að taka til þess hluta 
verðbólgu sem fór yfir 4,8% á 
þessu tímabili. Síðan þá hafa ansi 
mörg lauf fallið af fallega Fram-
sóknartrénu. Leiðréttingartíma-
bilið hefur verið stytt í tvö ár auk 
þess sem fallið hefur verið frá vísi-
töluviðmiðinu (4,8%) og 80 millj-
arða hámark sett á niðurfellinguna 
sem þýðir að leiðrétting hvers og 
eins skerðist ef yfir 92% skuldara 
sækja um. 

Ákveðið var að fara „almenna 
leið“ í nafni sanngirni, jafnræð-
is og réttlætis. En þegar niður-
stöður umsækjenda verða birtar í 
haust er ég hræddur um að margir 
þeir sem gerðu sér væntingar um 
skuldaleiðréttingu muni vakna upp 
við vondan draum. Fólki er mis-
munað eftir hjúskaparstöðu auk 
þess sem lánsveðshluti fólks er 
ekki leiðréttur þar sem veðið hvíl-
ir á annarri eign. Einnig geta þeir 
sem eru búsettir erlendis og hafa 
selt sína eign eða greitt upp sín 
lán ekki sótt sína leiðréttingu þar 
sem hún er framkvæmd í gegnum 
skattkerfið.

Skuldaleiðréttingarfrumvarpið 
tilgreinir „heimili“ í stað þess að 
horfa á lántaka/skuldara í hverju 
tilviki fyrir sig. Enginn greinar-
munur er gerður á því hvort um 
er að ræða skyldmenni sem búa 
saman, hjón eða sambúðarfólk. 

Lögin eru samt skýr að því leyti 
að sambúð veitir engan rétt né 
skyldur yfir eignum og skuldum 
sambýlisaðila líkt og í hjónabandi. 
Samt sem áður er réttur sambúð-

arfólks til skuldaleiðréttingar 
skertur vegna maka og hafi ein-
staklingur verið í sambúð á árun-
um 2008-2009 í heild eða hluta, en 
er í annarri sambúð í lok árs 2013, 
þá getur viðkomandi lent í tvö-
faldri skerðingu.

Árið 2008 var ég í skráðri sam-
búð en þrátt fyrir að mín fyrr-
verandi sambýliskona hafi aldrei 
verið skráð fyrir eigninni né 
skuldinni er henni veitt skatta-
ívilnun og minn réttur til leiðrétt-
ingar skertur á móti. Við vorum 
einungis skráð í sambúð þetta 
eina ár og er þá von að ég spyrji: 
Hver var hennar forsendubrest-
ur? Seinnihluta ársins 2013 hóf ég 
sambúð að nýju. Samkvæmt frum-
varpinu er ég og mín nýja sam-
býliskona skráð sem „heimili“. Við 
það skerðist minn hlutur enn og 
aftur og í þetta skipti niður í núll á 
þeim forsendum að sambýliskonan 
fékk 110% leiðréttingu árið 2011, 
löngu áður en við kynntumst. 

Ég spyr aftur: Hvað kemur það 
mér við að sambýliskona mín hafi 
fengið leiðréttingu áður en ég 
kynntist henni? Hvaða máli skipt-
ir hjúskaparstaða mín núna, 5-6 
árum eftir leiðréttingartímabil-
ið, og þá sérstaklega þar sem hún 
hefur breyst frá leiðréttingartíma-
bilinu auk þess sem einungis er um 
sambúð að ræða? Ég á ekkert til-
kall til íbúðar núverandi sambýlis-
konu minnar, hvorki nú né við frá-
fall eða sambúðarslit, samt er 
réttur minn skertur vegna þessa. 

Mín lán hafa hækkað yfir 50% 
á níu árum og er eignin mín veru-
lega yfirveðsett í dag. Ég spyr því: 
Hvernig er hægt að kalla þetta 
almenna aðgerð ef einstaklingar 
eins og ég, sem þurfa hvað mest á 
niðurfellingu að halda, eru skild-
ir eftir vegna galla í útfærslu á 
meðan fólk sem borgar auðlegð-
arskatt fær sína leiðréttingu að 
hjúskaparskilyrðum uppfylltum? 
Hvar er mitt jafnrétti, mín sann-
girni og mitt réttlæti í þessum 
aðgerðum, hæstvirtur forsætis-
ráðherra? 

Opið bréf til 
forsætisráðherra
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Það hefur verið mikið fjallað um 
offitu og ofþyngd í gegnum árin, 
en merkilegt nokk þá virðumst 
við skella skollaeyrum við þeim 
boðskap og halda bara áfram að 
éta á okkur kílóin eins og ekkert 
væri sjálfsagðara. Nýlegar tölur 
sem birtar voru í læknatímarit-
inu Lancet fyrir örfáum dögum 
sýna skelfilega þróun. Þar kom 
meðal annars fram að engin þjóð 
hefði náð að lækka tíðnitölur á síð-
ustu 33 árum síðan skipulagðar 
mælingar hófust. Þarna er verið 
að vitna í gögn frá 188 löndum á 
jörðinni. Þá kemur einnig fram að 
á þessum árum hafi fjöldinn auk-
ist um 28% hjá fullorðnum og 47% 
hjá börnum.

Við skilgreiningu á ofþyngd og 
offitu er notast við reiknistuðul sem 
kallast BMI, Body Mass Index, eða 
líkamsþyngdarstuðull á íslensku. 

Þar er reiknað hlutfall milli hæðar 
og þyngdar einstaklings á ákveðinn 
hátt. Þeir sem eru milli 25 og 30 eru 
of þungir, 30-35 eru með fyrstu gráðu 
offitu og þeir sem falla yfir 35 eru 
með annars stigs offitu. Um þriðjung-
ur allra íbúa jarðar er of þungur eða 
offeitur samkvæmt þessum gildum, 
eða 2,1 milljarður manna.

Bandaríkjamenn eru fremstir í 
flokki með 34% of feita, Mexíkó, 
Nýja-Sjáland, Ástralía, Bretland, 
Kanada, Írland, Síle og svo Ísland í 
níunda sæti með 20% of feita. Ansi 
góður árangur og stefnir í að við 
færumst jafnvel enn ofar á þess-
um skammarlista. Af mörgu getur 
maður verið stoltur sem Íslendingur, 
en ekki þessu. Nú geri ég mér fylli-
lega grein fyrir því að það er ekkert 
auðvelt að sigrast á aukakílóunum, en 
við eigum ekki að verma þetta sæti!

Ofþyngd og offita eru leiðandi 
ástæður fyrir ótímabærum dauðs-
föllum; á heimsvísu er samkvæmt 
WHO talið að ríflega fjórar milljónir 
manna deyi árlega af þessum völd-
um. Þá er ekki talin með dauðsföll 
vegna lífsstílssjúkdóma. Ofþyngd 
og offita er talin hafa áhrif á tæplega 
50% þeirra sem greinast með sykur-
sýki, 25% í hjarta- og æðasjúkdómum 
og á bilinu 7-40% í illkynja sjúkdóm-

um. Það má því með sanni segja að 
offita spili eitt aðalhlutverkið þegar 
kemur að þessum sjúkdómum að 
öðrum áhættuþáttum ólöstuðum.

En hvað ætlum við að gera? Það 
þýðir greinilega ekki að vara fólk 
bara við, jafnvel þótt það sé gert á 
ágengan og myndrænan hátt eða með 
vinsamlegum tilmælum. Það bara 
virðist ekki virka neitt ef marka má 
þessar sláandi tölu. Það sem meira er, 
er að mesta aukningin virðist vera 
hjá börnum sem þýðir að við erum 
að missa tökin að vissu leyti. Þetta er 
okkur að kenna og það erum við sjálf 
sem verðum að laga þetta.

 Hin blákalda staðreynd er að við 
eyðum of litlum fjármunum í fræðslu 
og forvarnir og það sem við gerum 
nær ekki almennilega í gegn. Við 
erum of upptekin við að meðhöndla 
þá sem eru í vandræðunum – þetta 
er eins og flóðbylgja sem ekki verð-
ur stöðvuð. Rót vandans er hegðun og 
vani hvers og eins, þar þurfum við að 
vinna. Við höfum varla efni á að reka 
heilbrigðiskerfið núna, ekki frekar 
en nokkur önnur þjóð í sjálfu sér í 
dag og sannarlega ekki þegar of feit-
ir af næstu kynslóðum með alla þá 
lífsstílssjúkdóma sem því fylgja fylla 
sjúkrahús og heilsugæslur landsins.

Það er verk að vinna, koma svo!

Fitubollurnar

FJÁRMÁL

Kjartan Geirsson
viðskiptafræðingur

➜ Við vorum ein-
ungis skráð í sambúð 
þetta eina ár og er þá 
von að ég spyrji: Hver 
var hennar forsendu-
brestur?
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Efnahagsbatinn hér á 
landi sem hófst fyrir 
nokkrum misserum verð-
ur sífellt öflugri. Við 
höfum því miður sjaldn-
ast kunnað fótum okkar 
forráð við slíkar aðstæð-
ur – við höfum viljað njóta 
góðærisins í botn. Kröft-
ugum efnahagsbata hefur 
því fylgt sársaukafullur 
skellur. Slíkt er sjaldnast 
utanaðkomandi breyting-
um að kenna. Við höfum 
verið sjálfum okkur verst 
með slælegri hagstjórn.

Ekki meir, ekki meir
Ég hef fengið nóg af efnahagslegri 
óstjórn. Ég vil ekki að börnin mín 
sem eru að koma undir sig fótun-
um þurfi að ganga í gegnum slíkt. 
Ég geri þá kröfu að Alþingi, rík-
isstjórn og Seðlabanki beiti öllum 
stjórntækjum í efnahagsmálum 
og beinum og óbeinum áhrifum af 
festu til að koma í veg fyrir enn 
einn fyrirsjáanlegan efnahags-
skell.

Hagvöxtur fer á flug
Fyrirliggjandi hagtölur og spár 
sýna að hagkerfið hefur tekið vel 
við sér. Hagvöxtur hér á landi í 
fyrra var meiri en í öðrum vest-
rænum ríkjum (3,3%). Því sama er 
spáð í ár (3,7% samkvæmt Seðla-
bankanum) og á næsta ári (3,9%). 
Í nýjustu spá Landsbankans er 
reyndar gengið enn lengra og spáð 
5,5% hagvexti á næsta ári. Slíkur 
vöxtur er langt fyrir ofan það sem 
önnur vestræn ríki geta búist við. 
Reynslan sýnir að væntingar og 
hegðun almennings, fyrirtækja og 
stjórnmálamanna breytast hratt á 
uppgangstímum í okkar fámenna 

landi. Þess vegna vaxa 
neysla og fjárfesting iðu-
lega hraðar en spáð er. 
Líklegt er að svo verði 
einnig á þessu vaxtar-
skeiði. Því ætti engum að 
koma á óvart þó hagvöxtur 
fari yfir 4% bæði í ár og á 
næsta ári.

Déjà vu
Við höfum oft verið í 
þessari hagvaxtarstöðu 
áður. Og spárnar núna 
sýna að fylgikvillarnir 

verða þeir sömu og áður: Vaxandi 
einkaneysla, minnkandi sparn-
aður, versnandi viðskiptajöfnuð-
ur, hækkandi verðbólga og hækk-
andi vextir. Einnig má búast við 
vaxandi óróleika á vinnumarkaði 
og sjást þess þegar glögg merki. 
Samkvæmt spá OECD mun okkur 
takast á næsta ári að velta Mexíkó 
úr sessi með næsthæstu verðbólgu 
meðal aðildarríkjanna (Tyrkland 
trónir mun ofar). Við verðum þá 
komin á gamalkunnan stað: Sú 
vestræna þjóð sem verst tök hefur 
á verðbólgu. 

Fjármálaráðherra skilur og vill
Af endurteknum orðum Bjarna 
Benediktssonar, fjármála- og efna-
hagsráðherra má ráða að hann 
áttar sig vel á stöðu og horfum í 
efnahagsmálum. Þá hefur hann 
ítrekað rætt um nauðsyn þess að 
beita aga við hagstjórn. Í Morgun-
blaðinu 24. maí er haft eftir honum 
að brýnt sé að gæta áfram aðhalds 
í ríkisfjármálum á næstu árum og 
tryggja að fjármál ríkisins ýti ekki 
undir verðbólgu. Hann sagði rétti-
lega: „Við getum á mjög skömmum 
tíma sveiflast úr samdráttarskeiði 
yfir í þess háttar uppgangstíma, 

að við þurfum að fara að gæta 
að okkur, að valda ekki beinlín-
is verðbólgu með því að slaka á 
aðhaldinu.“ 

Tími athafna
Í þessu samhengi er ástæða til að 
rifja upp orð Bjarna á ársfundi 
Seðlabankans í mars: „... tímabært 
að við förum að búa okkur undir að 
vinna á móti þenslu til að tryggja 
varanlegan stöðugleika.“ Bjarni 
hlýtur að meina það sem hann 
segir. Því segi ég: Fjárlagafrum-
varpið sem Bjarni leggur fram á 
Alþingi eftir þrjá mánuði verður 
að sýna myndarlegan afgang að 
frátöldum tekjum af hugsanlegri 
eignasölu og arðgreiðslu frá bönk-
um. Það verður að stíga á vaxtar-
bremsurnar, ekki til að nauðhemla 
heldur til að hægja á. Allt annað er 
efnahagslegur glannaskapur. 

Jafnframt vona ég að í fjárlaga-
frumvarpinu komi fram staðfastur 
og vaxandi metnaður ríkisstjórn-
arinnar til hvers kyns skipulagsúr-
bóta og hagræðingar í ríkisrekstri. 
Þá er ekki síður mikilvægt að rík-
isvaldið beiti öllum sínum úrræð-
um til að ýta enn frekar undir 
samkeppni og aukna framleiðni á 
öllum sviðum þjóðfélagsins. Það 
er vænlegasta leiðin til að tryggja 
að við ráðum við öran hagvöxt ár 
eftir ár án þess að allt fari úr bönd-
unum. Þannig komast lífskjör hér 
á landi í fremstu röð og geta verið 
þar til langframa.

Varnaðarorð um hagstjórn
Nú í sumarbyrjun ársins 
2014 er batinn auðsær í 
íslensku efnahagslífi. Eftir 
tímabundið bakslag á síð-
asta ári hefur hagkerf-
ið tekið aftur við sér og 
samkvæmt uppfærðri spá 
Seðlabanka Íslands er útlit 
fyrir 3,7% hagvöxt á þessu 
ári sem er 1% hækkun á 
fyrri spá. Einnig er gert 
ráð fyrir enn meiri hag-
vexti á næsta ári en áður 
var spáð. Aðrir greiningaraðilar 
hafa jafnvel verið að spá töluvert 
meiri hagvexti en Seðlabankinn. 
Fram til þessa hefur vöxtur hag-
kerfisins einkum stafað af útflutn-
ingi, einkum þó þjónustuútflutn-
ingi og ferðaþjónustu. Nú er útlit 
fyrir að fjárfesting, sem hefur 
sárlega vantað, sé að taka við sér. 
Er bæði um að ræða fjárfestingu 
í iðnaði sem og í mannvirkjagerð.

Aukin umsvif í hagkerfinu hafa 
skilað sér í lægra atvinnuleysi 
en samhliða hefur verið aukinn 
órói á vinnumarkaði. Líklega er 
of snemmt að segja til um hvaða 
langtímaáhrif nýir samningar 
muni hafa á kjör launafólks og 
hagkerfið í heild sinni. Í ofanálag 
koma til framkvæmda skuldaleið-
réttingar verðtryggðra íbúðalána 
á haustmánuðum sem ættu að hafa 
jákvæð áhrif á stöðu heimilanna 
og þannig hvetja áfram einka-
neyslu.

Veikleiki Íslands
Hagkerfið er nú í þeirri stöðu að 
saman fer hraður hagvöxtur og lág 
verðbólga. Hins vegar hefur veik-
leiki Íslands iðulega legið í stöðu 
greiðslujafnaðar. Sterkt gengi 
krónunnar hefur m.a. haldið verð-
bólgu niðri en spurning er hversu 

lengi hagkerfið þolir svo sterka 
krónu miðað við þær spár að hag-
kerfið sé komið í spennu strax í lok 
þessa árs. Óhjákvæmilegt er að 
einkaneysla aukist með vaxandi 
hagvexti sem hefur í för með sér 
aukinn innflutning og þ.a.l. versn-
andi vöruskiptajöfnuð og mögu-
legan þrýsting á krónuna. Það er 
því ef til vill ekki að undra að verð-
bólguvæntingar til næstu ára hafa 
ekki lækkað til jafns við skamm-
tíma verðbólgu sem gefur mögu-
lega til kynna að núverandi jafn-
vægi hagkerfisins sé tímabundið.   

Yfir öllum spám og áætlun-
um hvílir þó óvissan um áætlun 
afnáms gjaldeyrishafta þ.e. hvern-
ig og hvenær þau skref verða stig-
in. Betri staða þjóðarbúsins, skýr 
stefna í ríkisfjármálum og niður-
greiðsla skulda ætti að stuðla að 
betra lánshæfi og laða að frekari 
erlenda fjárfestingu sem hlýtur 
til lengri tíma að vera grundvöll-
ur fyrir bæði háu fjárfestingar-
stigi og hröðum hagvexti. Það ætti 
því að vera forgangsmál að opna 
landið fyrir frjálsum fjármagns-
flutningum að fullu, hvort sem það 
sé gert með eða án íslensku krón-
unnar.

Birtir yfi r

GRÆN OG
GÓMSÆT

➜ Yfi r öllum spám 
og áætlunum hvílir 
þó óvissan um áætlun 
afnáms gjaldeyris-
hafta þ.e. hvernig og 
hvenær þau skref 
verða stigin.

EFNAHAGSMÁL

Valdimar Ármann
framkvæmdastjóri 
sjóða hjá GAMMA

EFNAHAGSMÁL

Finnur 
Sveinbjörnsson
hagfræðingur, 
stjórnarmaður 
og ráðgjafi 

➜ Við verðum þá komin 
á gamalkunnan stað: Sú 
vestræna þjóð sem verst tök 
hefur á verðbólgu.



RABARBARI ER HOLLUR
Rabarbari er fjölær og harðger jurt sem þrífst um 

land allt. Hann er hollur og góður og hægt að 
nota hann í ýmsa rétti og grauta. Þó nokkuð er 
af betakarótíni í rabarbara, kalíumi, C- og A-

vítamíni. Rabarbara má frysta.

Heyrðu umskiptin

Fáðu heyrnartæki 
til reynslu

Okkar markmið: Að allir íslendingar heyri vel.
Fáðu heyrnartæki 

til reynslu

Okkar markmið: Að allir íslendingar heyri vel.

Fyrstu 
heyrnartækin 
sem tengjast 

þráðlaust 
við snjalltæki

Heyrðu 
umskiptin

Fáðu heyrnartæki 
til reynslu

Ríkt af andoxunarefnum

R a u ð r ó f u k r i s t a l l

Umboð: vitex - www.superbeets.is Fæst í Apótekum og heilsubúðum

500 ml
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(X) 1 hylki = engin N-O virkni

 sem stingur keppinautana af*
Nitric Oxide samanburður

Ein teskeið SuperBeets jafngildir
3 lífrænum rauðrófum, 25 rauðrófuhylkjum

eða 500 ml af rauðrófusafa
Ein dós af SuperBeets jafngildir

90 lífrænum rauðrófum,
30 flöskum af 500 ml rauðrófusafa, (= 15 lítrum)

eða 750 rauðrófuhylkjumeða 750 rauðrófuhylkjum

Ráðlagður dagsskammtg tur fyrir Nitric Oxide áhrify f

1 dós = 90 rauðrófur

Náttúrulega
svalandi

Mjög margir finna fyrir 
óþægindum og verkjum 
þegar liðfletirnir núast 

saman, sérstaklega í liðamótum 
í mjöðmum, hrygg og hnjám. 
Áralöng reynsla og rannsóknir á 
Nutrilenk gefa til kynna að það 
hjálpi til við að auka heilbrigði lið-
anna, minnki verki og stirðleika og 

auki þar með hreyfigetu og færni. 
Margir læknar mæla með Nutr-
ilenk og sjúkraþjálfarar, kíróprakt-
orar og einkaþjálfarar hafa góða 
reynslu frá sínum skjólstæðingum. 

GETUR MINNKAÐ LIÐVERKI
Nutrilenk Gold er frábært bygg-
ingarefni fyrir brjóskvef og getur 

minnkað liðverki, brak í liðum og 
stirðleika. Það er gert úr sér-
völdum fiskibeinagrindum sem 
samkvæmt rannsóknum eru ríkar 
af virku og nýtanlegu kondritíni, 
kollagenum, mangani og kalki 
og hjálpar til við uppbyggingu 
brjósks og getur komið í veg fyrir 
frekari liðskemmdir. 

EKKI LÁTA STIRÐLEIKA 
EÐA VERKI STOPPA ÞIG
GENGUR VEL KYNNIR  Við mikið álag og eftir því sem árin færast yfir getur 
brjóskvefurinn rýrnað sem veldur því að liðirnir slitna. Nutrilenk Gold hefur 
hjálpað fjölmörgum Íslendingum sem þjást af verkjum og stirðleika í liðum. Það 
hjálpar til við uppbyggingu brjósks og getur komið í veg fyrir frekari liðskemmdir.

HÁKON HRAFN 
SIGURÐSSON
ÞRÍÞRAUTARMAÐUR:
Nutrilenk Gold hjálpar 
mér að geta stundað 
þríþraut af kappi. Ýmsar 
rannsóknir í ritrýndum al-
þjóðlegum tímaritum hafa 

sýnt fram á jákvæða virkni innihaldsefna í 
Nutrilenk án þess að þau séu skráð sem lyf.

RAGNHEIÐUR 
GARÐARSDÓTTIR
LEIKSKÓLAKENNARI:
Ég er greind með slitgigt 
í mjöðm og verkirnir voru 
orðnir hreint helvíti á 
jörð. Eftir að ég byrjaði 
að taka Nutrilenk Gold 

öðlaðist ég nýtt líf.

NANCY GEORGSDÓTTIR,
ÞRIGGJA BARNA MÓÐIR:
Ég var með stöðuga verki 
vegna grindargliðnunar 
um árabil. Eftir aðeins 
sex daga notkun á Nutri-
lenk Gold fór ég að finna 
fyrir bata og núna þori ég 

ekki fyrir mitt litla líf að sleppa því!

FRÁBÆR REYNSLA!
SÖLUSTAÐIR
Nutrilenk Gold fæst 
í flestum apótek-
um, heilsubúðum 
og heilsuhillum 
stórmarkaða og 
verslana. Nánari 
upplýsingar á www.
gengurvel.is
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AFSLÁTTUR
20% afsláttur 
af Nutrilenk 
Gold á 90 taflna 
glasinu á öllum 
útsölustöðum 
í júní



FÓLK|HEILSA

Júlía Magnúsdóttir, heilsumark-
þjálfi og næringar- og lífsstíls-
ráðgjafi, skorar á Íslendinga að 

sleppa sykri í fjórtán daga. „Áskor-
unin hefst 16. júní og það er 
öllum frjálst að taka þátt. 
Það eru engar reglur, 
boð eða bönn. Hver 
og einn fer í þetta á 
sínum forsendum 
en áskorunin snýst 
um það að taka 
hvítan sykur út úr 
mataræðinu,“ segir 
Júlía. 

MINNI SYKURLÖNGUN
Júlía mun senda uppskrift-
ir og heilsuráð til þeirra 
sem skrá sig í áskorunina. 
„Ég mun senda uppskrift 
fyrir hvern virkan dag í 
þessar tvær vikur ásamt 
innkaupalista. Uppskriftirnar eru 
samsettar úr fæðu sem dregur úr 
sykurlöngun þannig að eftir tvær 
vikur ætti sykurþörfin að vera orð-
in minni hjá þeim sem taka þátt. 
Við leggjum áherslu á að fólk taki 
einfaldlega áskoruninni og geri sitt 
besta. Það er engin krafa um að all-
ir sleppi öllum sykri, þetta fer eftir 
því hvernig mataræði fólks er í dag 
og fer eftir einstaklingum. Þeir sem 
borða mikinn sykur geta valið að 
sleppa engu en nota uppskriftirnar 

og borða þessa fæðu sem minnkar 
sykurlöngun og sjá svo til hvað 
gerist. Sykurþörf þeirra gæti þá 
verið orðin minni og þá er kannski 

hægt að taka sykurinn út 
smátt og smátt.“

Júlía segir margt 
unnið með því að 

taka hvítan syk-
ur úr mataræð-
inu. Bæði hún 
sjálf og konur 
sem hún hefur 
verið með í 

þjálfun segja að 
jafnvægi í líkam-

anum sé meira, 
orkan meiri og heilsan 

almennt betri. „Auk þess 
tapast oft einhver þyngd 
í leiðinni sem er bara 
plús.“

MINNI SYKUR, BETRI HEILSA
Aðspurð segir Júlía að sykurlaust 
fæði sé alls ekki leiðigjarnt og að 
sykurlaus matur sé bæði góður 
og girnilegur. „Mig langar að sýna 
fólki með þessari áskorun að 
þetta er ekki eins mikið mál og 
margir halda. Íslendingar borða 
almennt alltof mikið af sykri og 
sykurneyslan hefur aukist undan-
farin ár. Ég glímdi sjálf við sykur-
púkann lengi en hef verið án hvíts 
sykurs í þó nokkur ár núna. Ég 

fann hvað sykurinn fór illa í mig, 
hann fór í liðina á mér, skapið 
varð leiðinlegt, hormónarnir fóru 
í eitthvað rugl og þyngdin stóð 
í stað þrátt fyrir að ég væri á 
fullu í ræktinni. Eftir að ég hætti 
að neyta hvíts sykurs líður mér 
mikið betur og er í meira jafnvægi. 
Sykurlaust fæði er langt frá því að 

vera leiðigjarnt og í raun kynnt-
ist ég nýjum heimi fæðutegunda 
þegar ég hætti að borða sykurinn. 
Við gleymum oft að nota það nátt-
úrulega, það eru mörg sætuefni 
sem fást beint úr náttúrunni eins 
og döðlur og hunang.“

Sem dæmi um gómsætan sykur-
lausan mat gefur Júlía uppskrift 

að svartbaunabrúnkum hér fyrir 
neðan. „Sem fyrrverandi sætinda-
fíkill hef ég sett uppskriftirnar 
þannig saman að þær slá á sykur-
þörfina á náttúrulegan hátt og 
þær bragðast mjög vel.“

Hægt er að skrá sig í áskor-
unina með Júlíu á vefsíðunni lifdu-
tilfulls.is. ■ liljabjörk@365.is

ÁSKORUN — EKKI BORÐA SYKUR
SYKURLAUS Í 14 DAGA  Sykurlaus matur er góður og girnilegur segir Júlía Magnúsdóttir sem skorar á fólk að hætta að borða hvítan 
sykur í tvær vikur. Hún tók hvítan sykur út úr eigin mataræði fyrir nokkrum árum og líður mikið betur án hans. 

SYKURÁSKORUN Júlía hefur sagt sykurpúkanum stríð á hendur og vill fá fleiri í lið með sér en hún skorar á fólk að taka hvítan sykur 
út úr mataræðinu.  MYND/GVA 

HOLLT FÆÐI Sykur-
laust fæði getur verið 
bæði gott og girnilegt. 

„Brúnkurnar eru hollar, góm-
sætar og auðveldar, betri eftir-
réttur fæst varla. Auk þess þá 
slá þær á sykurþörfina,“ segir 
Júlía. 

Uppskrift
1 dós svartar baunir (eða 1¾ 
bolli eldaðar) 
2 hörfræegg (2½ tsk hörfræ + 6 
tsk. vatn)
3 tsk. kókosolía (fljótandi, 
krukka lögð í heitt vatn)
¾ bollar lífrænt kakóduft
¼ tsk. salt
1 tsk. vanilludropar
½ bolli hunang eða annað nátt-
úrulegt sætuefni
1½ tsk. vínsteinslyftiduft
Valhnetur til að setja ofan á

Aðferð 
•1. Hitið ofninn í 180°C.

•2. Smyrjið möffinsform með 
olíu.

•3. Útbúið hörfræeggin með 
því að setja hörfræ og vatn í 
matvinnsluvél. Setjið vélina í 
gang nokkrum sinnum og leyfið 
innihaldinu síðan að bíða í 
nokkrar mínútur. Bætið þá við 
eftirstandandi innihaldsefnum 
og hrærið saman í þrjár mín-
útur. Þetta á að vera frekar 
mjúkt og slétt. Ef þetta lítur út 
fyrir að vera of þykkt bætið þá 
við 1-2 msk. af vatni og setið 
matvinnsluvélina aftur í gang. 
Þetta á ekki að vera þykkt en 
samt ekki þannig að þetta leki 
út um allt.

•4. Deilið þessu jafnt í möffins-
form og notið skeið eða fingur 
til að ýta létt ofan á kökurnar.

•5. Stráið muldum valhnetum 
yfir (valfrjálst) og bakið í 20-26 
mínútur eða þar til toppurinn 
eru þurr og brúnirnar byrjaðar 
að losna frá hliðunum.

Fjarlægið úr ofninum og látið 
kólna í þrjátíu mínútur áður en 
þið fjarlægið af ofnplötu. Þær 
eiga að vera mjög mjúkar, svo 
verið ekki áhyggjufull ef þær 
virðast of rakar.

SYKURLAUSAR SVART-
BAUNABRÚNKUR
Þessar brúnkur eru mjúkar og sætar en líka fullar 
af trefjum, prótíni, ómega-3 og góðri næringu. 

GIRNILEGAR Svartbaunabrúnkurnar eru 
gómsætar og auðvelt er að búa þær til. 

Hjartasjúkdómar
Ert þú í áhættuhópi?

Hjarta-Aspirín inniheldur asetylsalicylsýru, sem í litlum skömmtum 
tilheyrir flokki lyfja sem hindra samloðun blóðflagna. Blóðflögur eru 
örsmáar frumur í blóðinu sem valda því að blóðið storknar og taka 
þátt í segamyndun. Þegar blóðtappi myndast í slagæð kemur hann í 
veg fyrir blóðstreymi og hindrar súrefnisflutning. Þegar þetta gerist í 
hjartanu getur það valdið hjartaáfalli eða hjartaöng; í heilanum getur 
þetta valdið heilablóðfalli. 

Fræðsla

Notkunarsvið: Hjarta-Aspirín er notað til að minnka hættu á að blóðtappar myndist og fyrirbyggja þannig hjartaáfall, heilablóðfall eða vandamál 
í hjarta og æðum hjá sjúklingum með hjartaöng. Hjarta-Aspirín er einnig notað til að koma í veg fyrir myndun blóðtappa eftir ákveðnar tegundir 
hjartaaðgerða. Ekki má nota Hjarta-Aspirín: Ef um er að ræða ofnæmi fyrir asetylsalicylsýru eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins, ofnæmi 
fyrir öðrum salicylötum eða bólgueyðandi gigtarlyfjum. Ef þú hefur fengið astmakast, eða þrota á ákveðnum svæðum á líkamanum, eftir töku 
salicylata eða bólgueyðandi gigtarlyfja. Ef þú ert með eða hefur verið með sár í maga eða smáþörmum eða einhverja aðra tegund blæðingar, 
svo sem heilablóðfall. Ef þú hefur einhvern tíma verið með blóðstorknunarvandamál. Ef þú ert með alvarleg lifrar- eða nýrnavandamál. Ef þú ert 
að nota lyf sem kallast methotrexat í skammti sem er stærri en 15 mg á viku. Varnaðarorð og varúðarreglur: Leitið ráða hjá lækninum áður en 

Hjarta-Aspirín er notað ef þú ert með; nýrna-, lifrar- eða hjartavandamál, hefur einhvern tíma verið með vandamál í maga 
eða smáþörmum, ert með háan blóðþrýsting, ert með astma, frjókornaofnæmi, sepa í nefi eða annan langvinnan sjúkdóm 
í öndunarfærum, hefur verið með þvagsýrugigt eða færð miklar tíðablæðingar. Láttu lækninn vita ef þú þarft að fara 
í aðgerð. Ekki ætlað börnum yngri en 16 ára. Gæta skal þess að ofþorna ekki þar sem notkun asetylsalicylsýru við slíkar 
aðstæður getur valdið skerðingu á nýrnastarfsemi. Meðganga og brjóstagjöf: Leita skal ráða hjá lækninum áður en lyfið 
er notað. Skömmtun: Fullorðnir: Til að fyrirbyggja hjartaáfall, hjarta- og æðasjúkdóma hjá sjúklingum með hjartaöng eða 
blóðtappa eftir ákveðnar tegundir hjartaaðgerða er ráðlagður skammtur er 75-160 mg einu sinni á dag. Til að fyrirbyggja 
heilablóðfall er ráðlagður skammtur er 75-325 mg einu sinni á dag. Aldraðir: Eins og hjá fullorðnum. Algengar auka-
verkanir: meltingartruflanir, aukin blæðingartilhneiging. Lesið vandlega fylgiseðil sem fylgir lyfinu. SmPC: Febrúar 2013.
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Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

www.tk.is

10% afsláttur

Færri kíló – Minna ummál
með spínat extrakt 

Fæst í 14 og 28 daga skömmtum. Útsölustaðir flest apótek og heilsu búðir.

Aptiless: Mest selda þyngdarstjórnunar efnið í Noregi og Svíþjóð.
Hungurtilfinning minnkar strax frá fyrstu notkun. Inniheldur 
yfir 100 mismunandi próteinefni. Einn skammtur jafngildir fimm 
boll um af fersku spínati. 100% náttúru legt. Thylakoids: Dregur 
úr hungri - Eykur mettun - Minnkar sykurlöngun - Jafnar blóðsykur 
Lækkar blóðfitu, kólesterol og blóðþrýsting - Minnkar ummál 
Fækk ar aukakílóum - Eykur orku - Bætir þarmaflóru. 

Vísindaleg sönnun á virkni
Rannsóknir gerðar af Karólínska Háskólanum í Lundi í Svíþjóð ásamt
fleiri virtum rannsóknarstofnunum. Nýtt í heiminum - nýtt á Íslandi

Dr. Charlotte Erlanson-
Albertsson, Prófessor
við Karólínska 
Háskólanum í Lundi 
í Svíþjóð 
mynd:Kennet Ruona
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Ein merkasta nýja uppgötvunin sem gerð hefur verið í heiminum dag

Nýtt á Íslandi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Ég er með mjólkuróþol og var mjög oft með 
magaverki,“ segir Andrea Óskarsdóttir. „Ég var 
slæm í maganum með uppþembu og einnig fékk 

ég oft ristilkrampa. Mér finnst Bio-Kult Candéa hafa 
hjálpað mér töluvert, mér líður betur í maganum, ég 
er minna uppþembd og hef ekki fengið ristilkrampa 
frá því að ég byrjaði að nota Bio-Kult Candéa. Mér 
líður almennt betur, meltingin er komin í jafnvægi og 
ég er ánægð með hvernig mér líður núna í magan-
um,“ segir Andrea. 

SLÆR Á KLÁÐA
Sigurður Sveinsson segist fá ofsakláða annað slagið 
á fótleggina. „Ég byrjaði að taka inn Bio-Kult Candéa, 
eftir ráðleggingar frá manni með sama vandamál. Og 
viti menn, það sló mjög fljótlega á kláðann. Ég tek 
alltaf tvö hylki á dag. Ég get eindregið mælt með Bio-
Kult Candéa til að slá á húðkláða.“ 

ENGIN UPPÞEMBA
„Fyrir um einu og hálfu ári keypti ég mér fyrsta pakk-
ann af Bio-Kult Candéa. Ég hafði þá í fjöldamörg ár 
verið búin að glíma við mikla uppþembu og meltingar-
vanda. Mér leið oftast hálfilla eftir máltíðir og var búin 
að reyna eitt og annað. Fljótlega eftir að ég byrjaði á 
Bio-Kult hvarf þetta, ég tek inn tvö hylki á dag,“ segir 
Alma Lilja Ævarsdóttir. „Kláði og pirringur í húðinni 
hefur stórbatnað og nánast horfið, kláði sem var 
virkilega að gera mér lífið leitt auk mikilla þurrku-
bletta í húðinni sem voru verstir í andliti, heyra nú 
sögunni til. Sykurlöngun hefur auk þess horfið eftir 
að ég byrjaði að taka Bio-Kult Candéa. Ég hef farið á 
sterka sýklalyfjaskammta án þess að þurfa að stríða 
við sveppasýkingu í kjölfarið. Ég hef aldrei hætt að 
taka inn Bio-Kult á þessum tíma, það er orðið hluti af 
rútínu hjá mér og ég get heilshugar mælt með því við 
alla og geri það.“

BETRI MELTING
„Í mörg ár hefur meltingin verið í ólagi hjá mér, ég var 
með brjóstsviða af og til, uppþembu og sífellt rop-
andi,“ segir Halldóra Sveinsdóttir. „Þegar ég var sem 
verst var ég alveg stífluð í meltingarveginum. Þegar 
ég byrjaði að taka inn Bio-Kult 
Candéa-hylkin þá lagaðist melt-
ingarvandamálið og öll þessi 
óþægindi. Ég er mun orkumeiri 
og betri í húðinni. Frábær vara 
sem ég mæli með.“ 

SYKURLÖNGUN HVARF
Guðrún Guðlaugsdóttir hefur 
notað Bio-Kult Candéa-hylkin í 
nokkra mánuði. „Ég finn mikinn 
mun á mér. Það má helst nefna 
að heilsan öll er mun betri og ég 
ekki eins flensusækin. Það besta 
við Bio-Kult Candéa er að sykur-
löngunin hvarf. Ég hef alltaf 
verið mikill sætindagrís. Frábær 
hylki, sem ég tek daglega.“ 

ENGIN ÚTBROT LENGUR
„Mig langar að deila með ykkur 
reynslusögu minni af Bio-Kult 
Candéa. 

Ég hafði leitað mér lækninga vegna útbrota í andliti 
og fór til margra lækna vegna þess. Ég fékk bæði töflur 
og krem við útbrotunum en það hjálpaði ekki mikið,“ 
segir Guðmunda Egilsdóttir.

„Ég sá umfjöllun um Bio-Kult Candéa og ákvað 
að prófa og ég sé ekki eftir því, útbrotin eru horfin. 
Annað sem kom skemmtilega á óvart, mér líður miklu 
betur líkamlega, meltingin betri og ég er viss um að 
það sé Bio-Kult Candéa að þakka.“

VIRKAR Á SVEPPASÝKINGAR
Bio-Kult Candéa er öflug blanda af 

vinveittum gerlum, hvítlauk og greip-
aldinsfrækjarna. Það virkar sem 
öflug vörn gegn candida-sveppa-
sýkingu í meltingarvegi kvenna 
og karla. 

 
Bio-Kult Candéa-hylkin 

henta vel fyrir alla, einnig 
fyrir barnshafandi konur, 
mjólkandi mæður og börn. 

Þau fást í öllum 
apótekum, heilsuversl-
unum og heilsuhillum 
stórmarkaðanna.

Hægt er að nálgast 
ítarlegar upplýsing-
ar í íslenskum bækl-
ingi á heimasíðu 
Icecare, icecare.is. 

BETRI MELTING MEÐ 
BIO-KULT CANDÉA
ICECARE KYNNIR  Bio-Kult Candéa hefur hjálpað mörgum sem hafa átt við 
meltingarvandamál að stríða eða barist við candida-sveppasýkingar.

FRÁBÆR ÁRANGUR
Sigríður segir að fjöldi fólks, konur og karlar, mæli með notkun á 
Bio-Kult Candéa við hinum ýmsu meltingarvandamálum.

MELTINGARVANDAMÁL ÚR SÖGUNNI
Bio-Kult Candéa-hylkin henta vel fyrir alla. Sveppasýking getur lýst sér á mismunandi hátt og komið fram með ólíkum hætti. Ein-
kenni geta meðal annars verið munnangur, fæðuóþol, pirringur, skapsveiflur, þreyta, meltingartruflanir, brjóstsviði, verkir í liðum, 
mígreni og alls kyns húðvandamál. 
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Fæturnir eru fullkomlega 
byggðir til að styðja við 
þyngd líkamans. Tábergið 

ber mesta álagið af þyngd líkam-
ans og starfar sem eins konar 
höggdeyfir fyrir daglegt álag á 
fæturna. Þegar þyngd og þrýst-
ingur á tábergi verður meiri 
en venjulega getur það valdið 
óþægindum og sársauka. Þegar 
konur ganga um á háum hælum 
beita þær líkamanum öðruvísi 
og meiri þrýstingur og 

álag verður á tábergið sem get-
ur valdið sársauka. Party Feet 
er þunnt gelinnlegg sem hjálpar 
til við að draga úr þrýstingi og 
sársauka sem myndast á tábergi 
og í hæl. Konur sem hafa gengið 
um lengi á háum hælum fara að 
finna fyrir þreytu og sársauka 
vegna álags sem verður á þess-
um stöðum. Party Feet dregur 
úr óþægindum og sársauka og 
gerir þeim kleift að ganga um 

á háu hælunum sem þær 

elska án þess að fá verk framan 
í tábergið eða í hælinn. „Ég próf-
aði Party Feet fyrst á árshátíð í 
vinnunni. Ég var í háum hælum 
og fannst þetta frábært, ég 
dansaði allt kvöldið í skónum án 
þess að finna fyrir óþægindum í 
tábergi,“ segir Fjóla Stefánsdótt-
ir. „Ég hef bæði notað Party Feet 
í tábergið og hælinn, það veitir 
stuðning og það er þægilegra 
að ganga um bæði í hælaskóm 
og opnum skóm sem veita ekki 

eins mikinn stuðning. 
Ég get því verið í háum 
hælum í vinnunni án 
þess að verða þreytt í 
fótunum.“

Party Feet hjálpar 
til við að draga úr 
þrýstingi og verndar 
viðkvæmt svæði undir 
tábergi og hælum. Það er 
glært og þunnt og með 
lími aftan á sem tryggir 
að það haldist á sínum 
stað. Það hentar í allar 
gerðir af skóm, sandala 
og stígvél, það er marg-
nota og það má þvo það. 
„Ég mæli með Party Feet í 
sumarskóna, það fer lítið 
fyrir því og ekkert mál er 
að færa gelinnleggið úr 
hælaskónum yfir í opnu 
sumarskóna,“ segir Fjóla. 

DANSAÐI Í HÆLASKÓM HEILT KVÖLD
HALLDÓR JÓNSSON EHF. KYNNIR  Party Feet gelinnleggin frá Scholl eru glær og þunn og gera konum kleift að ganga á háum 
hælum án þess að fá verki í táberg eða hæla. Engin óþægindi í tábergi, segir Fjóla Stefánsdóttir. 

ÁNÆGÐ Fjóla Stefánsdóttir er ánægð með Party Feet-skóinnleggin frá Scholl og mælir 
með þeim í sumarskóna.  MYND/GVA
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Börn geta lært að borða nýjar tegundir grænmetis, sérstaklega ef þau 
eru kynnt fyrir þeim fyrir tveggja ára aldur. Heilsuvefur BBC greinir 
frá rannsókn vísindamanna við háskólann í Leeds. 
Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að meira að segja mat-
vönd börn sé hægt að hvetja til meira grænmetisáts ef þeim er boðið 
sama grænmetið frá fimm upp í tíu skipti.

Rannsóknarteymið gaf 332 börnum frá Bretlandi, Frakklandi og Dan-
mörku á aldrinum fjögurra til 38 mánaða þistilhjartamauk. Þistilhjörtu 
urðu fyrir valinu þar sem foreldrar eru síst líklegir til að elda þau. 
Hvert barn fékk minnst 100 grömm af maukinu í fimm til tíu skipti. 
Maukið var þrenns konar; hreint, sykrað eða með viðbættri olíu. 

Lítill munur var á því hvað börnin borðuðu mikið af sætu og ósætu 
mauki. Töldu vísindamennirnir það afsanna þá hugmynd að börn 
borði meira af grænmeti sé það bragðbætt með sykri. 

Yngri börn borðuðu meira af maukinu en eldri börnin. Vísinda-
menn sögðu ástæðu þess líklega að rekja til þess að börn verða mat-
vandari og vandfýsnari á mat við tveggja ára aldur. 

Fjörutíu prósent barnanna lærðu að meta þistilhjartamaukið með 
tímanum, 21 prósent barnanna borðaði meirihlutann af diskinum 
sínum en 16 prósent barna borðuðu minna 
en 10 grömm af maukinu þrátt fyrir að 
þau væru að smakka það í fimmta 
sinn.

Vísindamennirnir telja að 
rannsóknin, sem birt var í tíma-
ritinu PLOS ONE og var styrkt 
af Evrópusambandinu, gefi 
foreldrum sem vilji ýta undir 
heilsusamlegt mataræði barna 
sinna mikilvægar upplýsingar. 

BÖRN OG GRÆNMETI

Umsóknarfrestur er til 27. júní
Hótel og matvælaskólinn í
Menntaskólanum í Kópavogi
Merkja umsókn B/t. Baldur Sæmundsson

Fyrsta ár: Joint Certificate Programme 
Hospitality and Culinary School of Iceland 
Annað & þriðja ár : Bachelor of International Business 
University Centre “César Ritz” in Switzerland

Skólinn hefst á eftirfarandi dags.
 Fyrsta ár: 25. águst 2014 - Ísland
Annað & þriðja ár:  Júlí 2015 - Sviss

Nánari upplýsingar eru veittar hjá:

Árni Valur Sólonsson, Sími: 896-2204 eða 
Baldur Sæmundsson, Sími: 594-4000
baldur.saemundsson@mk.is

(The Passport to your future!)
Nám um ferðaþjónustuna
Hotel and Tourism Management
Study in Iceland and Switzerland

Hospitality and Culinary 
School of Iceland

Fannar Arason
Frábær staðsetning í Sviss og
góðir atvinnumöguleikar hjá 
alþjóðlegum hótelkeðjum.

Jökull Egilsson
Góður og virtur skóli og 
frábært félagslíf. Gott tengsla-
net eftir útskrift.

Fyrrum nemandi Alexandra Guðjónsdóttir Hótelstjóri Hótel Eddu, Laugarbakka.
B.S. in Hotel and Tourism Management

Fyrrum ne

Kynningarfundur verður 

haldinn á Grand Hótel

Þann 12 júní, kl. 20:00

Kennarar og nemendur 

verða á staðnum.



FASTEIGNIR.IS
10. JÚNÍ 201423. TBL.

Heimili fasteignasala hefur 
til sölu stóra og vandaða 
penthouse-íbúð á frábærum 
stað í Stórholti.

Eignin er skráð 200,2 fm þar sem 
íbúðarrými mælist 174,6 fm og bíl-
skúr 25,6 fm.

Í íbúðinni eru fjögur góð 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
geymsla og þvottahús, stórt og 
gott eldhús, rúmgott sjónvarps-
rými, rúmgóð stofa með útgengi á 
suðursvalir og rúmgóður bílskúr 
með hurðaropnara.

Komið er inn í forstofuhol með 
góðum fataskápum. Inn af for-
stofuholi er snyrtilegt gestasal-
erni með fallegum innréttingum 
og þaðan til vinstri eru svefnher-
bergin og stærra baðherbergið.

Til hægri frá forstofuholi eru 
stofur og eldhús. Inn af eldhúsinu 
er búr og rúmgott þvottahús. Eld-
húsið er bjart og rúmgott með ný-
legum innréttingum, granítborð-
plötum og með tækjum frá AEG.

Stofan er afar rúmgóð og skipt-

ist í borðstofu, setustofu og sjón-
varpshol. Frá borðstofu er gengið 
út á stórar austur- og suðursvalir 
með afar fallegu útsýni.

Íbúðin er björt og falleg með ný-
legu plankaparketi úr eik og allur 
frágangur er fyrsta flokks. Húsið 
er steinklætt, gluggar voru mál-

aðir sumarið 2013 og að sögn selj-
anda er húsið í góðu ástandi og 
engar stórar framkvæmdir að-
kallandi.
Allar upplýsingar veitir: 
Brynjólfur Snorrason, 
brynjolfur@heimili.is 
GSM: 896-2953

Eign í hjarta Reykjavíkur

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Skipasund 18 - 104 Reykjavík 

 
Tvíbýlishús með bílskúr. Eignin skiptist upp í 
tvær einingar, annarsvegar 96,8 m2 sérhæð 
með risi og 31,2 m2 bílskúr og hinsvegar í 
66,9 m2 3ja herbergja íbúð í kjallara.  Eignin 
selst í einu lagi. V. 52,5 m.

Hraunbraut 24 - 200 Kópavogur 

 
260,8 m2 einbýlishús á tveimur hæðum, 
með aukaíbúð á jarðhæð. Efri hæð er 152,6 
fm, neðri hæð er 82,5 fm og bílskúr 25,7 fm. 
Samtals 260,8 fermetrar. V. 57,9 m.

Seljabraut 34 - 109 Reykjavík 

 
220,2 fm endaraðhús á þremur hæðum 
ástamt stæði í bílageymslu. V. 37,9 m.

Hrísrimi 11 -112 Reykjavík 

 
87,5 m2 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í 
þriggja hæða fjölbýlishúsi, ásamt bílastæði í 
bílakjallarai. V. 23,9 m.

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Laus strax

Laus strax

182,9 m2 einbýlishús á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr við Brattholt 
5 í Mosfellsbæ.  Eignin skiptist í 
forstofu, stóra stofu, eldhús, fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi m/kari 
og sturtu, gestasalerni og þvottahús. 
Bílskúr er með tveimur innkeyrslu 
hurðum. Falleg lóð, stór timburverönd 
með heitum potti. V. 48,5 m.

Brattholt 5 -270 Mosfellsbær 

Björt og vel skipulögð 85,6 m2, 3ja 
herbergja íbúð með sérinngangi á 2. 
hæð í fjölbýlishúsi við Laufengi 32 í 
Grafarvogi. Íbúðin skiptist í tvö svefn-
herbergi, forstofu, baðherbergi, eldhús 
og stofu.V. 24,5 m.

Laufengi 32 - 112 Reykjavík  

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 116,9 
m² íbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjöl-
býlishúsi, auk stæði í bílageymslu, við 
Rauðavað í Reykjavík. Fallegt útsýni. 
Lýsing: Forstofa, þvottahús, geymsla, 
þrjú svefnherbergi, stofa, svalir, eldhús 
og baðherbergi. V. 32,9 m.

Rauðavað 23 - 110 Reykjavík  

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

Glæsileg 97,2 m2, 3ja herbergja íbúð á 
efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli við Þras-
tarhöfða 4-6 í Mosfellsbæ. Eignin er 
sérlega falleg og vel umgengin. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. V. 27,9 m.

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

Rúmgóð og björt 151,4 m2, 4ra her-
bergja íbúð á 1. hæð, ásamt bílastæði 
í bílageymslu í fallegu lyftuhúsi. 
Sérinngangur af opnum svalagangi 
og mjög stórar svalir. Íbúðin skiptist í 
rúmgóða stofu, hjónaherbergi með sér 
baðherbergi m/baðkari, tvö góð barna-
herbergi, rúmgott eldhús, aðalbaðher-
bergi með sturtu og stórt þvottahús. Sér 
geymsla í kjallara. Einnig fylgir 10,9 m2 
auka sérgeymsla sem er innaf stæði í 
bílageymslu. V. 38,9 m.

Þrastarhöfði 6, íbúð 304 - 270 Mosfellsbær  

Tröllateigur 24 - 270 Mosfellsbær 

Mjög falleg 97,0 m2, 4ra herbergja 
endaíbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli 
við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Vinsæll 
staður stutt í skóla, leikskóla sund 
og líkamsrækt. Einnig er stutt á 
golfvöllinn. V. 30,9 m.

Klapparhlíð 24 - 270 Mosfellsbær 

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í lyftuhúsi við Ger-
plustræti 25-27 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru fullbúnar með 
eikarparketi og flísum, vönduðum tækjum og glæsilegum 
innréttingum frá GKS. Sérstæði í bílageymslu fylgir öllum 
íbúðum. Rúmgóðar suðursvalir og sérgarður á 1. hæð.   
Glæsilegt útsýni. Stærðir frá 129 til 152 fm.  
Verð frá. 35,5 m.

Gerplustræti 25-27 – 270 Mosfellsbær

Nýjar íbúðir Lausar strax OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali
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Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

 Eiríksgata 15 íb. 401 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Vantar 
eignir á skrá 

Frí  
verðmat 

Rúmgóð 3ja herbergja rishæð 
76m2 + 11,4m2 geymsla, = 87,4m2 
Góðir kvis r 
Sérlega rúmgóð herbergi 

Mikið skápapláss 
Eldhús endurnýjað 
Nýleg (2001) frístandandi geymsla 
hi /rafmagn 

Opið hús þriðjudaginn 10. júní kl. 17:00-17:30 
27,9m 

 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@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

LERKIÁS- GARÐABÆ. ENDARAÐHÚS.
- 179,7 fm. tvílyft endaraðhús að meðt.21,7 fm. bílskúr.
- 2-3 svefnherbergi og gott stofurými. Opið eldhús.
- Mögulegt er að hafa 4 svefnherbergi í húsinu.
- Útsýnis nýtur frá svölum á efri hæð.nd með skjólveggjum. 

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

LAUFÁS- GARÐABÆ. NEÐRI SÉRHÆÐ.
119,2 fm. neðri sérhæð í tvíbýlishúsi auk 29,8 fm. bílskúrs 
og sér geymslu í kjallara í Ásahverfinu í Garðabæ. Íbúðin var 
öll endurnýjuð hið innra fyrir um 10 árum síðan, s.s. gólfefni, 
eldhúsinnrétting, innihurðir, baðherbergi, þvottaherbergi o.fl.  
Eignin er laus til afhendingar strax. 

ASPARFELL – 7 HERB. PENTHOUSE.
Glæsileg 187,0 fm. penthouse íbúð á 8. hæð í nýuppgerðu 
fjölbýlishúsi.  Um 100 fm. sér þakgarður,  yfirbyggður að hluta 
fylgir íbúðinni. Frábært útsýni til allra átta. 25,5 fm. bílskúr 
fylgir eigninni.  Sér þvottaherbergi með glugga á hæðinni. 
Íbúðin er ein á þessari hæð hússins.

RÚGAKUR – GBÆ. SÉRINNGANGUR.
- Glæsileg 142,9 fm. íbúð á 1. hæð. 24,5 fm. geymsla.
- Stórar svalir til suðurs. Sér stæði í bílageymslu.
- Fataherbergi innaf hjónaherbergi.
- Frábær staðsetning. Stutt í skóla og leikskóla. 

BLÖNDUHLÍÐ.
- Mikið endurnýjuð 63,5 fm. risíbúð í Hlíðunum. 
- Nýlegt eldhús. Nýlegt baðherbergi. Ný gólfefni.
- Aukaherbergi í risi þar sem áður voru geymslur.
- Sér merkt bílastæði fylgir. 

ÖLDUGATA- REYKJAVÍK.
- Mikið endurnýjuð 48,9 fm. á jarðhæð.
- Sérinngangur er í íbúðina.
- Búið er að endurnýja eldhús, baðherbergi og gólfefni.  

LOKASTÍGUR- REYKJAVÍK.
- Mikið endurnýjuð 61,1 fm. íbúð á jarðhæð.
- Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Björt borð- og setustofa.
- Rúmgott svefnherbergi.
- 11,0 fm. sér geymsla á baklóð. 

57,9 millj.Verð tilboð  

43,9 millj. 65,0 millj.

44,9 millj.

27,9 millj. 

18,9 millj.

27,0 millj.

ARATÚN

Aratún- Garðabæ.
Mjög gott um 212,2 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 36,9 fm. bílskúr. 
Bílskúr er innréttaður sem vinnustofa, en getur einnig nýst sem studíóíbúð. Rúmgóðar stofur með arni. Garðstofa með útgangi á 
verönd. Opið eldhús með nýlegri háglansinnréttingu. Þrjú til fjögur herbergi. Ræktuð lóð með afgirtri viðarverönd. Verkfæraskúr er 
á lóð. Hellulögð innkeyrsla með hitalögn. Verð 53,9 millj.

2JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA 4RA- 6 HERBERGJA SÉRBÝLI

LJÁRSKÓGAR

Ljárskógar - Reykjavík.
Vel staðsett 210,9 fm. einbýlishús á þremur pöllum með stórri skjólgóðri verönd til suðurs og innbyggðum 38,4 fm. bílskúr. 
Samliggjandi stofur með arni og útsýni til sjávar og víðar. Sex herbergi. Sjónvarpshol með útgangi á viðarverönd til suðurs. 
Opið eldhús við stofu. Húsið stendur á 1.067 fm. lóð innst í botnlanga og er stór hellulögð innkeyrsla fyrir framan húsið. 
Verð 54,9 millj.

É Ý

Eignin verður til sýnis  
frá kl. 17.15-17.45

115,3 fm. hæð og ris ásamt 33,1 fm bílskúr í 
þríbýlishúsi. Húsið var allt klætt að utan árið 2006. 
Íbúðin sem er nýmáluð skiptist m.a. í  eldhús með 
eikarinnréttingu, stofu og borðstofu með gluggum 
á tvo vegu og 3 herbergi. Lóðin er 1.716 fm. að 
stærð og hefur henni verið skipt á milli þessa 
þriggja íbúða. Bílskúrinn er innréttaður sem íbúðar-
herbergi í dag. Þak verður málað í sumar. 

Verð 41,5 millj.

Kópavogsbraut 78 – Kópavogi. Hæð og ris
Mjög gott 117 fm. þjónustu-/skrifstofuhúsnæði á 
tveimur hæðum. Húsnæðið er með innkeyrslu- 
dyrum og góðum göngudyrum og tilvalið fyrir 
t.d. heildsölu/skrifstofur. Neðri hæðin er um 70 
fermetrar og efri hæðin er um 40 fermetrar.

Húsnæðið er laust til afhendingar 1. júní nk.  
Góð að koma og fjöldi bílastæða 

Vesturhlíð 7 - þjónustu-/skrifstofuhúsnæði til leigu.

Eignin verður til sýnis 
frá kl. 17.15-17.45

Mjög góð 106,0 fm. íbúð á efstu hæð (4. og 5. 
hæð) ásamt sér stæði í bílageymslu í vesturbæ 
Reykjavíkur. Útsýni til sjávar úr eldhúsi og stofu. 
Stofa með góðri lofthæð og svölum til suðurs. Tvö 
baðherbergi, bæði flísalögð. Fjögur herbergi. Skipt 
var um alla þakglugga árið 2006. 

Verð 42,0 millj.

Íbúð merkt 0503. 
Verið velkomin.

Keilugrandi 2- Reykjavík.  Íbúð á efstu hæð.
Eignin verður til sýnis 
frá kl. 17.15-17.45

54,3 fm.  íbúð á 4. hæð (efsta hæð) með sér 
inngangi af svölum. Stórar suðvestur svalir með 
glæsilegu útsýni út af rúmgóðri stofu. Þvotta-
herbergi innan íbúðar. Geymsla í kjallara um 6 
fermetrar er ekki inn í fm. íbúðarinnar. Frábær stað-
setning þar sem stutt er í alla þjónustu og skóla. 

Verð 18,9 millj.

Íbúð merkt 0404. 
Verið velkomin.

Ástún 14 – Kópavogi. 2ja herbergja íbúð á efstu hæð.
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HOFSLUNDUR - GARÐABÆ. 
Vel skipulagt 158,0 fm. raðhús á einni hæð með innb. bílskúr. Innkeyrsla og aðkoma 
að húsinu hafa verið endurnýjuð með steyptum bomanite stéttum með hitalögn 
undir og fallegri hleðslu og lýsingu. Eldhús opið við borðstofu. Sólskáli með útgengi 
á lóð. Nýlega endurnýjað baðh.. Fataherbergi innaf hjónaherbergi.  Stór bomanite 
verönd til suðurs aftan við húsið, skjólgóð og yfirbyggð að hluta. 

SKRÚÐÁS – GARÐABÆ.
Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 235,9 fm. einbýlishús á einni hæð með inn-
byggðum 37,1 fm. bílskúr á útsýnisstað í Garðabæ.  Fimm rúmgóð svefnherbergi 
eru í húsinu. Mikil lofthæð er í stærstum hluta hússins og innfelld lýsing í loftum að 
stórum hluta. Allar innréttingar, innihurðir og loftaklæðningar að mestu eru úr beyki. 
Stórar verandir með skjólveggjum. Rúmgóður flísalagður bílskúr. 

NÝHÖFN 2-6, GBÆ - NÝJAR 4RA HERB. ÍBÚÐIR.
Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða nýju fjölbýli í Sjálandinu við smábátahöfnina. 
Sjávarútsýni er frá stofum og eldhúsum í öllum íbúðum. Íbúðirnar eru frá 123,2 fm. 
upp í 152,6 fm. Lokuð og upphituð bílageymsla. Íbúðirnar eru ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

STALLASEL 6 - EINBÝLISHÚS Á ÚTSÝNISSTAÐ.
377,1 fm. einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara að meðt. 41,7 fm. innbyggð-
um tvöföldum bílskúr. Sér íbúð er í kjallara. Rúmgóð stofa og borðstofa. Eldhús 
með eikarinnréttingu. Fimm herbergi. Gengið út á svalir/bílskúrsþak af stigapalli. Í 
kj. eru auk sér íbúðar herbergi/hobbýherbergi og góðar geymslur. Húsið er afar vel 
staðsett í enda götu og nýtur mikils útsýnis af báðum hæðum. 

FÍFUMÝRI – GARÐABÆ.
361,3 fm. einbýlishús á þremur hæðum með innb. 59,2 fm. bílskúr á frábærum 
stað neðst við opið svæði og með sjávarútsýni. Stórar verandir eru við húsið og 
hellulagðar stéttar og innkeyrsla með hitalögnum í. Þrjár samliggjandi stofur og er 
arinn í einni. Eldhús með vönduðum innréttingum. Fjöldi herbergja. Fataherbergi inn 
af hjónaherbergi. Full lofthæð í kjallara. Geymsluris yfir húsinu. 

NAUSTABRYGGJA- REYKJAVÍK. 4RA HERBERGJA.
Glæsileg 112,9 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð með tvennum svölum og 20,5 fm. bílskúr 
með mikilli lofthæð í vönduðu húsi á sjávarkambinum í Bryggjuhverfinu. Íbúðin er 
öll hönnuð og innréttuð eftir teikningum innanhússarkitekts og er mjög vönduð og 
falleg í alla staði. Stórar og miklar innréttingar í eldhúsi, sér þvottah. innan íbúðar, 
vandað baðherbergi, extra háar innihurðir og frábært sjávarútsýni. 

64,9 millj.

84,9 millj. 37,9 millj.

 

73,9 millj.

Langamýri – Garðabæ.
Mjög gott 273,6 fm. einbýlishús á þremur hæðum með sér 3ja herbergja íbúð í kjallara auk 32,8 fm. bílskúrs með 32,8 fm.  
geymslu undir.  Frábær staðsetning og verðlaunalóð með stórum veröndum. Eignin er frábærlega staðsett innst í botnlanga 
í gróinni og fallegri götu og mikið víðsýni er frá húsinu. Sex herbergi. Samliggjandi glæsilegar stofur. Húsið er í mjög góðu 
ástandi hið innra og ytra og hefur verið þó nokkuð endurnýjað nýlega. Verð 86,9 millj.

Bakkahjalli- suðurhlíðar Kópavogs
Glæsilegt 249,8 fm. parhús á tveimur hæðum með 26,0 fm. innbyggðum bílskúr á útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. Mikils 
útsýnis nýtur frá eigninni yfir dalinn og til suðurs. Rúmgóðar stofur/arinstofa með útgengi á suðursvalir. Fjögur herbergi auk 
sjónvarpsherbergis. Flísalagt baðherbergi auk gestasnyrtingar. Lóðin er 525,0 fm. að stærð, ræktuð og með timburverönd, 
skjólveggjum og heitum potti.  <B>Verð 64,9 millj.<BL>

BAKKAHJALLI LANGAMÝRI

48,9 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

Eignin verður til sýnis 
frá kl. 17.15-17.45 

93 fm. útsýnisíbúð á 10. hæð í viðhaldsléttu lyftu-
húsi í Salarhverfinu. Falleg maghony innrétting í 
eldhúsi sem er opið inn í rúmgóða stofu. Rúmgott 
herbergi og möguleiki að stúka af gott herbergi í 
hluta af stofu. Ljóst eikarparket á gólfum. 
Yfirbyggðar svalir í suðaustur.
Einstakt útsýni er úr íbúðinni. 

Verð 28,5 millj.

Íbúð merkt 1001. 
Verið velkomin.

Rjúpnasalir 14- Kópavogi. 2ja – 3ja herbergja íbúð

Eignin verður til sýnis  
frá kl. 17.15-17.45 

Falleg og vel skipulögð 88,7 fm. íbúð á neðri hæð 
með sérinngangi og sér garði í Grafarvogi. Sér 
þvottaherbergi innan íbúðar. Rúmgóð svefnher-
bergi. Góð borðaðstaða í eldhúsi. Verönd til suð-
vesturs og húsið að utan klætt og því viðhaldslítið. 
Skóli og leikskóli er í góðu göngufæri. 

Verð 25,5 millj.

Íbúð merkt 0102. 
Verið velkomin.

Laufrimi 2 - Reykjavík. 3ja herbergja íbúð.
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Tjarnarmýri  
Seltjarnarnesi.

Glæsilegt og virkilega vel skipulagt 250,9 fm. endaraðhús 
sem er tvær hæðir og kjallari að meðtöldum 32,0 fm. bílskúr 
á Seltjarnarnesi. Stórar og glæsilegar stofur og fjögur til 
fimm svefnherbergi. Ljósar viðarinnréttingar úr aski í eldhúsi.  
Mikil lofthæð á efri hæð. Full lofthæð í kjallara. Skjólsæl og 
afgirt viðarverönd til suðurs. Hitalagnir eru í innkeyrslu og 
stéttum fyrir framan húsið. 

Verð 74,9 millj.

TJARNARMÝRI



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 SKJÓLVANGUR 8, 220 HAFNARF. 
- AUKAÍBÚÐ

Fallegt 365 fm einbýlishús með vel hönnuðum garði. Gengið er inn á efri hæð 
hússins sem skiptist í forstofu, tvöfaldan bílskúr, eldhús, borðstofu, stofu, þrjú 
svefnh., tvö baðh. og þvottahús. Neðri hæð skiptist í sjónvarpshol, stofu, tvö 
svefnherbergi, geymslu og spa með gufu. Auk þess er á neðri hæð tveggja 
herbergja íbúð með sér inngangi.  Húsið er laust við kaupsamning. Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 10.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 69,5 m. 4051

 ÁSAKÓR 15 203  
- ÍBÚÐ MERKT 04-02. 

Íbúð 0402 er 3ja herbergja 103 fm íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílageymslu. Fullbúin eign en lakkað gólf. Góðar innréttingar. Tvö góð herb. 
Sérþvottahús. Gott skápapláss, suðursvalir. Laus, sölumenn sýna. Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 10.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 28,9 m. 3933

 GRENIGRUND 8 200  
- ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Björt og mikið endurnýjuð 121,3 fm neðri hæð ásamt 32 fm bílskúr. Tvær stofur, 
fjögur svefnherbergi og svalir til suðvesturs. Endurnýjað eldhús, ofnar, ofnal., 
rafmagn o.fl.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 10.júní milli kl. 17:30 og kl. 
18:00. V. 35,9 m. 3682

JÖKULGRUNN 15 104 RVK. 
- FALLEGT RAÐHÚS

Fallegt 85,1 fm raðhús við Hrafnistu. Húsið skiptist í forstofu, hol, stóra stofu, 
rúmgott eldhús, stórt svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Gróinn og 
fallegur garður. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 10. júní milli kl. 12:00 og kl. 
13:00. V. 37 m. 4119

 HÁALEITISBRAUT 36 108 RVK. 
- ÍBÚÐ MERKT 03-02. 

Snyrtileg og vel skipulögð 105 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í nýlega 
viðgerðu fjölbýlishúsi. Björt og rúmg. stofa, þrjú svefnh. og rúmgóðar svalir. 
Eignin verður sýnd miðvikudaginn 11.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 31,5 
m. 4105

 GVENDARGEISLI 28 113 RVK. 
- ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 127 fm enda íbúð með sér inngangi og 
stæði í bílskýli. Parket og flísar á gólfum, stórar suður svalir og þvottahús 
innan íbúðar. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 18.júní milli kl. 18:15 og kl. 
18:45. V. 33,9 m. 4116

 FURUGRUND 68 200  
 - ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Snyrtileg og vel skipulögð 72,8 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð  í lyftuhúsi við 
Furugrund í Kópavogi. Rúmgóðar svalir til suðurs. Húsið var málað og sprun-
guviðgert að utan fyrir ca 2 árum. Þá hefur gler verið endurnýjað að hluta. 
Eignin verður sýnd miðvikudaginn 11.júní milli kl. 17:30 og kl. 18:00. 
V. 23,9 m. 4025

 LITLAGERÐI 12 108 RVK.
- AUKAÍBÚÐ

Fallegt og frábærlega staðsett 272,6 fm einbýlishús með bílskúr og aukaíbúð 
með sér inngangi. Húsið er staðsett innarlega í botnlangagötu og með 
fallegum og sólríkum garði til suðurs. Sunnan við lóðarmörk er lítill skógur 
og því engin byggð. Í húsinu eru þrjár stofur, 5-6 svefnherbergi, 2ja herbergja 
aukaíbúð og bílskúr. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 11.júní milli kl. 17:30 
og kl. 18:00. V. 69 m. 2654

 SIGTÚN 25 
GLÆSILEG EFRI HÆÐ - BÍLSKÚR. 

Glæsileg mikið endurnýjuð 5-6 herb. efri sérhæð í mikið endurn. þríbýli á 
einstökum stað rétt við Laugardalinn og í göngufæri við miðborgina. Eigninni 
fylgir bílskúr. Endursteinað hús, endurn. þak, lagnir og fl. Endurn. eldhús, 
baðherbergi , gólfefni, raflagnir, gler og fl.  V. 52,5 m. 4013

FELLAHVARF 32 
203 KÓPAVOGUR 

 
Stórglæsilega 148 fm þriggja til fjögurra herbergja  raðhús með óhindruðu 
útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll. Mjög fallegar og vandaðar samstæðar eika-
rinnréttingar, náttúrusteinn á öllum gólfum. Rut Kára sá um hönnun innanhús. 
Lýsing frá Lumex. Hiti í gólfum.  V. 54,9 m. 3905

OPIÐ HÚS 

miðvikudag
OPIÐ HÚS 
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OPIÐ HÚS 
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þriðjudag

Heil húseign við Klettháls  
3192,2 fm stendur á 8000 fm lóð 

Eignin getur hentað undir ýmsa starfsemi.  
Húsið lítur vel út að utan sem innan og 
skiptist í stóra sali með mikilli lofthæð. 
Húsið er í dag skipt upp í tvo hluti. Milliloft 
er í báðum hlutum með skrifstofu- aðstöðu. 
Stórar innkeyrslu dyr er á húsinu. Gott 
malbikað bílaplan er umhverfis húsið 

Tilboð 
4029

KLETTHÁLS 13, 110 REYKJAVÍK



 EINBÝLI

Rituhólar 10 111 Rvk.
Fallegt og vel viðhaldið 334,7 fm einbýli á einstökum 
útsýnisstað við Eliðarárdalinn. Garðurinn er mjög gróin 
með stígum og skjólgóðum veröndum. V. 59 m. 2962

Jakasel 40 109 Rvk.
Fallegt einbýlishús á 2.hæðum á mjög góðum stað í 
Seljahverfi. Ekkert er byggt fyrir austan húsið. Stendur 
ofarlega í lokuðum botnlanga. Húsið er timburhús samtal-
st 181,8 fm ásamt bílskúr sem er 39 fm. 4 svefnherbergi. 
2 baðherb. Ræktuð falleg lóð. Skipti möguleg á ódýrari 
eign.  V. 48,9 m. 4328

Helgugrund 1 116 Rvk.
Vel skipulagt hús á einni hæð með innb. bílskúr. þrjú 
herbergi, Innangengt er úr þvottaherbergi inn í bílskúr og 
er stór suðurverönd þar sem gert er ráð fyrir heitum potti.  
V. 32,9 m. 4027

Skriðustekkur 24 109 Rvk.
Fallegt tveggja hæða 302 m2 einbýlishús með bílskúr 
við Skriðustekk í Reykjavík.  Fjögur svefnherbergi, 
stofa, borðstofa, fjölskyldu- sjónvarpsrými, eldhús, tvö 
baðherbergi og þvottahús. Fallegur og skjólgóður garður. 
V. 57,9 m. 3975

Bollagarðar 105 170 
Bjart og fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með in-
nbyggðum bílskúr innst í litlum botnlanga í Bollagörðum. 
Húsið er byggt 1997 á einstaklega góðri 712 fm lóð sem 
nýtur glæsilegs útsýnis  yfir sjóinn, Esjuna og upp á 
Akranes. Eignin er í góðu ástandi og töluvert endurnýjuð.  
V. 69,9 m. 4019

Steinás Garðabæ - Afh. strax. 
Fallegt timbureinbýlishús að mestu á einni hæð ásamt 
bílskúr samtals 194,5 fm. Mjög vel staðsett hús innarlega 
í botnlangagötu. 4 svefnherb. Rúmgóð stofa. Mjög góður 
garður.Stór bílskúr. Húsið er laust strax   V. 52,9 m. 3088

 RAÐHÚS

Bakkasmári - Glæsilegt útsýni
Fallegt og vel skipulagt ca 240 fm parhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi, 
tvær stofur og fallegur garður. Verandir til austurs og 
suðvesturs. Stórar útsýnissvalir.  V. 58,9 m. 3938

 HÆÐIR

Tjarnarból 15 170 
Góð 232 fm eign í steinsteyptu tvíbýlishúsi byggt árið 
1969. Um er að ræða góða hæð með sérinngang, auka 
íbúð í kjallara og stóran bílskúr. Húsið hefur verið nýlega 
standsett að utan og stendur á 1.000 fm eignarlóð. Lóðin 
var hellulögð að norðanverðu á milli hússins og bílskúrs 
og gangstétt að götu. Íbúðin í kjallara þarfnast stand-
setningar. Verð 57,9 m.  4026

Rangársel - efri sérhæð.
142 fm efri sérh. á 2. h. Aðkoma að hæðinni er að 
sunnanv. frá botnlanga. Eldh. er opið inn í borðstofu. 
Nýstands. baðherb. og 4 herb. Sér lóð er að sunnanverðu 
og er aðkoma sér og skemmtileg. V. 39,9 m. 2422

 4RA-6 HERBERGJA

Akurvellir 1, 221 Hafnarf.   
4-5 herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi með miklu útsýni. 
Eikarinnréttingar. Í dag eru fjögur svefnherb en samkv. 
teikningu eru þau 3. Sérþvottahús. Laus strax.  V. 31,0 
m. 3973

Seinakur 5, 210  Garðabæ 
Glæsileg og björt 141 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð 
(efstu) í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu og tveimur 
baðherbergjum, annað innaf hjónaherbergi. Íbúðin er 
mjög vönduð, vel skipulögð og vel staðsett í götunni. 
Íbúðin er teiknuð með sjónvarpsstofu sem breytt hefur 
verið í þriðja svefnherbergið.  V. 49,9 m. 3902

Framnesvegur  - frábær staðsetning
Góð 4ra herbergja 118 fm íbúð á 3. hæð við Framnesveg í 
Reykjavík. Tvennar svalir og fallegt útsýni til vesturs.   
V. 35 m. 3941

 3JA HERBERGJA. 

Hrísrimi 11 112 Rvk.
3ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í anddyri, baðherbergi, tvö svefnherbergi, 
stofu og eldhús. V. 23,9 m. 4023

Hagamelur 18 107 Rvk. Risíbúð 
Falleg og mjög vel staðsett 3ja herbergja risíbúð. Íbúðin 
sem er ósamþykkt er skráð 30,2 fm en er 42 fm að gólf-
fleti. Gólfefni plastparket. Nýlega voru frárennslislagnir 
endurnýjaðar. Frábær staðsetning.    V. 15,3 m. 4020

 SUMARHÚS

Glæsilegur sumarbústaður í Hálsasveit
Húsið er í Fjárhústungu í landi Stóra-Áss (Hálsas-
veit) og er alls 81,8 fm. Bústaðurinn er hannaður af 
arkitekt. Landið er  gróið. Heitt og kalt vatn.  Pallar við 
aðalinngang og við útgang úr baði og stofu. V. 25,5 m. 
1796

 ATVINNUHÚSNÆÐI

Funahöfði 17a 110 Rvk.
Funahöfði 17 A verslunar eða skrifstofuhúsnæði samtals 
241,5 fm á 1.hæð með góðum innkeyrsludyrum , lager-
aðstöðu og skrifstofurými. Tvö aðskilin rými sem seljast í 
einu lagi.  Stór salur, tvær skrifstofur. Lagerrými og góðar 
innkeyrsludyr bakatil.  V. 25,9 m. 3959

OPIÐ HÚS Í S
ÝNINGARÍBÚÐ 
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Opið virka daga frá kl. 9-17

Ingólfur 
Gissurarson 
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
Sölustjóri

Heiðar  
Friðjónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
Sölumaður

Erlendur  
Davíðsson  
s: 897-0199 
Lögg.fast.Sali

Jón Rafn 
Valdimarsson 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 
s: 866-1515
Skrifstofustjóri 

Garðar
Kjartansson 
s: 853-9779
Sölumaður

Vilborg
Gunnarsdóttir 
s: 891-8660
Lögg.fast.Sali

Þórunn
Pálsdóttir 
s: 773-6000
Sölumaður

G. Andri 
Guðlaugsson
s: 662-2705
Sölumaður/Lögfr.

Eiríkur Þór 
Björnsson
s: 846-8487
Sölumaður

Ásakór - Stór íbúð

4ra herbergja íbúð á 
þriðju hæð, alls 157 fm 
að stærð.  Skipti á minni 
eign (2ja - 3ja herb) kemur 
til greina. Stór stofa og 
borðstofa með opnu eldhúsi, 
Þrjú svefnfnherbergi 

V. 37,5 millj.  

Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Nönnubrunnur 1-201-Útsýni og suður svalir
Afar glæsileg 142,4 fm full-
búin 4 herbergja íbúð í nýju 
lyftuhúsi í Úlfarsárdal ásamt 
stæði í bílageymslu til af-
endingar snemma á næsta 
ári.  Suðursvalir, 3 stór 
svefnherbergi,fataherbergi 
inn af hjónaherbergi 
þvottaherbergi, stór björt 
stofa, borðstofa og eldhús 
með eldunareyju.  Vandað 
efnisval og smekkleg hön-
nun. Fallegt útsýni. 

V.45,5 M.  
Uppl. Þórunn í s:773-6000 og thorunn@valholl.is

Nönnubrunnur 1-103 Glæsiíbúð m. 53,2 fm svölum.
Einkar glæsileg 118,7 fm 
fullbúin 4 herbergja íbúð í 
nýju lyftuhúsi í Úlfarsárdal 
ásamt stæði í bílageymslu 
til afendingar snemma á 
næsta ári. Einstakar 53,2 
fm suðursvalir, 3 rúmgóð 
svefnherbergi, þvottaher-
bergi, björt og falleg stofa, 
borðstofa og eldhús með 
eldunareyju.  Vandað efni-
sval og smekkleg hönnun. 
V. 38,5 M.  

 
Uppl. Þórunn í s:773-6000 og thorunn@valholl.i

Hraunbraut - Kópavogur

Til sölu mjög góð ca. 60 
fm.2ja herbergja íbúð á 
1.hæð í mjög vel staðsettu 
húsi við Hraunbraut, góð 
vel skipulögð íbúð á góðum 
stað. Parket á flestum 
gólfum.  
V. 18,5 m. 

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

Austurkór 135 - 141 - fullbúin raðhús á einni hæð.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD.10-
JÚNÍ FRÁ KL.17:30 
- 18:00, AÐ Austurkór 
135-141. Falleg og mjög vel 
skipulögð 150 fm raðhús á 
einni hæð. Tvö til þrjú sve-
fnherbergi. Innbyggður bíl-
skúr. Húsin skilast fullbúið 
skv. skilalýsingu. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar og 
tæki. Eignin afhendist án 
gólfefna, baðherbergi  
og þvottahús flísalögð. 

Innkeyrsla er malarborin að framan og baklóð er þökulögð með timburverönd.  
Hús nr. 141 er 240 fm og er á tveimur hæðum, skilast fullbúið án gólfefna.  
Verð frá 49,5 milj. Eiríkur verður á staðnum s:846-8487.

OPIÐ HÚS

Freyjubrunnur 19, Skemmtilegt raðhús á tveimur hæðum.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 
10-JÚNÍ FRÁ KL.12:30 
- 13:00, AÐ FREYJUB-
RUNN 19.

Nýtt mjög vel skipulagt  
215 fm. raðhús á tveimur  
hæðum með innbyggðum 
bílskúr. Fjögur svefnher-
bergi, eignin afh. tilbúin til 
innréttingar,golfhiti komin. 
V. 48,5m. Mögul. að taka 
minni eign upp í kaupverð. 
Seljandi er til í að lána hluta 
kaupverðs. 

Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

OPIÐ HÚS

Viðarás 59 - opið hús 

VIÐARÁS 59 - OPIÐ HÚS 
MIÐVIKUDAGINN 11 
JÚNÍ MILLI KL. 17.30-
18.00.

Sýnum í dag vel skipulagt 
og fallegt 172 fm raðhús á 
einni hæð með innbyggðum 
bílskúr á frábærum stað 
í lokuðum botnlanga. 2 
baðherb. 4 svefnherb. Góðar 
stofur. 29 fm bílskúr. Góð 
suðurverönd með skjólveg-

gjum. Fjölskylduvæn eign í barnvænu hverfi. Verð 47.9 millj. 

Bárður verður á staðnum s-896-5221.

OPIÐ HÚS

Hvassaleiti 18, 103,6 fm endaíbúð á 1-hæð.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD.10-
JÚNÍ FRÁ KL.17:30 - 
18:00, AÐ HVASSALEITI 
18.

Vel skipulögð 103,6 fm. 
endaíbúð á 1. hæð í góðri 
blokk íbúð fylgir 21,6 fm. bíl-
skúr. Íbúð er í upprunarlegu 
ástandi að innan. V. 33,5m. 

 
Nánari upplýsingar veiti Ellert 893-4477 eða ellert@valholl.is

OPIÐ HÚS

Furugrund 2, sérhæð með herb. í kjallara
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD.10-
JÚNÍ FRÁ KL.18:00 
- 18:30, AÐ FURUGRUND 
2.(neðri hæð)

Góð 122,8 fm. hæð með 
sérinngangi ásamt 22 fm 
herbergi í kj. og 38,8 fm. 
innb. bílskúr. Mögul. að taka 
minni eign upp í kaupverð.

Samtals 183,1 fm. 

V. 41,9m. 

Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

OPIÐ HÚS

Holtsbúð - Garðabæ m. aukaíbúð.

Glæsilegt 312 fm ein-
býlishús á grónum og barn-
vænum stað í Garðabænum. 
Húsið nánst allt endurnýjað 
að innan.  3 baðherb. 
Parket. 70 fm séríbúð á 
neðri hæð sem að auðvelt 
er að tengja aðalíbúð. Góður 
tvöfaldur bílskúr. Glæsilegur 
suðurgarður með stórri 
timburverönd og skjólveg-
gjum. Eign í algjörum sérfl. 
Verð 90 millj.

  
Uppl. veitir Bárður H Tryggvasons- 896-5221.

Einbýlishús við Smárarima

Í einkasölu 189 fm 
einbýlishús í enda á götu 
við Smárarima í Grafarvogi.  
Í húsinu eru fjögur herb, 
tvö baðherbergi, stórar 
stofur, eldhús, þvottarhús 
og bílskúr.  Húsið er nánast 
fullbúið að utan, en að 
innan er það ekki fullbúið. 
Verð 54,9 milj, möguleiki á 
skiptum á ódýrari, 

 
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Birkihlíð endaraðhús - Reykjavík

Fallegt 205 fm endaraðhús 
á frábærum stað suðurh-
líðum Rvík. 4 rúmgóð 
svefnherb. Vel um gengin 
og vel skipulögð eign. Getur 
losnað nær strax. Ca. 80 fm 
gluggalaus kjallari er undir 
húsinu með steyptu gólfi, 
hita og rafmagni, gefur 
mikla mögul. 3 bílastæði.  

 
Upplýsingar veitir Bárður Tryggvason í 896-5221.

Einbýli með stórbrotnu útsýni við Rituhóla í Reykjavík

Í einkasölu 326,9 fm ein-
býlishús með frábæru útsýni 
í efra breiðholti Reykjavíkur. 
Húsið er skráð 199 fm , en he-
fur verið stækkað með nýtingu 
á nestu hæð.  Húsið skiptist í 
fjögur herb. rúmgóðar stofur, 
tvö baðherbergi, saunaklefi og 
geymslur.  30 fm bílskúr með 
geymslu undir.  Falleg lóð og 
frábært útsýni.   
Verð 64,5 milj.   

 
Uppl. veitir Heiðar í S:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Parhús við Aflakór í Kópavogi

Í einkasölu 268 fm parhús á 
tveimur hæðum við Aflakór 
í Kópavogi.  Möguleiki á 
séríbúð á neðri hæð. Neðri 
hæð skiptist í fjögur her-
bergi, bílskúr, baðherbergi 
og geymsla. Efri hæð skip-
tist í tvö herbergi, stofur, 
baðherbergi og eldhús.  
40fm svalir.  Eignin skilast 
tilbúin að utan en að innan 
er hún tilbúin til innréttinga.  
Verð 59 milj.  

 
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

2ja herb. 70,6 fm íbúð í eftirsóttu húsi við Skúlagötu 20.

Í einkasölu falleg og vel 
skipulögð 2ja herb. 70,6 
fm íbúð í þessu eftirsótta 
húsi fyrir 60 ára og eldir við 
Skúlagötu 20 í Reykjavík.  
Fallegt eldhús og rúmgóð 
stofa, yfirbyggðar suður 
svalir, þvottarhús innaf 
baðherbergi. Húsvörður og 
stutt í þjónustu eldri borgara 
við Vitatorg.  Íbúðin er laus 
við kaupsamning. Áhv.10 
milj ÍLS. Verð 26,5 milj, 
 
 

Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is og sýnir hann eignina.

Falleg 96,6 fm 4ra herb. með sérinng. við Vættaborgir

Í einkasölu falleg 96,6 
fm 4ra herb íbúð, með 
sérinngangi og stórum 
aflokuðum sólpalli við Væt-
taborgir í Borgarhverfi Gra-
farvogs.  Þrjú ágæt herbergi 
með skápum og parketi á 
gólfi.  Rúmgott eldhús með 
þvottarhúsi innaf.  Rúmgóð 
stofa og útgengi út á stóran 
sólpall.  Stutt í skóla og 
leikskóla, örstutt í Spöngina.  
Verð 29,9 milj 

 
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is 

4ra herb. í lyftuhúsi með bílskúr við Ásakór

Í einkasölu góða 4ra herb. 
159,1 fm íbúð á 4-hæð í 
lyftuhúsi ásamt bílskúr við 
Ásakór í Kópavogi.  Þrjú 
rúmgóð herb.  Rúmgóðar 
stofur og opið eldhús, 
uppþvottarvél og ískápur 
fylgja.  Rúmgóður bílskúr.  
Verð 41,9 milj.Áhv.22 milj. 
Möguleg skipti á minni íbúð 
með bílskúr. 

 
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Hólmaþing 5A-Frábær staðsetning við Elliðavatn
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD.10-
JÚNÍ FRÁ KL 17:30-18:00, 
AÐ HÓLMAÞINGI 
5A, AÐKOMA ER FRÁ 
ELLIÐAHVAMMSVEGI.  
Glæsilegt fokhelt 230,5 
fm  einbýlishús á einni 
fallegustu byggingarlóðinni 
á höfuðborgarsvæðinu í 
skógarrjóðri með einstöku 
útsýni yfir Elliðavatn. Sveit-
asæla í borg.Mikil lofthæð, 
gott skipulag. V. 54,9 m. . 

Nánari uppl. veitir Þórunn s:773-6000, thorunn@valholl.is 

OPIÐ HÚS

Valhöll býður tvo nýja  
sölufulltrúa velkomna til starfa: G. Andri  

Guðlaugsson
s: 662-2705
Sölumaður/Lögfræðingur

Eiríkur Þór 
Björnsson
s: 846-8487
Sölumaður



Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 123,2-152,6 fmHerb. 4 Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 95,5 fmHerb. 3Herb: 5-6 Stærð: 100-245 fmHerb. 2-6   

Fasteignasali Sölustjóri Fasteignasali Sölufulltrúi Fasteignasali FasteignasaliSölufulltrúi SölufulltrúiSölufulltrúiSölufulltrúi FasteignasaliSölufulltrúi Sölufulltrúi SölufulltrúiFasteignasali Sölufulltrúi

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Herb: 5-6

Opið
hús

Fallegt einbýlishús á frábærum útsýnisstað í suðurhlíðum 
Kópavogs. Um er að ræða 218,5 fm hús  á tveimur 
hæðum og þar af er bílskúrinn 39 fm. Svefnherbergin eru 
fjögur og að auki er gott fataherbergi og sjónvarpshol á 
neðri hæð hússins. 

Frábært útsýni er úr húsinu og stórar svalir út frá stofu. 
Örstutt er í alla þjónustu. 

Herbergi: 5 Stærð: 218,5 fm

Opið
hús

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Þóra 
fasteignasali 
822 2225

Fasteignasalan TORG í samstarfi við Leigugarða og ÁF-HÚS kynnir nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja-4ra 
herbergja íbúðir á þessum frábæra stað í Kópavogi. Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  
Við fengum frábær viðbrögð kaupenda við íbúðunum á lóðunum 1-11 við Þorrasali og núna er síðasta húsið í 
þessum klasa komið í sölumeðferð hjá okkur. Frábært útsýni yfir golfvöllinn við Vífilsstaði út á Reykjanes og einnig til 
norðurs. Stærðir frá 91 fm - 126 fm.  Afhending í júní 2015.
Uppl.  Óskar sölufulltrúi gsm 893 2499  Þóra fasteignasali gsm 822 2225

Verð:  32- 48,2 mill Fjölbýlishús Stærð: 93-126  fm

Þorrasalir 13-15
201 Kópavogur

Opið
hús

Stærð: 104,4 fmHerb. 4 Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 131,2 fmHerb. 3-4

Stærð: 64,3 fmHerb. 2

Opið
hús

Stærð: 112-168 fmFjölbýlishús 
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STAKFELL–STÓREIGN EHF.            FASTEIGNASALA            SKÚLATÚNI 2            105 RVK             Stakfell.is            stakfell@stakfell.is            

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 198 4 GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI 535 1000STAKFELL.IS

Opið hús í dag, þriðjudaginn 10. júní kl. 17:30-18.
101,9 fm björt og falleg hæð með sér inngangi og sér afnotarétti af lóð. 3-4 svefnherbergi, endurnýjað 
baðherbergi. Þvottahús innan íbúðar. Glæsileg lóð með sér bílastæði. Fallegt útsýni, svalir frá stofu. 

Opið hús í dag, þri. 10. júní kl. 17:30-18.
102,6 fm,3ja herbergja íbúð á þriðju hæð ásamt 
stæði í bílageymslu í lyftuhúsi í Kópavogi. Þvottahús 
innan íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Laus strax. 

Opið hús í dag, þri. 10. júní kl. 17 -17:30.
109,7 fm, 3ja herb íbúð á  7. hæð ásamt stæði í  
bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi. Parket og flísar á 
gólfum. Snyrtileg eign með útsýni. Laus strax. 

Opið hús, mið. 11. júní kl. 17:30-18.
Björt, 4ra herbergja endaíbúð ásamt bílskur á 2. hæð 
við Lautasmára. Innangengt í bílskúr frá sameign. 
Stutt í skóla, íþróttir, verslanir og þjónustu. 

Opið hús, mið. 11. júní kl. 17:30-18.
60,8 fm, 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. 
Endurnýjað baðherbergi. Stofa með austursvölum. 
Geymsla innan íbúðar. Laus við kaupsamning. 

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í 
lyftuhúsi. Þvottahús innan íbúðar, parket og flísar 
á gólfum. HTH eldhúsinnrétting, verönd frá stofu. 
Stæði í bílageymslu. Laus við kaupsamning. 

Opið hús í dag. þri. 10. júní kl. 17:30-18.
Fallegar íbúðir með frábæru útsýni. Íbúðir skilast 
fullbúnar án gólfefna, en baðherbergi og þvottahús 
verða flísalögð.

160fm ný endaraðhús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr. Gott skipulag, 3-4 svefnherbergi. Einstakt 
útsýni og stutt í ósnortna náttúru. Húsin afhendist 
fullbúin án gólfefna. 

Opið hús, miðvikudaginn 11. júní kl. 17:00-17:30.
Vel skipulagt 194,5 fm raðhús með innbyggðum bílskúr. 4 svefnh., 2 baðh. Stór timburverönd út frá stofu. 
C.a. 100 fm óskráð rými í risi með góðri lofthæð sem býður upp á marga möguleika.

3ja herbergja 78 fm íbúð á jarðhæð í hlíðunum með 
sér inngangi.
Parket og flísar á gólfi. Snyrtileg eign á góðum stað. 
Ekkert áhvílandi, laus við kaupsamning. 

Glæsilegt einbýlishús í hjarta borgarinnar við 
Njálsgötu. Mikið endurnýjað hús á stórri og fallegri 
eignarlóð með aðgengi frá húsinu og út á lóð. Sér 
bílastæði á lóðinni. Nánari uppl.veittar á skrifstofu 

Fallegt 246,1 fm vel staðsett einbýlishús á rólegum 
og veðursælum stað. Gott skipulag, 6 svefnherb. og 
rúmgott eldhús. Fallegar stofur með uppteknum 
loftum. Verönd með heitum potti. 

Í einkasölu ca. 1000 fm iðnaðarhús/vöruskemma 
með mikilli lofthæð og tvennum stórum 
innkeyrsludyrum.  Gott hús til afhendingar strax. 
Getur hentað undir iðnað og ýmislegt fleira.

Stór og glæsileg 5 herb. íbúð ásamt stæði í 
bílakjallara,  á þessum vinsæla stað miðsvæðis.
Vandaðar innréttingar, gott skipulag. Tvennar svalir. 
Stutt í verslanir og þjónustu og góða skóla. 

Vel skipulögð og snyrtileg 3ja herb. íbúð á 2. hæð 
í góðu lyftuhúsi. Þvottah. innan íbúðar. Rúmgóðar 
suðursvalir. Stæði í bílageymslu. 

Opið hús mið. 11. júní kl. 17:45-18:15
Vel skipulagt 199,3 fm einbýlishús, að meðtaldri 
24,6 fm snyrtistofu. Góð staðsetning, stór og falleg 
lóð. 5 svefnherbergi, 2 baðherbergi. 

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð og rúmgóðum 
bílskúr. Falleg lóð og góð staðsetning. Mjög auðvelt 
er að breyta núverandi skipulagi og opna á milli sér 
íbúðar á jarðhæð og aðalíbúðar. 

Raðhús með aukaíbúð í kjallara. 2-3 baðherbergi, 5-6 
svefnherbergi. Stæði í lokuðu bílskýli. Tvennar svalir 
og útgengi í garð út kjallara. Frábært tækifæri fyrir 
framtakssama. Laus strax - ekkert áhvílandi.

Opið hús í dag, þriðjudaginn 10. júní kl. 17:30-18. 
Ný og glæsileg 3-4 herbergja íbúð á Laugavegi 96. Einstakt tækifæri til að eignast fallega eign í hjarta 
borgarinnar. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. 

2JA HERB. ÍBÚÐ Í LÖNDUNUM Í 
FOSSVOGI, 108 RVK

EINBÝLISHÚSI Á EINNI HÆÐ Á 
FLÖTUNUM Í GARÐABÆ

EINBÝLI, RAÐ- EÐA PARHÚSI Á 
EINNI HÆÐ I FOSSVOGI FYRIR 
ÁKVEÐINN KAUPANDA

3-4RA HERB. ÍBÚÐ Í 
LYFTUBLOKK Í SMÁRANUM, 
KÓPAVOGI.

VERÐ: 54,9 MILLJ.LAUGAVEGUR 96 - 101 RVK

Verð: 28,9 millj. Verð: 32 millj. Verð 35,9 millj. Verð: 19,9 millj.

Verð: 37,7 millj.

Verð 56,5 millj.LÓMASALIR 6 - 201 KÓP. HÖRÐUKÓR 5  - ÍB. 702 LAUTASMÁRI 2 - 201 KÓP. BLÁHAMRAR 2 - 112 RVK

LANGALÍNA - 210 GBÆR

AUSTURKÓR 100-102

AUSTURKÓR - 201 KÓP.

Verð 23.9 millj. Verð 59.0 millj. Verð tilboðDRÁPUHLÍÐ - 105 RVK NJÁLSGATA - 101 RVK STUÐLASEL - 109 RVK

Verð 59,0 millj. Verð frá 49,8 millj. Verð: 29,5 millj.FUNATRÖÐ - KEF. NEÐSTALEITI - 103 RVK BAUGAKÓR 7 KÓP.

Verð: 49,8 millj. Verð: 56,5 millj. Verð frá 36,7 millj.JAKASEL 28 - 109 RVK ÁLFASKEIÐ - 220 HFJ. FÍFUSEL - 109 RVK

VERÐ 37,9 MILLJ.LAUGARÁSVEGUR 47 - 104 RVKVERÐ 44,8 MILLJ.RAUFARSEL 9 - 109 RVK

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali

ÓMAR   
GUÐMUNDSSON
Sölumaður

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Sölustjóri

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

BERTA  
BERNBURG
Löggiltur fasteignasali

EDWIN  
ÁRNASON
Sölumaður

EINAR S.  
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Löggiltur fasteignasali

ÓSKUM EFTIRNÝTT Á SKRÁ - OPIÐ HÚSNÝTT Á SKRÁ - OPIÐ HÚS



Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli
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Brekkuás - Hafnarfjörður - 4ra herb.
Nýkomin í einkasölu glæsileg 116 fm. íbúð á 3.hæð, efstu í nýlegu 
vönduðu lyftuhúsi. 2 íbúðir á hæð, auk stæði í bílahúsi. Suður svalir, 
Stofa, borðstofa, 4 svefnherbergi ofl. Frábært útsýni. Hagstæð lán. 
Eign í sérflokki. Verð 35,8 millj. 
 

 
Suðurholt – Hafnarfjörður  
– Sérhæð m. bílskúr
Glæsileg efri sérhæð 152 fm auk 66 fm tvöföldum bílskúr samtals 
219 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Þrjú rúmgóð svefnher-
bergi. Glæsilega stofa og eldhús. Verönd í garði, pallar, heitur 
pottur. Glæsilegt útsýni. Verð 44,9 millj.

.  
Lindarhvammur – Einbýli – Hafnarfjörður 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með  
innbyggðum bílskúr á þessum frábæra útsýnisstað.  
Húsið er 220 fm. Glæsilegur garður, tvennar svalir (terras) ofl.  
Myndir og upplýsingar á netinu. Verð 55 milljónir.

 
Sævangur - Hafnarfjörður- Glæsilegt Einbýli 
Nýkomið í einkasölu þetta vandaða einbýlishús á frábærum stað í 
Norðurbænum. Eignin er skráð 276 fm. en þar af er tvöfaldur bílskúr 
56 fm. Vandaðar innréttingar. Gott skipulag. Arkitektahönnun. 
Glæsileg hraunlóð á þessum skjólgóða stað. Verð 69,5 millj. 
Allar frekar upplýsingar á skrifstofu.

 
Stekkjarberg 10 - Hfj. - 3ja herb.  
- Lítil útborgun.
Sérlega skemmtileg 80 fm. 3ja herb. endaíbúð á 3. hæð í litlu 
fjölbýli. Fallegar innréttingar, parket á gólfum. Áhvílandi 25 millj. 
lán frá íbúðarlánasjóði sem hægt er að yfirtaka. Verð 26 millj.
Hilmar  Bryde sölumaður verður á staðnum..

 
Asparás - Garðabær - Sérinngangur  
- Laus strax
Glæsileg 116 fermetra 3ja herbergja íbúð með sér inngang við 
Asparás 1 í Garðabæ. Eignin er smekklega innréttuð með fallegum 
innréttingum og vönduðum gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu 
og séreignarlóð. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 38,9 millj. 
Laus við kaupsamning.

 
Norðurbakki 15 - Hafnarfjörður - Glæsileg
Nýkomin glæsileg mjög vandaða 135,3 fermetra íbúð ásamt stæði 
í bílageymslu við Norðurbakka 15 í Hafnarfirði. Eignin er smekklega 
innréttuð með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Tvennar svalir 
gott útsýni.Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 
tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni 
sameign. Eign í sérflokki. Verð 43,8 millj

 
Sunnuflöt – Garðabær – Einbýli 
Nýkomið í sölu einbýli á einni hæð með innbyggðum tvöföldum 
bílskúr samtals um 220 fermetrar vel staðsett við Sunnuflöt 25 
í Garðabæ. Húsið er að mestu í upphaflegu ástandi þarfanast 
lagfæringa við en býður upp á mikla möguleika.Eignin skiptist í 
forstofu, gestasnyrtingu, geymslu, skála, hol, stofu, borðstofu, 
eldhús, þvottahús, búr, gang, 5 herbergi, baðherbergi, bílskúr og 
geymslur. Verð 65 millj.

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.

Stofnað 
1983

Sími 520 7500
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Dalsás 6 - Hafnarfjörður -  Glæsilegt fjölbýli 
Hraunhamar fasteignasala kynnir í einkasölu 
glæsilega fullbúna 94 fm, 3ja herbergja íbúð 
með sér inngang ásamt stæði í bílageymslu. 
Dalsás 2-6 er vel staðsett 28 íbúða fjölbýli á 
frábærum útsynisstað í Áslandinu í Hafnar-
firði. Íbúðin afhendis fullbúin með vönduðum 
innréttingum og gólfefnum. 
Upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars.

OPIÐ HÚS

Hraunhamar fasteignasala kynnir nýtt í  sölu 
glæsileg 134 fermetra efri sér hæð í fjórbýli 
með sér inngang. Eignin skiptist í forstofu, hol, 
fjögur herbergi, baðherbergi, eldhús, stofu , 
borðstofu, þvottahús og geymslu. Glæsile-
gar innréttingar og gólfefni. Stutt í skóla og 
leiksskóla. Vönduð eign sem vert er að skoða. 
Verð 34,9 millj. 

Daggarvellir 9 - Hafnarfjörður - 5 herbergja sérhæð

Nýkomið í einkasölu á þessu vinsæla stað í 
Áslandinu. Tvílyft nýlegt parhús með innbyggðum 
bílskúr samtals 193 fm.  4 svefnherbergi.  Frábær 
staðsetning og útsýni. Fallegur afgirtur garður. 
Verð 45,2 milljónir.

Allar nánari upplýsingar gefur  
Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233

Erluás - Hafnarfjörður - Parhús
Opið hús í dag milli kl. 17.30 og 18

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt raðhús á 
einni hæð með innbyggðum bílskúr. samtals 
172 fm.
Fallegur garður, suður lóð. Róleg og góð 
staðsetning í botnlanga. Verð 44,9 millj..

Breiðvangur – Hafnarfjörður – Raðhús

Skipalón 5 - Hafnarfjörður - Frábær staðsetning

• Nýjar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

• Stærðir frá 69,5 fm. til 153,8 fm.

• Bílageymsla

• Lyfta

• Innréttingar og hurðir frá Parka ehf.

• Eldhústæki eru frá Gorenja

• Húsið er klætt með álklæðningu að utan

• Afhending í júlí - ágúst 2014

• Verð frá 23 - 46 millj.

• Fallegar 3ja og 4ra  herbergja íbúðir lyftuhúsi.

• Fullbúnar án gólfefna

• Baðherbergi og þvottahús flísalagt og fullbúið

• Klætt að utan með álplötum og flísakerfi.

• Mynd-dyrasími. Verönd á 1.hæð. 

• Vandaðar innréttingar frá Trésmiðjunni GKS.

• Tæki frá Gornje. 

• Flestar íbúðir með tvennum svölum.

• Bílgeymsla.

• Stærðir frá 98 fm. -127 fm.

Norðurbakki 1 og 3 í miðbæ Hafnarfjarðar 

ÖRFÁARÍBÚÐIR EFTIR

EIN
ÍBÚÐ

EFTIR

Nýkomin í sölu  sérlega björt og fallega 138 fm. 
4ra herbergja sérhæð með innbyggðum 28,6 
fm bílskúr samtals 167 fm. í nýlegu fjórbýli. 
Sérinngangur. 3 góð svefnherbergi.
Vandaðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. 
Flíslagður bílskúr. Útsýni. Verð 38,9 millj.

Kríuás – Hafnarfjörður – 4ra herbergja með bílskúr 

Aratún 5 – Garðbær – Einbýli 
Nýkomið í sölu mjög gott einbýli á einni hæð 
ásamt bílskúr vel staðsett  við Aratún 5 í 
Túnahverfi í Garðabæ. Um er að ræða mjög 
gott einbýli á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr samtals 187,2 fermetrar ásamt ca 25 
fermetra garðstofu sem er ekki inn í heildar 
fermetratölu. Eignin skiptist í forstofu, 
gestasnyrtingu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 
garðstofu, gang, tvö herbergi, hjónaherbergi, 
baðherbergi, þvottahús og bílskúr / íbúð.  
Verð 53,9 millj.

OPIÐ HÚS
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Við erum við símann

Lágmúla 4  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Páll Þórólfsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515

Lára Björg Björnsdóttir 
sölufulltrúi
Sími: 841 2333

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

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

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

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Halldór Ingi Andrésson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 4210

3ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli

Gott skipulag, rúmgóð stofa

Tvö góð svefnherbergi, stórar svalir

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

Nánar: Atli 899 1178

Tröllakór
203 Kópavogur

Verð  28,9 millj. 

307 fm einbýlishús á tveimur hæðum 

Fallegt útsýni 

Aukaíbúð í kjallara með sérinngangi 

Fimm svefnherbergi 

Skjólsöm verönd í suður 

Nánar: Ólafur 822 2307

Logafold
112 Reykjavík

Verð  69,5 millj. 

Glæsilegt og vel skipulagt raðhús 144 fm

Bílskúr 24,5 fm 

Glæsileg hönnun 

Stór afgirt verönd

Nánar: Jórunn 845 8958

Vesturás
110 Reykjavík

Verð  55,9 millj. 

Fallegur bústaður 83 fm

Sólskáli 17 fm af heildarstærð

Bústaðurinn stendur hátt, sólar nýtur við frá 

morgni til kvölds

Einstök staðsetning í landi Nesja

Nánar: Jórunn 845 8958

Þingvallavatn Sumarhús
801 Selfoss

Verð  29,9 millj. 

Fallegt raðhús 183 fm að stærð 

Fjörgur svefnherbergi 

Verönd bæði til suðurs og norður 

Frábær staðsetning 

Bílskúr

Nánar: Jórunn 845 8958

Jörfalind
201 Kópavogur

Verð  53,9 millj. 

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði á jarðhæð og 2. hæð 

Fallegar innréttingar og góð lofthæð 

Opin vinnurými og lokaðar skrifstofur 

Næg bílastæði

Nánar: Þröstur 897 0634

Borgartún
105 Reykjavík

Verð  165 millj. 

Fallegt einbýlishús við Klapparberg 236 fm 

Góður bílskúr 

Möguleiki á aukaíbúð í kjallara 

Tvennar suðursvalir

Nánar: Gunnar 899 5856

Klapparberg
111 Reykjavík

Verð  49,5 millj. 

107 fm íbúð á efstu hæð

4 góð svefnherbergi

Eina íbúðin á stigapalli

Suðursvalir

Nánar Jason 775 1515

Álagrandi 
107 Reykjavík

Verð  39,9 millj. 

Fallega íbúð á annari hæð að stærð 74 fm

Gott flæði í íbúð, góð nýting 

Þvottahús innan íbúðar 

Vinsæl staðsetning 

Nánar: Jórunn 845 8958

Arnarsmári
201 Kópavogur

Verð  27,6 millj. 

Ný standsett atvinnuhúsnæði á besta stað

Um er að ræða 3 bil, þrjú fastanr. alls 423 fm

4 stórar innkeyrsludyr, stórt afgirt port

Möguleiki á góðu millilofti

Nánar: Atli 899 1178

Vesturvör
200 Kópavogur

TILBOÐ

Til sölu eða leigu

Fallegt 128 fm íbúð á besta stað í miðbænum 

Íbúðin er á annarri hæð og er 5 herbergja 

Aukaherbergi á 1. hæð með sérinngangi

Nánar: Svan 697 9300

Baldursgata
101 Reykjavík

Verð  39,9 millj. 

Falleg 3ja herbergja 98 fm

Íbúð á efstu hæð - Lyftuhús

Góðar suðursvalir - Frábært útsýni

Stæði í lokaðri bílageymslu

Nánar Jason 775 1515

Úlfarsbraut
113 Reykjavík

Verð  29,9 millj. 

Glæsileg 143 fm íbúð á 6. hæð 
Svalir á suðvestur og suðausturhorni 
Stæði í bílageymslu 
Lyftuhús

Vatnsstígur 101 Reykjavík

Verð 67,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð, samtals að stærð 250 fm
Mikil lofthæð/ sérsmíðaðar innréttingar
Stór bílskúr
Viðhaldslítil og falleg lóð

Þrastarhöfði 270 Mosfellsbær

Verð 84,9 millj.

Glæsileg 107 fm endaíbúð á 5. hæð 
Svalir til suðurs
Lyftuhús 
Fallegar innréttingar

Lindargata 101 Reykjavík

Verð 44,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958
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Sumarhús str 46 fm 

Svefnloft 

Heitt vatn pottur 

Golfaðstaða 

Mikil afþreying á svæðinu

Nánar: Jórunn 845 8958

Kiðhólsbraut
801 Selfoss

Verð  14,9 millj. 

Glæsileg 117 fm 3ja herbergja íbúð

Við sjávarborðið með stórbrotnu útsýni

Gott skipulag og stór stofa

Stæði í bílageymslu

Nánar: Halldór 897 4210

Strandvegur
210 Garðabær

Verð  42,9 millj. 

Mjög gott og vel uppgert raðhús á þremur hæðum

Tvennar svalir 

Innbyggður bílskúr

Fjögur svefnherbergi

Nánar: Halldór 897 4210

Sólheimar
104 Reykjavík

Verð  52,0 millj. 

Fallegt einbýlishús samtals 227 fm 

Eign sem hefur verið vel við haldið 

Fimm svefnherbergi 

Barnvænt hverfi 

Bílskúr

Nánar: Jórunn 845 8958

Kleifarsel
109 Reykjavík

Verð  57,5 millj. 

Nánari upplýsingar veitir

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

4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr 
3ja og efsta hæð í litlu fjölbýli 
Eignin er alls 126 fm 
Eftirsóttur staður

Galtalind 1 
201 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 11. júní

18:00 - 18:30

Verð 35,9 millj.

Falleg, rúmgóð og björt 136 fm íbúð 
á annarri hæð 
Fjögur svefnherbergi og tvær stofur
Frábær staðsetning

Stigahlíð 2 (2.h.h)
105 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 11. júní

17:30 - 18:00

Verð 35,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Laus strax

Glæsilegt 305 fm einbýlishús á tveimur hæðum
Sólstofa og rúmgóðar suðursvalir
Heitur pottur og glæsilegur garður
Teiknað af Sigvalda Thordarson

Brekkugerði 26
108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Fallegt 229,6 fm tveggja hæða einbýlishús
Tvöfaldur bílskúr og gott bílaplan
Gróinn og fallegur garður með sólstofu
Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu

Engimýri 13
210 Garðabær Góð 63 fm, 2ja herbergja íbúð í Vesturbænum 

Rúmgóðar suðursvalir 
Stæði í bílageymslu 
Góð staðsetning

Hringbraut 119
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson, sölufulltrúi
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg 76,5 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
Sér inngangur 
Fallegur og gróinn garður
Snyrtilegt hús innst í botnlanga

Safamýri 65
108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Vandað tvílyft einbýlishús með bílskúr samtals 208 fm 
Stofur, eldhús, baðherbergi, herbergi og þvottahús niðri 
Fjögur herbergi, baðherbergi uppi auk nýtanlegs rislofts 
Eign í mjög góðu ástandi á góðum stað

Kögursel 109 Reykjavík

Verð 54,7 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg endaíbúð á 4.hæð samtals 157 fm að stærð 
Tvennar svalir, suður og vestur, lyftuhús, stæði í bílakjallara
Glæsilegt opið eldhús 
Leik- og grunnskóli í göngufæri 

Ásakór 203 Kópavogur

Verð 42,5 millj.

Snyrtilegt 196 fm einbýlishús á frábærum stað 
Húsið telur 8 herbergi þar af 4-5 svefnherbergi 
Húsið hefur gott viðhald í gegnum árin 
Fallegur garður og umhverfi og stutt í skóla

Heiðargerði 108 Reykjavík

Verð 47,8 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð 
Gott skipulag, góð alrými 
Þrjú svefnherbergi, fallegt útsýni 
Aðeins þrjár íbúðir í stigagangi

Kristnibraut 16
113 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 11. júní

17:00 - 17:30

Verð 32,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Rúmgóð íbúð í lyftuhúsi með stæði í bílakjallara 
Stofa, borðstofa og eldhús í einu rými 
Fjögur svefnherbergi, stórar svalir 
Baðherbergi og þvottahús innan íbúðar

Sandavað 5
110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Virkilega glæsilegt 102 fm, 5 herbergja sumarhús 
Fallegur og friðsæll staður inn af Miðdal í Kjós 
Stór og góðu pallur með heitum potti 
Gróin og vel hönnuð lóð með leiktækjum, eldstæði og matjurtagarði

Eilífsdalur 116 Kjósahreppur

Verð 29,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Laus strax

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 10. júní

18:15 - 18:45

Verð 26,5 millj.

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 11. júní

17:30 - 18:00

Verð 63,5 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 10. júní

17:00 - 17:30

Verð 22,9 millj.

Verð 98,0 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 10. júní

17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 10. júní

17:30 - 18:00

Verð 36,9 millj.
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Mýrargata 26
HEIMILI VIÐ HÖFNINA!

Til sölu glæsilegar 2ja - 5 herbergja  
íbúðir við Reykjavíkurhöfn

Afhending í sumar

Nánar á 

m26.is

HEIMILI VIÐ HÖFNINA!

Til sölu glæsilegar 2ja - 5 herbergja 
íbúðir við Reykjavíkurhöfn

Afhending í sumar

Nánar á

m26.is

Sýningaíbúðin er unnin í samvinnu við:

Nánari upplýsingar veitir

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

              Viltu eiga íbúð

     við höfnina?

569 7000miklaborg.is

SS

Með þér alla leið

MIKLABORG 569 7000

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar gefur 
Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi  
sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Nýjar og rúmgóðar 3ja - 5 herbergja íbúðir 112 - 166 fm 
- Öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu 

- Möguleiki að kaupa til viðbótar bílskúr og eða 30-40 fm viðbótargeymslu

ERTU MEÐ GÓÐA GREIÐSLUGETU?

Vindakór 2-8
TIL  

AFHENDINGAR
STRAX

Nýjar og rúmgóðar 3ja - 5 herbergja íbúðir 112 - 166 fm
- Öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu

- Möguleiki að kaupa til viðbótar bílskúr og eða 30-40 fm viðbótargeymslu

ERTU MEÐ GÓÐA GREIÐSLUGETU?

TILTIL
AFHENDINGAR

STRAX

-  Möguleiki á viðbótarláni allt að 90 % af kaupverði



Afhending frá september 2014 til maí 2015

Mánatún 7 – 17

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÚTÍMALEGU 
HÚSI Í HJARTA BORGARINNAR

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÚTÍMALEGU
HÚSI Í HJARTA BORGARINNAR

Um er að ræða 2ja - 4ra herbergja íbúðir á  
bilinu 90 - 188 fm og fylgir þeim öllum stæði  

í lokaðri bílageymslu. 

Hægt er að kaupa aukastæði.

Nánari upplýsingar veitir

Páll Þórólfsson, sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

www.miklaborg.is MIKLABORG

GARÐATORG 4
ÍBÚÐIR Í HJARTA GARÐABÆJARÍBÚÐIR Í HJARTA GARÐABÆJAR

Glæsilegt lyftuhús, einstakt útsýni
Vandaður frágangur
Tvennar svalir, snúa ýmist til  
suðurs eða vesturs

Afhending í apríl 2015

              Tryggðu þér íbúð á
     á besta stað í  

        Garðabæ!

Stærðir íbúða frá 
76,3 til 190,4 fm

Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ Garðabæjar á 

frábærum útsýnisstað.  Á jarðhæð hússins verður 

lífleg verslun og þjónusta.  Um er að ræða 42 íbúðir 

með sérlegu góðu skipulagi í mörgum mismunandi 

útfærslum, allar með sér stæði í bílageymslu.   

Húsið stendur nærri allri helstu verslun og þjónustu, 

m.a. bókasafni, sér verslunum, apóteki, tannlæknum, 

heilsugæslu, skóla og sundlaug.

569 7000miklaborg.is
Með þér alla leið

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

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

Nánari upplýsingar veita:

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



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja 
og 4ra herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timbur-
verönd. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

NÝHÖFN 2-6 Sjálandi Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.isNÝTT

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. 
íbúðirnar er frá 100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.

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

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT

LUNDUR 2-6 Fossvogsdalnum í Kópavogi

www.bygg.is
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Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir 
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Sölumaður

 848 4806   

Hildur
Birkisdóttir   
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar 
Ingimarsson    
Hrl.

 519 5501     

Margrét 
Gunnarsdóttir    
Sölumaður

 691 3555      

Stefán Páll 
Jónsson      
Sölumaður

 781 5151     

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís 
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

519 5500

Þóra
Sölumaður
 777 2882

Seljugerði 8 – 108 Reykjavík

Opið hús miðvikudaginn kl. 17.00-18.00

Glæsilegt einbýlishús miðsvæðis í Reykjavík. 
Húsið hefur verið mikið endurnýjað m.a. nýlegt 
eldhús. Garður er hannað af landslagsarkitek, 
nýlega tekinn í gegn, stórt bílaplan, lýsing og 
mótuð gróðurbeð. 

Verð: 80.000.000 

7
herb.

OPIÐ
HÚS

276,2 
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Ólafsgeisli 105 – 113 Reykjavík 
Vandað einbýslishús á frábærum stað í 
Ólafsgeisls - rétt við Grafarholts golfvöll, 
gönguleiðir og útivistarsvæði. Húsið er með 
5 svefnherbergi og býður upp á að skipta upp 
í 2 íbúðir. 

Verð: 72.500.000

7
herb.

233,7 
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Grænahlíð 8 – 105 Reykjavík
Björt og falleg sérhæð í friðsælli götu með 
grænt, opið svæði fyrir aftan hús – frábær 
staðsetning, stutt í skóla, leikskóla og alla 
þjónustu. 

Verð: 34.900.000

7
herb.

105,5 
m2.

Héðinn      
Sölumaður
 848 4806

Breiðavík 18 - 112 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 10. júní Kl 17:00-17:30

Falleg 109,9 fermetra 4ra herbergja íbúð á 
efstu hæð í 6. hæða lyftuhúsi að Breiðuvík í 
Grafarvogi. Hér er á ferðinni mjög vel staðsett 
eign, stutt inná stofnbrautir og alla þjónustu. 
Örstutt í golfvöllin við Korpúlfsstaði.

Verð: 31.500.000 

4
herb.

OPIÐ
HÚS

109
m2.

Hildur
Sölumaður
 663 4539

Grettisgata 33 - 101 Reykjavík

Opið hús Opið hús þriðjudag  kl. 18.00-18.30

Notalegt einbýlishús í miðbæ Reykjavíkur.
Húsið hefur verið endurnýjað að hluta, 
3m lofthæð er á aðalhæð hússins.  
Falleur garður í suður, hannaður af Stanislas 
Bohic. Sér bílastæði fylgir húsinu.

Verð: Tilboð

Ein-
býlishús

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

133,6
m2.

OPIÐ
HÚS

Úlfar
Fasteignasali

 897 9030

Frostaskjól 85 - 101 Reukjavík

Opið hús þriðjudaginn 10.júní kl 17:30 – 18:00

Glæsilegt tveggja hæða einbýlishús á afar 
rólegum stað í Vesturbæ.

Húsið er skráð 224,7 fm, þar af 24,9 fm 
Innbyggður bílskúr. 
Fjögur svefnherbergi. Mikil lofthæð.  

Verð:  79.900.000

Ein-
býlishús

OPIÐ
HÚS

224,7
m2.

Gunnlaugur
Sölumaður
 844 6447

Þrastanes 20 - 210 Garðabær
Einbýlishús á Arnarnes, fallegt fjölskyldu-
vænt hús. Mikil lofthæð, 5 svefnherbergi, 3 
stofur, arinstofa, gufubað, stór timburverönd 
ásamt heitum potti.Húsið er 364 fm og getur 
nýst sem tveggja íbúða hús.

Verð: 89.000.000 

Úlfar
Fasteignasali

 897 9030

Bollagarðar 7 - 170 Seltjarnarnes
Glæsilegt endaraðhús á þessum vinsæla 
stað á Seltjarnarnesi.
Húsið er skráð 195,9 fm og er á pöllum, 
innbyggður bílskúr, þrjú svefnhverbergi, tvö 
baðherbergi og stór suðurverönd.

Verð: 59.500.000

Erum með viðskiptavini 
sem leita að:

2ja og 3ja herbergja íbúðum miðsvæðis td. í fossvogi

Vantar allar gerðir eigna á skrá, mikil eftirspurn
2ja herbergja í Þorláksgeisla

Hildur
Sölumaður
 663 4539

Vogasel 3 – 109 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn kl. 19.00-19.30 

Góð íbúð í tvíbýlishúsi í seljahverfi, með 
aukaíbúð sem hægt er að leigja út.
Barnvæn  staðsetning, öll helsta þjónusta í 
göngufæri. 

Verð: 47.500.000

OPIÐ
HÚS

251,2 
m2.

Brandur       
Sölumaður
 897 1401      

Holtsvegur – Urriðaholti  Garðabæ
Borg fasteignasala kynnir nýjar íbúðir til sölu í nýju fjölbýlishúsi í Urriðaholti í Garðabæ.
Um er að ræða alls 19 íbúðir í húsi að Holtsvegi 23-25, íbúðir frá 75 til 180fm að stærð. Húsið er risið og verður með tvo 
stigaganga m/lyftu, bílastæða húsi en alls er húsið 5 hæða. Mikið hefur verið lagt í hönnun og útfærslu áöllum íbúðum, 
teiknað af Úti og Inni arkitektar. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. Allar íbúðir eru með útsýni en um er að ræða 
suðurhlíð í Urriðaholtið, Garðabæ. Afhending á íbúðum er áætluð í okt-nóv 2014.

Verð: 29.900.000

3
herb.

78,5
m2.

Opið hús þriðjudaginn kl. 18.00-18.30 Opið hús þriðjudaginn kl. 17.00-17.30

22



Erum að skoða sumarhús. Hringdu núna í s. 570 4800 og við komum og skoðum húsið þitt.

BERGSMÁRI - EINBÝLISHÚS
203 fm einbýlishús á pöllum með innbyggðum bílskúr. Eignin 
stendur á hornlóð með mjög góðu útsýni. Fjögur stór svefnher-
bergi, fatherbergi og snyrting inn af einu. Tvær stórar og bjartar 
stofur. Eldhús með fallegum ljósum innréttingum. Timburverönd 
til suðurs og garður með fallegum gróðri. LAUS STRAX.

ÓLAFSGEISLI - EINBÝLISHÚS
Glæsilegt 233 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr og heitum potti. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Tvö baðher-
bergi. Stór og björt stofa með arni. Fallegt eldhús.  Vel staðsett eign 
á fallegum stað. LAUS STRAX. Verð 68.3 millj.

HVERAFOLD 32 - EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ
Vorum að fá í einkasölu einbýlishús á einni hæð, auk bílskúrs. 
Staðsett innst í botnlangagötu. Rúmgóðar stofur. Stórt eldhús með 
hvítri innréttingu og borðkrók. Baðherbergi með sturtu. Þrjú svefn-
herbergi. Rúmgóður bílskúr. Verð 49 millj.

LOGALAND - RAÐHÚS
Glæsilegt og mikið endurnýjað 229 fm raðhús með bílskúr innst 
í Logalandi í Fossvoginum. Nýtt fallegt eldhús með háglans 
innréttingu, eyju og helluborð. Stórar og bjarta stofur með nýjum 
gólfefnum. 4-5 svefnherbergi. Tvær snyrtingar. Suður svalir og 
nýleg verönd í garði. Frábær staðsetning á góðu og vel viðhöldnu 
húsi. V 64,9 millj.  

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

REYNIMELUR - TVÆR  ÍBÚÐIR
Vorum að fá í einkasölu tvær íbúðir í þessu fallega húsi við Reyni-
mel í Reykjavík. Um er að ræða efri hæð sem er 3ja herbergja 77 
fm íbúð og 47 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara. Góðar innréttingar. 
Hús og sameign hefur fengið gott viðhald. Verð 49,5 millj.

SKÓGARÁS - MEÐ BÍLSKÚR
Fallega sex herbergja 163,5 fm íbúð á tveimur hæðum ásamt 25 
fm bílskúr  Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Björt 
og góð stofa með góðum vestursvölum. Eldhús með hvítri innrétt-
ingu. Þvottahús innan íbúðar. Bílskúrinn er fullbúinn. LAUS STRAX. 
Verð 37,9 millj.

LAUGARNESVEGUR - 4RA HERBERGJA
118 fm 4ra herb. íbúð á góðum stað við Laugarnesið. Fallegt 
útsýni. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Stór og björt stofa með stórum norð-
vestursvölum og fallegu útsýni. Eignin er án gólfefna og þarfnast 
töluverðar endurnýjunar. LAUS STRAX. Verð 25.9 millj.

DAGGARVELLIR - 4RA HERBERGJA
Falleg og vel skiplögð 93 fm 4ra herbergja íbúð á annari hæð í 
góðu fjölbýli með lyftu og sérstæði í bílgeymslu. Sérinngangur af 
svölum. Þrjú svefnherbergi. Björt og falleg stofa með suðursvölum. 
Eldhús opið inn í stofu. Þvottahús innan eignar. LAUS STRAX. Verð 
26.5 millj.

ÁSAKÓR -  3JA HERBERGJA
Góð 103 fm 3ja herb íbúð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Tvö svefnherbergi. Þvottahús innan íbúðar. Samliggjandi stofa 
og borðstofa með suðursvölum. Eldhús opið inn í stofu. Flísalagt 
baðherbergi. Falleg og vel staðsett eign. 28.9 millj.

LANGALÍNA - M/BÍLAGEYMSLU
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í fjölbýlishúsi 
auk stæðis í lokaðri bílageymslu. Rúmgóð stofa með verönd. Tvö 
svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi með baðkari og innréttingu. 
Falleg innrétting í eldhúsi. Eignin er laus nú þegar.  
Ekkert áhvílandi. Verð 37,7 millj.

BLÁHAMRAR  MEÐ LYFTU
Mjög góða 2ja herbergja 60,8 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Gott 
svefnherbergi og mjög rúmgóð stofa. Glæsilegt endurnýjað 
baðherbergi. Innrétting í eldhús þarfnast endurnýjunar. Geymsla 
innan íbúðar. Suðursvalir. Eignin er laus við samning  
V 19,9 millj 

KRINGLAN GLÆSILEG EIGN
Glæsilegt 174 fm skrifstofuhúsnæði á 6. hæð í stóra turni 
Kringlunnar sem er eitt gæsilegasta skrifstofuhúsnæði landsins. 
Húsnæðið skiptist í móttöku/ skrifstofueiningu, tvær rumgóðar sér 
skrifstofur og eitt stórt rými sem margar einingar rúmast í.Vönduð 
gólfefni og innréttingar.Bílastæðakjallari er undir húsinu. Einstakt 
útsýni og staðsetning sem gerist ekki betri. Verð. 45,0 millj.

SUÐURLANDSBRAUT - STÓRT VERSLUNARHÚSNÆÐI
Gott 859 fm verslunarhúsnæði á góðum stað við Suðurlandsbraut.  
Stórt opið rými og skrifstofur.  Stór starfsmannaaðstaða bakatil.  
Innbyggður peningaskápur í verslunarrými.  Í kjallara eru tveir 
stórir peningaskápar.  Inngangar að framan og aftan.  Laust strax 
- Ekkert áhvílandi. 

FUNAHÖFÐI - ATVINNUHÚSNÆÐI.
242 fm skrifstofu- og vörugeymsla með innkeyrsludyrum. Hús-
næðið er á jarðhæð með góðum gluggafornti. Stór sameiginleg 
malbikuð lóð. Húsnæðið skiptist í gott verslunar- eða skrifstofu-
húsnæði og síðan lagerhúsnæði. Lofthæð er um 3 m. Tvennar 
innkeyrsludyr. LAUS STRAX. Verð 25.9 millj.

HJALLAHRAUN - ALLT HÚSIÐ
Vorum að fá í sölu heildareignina við Hjallahraun 13 í Hafnarfirði 
alls 615 fm. Húsnæðinu er skipt upp í þrjár einingar. Á efri hæð 
eru tvö stór rými. Á jarðhæð er hárgreiðslustofa og matsölustaður. 
Eignin selst í einu lagi. Eignin er laus til afhendingar. Verð 69,5 
millj.

SUMARHÚS VIÐ SILUNGSVEIÐIVATN
Gott er 56 fm sumarhús með stórri verönd, heitum potti og glæsi-
legu útsýni yfir vatnið. Tvö svefnherbergi og björt stofa. Eignarlóð. 
Hitaveita. Húsið stendur við Eystri Gíslholtsvatn í Rangárþingi ytra, 
rétt austan við Þjórsá. Húsið þarfnast lagfæringa og er óskað eftir 
tilboðum í húsið. Allar nánari upplisýngar á skrifstofu.  

SUMARHÚS EFSTA-DALSSKÓGI
Glæsilegt og vel staðsett hús í Efsta-Dalsskógi. Tvö svefnherbergi 
og gott svefnloft. Rúmgóð og björt stofa, samliggjandi eldhús. 
Stórir sólpallar og fallegt gróið land. Húsið er hitaveitu kynnt. Ein-
stök staðsetning Verð.16.0 Millj

SUMARHÚS - SVÍNADAL
Einstaklega vel viðhaldið og fallegt hús í Eyrarskógi Hvalfirði. Tvö 
mjög góð svefnherbergi auk svefnlofts. Stofa með kamínu. Eldhús 
með fínni innréttingu. Baðherbergi með sturtu. Góðir sólpallar, 
náttúrulegt birkikjarr og vel viðhaldið hús.30-40 mín akstur frá 
Rvk. Verð 9,9 millj.  

SUMARHÚS SKORRADAL
Mjög fallegur og vel viðhaldinn sumarbústaður á eignarlóð í landi 
Dagverðarness. Tvö svefnherbergi og lítið svefnloft. Baðherbergi 
með sturtu. Eldhús með ágætri innréttingu. Stofa með stórri 
verönd til suðurs með heitum potti og litlum geymsluskúr. 
Verð 19,7 millj. 

REYNIMELUR 24 - 3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10 JÚNÍ FRÁ KL. 17.30-18.00
Rúmgóð 90 fm íbúð á jarðhæð á besta stað við Reynimel. Endur-
nýjað eldhús með fallegri innréttingu. Endurnýjað baðherbergi. 
Þvottahús á hæðinni, gróinn garður. Endurnýjaðar skolp og 
drenlagnir. Frábær og róleg staðsetning. Verð 26,9 millj. 

KLEPPSVEGUR 134 MEÐ LYFTU
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00. 
Fallega 2ja herb 55 fm íbúð á 8. hæð í góðu lyftuhúsi með 
glæsilegu útsýni. Fallegt nýlegt eldhús með ljósum viðarinnrétt-
ingum og góðum eldunartækjum. Rúmgott Svefnherbergi. Nýlega 
endurnýjað flísalagt baðherberg. Björt og góð stofa með suður-
svölum með glæsilegu útsýni. Verð:19.9 millj

HREFNUGATA 9 - EINBÝLISHÚS 
Glæsilegt 304 fm einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr á 
frábærum stað í Norðurmýrinni. Fjögur svefnherbergi. Stofan stór 
og björt með arni. Tvö baðherbergi. Afgirtur góður garður. Húsið 
var endurnýjað 2002.  Húsið er teiknað af Sigurði Guðmundssyni 
arkitekt árið 1939. LAUS STRAX. 

SKJÓLVANGUR - ENBÝLISHÚS
Glæsilegt einbýlishús á fallegum stað í Hafnarfirði. Húsið er 365 fm 
og á tveimur hæðum. Auka 2ja herb íbúð með sérinngangi. Fjögur 
svefnherbergi. Hjónahebergi með sérbaðherbergi. Fallegur og stór 
náttúrulegur garður með heitum potti. Stórar og bjartar stofur. 
LAUS STRAX. Verð 69.5 millj.  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



    

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Jónas  
Hólmgeirsson

sölustjóri

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

Aron Freyr  
Eiríksson
sölufulltrúi

Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir 

skjalagerð

Austurkór 100 - 102 - Kópavogur
Vel staðsettar 3ja til 4ra herb. íbúðir með glæsi- 
legu útsýni yfir höfuðborgina og upp til fjalla. 
Bílskúr fylgir með hverri íbúð í Austurkór 102. 
Stærðir frá 111,8 - 166,7 fm.  
Verð frá 40 - 54,5 millj. Afhending í sept/nóv.

MIÐHOLT 4 - HAFNARFJÖRÐUR
Opið hús í dag milli kl.18:00 & 18:30  
Glæsilegt 208 fm 6 herbergja einbýli á tveimur 
hæðum við Miðholt 4 í Hafnarfirði  
Útsýni eins og það gerist best.  
V. 69,5 millj.

RJÚPNABRAUT - ÚTHLÍÐ BLÁSKÓGAB.
39,3 m2 sumarhús ásamt 8,5 m2 gestahúsi 
alls 47.8 m2 við Rjúpnabraut 3 í landi Úthlíðar 
Bláskógabyggð. V. 11,9 millj.

SKJÓLVANGUR - HAFNARFJÖRÐUR
Fallegt ca 408 fm einbýlishús með aukaíbúð, 
gufubaði o.fl. á góðum stað við Skjólvang í 
norðurbæ Hafnarfjarðar. V. 69,5 millj.

VALLARBRAUT - HAFNARFJÖRÐUR
Falleg og snyrtileg 62,3 fm 2ja herbergja íbúð á 
efstu hæð í litlu og nýlegu fjölbýli. V. 19,8 millj.

DREKAVELLIR - HAFNARFJÖRÐUR
Falleg 109,7 fm 3ja til 4ra herbergja neðri 
sérhæð með sérinngangi í snyrtilegu fjórbýli á 
Völlunum í Hafnarfirði. V. 28,9 millj.

NORÐURBAKKI  5 - HAFNARFJÖRÐUR

Sérlega vönduð 132,5 fm 4ra herbergja endaíbúð með sjávarútsýni 
ásamt sér stæði bílgeymslu við Norðurbakka í Hafnarfirði. V. 46,9 millj.

SKIPALÓN 5 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar 2ja til 5 herbergja íbúðir í nýju lyftuhúsi við Skipalón 5  
í Hafnarfirði. 69,5 - 153,8 fm íbúðir. Verð frá 23,0 - 46,0 millj. 
Afhending er í júlí, ágúst eða september eftir íbúðum. 

NORÐURBAKKI 1-3 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir ásamt sér stæði í bílgeymslu  
í nýju lyftuhúsi við hafnarbakkann. 98 - 158 fm íbúðir  
Verð frá 29,4 - 65,0 millj. 
Afhending er ýmist fljótlega eftir eða við kaupsamning.

SKIPALÓN 8 - 14 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir ásamt sér stæðum í bílgeymslu í nýju 
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri. 121 - 167 fm íbúðir.  
Verð 34,4 - 43,9 millj. Afhending við kaupsamning.

OPIÐ HÚS

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

EIGNIR VIKUNNAR

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

Viðarrrimi 63- 5herb. einbýli með bílskúr
OPIÐ HÚS 10. 6. FRÁ KL. 17.00 - 17:30

Viðarrimi 63: Fallegt c.a 158 fm einbýli ásamt 
bílskúr á rólegum stað í Grafarvogi. 4 svef-
nherbergi, fallega endurnýjað baðherbergi 
með baðkari, sturtuklefa og góðri innrétt- 
ingu, opið eldhús með borðkrók, stofu og 
borðstofu. snyrilegur garður með verönd.  
Vel við haldið hús.  

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10.6.  
FRÁ KL. 17:00-17:30. VERIÐ VELKOMIN.

 Verð 47millj.  

Háaleitisbraut 52, 4.h. tv. 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 10. 6. FRÁ KL. 17:45 - 18:15

Háaleitisbraut 52: 107 fm  björt og falleg íbúð 
á 4. hæð í góðu fjölbýli við Háaleitisbraut. 
Parket á stofu, gott umhverfi.  

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27.5  
FRÁ 17:45-18:15, VERIÐ VELKOMIN. 

 Verð 29,5 millj.

Garðhús 36-Raðhús með bílskúr.  
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 10. 6. FRÁ KL. 17:30 - 18.00

Garðhús 36: Ca. 192 fm. fallegt raðhús í 
Húsahverfi Grafarvogs. Á neðri hæð er 
flísalögð forstofa, 2 svefnherbergi, baðher-
bergi með sturtuklefa, þvottahús og bílskúr. 
Á miðhæð er flísalagt hol og þaðan gengið 
út á fallega verönd. Á 2.hæð er samliggjandi 
stofa og borðstofa með arni, gott eldhús, 2 
svefnherbergi og baðherbergi með baðkari 
og fallegum innréttingum. Fallegt hús á 
góðum stað. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10.6  
FRÁ 17:30-18, VERIÐ VELKOMIN. 

 Verð 49,9 millj. 

3ja herbergja

Burknavellir, 221 Hfj, LAUS VIÐ SAMNING! 
Góð 3 herb. íbúð á jarðhæð. Forstofa með skáp.  
Eldhús opið við stofu sem er með útgengi á hellu- 
lagða stétt vestan við húsið.  Tvö herbergi, skápar í 
báðum. Baðherbergi með baðkari og sturtu,  
Þvottahús er inn af baðherbergi sem lítil geymsla 
inni í íbúð. Verð 22,9 millj. Lyklar á skrifstofu.

2ja herbergja

Norðurbakki - Hafnarfirði
Björt og falleg 89,3 fm. 2ja herbergja íbúð á 1. hæð 
(jarðhæð) ásamt stæði í bílageymslu við Norður-
bakka, Hafnarfirði. Sérþvottahús inn af íbúð. Eign 
sem vert er að skoða. Verð 29,9 millj. 

Sumarhús

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 í Eyrarskógi
Fallegur ca. 25 fm. vel viðhaldinn bústaður með 1. 
svefnherbergi og góðum palli á gróinni leigulóð í 
Eyrarskógi. Verð 5,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Viðarrimi 58- Einbýli í Grafarvogi 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 10.6 FRÁ KL 17:30-18

Viðarrimi 58: Glæsilegt 210 fm einbýli á einni hæð á góðum stað í Grafarvogi. Um er að ræða 4 
herbergja hús ásamt bílskúr með hita og vatni, góðu eldhúsi sem er opið við borðstofu og stofu 
og tvemur baðherbergjum. Búið er að útbúa vinnustofu í hluta bískúrs. Eign sem vert er að skoða. 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10.6. FRÁ KL. 17:30-18. VERIÐ VELKOMIN. Verð 69 millj. 

OPIÐ HÚS

Goðheimar 26, 1.hæð 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 10.6 FRÁ KL 17-17:30

Goðheimar 26, glæsileg ca. 170 fm. sérhæð í nýlega steinuðu, fallegu húsi á góðum stað í Heim- 
unum. Íbúðin skiptist í stórar stofur með útgengi á vinkilsvalir í suður og vestur, 3-4 svefnherbergi, 
hol, baðherbergi, o.fl. Góður ca. 30 fm. bílskúr fylgir, þannig að heildareignin er um 200 fm.  
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10.6 FRÁ KL. 17-17:30 Verð 49,9 millj.

OPIÐ HÚS

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Kristín Pétursdóttir löggiltur fasteignasali • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfræðingur 
Anna Kristín Samúelsdóttir viðskiptafræðingur • Einar Ágúst Magnússon • Dröfn Nikulásdóttir

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 • www.fold.is • fold@fold.is
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Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Bröndukvísl 5 – 110 Rvk
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL:  17:00 - 18:00

OPIÐ HÚS

Afar vel byggt og fallegt 175,6fm 8 herbergja einbýlishús ásamt 
54,6fm bílskúr, samtals : 230,2fm. Endurnýjað járn á húsi og 
bílskúr. Glæsilegt hús og einstakur garður. Heitur pottur. 4-5 
svefnherbergi. Sjón er sögu ríkari. V-74millj. 

Helgi Jónsson sölumaður verður á staðum GSM : 780-2700.

Stefán Bjarki Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Stefan@brufast.is   Sími 896 9303

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Bergþórugata 31 Fagrihjalli 50

Opið hús í dag 17:15 og 17:45.
Falleg og björt íbúð á annari hæð alls 
123,5 fm. Eignin hefur verið endurbætt 
jafnt og þétt.  Þrjú svefnherbergi eru 
innan eignar möguleiki á að bæta fjórða 
við. Sér studíó íbúð í kjallara (c.a 25 fm). 
Falleg eign á þessum vinsæla stað.

Opið hús í dag kl 18:15 og 18:45
Stórglæsilegt parhús á pöllum alls 234,4 
fm þar af er innbyggður bílskúr 28,2 fm. 
Innan eignar eru fimm svefnherbergi. 
Eignin verið endurnýjuð mjög mikið á 
síðustu árum.  
FALLEG EIGN Í ALLA STAÐI.

Til sölu hársnyrtisofan hár gallerí laugavegi 27, 
einstakt tækifæri á að eignast rótgróin rekstur, 
óskum eftir tilboðum. Uppl. í síma 898-6850 eða 
hargalleri@gmail.com.

hár galleri

25 ára rekstur

Brekkugerði – Sigvaldahús1 0 8 
Reykjavík

Glæsilegt 305 fm einbýlishús á tveimur hæðum
Sólstofa og rúmgóðar suðursvalir
Sólpallur, heitur pottur og glæsilegur garður
Möguleiki á að útbúa séríbúð á jarðhæð 
Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson

Nánari upplýsingar veitir
Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Þröstur Þórhallsson 
löggiltur fasteignasali

sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

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

Verð:  98,0 millj.
HÓLMAÞING 5A VIÐ  
ELLIÐAHVAMMSVEG

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. JÚNÍ 17:30-18:00

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Hólmaþing-Kópavogi. Einstök staðsetning við Elliðavatn.
Glæsilegt  230,5 fm fokhelt hús á einni fallegustu  
byggingarlóðinni á höfuðborgarsvæðinu í skógarrjóðri  
með einstöku útsýni yfir Elliðavatn.
Ósvikin sveitasæla í miðri borg.  Opið og bjart hús með 
mikilli lofthæð.  Hjónasvíta, samtals fjögur svefnherbergi.  
20 fm útsýnissvalir sem gengið er af niður í garð í skógar-
rjóðri þar sem stunduð hefur verið skórækt í áratugi.  Verð 
54,9 milj.

Uppl veitir Þórunn  
í s: 773-6000  
eða í thorunn@valholl.is

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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Erum með fullinnréttað samtals 1.407m² skrifstofuhúsnæði í Hlíðasmára til 
afhendingar strax.  Eignin getur selst/leigst sem ein heild eða í einingum. 
Eignin er í steinsteyptu viðhaldsfríu lyftuhúsi og er vel útbúin með hæfilegri 
blöndu af opnum rýmum og lokuðum skrifstofum.  Niðurteknum loft með 
innfelldri lýsingu og kæliröftum að hluta, flísar og dúkur á gólfum. Öflugar 
tölvulagnir. Efsta hæðin er glæsileg með aukinni lofthæð. Möguleiki á 192m² 
viðbótarrými á jarðhæð. Ekkert áhv. Verð tilboð. 

Til sölu eða leigu í Smáranum

Skipholti 50b • 105 Reykjavík
Guðlaugur Ö. Þorsteinsson, lögg. leigumiðlari og 
Jón G. Briem, hdl. & lfs.

Sími 511 2900

Eignin skiptist í:
3. hæð: 375,3m²
3. hæð: 520,7m²
Samt:   896m²

4. hæð 511,2m²

Alls:    1.407m²

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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Ferjuvað 9 
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja 
herbergja íbúð sem er rúmlega 
73 fm að stærð ásamt stæði 
í bílakjallara. Íbúðin er á þriðju 
hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi 
með lyftu. Ásett verð er kr. 4.9 
millj. og mánaðargjöldin eru um 
143.000.-. 

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. júní  n.k. 
Tilboðsfrestur er til 24. júní  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 AUGLÝSA ÍBÚÐIR 
Réttarheiði 32 í Hveragerði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð í parhúsi sem 
er um 90 fm að stærð. Að auki fylgir íbúðinni um 15 fm garðskáli. Verð 
búseturéttarins er um kr. 8 millj. og eru mánaðargjöldin um kr. 104.000.-. 
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Umsóknarfrestur er til  13. júní  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

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is



Internet á ljóshraða
Við bjóðum upp á internet á ljóshraða til 80 þúsund heimila. Það er einfalt að 
athuga hvort þitt heimili er tengt, á 365.is geturðu séð hvort þú kemst á ljóshraða. 

Internet og heimasími fylgir áskrift að Skemmtipakkanum, Golfstöðinni, 
Fjölvarpi Veröld, Sportpakkanum, Stóra Pakkanum og Risapakkanum.

Hægt er að nálgast allar nánari upplýsingar og panta tengingu á 365.is 
eða með símtali í þjónustu- og tækniver 365. Svo tökum við vel á móti þér 
í verslun okkar í Skaftahlíð 24.Frá 3.490 kr.

Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

Fr

Gre

Þjónustuver 512 5100  |  Opið 9–22 virka daga og 10–22 um helgar 
Tækniver 512 5100  |  Opið 10–20 virka daga og 12–20 um helgar 
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BÍLAR &
FARARTÆKI

FLOTTUR DIESEL !
 BMW 520 I Steptr DIESEL árg 
05/2011 ek 64 þ.km M-Sportpakki 
ofl er á staðnum Frábært verð 6.690 
þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Comanche Montana Explorer 
og Copact tjaldvagnar, Fortjald, 
14 Álfelgur, Varadekk og festing, 
geymslufætur til að geyma vagninn 
upp á hlið, Verðið er 1.390.000, 
Geymslukassi með eldhúsi tilboð 
99þkr,

NÝ A-LINER EXPEDITION
ÚTSALA, A-liner Expedition, Léttur 
toppur, Ísskápur, Truma, álfelgur ofl, 
ATH aðeins 2 stk eftir á þessu frábæra 
verði, Verð aðeins 2.490.000kr, Er í 
salnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 11-15
http://www.isband.is

AUDI A4 s line. Árgerð 2005, ekinn 
112 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.350.000. hlaðinn aukabúnaði. 
Rnr.111035.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260 

Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

KIA Sorento ex classic 197 hö. Árgerð 
2012, ekinn 53 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.690.000. Rnr.140789. 5 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

KIA Ceed w/g ex 1.6 disel beinsk.. 
Árgerð 2012, ekinn 30 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 2.990.000. Rnr.210181. 5 ár 
eftir af verksmiðjuábyrgð.

AUDI A1 attraction. Árgerð 2012, 
ekinn 20 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
3.390.000. Rnr.141117.

MERCEDES BENZ Ml 320 cdi. 
Árgerð 2007, ekinn 120 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.490.000. 
Rnr.210352.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

HJÓLHÝSI!!
Okkur vantar hjólhýsi og alla 
ferðavagna á staðinn og á skrá, 
Komdu á staðinn eða sendu 
okkur skráningu og myndir á 
100bilar@100bilar.is og í síma 
5179999, 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

KAUPUM ALLA BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín 
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér 
reynslu annarra viðskiptavina okkar á 
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús. 
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og 
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að 
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

FERÐAHÚSBÍLL
Til sölu 6 manna húsbíll Fiat Hymer 
disel. Árg. ‚06 Ek. 29000 km. Tilboð 
9,5 milj. Planið bílasala korputorgi, 
raðnr.105343 Uppl. 5170000.

 Reiðhjól

 Fellihýsi

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og 
nýja varahluta í margar gerðir bíla. 
Tökum einnig að okkur viðgerðir. 
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

 Viðgerðir

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

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, 
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo. 
Renni diska og skálar. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315. 

VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum, 
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð 
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í 
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

 Hreingerningar

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

 Ræstingar

 Garðyrkja

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

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

 Bókhald

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

Tökum að okkur færslu bókhalds og 
launaútreikning. Gerum tilboð svo 
ekki komi til auka kostnaðar. Áralöng 
reynsla. Bókun og viðskipti ehf. Sími 
663-1001

 Málarar

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. Frí 
verkskoðun og tilboð. s.8919890 
malarar@simnet.is

Tek að mér að bera á sólpalla og 
timburveggi. Uppl. í s. 848 0454

ÞAK OG HÚSAMÁLUN
Alhliða málningarþjónsuta. 
Fagmennska og góð umgengni. Uppl. í 
s. 695 4464 Ágúst málari.

 Búslóðaflutningar

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

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

 Húsaviðhald

Save the Children á ÍslandiSavea the Childrelld n á á Íslaslandindii

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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K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

 Tölvur

Allar almennar tölvuviðgerðir og 
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699 
6735 Baldvin.

 Nudd

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

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

Símaspá, spái í spil, ræð drauma, 
ekkert mínutu gjald. Tímapantanir. S. 
891 8727 Stella.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Önnur þjónusta

ERTU PENNI ?
Yfirlestur og markaðsetning á 
handritum og skáldverkum á ensku og 
íslensku. Sími. 557 1407, Suss ehf.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 
868 7204.

HITAVEITUSKELJAR TIL 
SÖLU

Einangraðar skeljar. 100% sjálfberandi. 
Framleiddar í Kanada. Stærð: 208x208 
cm. Lítrar: 1250-1650. Vatn nær að 
fljóta yfir axlir. Sterkustu skeljar á 
markaðinum í dag. Microban húð á 
skeljum. Byggðar úr trefjum. Eigum 
líka til lok á potta í mörgum stærðum. 
www.Heitirpottar.is Sími 777-2000 
Ármann.

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 235x235, 217x217, 
210x210, 200x200, 217x235, 217x174. 
Lokin þola 1000 kg jafnarðarþunga 
af snjó. Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 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

VINSÆLASTA UNAÐSTÆKI 
Í HEIMINUM MEÐAL PARA 

MÖRG ÁR Í RÖÐ
Allar flottustu vörurnar fáanlegar 
Millifærsla - greiðslukort - netgíró 
www.hush.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Forester CS
Nýskráður 10/2007, ekinn 102 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.890.000

Yaris Sol
Nýskráður 3/2006, ekinn 141 þús.km., bensín, 5 gírar.

Verð kr. 990.000

CR-V Executive
Nýskráður 12/2011, ekinn 70 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.950.000

Civic Comfort
Nýskráður 3/2013, ekinn 15 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.350.000

Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur bíla á skrá!

Accord Executive
Nýskráður 3/2009, ekinn 63 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.890.000

508 Allure
Nýskráður 8/2013, ekinn 1 þús.km., dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 5.550.000

CR-V Lifestyle
Nýskráður 3/2011, ekinn 63 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.750.000

307SW
Nýskráður 6/2005, ekinn 113 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.290.000 Tilboð kr. 990.000 

SUBARU

TOYOTA

HONDA

HONDA

HONDA

PEUGEOT

HONDA

PEUGEOT

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00   
Opið laugardaga  

milli kl. 12:00 og 16:00

BÍLL DAGSINS Bíll dagsins kr. 

299.000Hyundai Santa Fe
Nýskráður 3/2001, ekinn 200 þús.km., bensín, sjálfskiptur. 

Verð kr. 490.000

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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 Nudd

Thailenskt heilsunudd Í Yogacenter 
Bolholti 4, 4.hæð. Nuddari Joomjan. 
Pantanir í s. 892 3899

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Þjónusta

DÁLEIÐSLA - EFT
Einkatímar, reykstopp með 
árangri, sjálfsefling , losun streitu 
og kvíða Viðar Aðalsteinsson 
dáleiðslufræðingur og sérfræðingur 
í EFT. Áratuga reynsla í mannrækt S: 
694 5494 www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

ÞJÓRSÁ, HVÍTÁ OG ÖLFUS
Nýju netin tilbúin. Heimavík ehf, 
Smiðjuveg 28, S. 892 8655 www.
heimavik.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði til sölu

GRUNDARFJÖRÐUR 
STÓRT HÚS.

Stórt einb. 318,8 fm.+ Bílskur 
47 fm. Mjög stórt bílastæði. 

Mikil eign með 4-5 svefnh.og 
st.stofum. 

Eign sem gefur mikla 
möguleika fyrir þá sem vilja 

hafa vinnustað við heimilið. SS. 
framleiðslu,kennslu, listamenn, 
arkitekta, verkfræðinga, lækna 

ofl.ofl. 

Húsið er veðbandalaust. 

Til greina kemur að taka minni 
eign uppí.

Uppl. gefur Sverrir Kristjánsson 
s: 896-4489 Sverrir@posthus.is.

 Húsnæði í boði

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

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a 
room price from 45.000 kr. per 

month.
gsm 824 4535 

leiga@leiguherbergi.is

 Sumarbústaðir

EIGNALÓÐIR
Til sölu fallegar sumarhúsalóðir í 
Grímsnesi. Aðkoma frá Kiðjabergsvegi. 
Stærð frá 0,7 ha til 1,6 ha. Vegir 
komnir að byggingareit. Heitt og kalt 
vatn að lóðarmörkum. Upplýsingar í 
síma 8673569

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðarhúsnæði til leigu, 122fm + 
milliloft í Lindum Kópavogi. Uppl. í s. 
698 5454

 Geymsluhúsnæði

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

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

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.

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

ATVINNA

 Atvinna í boði

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

Óskum eftir að ráða bifvélavirkja 
eða aðila með reynslu á 
bifreiðaviðgerðum. Fjölbreytt starf 
og góð laun í boði fyrir réttan mann. 
Umsóknir sendist á solning@solning.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi

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

Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

Við náum til fjöldans
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Póstdreifing dreifir fjölpósti sex daga vikunnar til heimila 

á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60% 

landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið 

til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn 

á heimilin. Örugglega til þín.

Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

Sex daga stríðið var stríð milli Ísraels 
annars vegar og Egyptalands, Jórdaníu og 
Sýrlands hins vegar. Stríðið var háð 5.-10. 
júní árið 1967. Írak, Sádi-Arabía, Súdan, 
Túnis, Marokkó og Alsír lögðu einnig til 
hersveitir til stuðnings arabalöndunum.

Í maí árið 1967 rak Nasser Egypta-
landsforseti friðargæslulið Sameinuðu 
þjóðanna frá Sínaí-skaga. Lðið hafði 
verið þar frá árinu 1957 í kjölfar innrásar 
ísraelskra, breskra og franskra hersveita í 
Súez-deilunni. Egyptaland kom fyrir 1.000 
skriðdrekum og um það bil 100.000 her-
mönnum við landamæri Ísraels og lokaði 
Tíran-sundi öllum skipum undir fána 

Ísraels eða fluttu hergögn eða mikilvæg 
efni til hergagnaframleiðslu. Egyptar nutu 
mikils stuðnings frá öðrum arabalöndum.

Þann 5. júní gerði Ísrael árás á flugher 
Egyptalands. Jórdanía hafði undirritað 
varnarsamning við Egyptaland 30. maí 
og gerði því árás á Vestur-Jerúsalem 
og Netanya. Í stríðslok hafði Ísrael náð 
yfirráðum yfir Sínaí-skaga, Gasasvæðinu, 
Vesturbakka Jórdanár, Austur-Jerúsalem 
og Gólanhæðum.

Talið er að í liðum arabalandanna hafi 
um 21 þúsund manns farist og um 45 
þúsund særst en um 800 Ísraelsmenn 
létu lífið í átökunum og 2.563 særðust.
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Tugir létust í sex daga stríðinu

Tæpu hálfu ári eftir stofnun Golfklúbbs 
Reykjavíkur fyrir 80 árum var fyrsti 
golfvöllurinn á Íslandi opnaður í Laug-
ardal.

„Golfklúbburinn, sem hét fyrst Golf-
klúbbur Íslands, var stofnaður 14. des-
ember 1934. Nafninu var svo breytt í 
Golfklúbb Reykjavíkur ári seinna þegar 
golfklúbbur var stofnaður á Akureyri,“ 
segir Garðar Eyland, framkvæmdastjóri 
Golfklúbbs Reykjavíkur.

Það voru Íslendingar sem verið höfðu 
við nám erlendis sem komu með írþótt-
ina heim og stofnuðu fyrsta golfklúbb-
inn, að sögn Garðars.

„Þá var auðvitað engin aðstaða til golf-
iðkunar en eins og gengur fóru menn að 
reyna að fá land undir völl. Þetta byrj-
aði allt í Laugardalnum þar sem íþrótta-
mannvirkin eru núna. Völlurinn þar var 
sex holur og var vígður 12. maí 1935.“

Á vef golfklúbbsins segir að fyrsta 
golfmótið hafi verið haldið sumarið 
1935. Það hafi þótt stórviðburður í borg-
arlífinu og margir héldu að um væri að 
ræða eitthvert stundargaman hjá heldra 
fólki sem fljótt félli í gleymsku.

Nokkrum árum síðar var völlurinn í 
Laugardalnum lagður niður og nýr völl-
ur, sem var níu holur, tekinn í notkun 

í Öskjuhlíð. Urðu kylfingar í fyrstu að 
deila svæðinu, sem var í landi Leyni-
mýrar, með beljum Reykvíkinga. Á vefn-
um segir að Ingiríður, krónprinsessa 
Danmerkur og Íslands, hafi slegið fyrsta 
höggið en hún var mætt til að vera við 
vígsluna. Hún var ð verndari klúbbsins.

Borgin tók golfvöllinn í Öskuhlíð  loks 
undir byggingar og varð klúbburinn að 
flytja í óræktarland við Grafarholt sem 
með eljusemi tókst að breyta í góðan og 
fallegan völl. „Það var byrjað að leika á 
vellinum 1963 á aðeins nokkrum holum 
en nú er þar 18 holu völlur. Þrjátíu árum 
síðar var ráðist í gerð nýs 18 holu vallar 
við Korpúlfsstaði,“ greinir Garðar frá.

Sjálfur hefur hann hefur stundað 
golfíþróttina frá því um 1980. „Félagar 
mínir voru í þessu og ég prófaði og fékk 
þá bakteríuna. Þeir sem byrja fá flestir 
bakteríuna og segjast þá sjá eftir að hafa 
ekki byrjað miklu fyrr.“

Stofnendur klúbbsins voru 57, þar af 
sjö konur, en félagar eru nú um 2.900. „Í 
gegnum árin hafa karlmenn verið fjöl-
mennari í klúbbnum en síðari ár hefur 
konum fjölgað talsvert. Má segja að þær 
séu nú um 30 prósent félaganna.“

Að sögn Garðars var vefurinn golf-
myndir.is settur upp í tilefni stórafmæl-

isins. „Þar er saga klúbbsins rakin í máli 
og myndum. Við erum nýbúin að vera 
með mót fyrir félagsmenn og þann 14. 
júní verður haldið mót fyrir velunnara 
og gesti.“ ibs@frettabladid.is

Deildu svæði með 
beljum borgarbúa
Golfk lúbbur Reykjavíkur fagnar 80 ára afmæli í ár. Fyrsta mótið stórviðburður í borgar-
lífi nu. Margir héldu fyrst að um væri að ræða stundargaman hjá heldra fólki sem félli 
fl jótt í gleymsku. Félagar í klúbbnum eru nú um 2.900.

MEÐ GOLFBAKTERÍUNA  Garðar Eyland, 
framkvæmdastjóri Golfklúbbs Reykjavíkur, 
segist hafa verið orðinn alltof gamall þegar 
hann byrjaði að stunda golf. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

MERKISATBURÐIR
1190 Þriðja krossferðin: Friðrik 1. keisari drukknar í ánni Salef á 
leið með her sinn til Jerúsalem.
1596 Willem Barents og Jacob van Heemskerk finna Bjarnarey.
1898 Bandarískir landgönguliðar ganga í land á Kúbu.
1928 Menja, togari smíðaður í Hamborg árið 1920, sekkur úti á 
Hala án skýringa. Slysið síðar nefnt Menjuslysið.
1947 Saab framleiðir fyrsta bílinn sinn.
1977 Apple fyrirtækið setur fyrstu Apple II-tölvuna í sölu.
1993 Steinboginn yfir Ófærufoss í Eldgjá, sem lengi hefur gert 
garðinn frægan, er fallinn þegar ferðamannahópur kemur að 
honum.

Ástkær sambýliskona mín,  
móðir, systir og amma, 

INGA HULD HÁKONARDÓTTIR 
blaðamaður og rithöfundur, lést þriðjudaginn 
27. maí. Hún verður jarðsungin frá 
Dómkirkjunni þriðjudaginn 10. júní kl 15.00. 

Aðstandendur.

Ástkær eiginmaður minn, 
faðir,tengdafaðir,afi og langafi,

GUÐMUNDUR SÓLBJÖRN GÍSLASON 
frá Hellissandi,

lést á Sólvangi Hafnarfirði mánudaginn 2. 
júní. Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hins 
látna.

Birna Axelsdóttir
Fjóla Guðmundsdóttir Kristinn Rafn Hjaltason 
Hafdís Guðmundsdóttir
Kristín Alda Guðmundsdóttir Kjartan Skaftason 
Lilja Guðmundsdóttir Þorvarður Helgason 
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför ástkærar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

HALLDÓRU Ó. GUÐLAUGSDÓTTUR
Skúlagötu 40, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
hjúkrunarheimilis Grundar.

Arnbjörg Guðmundsdóttir Ólafur J. Sigurðsson
Elín Guðmundsdóttir
Sigríður Guðmundsdóttir
Óli Valur Guðmundsson  Jan Ola Hjelte
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,  
sonur, tengdasonur og bróðir,

SIGURÐUR ÖRN ÚLFARSSON
lést mánudaginn 2. júní. Jarðarförin fer fram 
frá Hafnarfjarðarkirkju fimmtudaginn 12. júní 
kl. 13.00.

Hildur Steindórsdóttir
Hermann Örn Sigurðarson Drífa Hrönn Jónsdóttir
Guðrún Hulda Sigurðardóttir
Heiðrún Hulda Guðmundsdóttir Björn Matthíasson
Guðrún Sólveig Steindór Pétursson
Sólborg Gígja Guðmundsdóttir Kjartan Þorvaldsson
og aðrir ástvinir.

Elsku hjartans maðurinn minn, pabbi okkar 
og afi, sonur, bróðir, og frændi,

GUÐGEIR HALLUR HEIMISSON
Byggðavegi 143, Akureyri,

sem lést í faðmi fjölskyldunnar á heimili 
sínu að kvöldi sjómannadagsins 1. júní 
verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju 
fimmtudaginn 12. júní kl. 13.30. Innilegar 
þakkir til allra þeirra sem hafa stutt okkur í veikindum hans.  
Sérstakar þakkir fá hjúkrunarfræðingar Heimahlynningar á 
Akureyri. Þeim sem vilja minnast hans er bent á Heimahlynningu 
á Akureyri.

Sigríður Benjamínsdóttir
Þröstur Guðgeirsson
Rósa Dröfn Guðgeirsdóttir
Benjamín Ingi Guðgeirsson
Sigríður Karen, Guðgeir Rúnar og Fenrir Ingi
Heimir Björn Ingimarsson - Stefanía Rósa Sigurjónsdóttir
Sigþór, Lára, Hafþór og fjölskyldur
Anna, Ármann, Gréta, Eggert, Sævar og fjölskyldur

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson 
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason 

útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson 
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

önnumst við alla þætti þjónustunnar

Þegar andlát ber 
að höndum

Með virðingu og 
umhyggju að leiðarljósi

Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is

Við þjónum allan sólarhringinn

Reynsla – Umhyggja – Traust

Elskuleg móðir okkar, amma, dóttir, systir  
og mágkona, 

ELÍSABET MARKÚSDÓTTIR 
Sævangi 4,

lést föstudaginn 30. maí á Landspítalanum 
við Hringbraut. Útförin fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 13. júní  
kl. 15.00.  

Viktoría Guðmundsdóttir    
Fannar Freyr Guðmundsson
Markús Sigurgeir Kristjánsson Bára Magnúsdóttir
Sigurlaug Markúsdóttir Hilmar Frímannsson
Sigurður Gunnar Markússon Valborg Elísabet Jóhannesdóttir
Reynir Smári Markússon Bergþóra Pálína Björnsdóttir

Kristín Bára Gautsdóttir
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

 

KL. 20:00
Heimur Ísdrottningarinnar
Skemmtilegur þáttur þar sem fylgst verður með Ásdísi Rán, 
Ísdrottingunni.

Skemmtilegt 
þriðjudagskvöld

KL. 21:30
Orange Is 
The New Black
Dramatísk þáttaröð á 
léttum nótum um unga 
konu sem lendir í fangelsi 
fyrir gamlan glæp.

KL. 07:00 -20:00
Barnaefni alla daga
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.

 

KL. 20:30
Pretty Little Liars
Dramatískur þáttur um 
fjórar vinkonur sem þurfa 
að snúa bökum saman til 
að geta varðveitt skelfilegt 
leyndarmál.

KL. 19:10
Modern Family
Fjórða þáttaröðin af 
þessum sprenghlægilegu 
og sívinsælu gamanþáttum.

KL. 20:45
White Collar
Fjórða þáttaröðin um 
sjarmörinn og 
svikahrappinn Neil Caffrey.

KL. 20:20
Anger Management
Skemmtilegir gamanþættir 
með Charlie Sheen í 
aðalhlutverki.

Ég vildi að við 
ættum svalari vini.

Ég veit. Það seg ja vinir okkar alltaf.

É m ek tex í tím
É m ek tex í tím
É m ek tex í tím

Mamma, 
hvernig 

lítur þetta út?

Gulu rendurnar í vestinu 
passa við við jarðar-
litina í buxunum. Þetta 

passar fullkomlega 
saman!

Sagði 
það.

Hvað var ég 
að hugsa???

Það er ómögulegt að bera saman tvær hljómsveitir. Það er 
eins og að bera saman tvo elskhuga.

Dave Navarro

LÁRÉTT 2. Íþróttafélag, 6. bardagi, 
8. árkvíslir, 9. síðan, 11. bókstafur, 12. 
fjörga, 14. brestir, 16. pot, 17. yfirgaf, 
18. af, 20. átt, 21. steintegund.

LÓÐRÉTT 1. barningur, 3. slá, 4. 
plöntutegund, 5. Mánuður, 7. sundra, 
10. ónn, 13. útdeildi, 15. slabb, 16. 
tíðum, 19. málmur.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. fram, 6. at, 8. ála, 9. svo, 
11. pí, 12. lífga, 14. snark, 16. ot, 17. 
fór, 18. frá, 20. sa, 21. talk. 

LÓÐRÉTT: 1. basl, 3. rá, 4. alparós, 
5. maí, 7. tvístra, 10. ofn, 13. gaf, 15. 
krap, 16. oft, 19. ál.

Anish Giri (2752) hafði hvítt gegn 
Veselin Topalov (2772) í fimmtu 
umferð Norway Chess mótsins í 
Stafangri.
Hvítur á leik

43. Hd8+! Topalov gafst upp vegna 
43...Bxd8 44. Dh8# og 43...Kg7 44. 
Dh8+ Kg6 45. Hg8+ og svartur missir 
lið. Kramnik var efstur eftir fimmtu 
umferð eftir sigur á Caruana sem var  
í 2.-3. sæti ásamt Carlsen. 
www.skak.is:  Norway Chess–  
sjöunda umferð í dag

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

5 6 9 7 3 1 2 8 4
2 4 7 9 5 8 3 1 6
8 1 3 2 4 6 5 7 9
1 5 2 8 6 3 4 9 7
9 7 8 4 1 2 6 3 5
6 3 4 5 7 9 8 2 1
3 2 5 6 9 7 1 4 8
7 8 6 1 2 4 9 5 3
4 9 1 3 8 5 7 6 2
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Þú finnur „Kia Motors Ísland“ 
á Facebook

Þetta er átta manna latínband sem 
er að fara að spila mína músík 
í Dalabúð ásamt söngvurum og 
danskennara,“ segir Tómas R. Ein-
arsson um tónleika sem hann held-
ur heima í Búðardal annað kvöld. 
„Þetta eru félagar mínir úr latín-
böndum í gegnum árin, svo verður 
tónleikagestum kenndur salsadans 
í hléinu þar sem tónlistin eftir hlé 
verður dansvænni en fyrri hlut-
inn og eins gott að fólk viti hvern-
ig það á að bera sig að.“

Ástæðan fyrir þessu tónleika-
haldi er dálítið óvenjuleg. „Ég 
er alinn upp inni í Hvammssveit 
í Dalasýslu og þetta er í fyrsta 
sinn sem ég kem á mínar heima-
slóðir með stórt latínband,“ segir 
Tómas. „Tónleikarnir verða síðan 
ramminn í heimildarmynd sem 
verið er að gera um mig. Hún 
nefnist Latínvíkingurinn og aðal-
persónan mætir á heimaslóðir 
með músíkina sem hefur orðið 
til vítt og breitt um veröldina.“ 

Það eru ekki bara gamlir 
félagar Tómasar í bandinu því 
þeir sem að heimildarmynd-
inni standa tengjast honum líka 
í gegnum tónlistina. „Framleið-
andinn heitir Sigurður G. Val-
geirsson og spilaði með mér 
í hljómsveit fyrir 32 árum,“ 
útskýrir Tómas. „Handritshöf-

undurinn spilaði líka í þeirri 
hljómsveit og sá heitir Sveinbjörn 
I. Baldvinsson.“  

Stórhljómsveit Tómasar R. er, 
auk hans sjálfs og söngvaranna 
Sigríðar Thorlacius og Bóg-
ómíl Font, skipuð þeim Kjartani 
Hákonarsyni, Óskari Guðjóns-
syni, Samúel Jóni Samúelssyni, 

Ómari Guðjónssyni, Davíð Þór 
Jónssyni, Matthíasi MD Hem-
stock og Sigtryggi Baldurssyni. 
Um danskennsluna sér Jóhannes 
Agnar Kristinsson.

Staðurinn er félagsheimilið 
Dalabúð í Búðardal annað kvöld 
klukkan 20.30 og aðgangur er 
ókeypis.  fridrikab@frettabladid.is

Latínvíkingurinn snýr 
aft ur heim í Búðardal
Stórhljómsveit Tómasar R. Einarssonar sækir Dalamenn heim annað kvöld 
og býður þeim á tónleika í Dalabúð. Tilefnið er taka á heimildarmynd um 
hljómsveitarstjórann sem á ættir að rekja vestur í Hvammssveit.

LATÍNVÍKINGURINN  „Tónleikarnir verða síðan ramminn í heimildarmynd sem 
verið er að gera um mig. Hún nefnist Latínvíkingurinn og aðalpersónan mætir á 
heimaslóðir með músíkina.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nei, nei, þú ert ekkert að trufla 
mig, ég er bara í H&M í Sankti 
Pétursborg, ekkert stress,“ segir 
Hallveig Rúnarsdóttir sópran-
söngkona þegar falast er eftir smá 
símaspjalli um tónleikana Nætur-
galinn, sem haldnir verða í Nor-
ræna húsinu í kvöld. „Svo er ég 
á leið til New York en ég stoppa 
heima á milli til að syngja á þess-
um tónleikum.“ 

Yfirskrift tónleikanna, sem 
eru liður í tónleikaröðinni Klassí 
í Vatnsmýrinni, er Næturgalinn. 
Titill tónleikanna vísar í söng-
flokkinn Sieben frühe Lieder eftir 
Alban Berg sem er á efnisskránni. 
„Næturgalinn er eitt ljóðanna í 
þessum stórfenglega ljóðaflokki, 
sem eru sjö æskuljóð, en tengingin 
við söngvarann og sönginn er auð-
vitað líka augljós,“ segir Hallveig.  

Árni Heimir Ingólfsson leikur á 
píanóið og á efnisskránni eru söng-
lög eftir Wolf, Schumann, Berg, 
Sibelius, Poulenc og Sondheim.

Hallveig var á fimmtudaginn 
tilnefnd til Grímuverðlauna fyrir 
hlutverk sitt í Carmen Íslensku 
óperunnar og hún segist búast við 
því að halda áfram að syngja með 
óperunni í haust. „Svo verð ég 
með ansi marga tónleika í sumar, 
fyrir utan það að þurfa að sinna 
daglegu lífi, auðvitað,“ segir hún 
hlæjandi. 

Tónleikarnir hefjast klukkan 20 
í kvöld og verða aðrir tónleikarnir 
á sjötta starfsári tónleikaraðarinn-

ar Klassík í Vatnsmýrinni, sem er 
tónleikaröð FÍT-klassískrar deild-
ar FÍH í samvinnu við Norræna 
húsið.   - fsb

Næturgalinn vísar 
líka til söngvarans
Hallveig Rúnarsdóttir sópransöngkona og Árni 
Heimir Ingólfsson píanóleikari í Norræna húsinu.

NÆTURGALINN  „Næturgalinn er eitt 
ljóðanna í þessum stórfenglega ljóða-
flokki Albans Berg,“ segir Hallveig um 
yfirskrift tónleikanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MENNING
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Sumarleikur Orkunnar

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 8800

orkan.is/sumarleikur

Skráðu 2 vikna tímabil í sumar á orkan.is og fáðu 
12 kr. afslátt á Orkunni og Shell með kortum og 
lyklum Orkunnar og Staðgreiðslukorti Skeljungs. 

Skráning og nánari upplýsingar á www.orkan.is

Orkulykillinn – hagkvæmasti ferðafélaginn

JÚNÍ JÚLÍ ÁGÚSTJÚNÍ JÚLÍ ÁGÚST

2014 -12

Þeir sem skrá sig eiga möguleika á glæsilegum vinningum. 
Þeim mun víðar um landið sem þú tekur eldsneyti því glæsilegri verða vinningarnir.

17 inneignarkort 
að andvirði 10-50.000 kr.

16 gjafabréf 
hjá WOW-air

10 spjaldtölvur 
frá Vodafone
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ORKA SEM ENDIST
FUJITSU GÆÐARAFHLÖÐUR 

Fujitsu alkaline rafhlöðurnar eru öflugar,
 endast vel og eru auðvitað á góðu verði.

Skútuvogi 1c · 104 Reykjavík · Sími 550 8500 · Fax 550 8510 · vv@vv.is · www.vv.is

Fást í fjölda verslana um land allt. Dreifing á Íslandi:

Stjörnurnar styðjast 
við áhættuleikara
Margar stjörnur í Hollywood treysta sér ekki til að leika í sínum eigin áhættu-
atriðum og fá sérstaka áhættuleikara til að leysa sig af. Áhættuleikararnir eru 
ekki aðeins lunknir í ýmsum kúnstum heldur einnig sláandi líkir stjörnunum.

TVEIR MEÐ TÍKÓ  Spéfuglinn Adam 
Sandler er hér með sínum áhættuleik-
ara á setti myndarinnar Jack and Jill.

NÓTT OG DAGUR  Áhættuleikkona 
Cameron Diaz lagar búninginn hennar á 
setti myndarinnar Knight and Day.

EINS KLÆDDAR  Leikkonan Jennifer 
Garner mætti með sinni áhættuleik-
konu, Shaunu Duggins, á Taurus-
verðlaunin árið 2003.

NÁ VEL SAMAN  Angelina Jolie og 
hennar áhættuleikkona gantast á setti 
myndarinnar Salt.

VEL GREIDDIR  Brad Pitt og tvífari hans 
á setti myndarinnar The Counselor.

SKIPTIR UM KYN  Áhættuleikari Jenni-
fer Lopez í myndbandi við lagið Follow 
the leader var karlkyns.

Sítrusávextir
C-vítamín í appelsínum skiptir miklu 
máli þegar kemur að því að halda 
kollageninu í gómnum í góðu standi, 
en að borða of mikið af sítrusávöxtum 
getur einnig skemmt fallegt bros. 
Sítrónur og lime eru sérstaklega slæm, 
eins safar búnir til úr sítrusávöxtum. 
Þeir innihalda afar mikinn sykur. 
• Hvað skal gera: Eftir að hafa borðað 
sítrusávexti eða drukkið appelsínudjús 
skaltu drekka stórt glas af vatni og 
skola munninn í leiðinni með vatni. 
Eftir 20 mínútur er í lagi að bursta 
tennurnar. Þetta má ekki liggja of lengi 
á tönnum því þá er glerungurinn í 
hættu. Og alls ekki bursta beint eftir 
að hafa drukkið slíkan safa eða borðað 
sítrusávexti, þá ertu að skemma gler-
unginn.

Möndlur
Flestir eru óðir í möndlur, þær eru fullar 
af E-vítamínum og troðfullar af hollu 
fitunni sem okkur líkar vel og þær fylla 
magann vel. „Möndlur eru afar harðar 
undir tönn. Ef þú passar þig ekki og 
bítur fast niður á möndlu þá gætir þú 
brotið tönn,“ segir dr. Jennifer Jablow.
• Hvað skal gera: Ekki kaupa poka með 
heilum möndlum, gríptu frekar poka 
með möndlum í bitum eða sneiðum.

Þurrkaðir ávextir
Þar sem allt vatn hefur verið kreist 

úr þeim eru þurrkaðir ávextir fullir af 
sykri og þeir eiga það til að festast á 
tönnunum. Þegar það gerist er hætta á 
bakteríusýkingum.
• Hvað skal gera:  Borðaðu þurrkaða 
ávexti heima við. Skolaðu munninn 
með vatni eftir að þú hefur borðað 
þurrkaða ávexti og burstaðu tennurnar 
20 mínútum síðar.

Kaffi
Það er mikið magn af andoxunarefnum 
í kaffi, en kaffi skilur líka eftir bletti 
á tönnum. Þessir blettir draga að sér 
bakteríur.
• Hvað skal gera:  Það 
þarf ekki að drekka 
heilan helling á 
hverjum morgni 
til að fá þessa 
bletti. Það þarf 
bara tvo til þrjá 
bolla á dag. Ef þú 
getur ekki sleppt 
kaffi, prufaðu 
ískaffi og drekktu 
það í gegnum rör.

Hnetusmjör
Því miður getur hnetusmjör fest sig 
við tennurnar og þar af leiðandi áttu á 
hættu að fá skemmdir.
• Hvað skal gera: Reyndu að finna 
hnetusmjör sem hefur engan við-
bættan sykur.

Fæðutegundir sem fara 
illa með tennurnar
Anna Birgis á síðunni Heilsutorg fer yfi r þá fæðu 
sem er óholl fyrir tennurnar.

Save the Children á Íslandi

LÍFIÐ
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Nýttu 
tækifærið
Tilboðsdögum lýkur á föstudag!

af öllum
gjafavörum

Kynntu þér sérpöntunarafsláttinn af glæsilegum 

húsgögnum frá heimsþekktum framleiðendum.

* Þeir sem versla á modern.is geta fengið vörurnar   
 sendar heim gegn vægu gjaldi. Einnig er hægt að   
 sækja vörurnar í verslun Módern, Hlíðasmára 1.
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BAKÞANKAR 
Söru
McMahon

Miðasala á: 

22 JUMP STREET
FAULT IN OUR STARS 
FAULT IN OUR STARS LÚXUS 
MILLION WAYS TO DIE . . .  
TÖFRALANDIÐ OZ  2D  ÍSL. TAL  
X-MEN 3D  
X-MEN 3D LÚXUS
X-MEN 2D 
VONARSTRÆTI  
VONARSTRÆTI LÚXUS  
LÁSI LÖGGUBÍLL

FAULT IN OUR STARS 
VONARSTRÆTI  
THE AMAZING SPIDERMAN 2 2D   
TÖFRALANDIÐ OZ  2D  ÍSL. TAL  
THE OTHER WOMAN
HARRÝ OG HEIMIR  

KL. 8 FORSÝNING
KL. 5 - 8 - 10.30
KL. 5
KL. 10.45
KL. 3.30 - 5.45
KL. 8 - 10.45
KL.10.45
KL. 5
KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 8
KL. 3.20

KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 6 - 8 - 9 - 10.40
KL. 10.30
KL. 5.45
KL. 8
KL. 6

35.000  
GESTIR!

-C.P., USA TODAY-C.P.C.P.P. USA, USA, USA,  TODA TODA TOD YY

FÁRSJÚK 
ÁSTARSAGAÁSTARSAGA

17.000 GESTIR!

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
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ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

T.V., BÍÓVEFURINN OG S&H

EMPIRE TOTAL FILM

HOLLYWOOD REPORTER NEW YORK DAILY NEWS

ANGELINA JOLIE OG ELLE FANNING

EKKI TRÚA 
ÆVINTÝRINU

VINSÆLASTA MYNDIN 
Í HEIMINUM Í DAG

FAULT IN OUR STARS 5:20, 8, 10:40

MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST 8, 10:30

VONARSTRÆTI 5:20, 8, 10:40

TÖFRALANDIÐ OZ 2D 6

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

ÞRIÐJUDAGUR ER TILBOÐSDAGUR

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

Save the Children á Íslandi

Upplýsingar á 
ma88.org

Miðapantanir á 
bautinn.muna.is

4

Á efri hæðinni leikur Sælusveitin fyrir dansi, 
Hemmi Ara og Nilli Ragnars.

ma89argangur.net

Rapparinn Kanye West fagnaði 
37 ára afmæli sínu á sunnudag. 
Nýbökuð eiginkona hans, raun-
veruleikastjarnan Kim Kardashi-
an, kom honum á óvart með afmæl-
isköku sem myndaði orðið Yeezus 
sem er einmitt nafnið á nýjustu 
plötu hans sem kom út í fyrra.

Kim setti mynd af kökunni á 
Instagram sem og mynd af þeim 
á brúðkaupsdaginn en þau giftu 
sig 24. maí. Við myndina skrifaði 
hún: „Afmæliskveðjur til eigin-
manns míns og besta vinar míns í 
öllum heiminum.“ - lkg

Fékk fl otta 
köku

ÁSTFANGIN  Kanye og Kim eiga saman 
dótturina North, sem verður eins árs 
15. júní.

Tískan á Tony-verðlaunahátíðinni
Margt var um manninn þegar stærstu nöfnin á Broadway komu saman á árlegu Tony-verðlaunahátíðinni 
sem haldin voru í Radio City Music Hall í New York á sunnudagskvöldið. Kynnir var stórleikarinn Hugh Jack-
man og fór hann á kostum en það var ekki síður skemmtilegt að fylgjast með kjólunum á rauða dreglinum.

DÁSAMLEG Í DOLCE  House of Cards-
stjarnan Kate Mara í Dolce & Gabbana.

FJAÐRAFOK  Leikkonan Maggie 
Gyllenhaal í Dolce & Gabbana.

SILFURSKVÍSA  Leikkonan Emmy 
Rossum í Ralph Lauren.

BOMBA Í BERARDI  Leikkonan Leight-
on Meester í kjól frá Antonio Berardi.

Leikari í aðalhlutverki:
Bryan Cranston, All the Way
Leikari í aðalhlutverki 
í söngleik: 
Neil Patrick Harris, Hedwig and 
the Angry Inch
Leikkona í aðalhlutverki: 
Audra McDonald, Lady Day at 
Emerson‘s Bar & Grill
Leikkona í aðalhlutverki í 
söngleik: 
Jessie Mueller, Beautiful - The 
Carole King Musical
Leikari í aukahlutverki: 
Mark Rylance, Twelfth Nigh
Leikari í aukahlutverki í 
söngleik:
James Monroe Iglehart, Aladdin
Leikkona í aukahlutverki: 
Sophie Okonedo, A Raisin 
in the Sun
Leikkona í aukahlutverki í 
söngleik:
Lena Hall, Hedwig and the Angry 
Inch
Besta leikrit: 
All the Way
Isabelle Stevenson-verðlaunin: 
Rosie O‘Donnell

➜ Helstu sigurvegarar

Fyrir viku kom ég heim úr langþráðu 
sumarfríi. Fríinu var varið að hluta til 

á Ítalíu en einnig í London og var passleg 
blanda af sveit og borg. 

ÞETTA er í annað sinn sem ég heim-
sæki Ítalíu og þótti mér land og þjóð 

afskaplega heillandi, svo ekki sé 
minnst á matar- og vínmenningu 

Ítala. Við ferðafélagarnir ákváð-
um að fara að fordæmi heima-
manna og nutum þess út í ystu 
æsar að gera vel við okkur í 
mat og drykk þann tíma sem við 
dvöldum í landinu. En, líkt og 
heimamenn, gættum þó ávallt 
hófs því „when in Rome …“.

ÉG uppgötvaði fljótt að ég 
kunni afskaplega vel við 
þankaganginn sem Ítalir 
virðast hafa tamið sér: La 
dolce vita. Lífið er ljúft og 
því engin ástæða til þess að 
stressa sig um of. Þeir kunna 
að njóta. 

EFTIR að hafa ferðast um norðurhéruð 
Ítalíu, þar sem hunang drýpur af strái 
hverju, var ferðinni heitið til London. 
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem ég heim-
sæki höfuðborg Englands – en þetta var í 
fyrsta sinn sem ég heimsæki London og 
upplifi hálfgert menningarsjokk. 

EITT síðdegi var ég fengin til að skoða 
hverfi sem sambýlingurinn hafði búið 
í á námsárum sínum. Hann vildi fá sér 
drykk niður við ána því að hans sögn 
var þar margar skemmtilegar ölstofur 
að finna. Það sem tók á móti okkur var 
aftur á móti heil hersing af drukknum 
Bretum sem gjömmuðu hver í kapp við 
annan. Einn létti á sér úti á götu. Annar 
var í baráttuhug. Þriðji hafði sofnað upp 
við húsvegg.  Og klukkan var ekki nema 
hálf sex.

EFTIR að hafa þrætt okkur í gegnum 
miðbæ hverfisins héldum við aftur heim. 
Kannski er það aldurinn sem farinn er að 
segja til sín, en ég kann töluvert betur við 
„ítölsku leiðina“.

Þegar í Róm …



MÆTTU FYRR Í FRÍIÐ
Vegna framkvæmda eru farþegar hvattir til að mæta tímanlega
Vegna endurbóta við farangursflokkunarkerfið í Flugstöð Leifs Eiríkssonar má búast við miklu álagi við innritun til 1. júlí. 
Um leið og við biðjumst velvirðingar á óþægindunum hvetjum við farþega til að mæta tímanlega í flugstöðina fyrir 
brottför. Innritun í morgunflug hefst nú kl. 4.30. 

Mætum snemma og styttum biðraðirnar – Góða ferð!

Mættu fyrir klukkan 5.00 á völlinn 
og fáðu afslátt af langtímastæðum 

KEF Parking við flugstöðina

Gildir til 15. júní
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PEPSI DEILDIN 2014
STAÐAN
FH  6  4  2  0    8-2  14
Valur  7  3  3  1    12-9  12
Stjarnan  6  3  3  0    9-6  12
Keflavík  6 3  2  1    8-4  11
Fjölnir  6  2  4  0    10-6  10
KR  6  3  1  2    8-7  10
Víkingur  7  3  1  3    8-10  10
Fylkir  6  2  0  4    7-12  6
Fram  6  1  2  3    9-12  5
Þór 7  1  1  5    13-16  4
Breiðablik  6  0  4  2    6-9  4
ÍBV  7 0  3  4    7-12  3

NÆSTU LEIKIR
Í dag: 19.15 Fram - Keflavík.
Miðvikudagur 11. júní: 19.15 Fjölnir - FH, 
Fylkir - Breiðablik. 20.00 Stjarnan - KR
Sunnudagur 15. júní: 17.00 FH - Þór, Breiða-
blik - ÍBV. 19.15 Valur - Víkingur, Fjölnir - 
Fram, KR - Fylkir. 20.00 Keflavík - Stjarnan.

Víkingar kunnu vel við sig á grasinu FÓTBOLTI Sjöunda umferð Pepsi-
deildar karla hófst í gær og Vík-
ingur gat þá loks spilað á heima-
velli sínum.

Það skilaði sér í flottum sigri 
á Þórsurum á meðan ÍBV er ekki 
enn búið að vinna leik í deildinni. 
ÍBV kastaði frá sér sigrinum í 
uppbótartíma gegn Val.

Sjöunda umferðin heldur áfram 
í kvöld þegar Fram tekur á móti 
Keflavík.  - hbg

visir.is
Frekari umfjöllun 
um Pepsi-deildina.

Mörkin: 1-0 Pape Mamadou Faye (20.), 2-0 Pape 
Mamadou Faye (45.), 2-1 Jóhann Helgi Hannesson 
(76.), 3-1 Aron Elís Þrándarson (88.), 3-2 Jóhann 
Helgi Hannesson (90.+2).

VÍKINGUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 6 (69., 
Sigurður Hrannar Björnsson 5) - Kjartan Dige 
Baldursson 6, Óttar Steinn Magnússon 6, Alan 
Löwing 6, Halldór Smári Sigurðsson 7 - Kristinn 
Magnússon 6, Igor Taskovic 8*, Aron Elís 
Þrándarson 8 - Dofri Snorrason 7, Todor Hristov 
6 (73., Arnþór Ingi Kristinsson -), Pape Mamadou 
Faye 8 (86., Agnar Darri Sverrisson -).

ÞÓR (4-3-3): Sandor Matus 7 - Halldór Orri Hjalta-
son 6, Orri Freyr Hjaltalín 4, Atli Jens Albertsson 4 
(46. Þórður Birgisson 5), Kristinn Þór Björnsson 6 
- Ármann Pétur Ævarsson 5 (59. Jóhann Þórhalls-
son 6), Hlynur Atli Magnússon 2, Shawn Nicklaw 
5 - Sveinn Elías Jónsson 5, Sigurður Marinó 
Kristjánsson 5 (46. Jónas Björgvin Sigurbergsson 
6), Jóhann Helgi Hannesson 8.

Skot (á mark): 21-6 (13-3) Horn: 6-3

Varin skot: Ingvar 1 - Sandor 9

3-2
Víkingsvöllur 
Áhorf: ?

 Kristinn 
Jakobsson (7)

Mörkin: 0-1 Magnús Már Lúðvíksson (63.), 1-1 
Matt Garner (82.), 2-1 Jonathan Glenn (85.), 2-2 
Gunnar Gunnarsson (90.+3).

ÍBV (4-3-3): Abel Dhaira 5 - Jökull I Elísabetarson 
5, Eiður Aron Sigurbjörnsson 6, Brynjar Gauti 
Guðjónsson 6, Matt Garner 6 - Gunnar Þorsteins-
son 5, Arnar Bragi Bergsson 5, Víðir Þorvarðarson 
5 - Ian David Jeffs 5 (74., Bjarni Gunnarsson -), 
Jonathan Glenn 6, Jón Ingason 4 (74., Atli Fannar 
Jónsson -).

VALUR (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 6 - Gunnar 
Gunnarsson 6, Magnús Már Lúðvíksson 7*, 
Mads Lennart Nielsen 6, Bjarni Ólafur Eiríksson 
7 - Haukur Páll Sigurðsson 6, Kristinn Freyr 
Sigurðsson 5, Indriði Áki Þorláksson 5 (90., Ragnar 
Þór Gunnarsson -) - Kristinn Ingi Halldórsson 5, 
Kolbeinn Kárason 4 (58., Iain James Williamson 6), 
Sigurður Egill Lárusson 6 (61., Lucas Ohlander 5).

Skot (á mark): 4-13 (3-6) Horn: 8-8

Varin skot: Abel 4 - Fjalar 1

2-2
Hásteinsvöllur 
Áhorf: 531

 Vilhjálmur 
Þórarins. (4)

HEITUR  Pape er hér nýbúinn að skora fyrir Víkinga við litla hrifningu Þórsara. Pape 
var ánægður með að fá grasleik í Víkinni og var í miklu stuði. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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HM Í FÓTBOLTA Í BRASILÍU
2 DAGAR Í FYRSTA LEIK

Brasilíumaðurinn Vavá varð fyrstur til að skora í tveimur 
úrslitaleikjum þegar hann innsiglaði 3-1 sigur á Tékkum í 
úrslitaleik HM í Síle 1962 en Vavá hafði skorað tvö mörk í 5-2 
sigri á gestgjöfunum, Svíum, í úrslitaleiknum fjórum árum fyrr. 

Pele komst í hópinn þegar hann skoraði í úrslitaleik HM í 
Mexíkó 1970, tólf árum eftir að hann skorað tvö mörk í 
umræddum sigri á Svíum í úrslitaleik HM 1958.  Síðan 
hafa tveir bæst við, Vestur-Þjóðverjinn Paul Breitner 
(1974 og 1982) og Frakkinn Zinedine Zidane.  Zidane 
skoraði tvö mörk í 3-0 sigri á Brasilíu í úrslitaleik HM 
1998 og eitt mark átta árum síðar. 

Vavá, Zidane og Pele eru markahæstu menn úrslita-
leiks HM frá upphafi ásamt Englendingnum Geoff Hurst 
sem skoraði öll þrjú mörkin sín í úrslitaleiknum 1966.

FRJÁLSAR Ísland eignaðist tvo 
Norðurlandameistara á NM í fjöl-
þrautum unglinga sem fram fór í 
Kópavogi um nýliðna helgi.

FH-ingurinn Sveinbjörg Zoph-
oníasdóttir vann í sjöþraut, flokki 
yngri en 23 ára, og hlaut alls 5.723 
stig sem er bæting um 244 stig.

Blikinn Ingi Rúnar Kristinsson 
varð yfirburðameistari í tugþraut 
í flokki yngri en 23 ára með 7.156 
stig, en besti árangur Inga fram 
til þessa var 6.955 stig. Árangur 
Inga Rúnars er þriðji besti árang-
ur í tugþraut í flokki 22 ára og 
yngri frá upphafi. Aðeins Einar 
Daði Lárusson og Örn Clausen 
eiga betri árangur í þessum ald-
ursflokki.

Árangur Sveinbjargar er annar 
besti árangur í sjöþraut frá upp-
hafi og 155 stigum frá Íslandsmeti 
Helgu Margrétar Þorsteinsdóttur 
frá 2009. Með sigri sínum sínum 
varði hún titil sinn frá þessu móti í 
fyrra. Þá hlaut hún 5.212 stig

Yfirburðirnir komu á óvart
„Þetta voru talsverðir yfirburð-

ir hjá mér og nokkuð öruggt eftir 
þrjár til fjórar greinar. Ég átti 
ekki von á þessum yfirburðum 
enda átti ein stelpan skráðan betri 
árangur en ég,“ segir Sveinbjörg 
sem var eðlilega hæstánægð með 
þrautina sína.

 Hún vann þrjár greinar af sjö 
og varð önnur í öðrum þremur 
og bætti sinn árangur í sex af sjö 
greinum keppninnar. 

„Ég átti ekki von á svona góðum 
árangri svona snemma á tíma-
bilinu hjá mér. Ég er samt búin að 
æfa rosalega vel og búin að leggja 
vel inn fyrir þessum árangri. Þetta 
kom mér ekki þannig séð mikið á 
óvart en gekk engu að síður vonum 
framar. Þetta var algjör drauma-
þraut hjá mér.“

Það var aðeins í hástökki sem 
hún bætti ekki sinn besta árangur 
í þraut en það dugði henni samt til 
sigurs í greininni.

„Ég var ánægðust með grinda-
hlaupið og kúluvarpið hjá mér í 
þrautinni. Ég var óánægðust með 

800 metra hlaupið hjá mér og hugs-
aði þegar ég kom heim að ég hefði 
nú alveg getað hlaupið hraðar. 
Maður getur alltaf fundið eitthvað 
að þó svo það hafi gengið fáran-
lega vel hjá mér,“ segir Sveinbjörg 
og hlær við.

Staðan var reyndar þannig fyrir 
800 metra hlaupið að Sveinbjörg 
hefði nánast getað hlaupið aftur á 
bak og samt unnið þrautina. Slíkir 
voru yfirburðirnir hjá henni.

Lyftingarnar breyttu miklu
Þetta var fyrsta mót Sveinbjarg-

ar á keppnistímabilinu og því er 
árangurinn vonum framar eins 
og hún segir. Hún þakkar þennan 
árangur mikilli vinnu.

„Ég hef lyft meira núna en áður 
og er sterkari. Það er aðalbreyt-

ingin hjá mér. Ólympísku lyfting-
arnar komu sterkar inn hjá mér 
og svo slapp ég alveg við meiðsli 
sem hefur einnig mikið að segja. 
Við fórum síðan í æfingaferð til 
Tenerife þar sem við tókum tutt-
ugu æfingar á tíu dögum. Það er 
því búið að vinna vel fyrir þessum 
árangri. Svo hefur reynslan líka 
sitt að segja. Ég er búin að upplifa 
góðar og slæmar þrautir og það 
hlaut að koma að draumaþrautinni. 
Reynslan skilar sér á endanum,“ 
segir hin 22 ára gamla Sveinbjörg.

Hugsar sem minnst um metið
Eins og áður segir er Sveinbjörg 

nú aðeins 155 stigum frá Íslands-
meti Helgu Margrétar í sjöþraut-
inni.

„Ég reyni að tala sem minnst um 

það,“ segir Sveinbjörg og hlær. „Ég 
vil ekki setja pressu á sjálfa mig. 
Auðvitað horfi ég til þessa mets og 
veit hvað ég get. Ég er samt ekkert 
að flýta mér enda aðeins 22 ára. 
Það kemur þegar það kemur að ég 
slái þetta met.“

Það er ýmislegt á döfinni hjá 
Sveinbjörg í sumar og þar á meðal 
landsliðsverkefni. Stóra mótið 
hennar er aftur á móti Evrópubik-
arinn á Madeira sem fer fram eftir 
mánuð.

„Ég tek því rólega út þessa viku 
og svo hefst undirbúningurinn 
fyrir Evrópubikarinn. Ég vil ekki 
gefa neitt út um nein markmið á 
því móti. Ég ætla að fara út og 
markmiðið er fyrst og fremst að 
halda áfram að bæta minn besta 
árangur.“ henry@frettabladid.is

Þetta var draumaþraut
Sveinbjörg Zophoníasdóttir og Ingi Rúnar Kristinsson urðu Norðurlandameistarar á NM í fj ölþrautum 
unglinga. Sveinbjörg náði að verja sinn titil frá því í fyrra og hafði hreint ótrúlega yfi rburði í þrautinni. Hún 
bætti sig í sex greinum af sjö og er til alls líkleg í framtíðinni. Hún nálgast Íslandsmet Helgu Margrétar.

AFREKSKONA   Sveinbjörg er orðin vön því að fá gull á Norðurlandamóti. Hún er á mikilli uppleið eins og árangur hennar um 
helgina sannar. Verður gaman að fylgjast með henni í framhaldinu. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FORMÚLA 1 Daniel Ricciardo á Red 
Bull sigraði í gríðarlega spennandi 
kappakstri í Kanada í gær. Nico 
Rosberg á Mercedes varð annar og 
Sebastian Vettel á Red Bull þriðji. 
Ricciardo varð fyrsti ökumaður-
inn sem ekur ekki fyrir Mercedes 
til að ná sigri í ár.

Keppnin hófst eins og aðrar á 
þessu tímabili, Mercedes öku-
mennirnir byggðu upp forskot 
sem enginn virtist geta ógnað. Svo 
komu í ljós bilanir í rafkerfi hjá 
þeim. Sú bilun leiddi til að Lewis 
Hamilton hætti keppni. Rosberg 
tókst að keyra í kringum vanda-
málið.

Vandamál Mercedes liðsins hóf-

ust á 37. hring. Vandamálið var það 
að kerfið sem aðstoðar við hemlun 
og breytir þeirri orku sem mynd-
ast við hemlun í rafmagn til að 
knýja bílinn, bilaði og hætti því 
að aðstoða við hemlun. Bremsurn-
ar ofhitnuðu í kjölfari. Það nýtti 
Ricciardo sér á lokasprettinum og 
kom fyrstur í mark.

„Þegar ég var ungur strákur 
ímyndaði ég mér oft að ég myndi 
standa efstur á palli. Þegar maður 
loksins kemst þangað þá er til-
finningin skrítin,“ sagði Ricciardo 
brosmildur eftir keppnina.

„Það hljómar samt ótrúlega vel 
að heyra að ég sé efstur. Þetta er 
frábært en samt svo óraunverulegt 

því allt hefur gerst svo hratt hjá 
mér.“

Ricciardo kom til Red Bull fyrir 
tveimur árum eftir að hafa verið 
í tvö ár hjá Toro Rosso. Hann er 
fjórði Ástralinn sem nær að sigra 
í Formúlu 1.

Rosberg leiðir stigakeppni öku-
manna með 140 stig og Lewis 
Hamilton er annar með 118 stig. 
Ricciardo er nú kominn upp í 
þriðja sætið með 79 stig og Fern-
ando Alonso kemur þar á eftir með 
69 stig.

Mercedes er með yfirburðastöðu 
í keppni bílasmiða með 258 stig. 
Red Bull er með 139 stig og önnur 
lið mun minna.   - hbg

Skrítin tilfi nning að sigra í keppni
Ástralinn Daniel Ricciardo ók best allra í kanadíska kappakstrinum í gær.

ÁNÆGÐUR  Ricciardo fagnaði innilega í 
Kanada. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

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

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.05 Million Dollar Listing 
16.50 In Plain Sight
17.30 Secret Street Crew 
18.15 Dr. Phil
18.55 Top Chef 
19.40 Men at Work (3:10) 
20.05 The Millers (22:23)  
20.30 Design Star (8:9)  Það er komið 
að sjöundu þáttaröðinni af þessari bráð-
skemmtilegu raunveruleikaseríu þar sem 
tólf efnilegir hönnuðir fá tækifæri til að 
sýna hvað í þeim býr. 
21.15 The Good Wife (18:22)  Þessir 
margverðlaunuðu þættir njóta mikilla vin-
sælda meðal áhorfenda Skjás eins. Það 
er þokkadísin Julianna Marguilies sem 
fer með aðalhlutverk í þáttunum sem hin 
geðþekka eiginkona Alicia sem nú hefur 
ákveðið að yfirgefa sína gömlu lögfræði-
stofu og stofna nýja ásamt fyrrverandi 
samstarfsmanni sínum. 
22.00 Elementary
22.50 The Tonight Show
23.35 Málið
00.05 Royal Pains 
00.50 Scandal 
01.35 Elementary
02.20 The Tonight Show
03.05 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2014  11.00 Golfing World 
2014 11.50 LPGA Tour 2014 13.55 2013 Players 
Championship Official Film 14.45 Samsung 
Unglingaeinvígið 2013  15.40 LPGA Tour 2014 
17.40 Golfing World 2014 18.30 PGA Tour 2014 
- Highlights 19.25 PGA Tour 2014 22.25 Golfing 
World 2014 23.15 PGA Tour 2014 - Highlights

12.00 Kiel - Fuchse Berlin  
13.30 Austurríki - Ísland  
15.15 Bosnía - Ísland
16.35 Barcelona - Veszprém
18.00 San Antonio - Miami
19.50 Ísland - Eistland  
21.30 World‘s Strongest Man 2013
22.00 UFC Fight Night. Henderson vs. 
Khabilov  Útsending frá UFC.
00.05 Unstoppable. Bernard King 
 Skemmtilegur heimildarþáttur frá NBA.
00.30 Miami - San Antonio  Bein út-
sending

12.30 Rússland, Cuiaba og S-Kórea 
13.00 Peter Schmeichel  10 þátta sería 
um nokkra af helstu leikmönnum ensku 
úrvalsdeildarinnar í gegnum árin.
13.30 PL Classic Matches. Barnsley - 
Chelsea, 1997  
14.00 England - Ekvador  
15.40 Inside Manchester City  
16.30 Japan - Tyrkland  
18.25 Season Highlights 2013/2014
19.20 Brasilía - Frakkland  
21.00 Belgía, Ríó og Alsír
21.30 Paragvæ - Japan
00.00 Alan Shearer  10 þátta sería um 
nokkra af helstu leikmönnum ensku úr-
valsdeildarinnar í gegnum árin.
00.30 Belgía, Ríó og Alsír

Stöð 2 kl. 20.00
Heimur Ísdrottningarinnar
Skemmtilegur þáttur þar sem fylgst 
verður með Ásdísi Rán og 
skyggnst verður inn í heim 
Ísdrottningarinnar þar 
sem hún mun fj alla 
um fegurð, heilsu, 
lýtalækningar, tísku og 
margt fl eira.

X-ið 977 kl. 08.00
Harmageddon
Harmageddon er morgunþátturinn á 
X977, á dagskrá alla virka daga kl. 8-11. 
Harmageddon er hrikalegur útvarps-
þáttur sem tekur púlsinn á öllu því 
helsta sem gerist í þjóðfélaginu í dag.

Miami - San Antonio
STÖÐ 2 SPORT KL. 00.30 Bein útsend-
ing frá þriðja leik Miami og San Antonio 
í úrslitaeinvíginu í NBA.

Leiðin á HM í Brasilíu
SJÓNVARPIÐ KL. 19.40 Í þættinum 
er farið yfi r lið allra þátttökuþjóðanna 
á HM, styrkleika þeirra og veikleika og 
helstu stjörnur kynntar til leiks. Við 
kynnumst gestgjöfunum, skoðum borg-
irnar og leikvangana sem keppt er á.

Léttir sprettir
STÖÐ 2 GULL KL. 20.00 Friðrika 
Hjördís Geirsdóttir stýrir skemmti-
legum þætti um almennar íþróttir 
sem fólk er að stunda, svo sem hlaup, 
skíðaíþróttir, hjólreiðar, fj allgöngur, 
sund og íþróttir fyrir alla fj ölskylduna.
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Í KVÖLD

Vesturás 60 
Opið hús miðvikudaginn 11. júní kl 19-19.30

TIL SÖLU

EÐA LEIGU

Glæsilegt 256fm Einbýlishús á skjólgóðum stað í Selásnum teiknað af Halldóri Gísla 
arkitekt. 4 svefnherbergi, tvær stofur, tvö baðherbergi, góður bílskúr, sólpallur og 
gróin garður.
Verð 69 milljónir eða leiga 290.000 pr mánuð 

Allar nánari upplýsingar veitir:  Guðbergur Guðbergsson löggiltur fasteignasali
s 893 6001 beggi@fasteignasalan.is 

Eggert Ólafsson  • Löggiltur fasteignasali  • Löggiltur leigumiðlari

20.00 Hrafnaþing 21.00 433.is 21.30 Gönguleiðir

10.30 That‘s My Boy
12.20 La Delicatesse  
14.05 Mrs. Doubtfire  
16.10 That‘s My Boy  
18.05 La Delicatesse  
19.50 Mrs. Doubtfire  
22.00 Take This Waltz  
23.55 Haywire  
01.25 In Time  
03.15 Take This Waltz

17.55 Strákarnir
18.20 Friends 
18.45 Seinfeld
19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men  (7:22) 
20.00 Léttir sprettir 
20.25 Borgarilmur  (5:8) 
21.00 The Killing  (6:12) 
21.45 Rita  (3:8) 
22.25 Lærkevej  
23.05 Léttir sprettir
23.30 Borgarilmur  
00.00 Cold Case  
00.45 The Killing  
01.30 Rita
02.10 Lærkevej  
02.50 Tónlistarmyndbönd

07.00 Dóra könnuður 07.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
 07.55 Rasmus Klumpur og félagar  08.00 Áfram 
Diego, áfram! 08.24 Svampur Sveins  08.45 
Ævintýraferðin 08.55 UKI 09.00 Ofurhundurinn 
Krypto  09.25 Ljóti andarunginn og ég  09.47 
Tommi og Jenni  09.55 Leyndarmál vísindanna 
 10.00 Brunabílarnir  10.25 Latibær  10.47 Gulla 
og grænjaxlarnir 11.00 Dóra könnuður  11.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  11.45 Doddi litli og 
Eyrnastór 11.55 Rasmus Klumpur og félagar  12.00 
Áfram Diego, áfram! 12.24 Svampur Sveins  12.45 
Ævintýraferðin  12.55 UKI  13.00 Ofurhundurinn 
Krypto  13.25 Ljóti andarunginn og ég  13.47 
Tommi og Jenni 13.54 Leyndarmál vísindanna 
14.00 Brunabílarnir 14.23 Latibær 14.47 Gulla 
og grænjaxlarnir  15.00 Dóra könnuður 15.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  15.45 Doddi litli og 
Eyrnastór 15.55 Rasmus Klumpur og félagar  16.00 
Áfram Diego, áfram!  16.24 Svampur Sveins  16.45 
Ævintýraferðin 16.55 UKI  17.00 Ofurhundurinn 
Krypto  17.25 Ljóti andarunginn og ég  17.48 
Tommi og Jenni  17.55 Leyndarmál vísindanna 
18.00 Brunabílarnir  18.23 Latibær  18.47 Gulla og 
grænjaxlarnir 20.30 Sögur fyrir svefninn

18.35 Baby Daddy 
19.00 Grand Designs
19.45 Hart Of Dixie  
20.30 Pretty Little Liars  (16:25) Fjórða 
þáttaröðin af þessum dramatísku þátt-
um um fjórar vinkonur sem þurfa að snúa 
bökum saman til að geta varðveitt skelfi-
legt leyndarmál.
21.15 Nikita  (17:22) 
22.00 Terminator. The Sarah Con-
nor Chronicles  (2:22) Allir þekkja Söru 
Connor og son hennar John, úr kvikmynd-
unum um Tortímandann. Í þessarri hörku-
spennandi þáttaröð fylgjumst við með 
þeim mæðginum, en sögusviðið er rétt 
eftir atburðina í kvikmyndinni Termin-
ator 2.
22.40 Revolution  
23.25 Tomorrow People
00.05 Grand Designs  
00.55 Hart Of Dixie
01.40 Pretty Little Liars  
02.20 Nikita  
03.00 Terminator. The Sarah Connor 
Chronicles
03.45 Tónlistarmyndbönd

16.30 Ástareldur
17.20 Músahús Mikka
17.40 Violetta
18.25 Táknmálsfréttir
18.35 Melissa og Joey
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Leiðin á HM í Brasilíu (16:16)  Í 
þættinum er farið yfir lið allra þátttöku-
þjóðanna á HM, styrkleika þeirra og veik-
leika og helstu stjörnur kynntar til leiks. 
Við kynnumst gestgjöfunum, skoðum 
borgirnar og leikvangana sem keppt er á.
20.10 Castle (20:23) (Castle)  Banda-
rísk þáttaröð. Höfundur sakamálasagna 
er fenginn til að hjálpa lögreglunni þegar 
morðingi hermir eftir atburðum í bókum 
hans. 
20.55 Nýsköpun - Íslensk vísindi III 
(6:8)  Ný íslensk þáttaröð fyrir alla fjöl-
skylduna um vísindi og fræði í umsjón 
Ara Trausta Guðmundssonar og Valdimars 
Leifssonar. 
21.25 Getur Egill Skallagrímsson sagt 
ókei?  Í þættinum er fjallað um þýðing-
ar á öllum Íslendingasögunum á norsku, 
sænsku og dönsku, en þær komu út nú í 
vor en þetta er hugsanlega stærsta þýð-
ingaverkefni í sögu heimsbókmenntanna. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Ráðgáta: Fláræði og flækjur–  
Seinni hluti (2:2)
23.05 Víkingarnir (4:9)
23.50 Úlfakreppa–  Seinni hluti (2:2)
00.35 Fréttir
00.45 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.25 Extreme Makeover. Home Edi-
tion
09.10 Bold and the Beautiful  
09.30 Doctors  
10.10 The Newsroom 
11.25 The Wonder Years 
11.50 Flipping Out
12.35 Nágrannar  
13.00 The X-Factor US
14.25 In Treatment  
14.45 Covert Affairs  
15.30 Sjáðu  
16.00 Scooby-Doo! 
16.20 Frasier  
16.45 How I Met Your Mother 
17.10 Bold and the Beautiful  
17.32 Nágrannar  
17.57 Simpson-fjölskyldan  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður  
19.15 New Girl  (23:23) 
20.00 Heimur Ísdrottningarinnar
20.20 Anger Management  (11:22) 
20.45 White Collar  (2:16) 
21.30 Orange is the New Black  (1:14) 
22.25 Burn Notice  (2:18)
23.05 Veep  
23.35 Daily Show. Global Edition
00.00 Dallas  
00.45 Fringe
01.25 Gag 
02.45 Life  
04.30 Fever Pitch
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Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 

563 83OO eða hjá næsta umboðsmanni. 

Miðaverð er aðeins 1.300 kr.

TAKK FYRIR STUÐNINGINN
Á 80 árum hefur Happdrætti Háskóla Íslands átt stóran þátt í uppbyggingu 

háskóla í fremstu röð og fjármagnað yfir 20 byggingar skólans.

Stuðningur viðskiptavina okkar gerði þetta mögulegt. 

Tryggðu 
þér miða á 

hhi.is
ááááá á á

DRÖGUM 

11.
JÚNÍ

MILLJÓNAMÆRINGAR
ÓSKAST!

MILLJÓNAVELTAN

20 MILLJÓNIR
MILLJÓN Á MANN 

5 x 1 MILLJÓN
AÐALÚTDRÁTTUR

70 MILLJÓNIR
3.000 manns fá allt frá 5 þúsund 

krónum upp í 25 milljónir.
20 milljóna króna vinningur

á einn miða.
5 heppnir vinningshafar fá 

eina milljón króna hver.

Ó

20 1A

EINN MIÐI, ÞREFALDIR MÖGULEIKAR

Vænlegast til vinnings
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„Allir eiga rétt á frelsi til ákvarðana 
um líf sitt og líkama. Víða eru þó 
margir sviptir þessum sjálfsákvörð-
unarrétti og sæta refsingu fyrir að 
nýta þann rétt. Í Úganda er fólk 
til dæmis sett á bak við lás og slá 
fyrir það eitt að elska einstakling 
af sama kyni. Í El Salvador er for-
takslaust bann við fóstureyðingum 
jafnvel þótt líf konu eða stúlku sé í 
húfi eða þungun afleiðing nauðgun-
ar eða sifjaspells. Þetta eru brot á 
alþjóðlega viðurkenndum mannrétt-
indum sem kallast kyn- og frjósem-
isréttindi en milljónir sæta slíkum 

brotum á hverjum degi,“ segir Ásta 
Kristjánsdóttir ljósmyndari sem 
opnar ljósmyndasýninguna Minn 
líkami, mín réttindi í samvinnu við 
Íslandsdeild Amnesty International 
á Kexi Hosteli á morgun.  

Sýningin er liður í herferð 
Amnesty International sem beinir 
sjónum að þessum réttindum fólks. 
Á sýningunni túlkar Ásta þær til-
finningar sem fólk upplifir þegar 
það sætir brotum á þessum rétt-
indum sem lúta að kynferði, líkam-
anum, kynhneigð og frjósemi. Þeir 
aðilar sem komu að þessu verkefni 

gáfu vinnu sína en í hlutverkum 
þolenda voru til dæmis Brynhildur 
Guðjónsdóttir, Ólafur Darri Ólafs-
son, Páll Óskar Hjálmtýsson og 
Erna Ómarsdóttir. - mm

  Þetta eru brot á 
alþjóðlega viðurkenndum 

mannréttindum sem kallast 
kyn- og frjósemisréttindi 
en milljónir sæta slíkum 
brotum á  hverjum degi.

„Það er frábært samstarf í gangi 
hjá okkur, við erum að semja 
saman tónlist og texta,“ segir 
Eyþór Ingi Gunnlaugsson, einn 
söngvara hljómsveitarinnar 
Todmobile. Sveitin á nú í sam-
starfi  við tónlistargoðsögnina 
Jon And erson. Anderson og Tod-
mobile semja nú tónlist fyrir 
væntan lega plötu Todmobile. 
„Samstarfi ð er í raun bara fram-
hald af þessum tónleikum sem 
við spiluðum á saman í fyrra í 
Hörpu. Það gekk svo vel að Jon 
fékk mikinn áhuga á frekara 
samstarfi ,“ bætir Eyþór Ingi við. 
Þorvaldur Bjarni og Jon Ander-
son sömdu saman lagið Wings 
of Heaven sem var frumfl utt á 
tónleikunum. Jon Anderson er 
eins og fl estir vita þekktastur 
fyrir að hafa verið söngvari 
progg sveitarinnar Yes. Hann er 
þó ekki staddur hér á landi með 

sveitinni. „Samskiptin fara fram 
í gegnum netið og símann.“

Anderson syngur lag á væntan-
legri plötu sveitarinnar og þá 
er hann einnig að semja enska 
texta. „Hann er meðal annars 
að semja enskan texta við lagið 
Hafmey, sem kom út á síðustu 
plötu, 7,“ bætir Eyþór Ingi við.

Hann segist sjálfur vera mikill 
aðdáandi Jons Anderson. „Þetta 
er náttúrulega bara frábært. Það 
var algjörlega mögnuð upplifun 
að stíga á stokk með kallinum á 
síðasta ári,“ segir Eyþór Ingi.

Tónleikar Todmobile og Jons 
Anderson voru teknir upp og 
nú á að gefa þá út á DVD í 
Bandaríkjunum. „Þetta er DVD-
diskur sem inniheldur samstarf 
hans við sinfóníuhljómsveitir 
víðs vegar um heiminn og svo 
eru tónleikarnir okkar líka á dis-
knum,“ bætir Eyþór Ingi við.  - glp

Goðsögn semur
með Todmobile
Jon Anderson, söngvari Yes, á nú í samstarfi  við Tod-
mobile og semur bæði tónlist og texta. Hann syngur 
meðal annars lag á væntanlegri plötu sveitarinnar.

SAMSTARF  Hljómsveitin Todmobile og Jon Anderson vinna saman að næstu plötu 
Todmobile. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Afh júpandi ljósmyndasýning
Ásta Kristjánsdóttir opnar sýningu í samstarfi  við Amnesty International.

MÖGNUÐ MYND  Erna Ómarsdóttir í 
hlutverki þolanda. MYND/ÁSTA KRISTJÁNSDÓTTIR

„Ég er fastagestur á Snaps Bistro 
á Þórsgötu. Frábært starfsfólk og 
ljúffengur matur!“
Íris Hrund tónlistarkona

BESTI BITINN

„Ég hef ekki fagnað jafn mikið 
og síðan Liverpool vann Meist-
aradeild Evrópu árið 2005,“ segir 
Arnór Björnsson en hann og Óli 
Gunnar Gunnarsson hlutu tvær 
tilnefningar Grímuverðlaunanna, 
íslensku sviðslistaverðlaunanna, 
á dögunum. Þeir eru höfundar 
verksins Unglingurinn sem er til-
nefnt sem barnasýning ársins en 
verkið var sýnt í Gaflaraleikhús-
inu. Þá hlutu þeir Arnór og Óli til-
nefningu sem sproti ársins.
„Þetta er svakalega skrítið, upp-
runalega þegar við vorum að 
skrifa leikritið, hugsuðum við að 
það væri frábært að ná kannski 
átta sýningum en við höfum núna 
sýnt yfir fjörutíu sýningar,“ bætir 
Arnór við.
Arnór er fimmtán ára gamall og 
Óli Gunnar er fjórtán ára og þeir 
eru miklir vinir. 
„Við erum geggjað teymi, erum 
góðir vinir og hugsum dálítið eins 

og skiljum hvor annan vel.“ 
Áður en þeir skrifuðu Ungling-
inn höfðu þeir skrifað dagskrá 
og kynnt sýningu fyrir Listdans-
skóla Hafnarfjarðar og komust þá 
að því að þeir náðu vel saman. Þeir 
hafa undanfarna daga verið í útrás 
með verkið og eru staddir í Noregi 
þessa dagana. 
„Við erum á smá túr um Noreg 
núna og sýnum í Bergen, Stav-
anger, Kristiansand og Ósló. Það 
gengur rosalega vel,“ bætir Arnór 
við.
Fyrir utan leikritasmíðina eru þeir 
báðir miklir knattspyrnukappar. 
„Eftir Noreg förum við með fót-
boltanum til Portúgals í æfinga-
búðir en við æfum báðir með FH.“ 
Arnór segir samvinnu þeirra á fót-
boltavellinum vera nokkuð svipaða 
og í leiklistargeiranum. 
„Ég er miðvörður og Óli er miðju-
maður, hann er því aðeins villtari 
og djarfari eins og gerist í bolt-

anum. Ég er passívari, eins og við 
varnarmennirnir erum. Þá þurf-
um við oft að aðstoða miðjumenn-
ina ef þeir verða of villtir og lenda 
í vanda, þannig vinnum við saman 
á vellinum og í leiklistinni,“ segir 
Arnór léttur í lundu.
Þeir ætla að sjálfsögðu báðir að 
vera viðstaddir Grímuna. „Við 
mætum klárlega á Grímuna og 
hlökkum mikið til.“

 gunnarleo@frettabladid.is

Geggjað teymi tilnefnt 
til Grímuverðlauna
Arnór Björnsson og Óli Gunnar Gunnarsson hlutu tvær tilnefningar til Grímu-
verðlaunanna fyrir verkið Unglingurinn. Þeir bjuggust ekki við þessari velgengni.

Á TÚR  Arnór og Óli eru nú á ferðalagi um Noreg með sýninguna. MYND/ÚR EINKASAFNI

  Þetta er svakalega 
skrítið, upprunalega þegar 

við vorum að skrifa leik-
ritið, hugsuðum við að það 

væri frábært að ná 
kannski átta sýningum en 
við höfum núna sýnt yfir 

fjörutíu sýningar.
Arnór Björnsson

Hafðu samband og láttu 
sérfræðinga okkar aðstoða þig

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

Steypustöðin býður upp á mikið úrval af 
 fallegum hellum og mynstursteypu fyrir 
 heimili, garða, göngustíga og bílaplön. 20

YFIR

TEGUNDIR AF HELLUM

Allar hellur Steypustöðvarinnar eru framleiddar 
samkvæmt viðurkenndum stöðlum.



ÍTALÍA: Ferskur mozzarella, kirsuberjatómatar og basilpestó

DOMINO’S APPWWW.DOMINOS.IS SÍMI 58 12345

ÞRIÐJUDAGS 

Miðstærð af pizzu með 3 áleggstegundum að eigin vali. Ef þú sækir.
Gildir fyrir klassískan, ítalskan og laufléttan botn.

VIÐ NOTUM EINGÖNGU 100% ÍSLENSKAN OST!
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Klámfengnar kökur í Hveragerði
2 Úrræði gegn útigangsmönnum 

veldur úlfúð í Englandi
3 Sá rottu bíta barn
4 Kjarnorkukafb átur bjargar smábát
5 Biðla til barþjóna að gefa fl ugfarþeg-

um minna að drekka
6 Eldur í ísbirni á Laugavegi

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

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

Hip hop-hljómsveitin Death Grips 
gaf óvænt út plötuna Niggas on the 
Moon um helgina. Sveitin er þekkt 
fyrir að fara ótroðnar slóðir og kom 
platan flestum aðdáendum hennar 
í opna skjöldu. Platan er þrjátíu 
mínútur að lengd og inniheldur átta 
lög. Death Grips vann með íslensku 
söngkonunni Björk Guðmundsdóttur 
að plötunni og kemur hún við sögu á 

öllum átta lögunum. 
Í tilkynningu frá 
hljómsveitinni 
segir að Niggas on 

the Moon sé fyrri 
helmingur tvöföldu 

plötunnar The 
Powers That 
B sem er 
væntanleg 
seinna á 
árinu en 
seinni 
helmingur-
inn heitir 
Jenny 
Death. - l kg

Óvænt plata með Björk

Kraftajötunninn Hafþór Júlíus 
Björnsson var meðal fjölmargra gesta 
á íslensku tattúráðstefnunni sem fór 
fram á Bar 11 um helgina. Hafþór 
fékk sér tvö húðflúr, annað var 
tilvitnun í kraftakarlinn Jón Pál Sig-
marsson heitinn framan á sköflung-
inn og hin mynd af Marilyn Monroe á 
kálfann. Fjölmargir erlendir 
húðflúrlistamenn voru 
á ráðstefnunni að sýna 
listir sínar og ráku margir 
upp stór augu þegar Haf-
þór mætti á staðinn 
enda hefur hann 
náð heimsat-
hygli eftir 
frammistöðu 
sína sem 
Sir Gregor 
Clegane, 
eða Fjallið, 
í sjónvarps-
þáttunum 
Game of 
Thrones. - lkg

Fékk sér flúr
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