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MEÐ SILKIMJÚKA FÆTUR Bára er ánægð með IROHA-fótameð-ferðarsokkana sem hún prófaði á dögunum. Fætur hennar eru nú silkimjúkir og lausir við allt sigg og hart skinn.  
MYND/GVA

I ROHA er með fjölbreytt úrval maska fyrir andlit, hendur og fætur. IROHA-fótameðferðarsokkarnir hjálpa til við 
að mýkja fætur. Þeir losa sigg og hart skinn með því að flýta fyrir náttúrulegu 
ferli endurnýjunar húðarinnar. Bára Ragnhildardóttir prófaði IROHA-
meðferðarsokkana þ

eftir törn í skóla nú í vor. „Ég hafði heyrt 
frábæra hluti um sokkana og ákvað þess 
vegna að prófa. Fótameðferðarsokkarnir 
virka þannig að þeir eru hafðir á fótunum 
í 90-120 mínútur, fæturnir eru svo skol-
aðir á eftir og fjórum til sjö döh f

SILKIMJÚKIR FÆTURHALLDÓR JÓNSSON EHF KYNNIR  Fótameðferðarsokkarnir frá IROHA losa 

hart skinn og sigg af fótum og gera þá silkimjúka og tilbúna fyrir sumarið.

ÚTSÖLU-
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HELGI BJÖRNS OG REIÐMENN VINDANNA
Stórtónleikar verða í kvöld kl. 20 í Eldborg, Hörpu, með Helga 

Björns og Reiðmönnum vindanna sem eiga sér fjölda aðdáenda. 
Helgi hefur frískað upp á gamla gimsteina sem sungnir 
hafa verið í áratugi. Sérstakir gestir verða Hilmir Snær, 
Jói Sig og Örn Árna og meðlimir úr hljómsveitinni Buff. 
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Höfuðborg fasteignasala hefur 
til sölu tvílyft 273 fm einbýli 
með aukaíbúð og 35 fm bílskúr 
við Hlíðarveg í Kópavogi.

Húsið er á grónum stað í suður-
hlíðum Kópavogs. Komið er inn á 
efri hæð í forstofu með náttúru-
steini á gólfi. Inn af henni er gesta-
salerni. Á hæðinni er falleg L-laga 
stofa og borðstofa með útgangi út 
á svalir í vestur. Eldhúsið er með 
ljósri innréttingu. Þvottahús er inn 
af eldhúsinu.

Þrjú svefnherber i á h ð

Einbýli með aukaíbúð

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

100% þjónusta = árangur*
Landmark leiðir þig heim!
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Kynningarblað Fundir, ráðstefnur, stólar, borð, möppur, prentarar.

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Mánudagur
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139. tölublað 14. árgangur

Gerir þátt um æðardún
Hátt í fjörutíu manns taka þátt í dún-
tekju í Hvallátrum á Breiðafirði. BBC 
myndar dúntínsluna. 2
Plastpokalaust sveitarfélag   
Umhverfishópur Stykkishólms vill 
að verslanir í bænum hætti notkun 
plastburðarpoka næsta haust. 6
Endurgreiði gjöld af iPod  Héraðs-
dómur Reykjavíkur segir í dómi að 
iPod Touch-tæki hafi verið flokkuð í 
rangan tollflokk um árabil. 6
Keyptu 5 milljóna bíl  Austurbrú 
á Austurlandi keypti tæplega fimm 
milljóna króna bíl þegar rekstrarhall-
inn var 20 milljónir króna. 8

SKOÐUN Guðmundur Andri 
skrifar um föðurlandsást og 
innflytjendamenningu. 13

MENNING Þórdís Gísla-
dóttir sendir frá sér nýja 
ljóðabók, Velúr. 20

LÍFIÐ Steve Hackett, gítar-
leikari Genesis, vinnur með 
Todmobile. 30

SPORT Stelpurnar eiga lít-
inn mögulega á umspili eft-
ir jafntefli í Danmörku. 26

Minni: kr. 798. Stærri: kr. 10980998888
Gasblöðrur 
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FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN SAÁÐÁÐU
AÐGANG AÐ ÐANAÐ
TÓNLISTINNI ISTNLTÓ
Í ÖLLUM 
HERBERGJUM

Bolungarvík 12°  SSV 5
Akureyri 17°  SSV 3
Egilsstaðir 19°  SSV 3
Kirkjubæjarkl. 12°  S 4
Reykjavík 13°  SSA 6

Dálítil væta    víða fram eftir degi en 
bjart með köflum norðaustanlands. Rof - 
ar heldur til síðdegis. Hiti 10–20 stig.  4

LÖGREGLUMÁL Svo virðist sem 
hlerunarúrskurður sem sérstak-
ur saksóknari fékk í maí 2010 frá 
héraðsdómara hafi verið falsað-
ur. Úrskurðurinn var veittur til að 
heimila hlerun á símum Hreiðars 
Más Sigurðssonar, fyrrverandi for-
stjóra Kaupþings.

Hreiðar Már kærði Ólaf Þór 
Hauksson, sérstakan saksóknara, og 
Benedikt Bogason, þáverandi hér-
aðsdómara en nú hæstaréttardóm-
ara, til ríkissaksóknara fyrir brot í 
opinberu starfi með vísan í þennan 
meinta falsaða úrskurð.

Þetta er meðal ástæðna sem eru 
grundvöllur frávísunarkröfu Hreið-
ars í máli sérstaks saksóknara á 

hendur honum, sem þingfest var á 
dögunum.

Í kærunni segir að því sé haldið 
fram í úrskurðinum að hann hafi 
verið veittur í Héraðsdómi Reykja-
víkur og að Ólafur Þór hafi sótt þing 
fyrir hönd embættis sérstaks sak-
sóknara. Þar hafi hann lagt fram 
kröfu um símhlustun ásamt upp-
lýsingaskýrslu. Hreiðar heldur því 
fram að ekkert af þessu sé rétt.

Þvert á móti hafi þinghaldið verið 
haldið á heimili dómarans og skrif-
leg beiðni hafi ekki legið fyrir. Þá 
hafi Ólafur Þór ekki sótt þinghaldið 
sjálfur heldur lögreglumenn á hans 
vegum. Einn lögreglumannanna 
sem sótti hlerunarúrskurðinn heim 

til dómarans staðfestir í samtali við 
fréttastofu að atvik hafi verið með 
þeim hætti sem Hreiðar lýsir.

Benedikt vildi ekki tjá sig efnis-
lega um þessar ásakanir við frétta-
stofu að öðru leyti en því að vísa í 
niðurstöðu ríkissaksóknara. Hann 
sagðist hins vegar vísa ásökununum 
alfarið á bug.

Ríkissaksóknari vísaði kær-
unni frá á þeim grundvelli að sam-
kvæmt lögum fyrndust brot af 
þessu tagi á tveimur árum og tald-
ist það því fyrnt á þeim tíma sem 
kæran kom fram. Þá segir í niður-
stöðum ríkis saksóknara að þær upp-
lýsingar sem kunna að hafa verið 
rangar í úrskurðinum, það er stað-

setning þinghaldsins, hver mætti og 
beiðnin sem vantaði, hafi enga þýð-
ingu varðandi efni og niðurstöðu 
úrskurðarins. Tilgangurinn hafi 
verið lögmætur þó upplýsingarnar 
gætu hafa verið rangar.  - fbj

Kærði dómara og sérstakan 
saksóknara fyrir skjalafals
Ýmislegt bendir til þess að hlerunarúrskurður sem veittur var um hlustun á símtölum Hreiðars Más Sigurðs-
sonar, fyrrverandi forstjóra Kaupþings, hafi verið falsaður. Ríkissaksóknari tók ekki efnislega afstöðu til sann-
leiksgildis ásakana í úrskurði sínum en Hreiðar Már kærði dómara og sérstakan saksóknara vegna málsins.

➜ Dómarinn vildi ekki tjá sig 
efnislega um þessar ásakanir 
að öðru leyti en því að vísa í 
niðurstöðu ríkissaksóknara. 

Hann sagðist hins vegar vísa 
ásökununum alfarið á bug. 

VERÐA EKKI MEÐ Á HM Í KATAR  Íslenska karlalandsliðið í handbolta missti í gær af tækifærinu til að spila á heimsmeistara-
mótinu í Katar á næsta ári. Vonbrigði strákanna okkar leyndu sér ekki í leikslok.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Strákarnir okkar í 
íslenska karlalandsliðinu í hand-
bolta verða ekki með á HM 2015 
í Katar. Þeir gerðu jafntefli við 
Bosníu, 29–29, í Laugardalshöll í 
gærkvöldi en Bosníumenn unnu 
fyrri leikinn með einu marki og 
tryggðu sér því farseðilinn til 
Katar á næsta ári.

Vonbrigðin voru eðlilega 
mikil enda hefur Ísland verið 
með á öllum stórmótum nema 
einu síðan árið 2000. Strákarnir 
fá nú hvíld í janúar.

„Nú þýðir ekkert annað en að 
safna vopnum og koma okkur 
inn á næsta Evrópumót. Svo 
þarf að ná framúrskarandi 
árangri þar til þess að komast 
til Ríó. Þannig er það bara,“ 
sagði Aron Kristjánsson lands-
liðsþjálfari sársvekktur eftir 
leikinn.  - hbg / sjá síðu 24

Strákarnir ekki á HM 2015:

Mikil vonbrigði 
í Laugardalshöll

KJARAMÁL Samningar tókust ekki 
við flugvirkja Icelandair í gær en 
fundað var í húsakynnum ríkis-

sáttasemjara frá klukkan 
tvö til rétt rúmlega sjö um 

kvöldið.
Í dag skellur á 

eins dags vinnustöðvun flugvirkja 
en næstkomandi fimmtudag hefst 
ótímabundið verkfall ef ekki næst 
að semja fyrir þann tíma.

„Þessu miðar mjög hægt,“ 
segir Maríus Sigurjónsson, for-
maður samninganefndar flug-

virkja. „Það er allavega ekki 
komin niðurstaða sem menn eru 
sáttir við.“

Bein afskipti stjórnvalda gætu 
mögulega komið í veg fyrir ótíma-
bundið verkfall. Þær upplýsing-
ar fengust frá innanríkisráðu-
neytinu í gær að ekki hefði verið 
tekin ákvörðun um að setja lög á 
verkfallið. Það hefði þó ekki verið 
slegið út af borðinu og grannt 
væri fylgst með stöðu mála.  - bá

Samningar hafa enn ekki tekist í kjaradeilu Icelandair og flugvirkja:

Verkfall gæti skollið á í vikunni
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NÁTTÚRA „Þetta er bara hobbí 
hjá okkur,“ segir Þorvaldur Þór 
Björnsson, æðarbóndi í Hval-
látrum í Breiðafirði. Um fjörutíu 
manns taka þátt í dúntínslu í eyj-
unum frá byrjun júní en öll vinnan 
er unnin af sjálfboðaliðum.

Menn frá náttúrulífsdeild 
Breska ríkisútvarpsins, BBC, 
fylgjast grannt með lífinu í eynni 
en þeir hafa ætlað sér að koma 
og mynda æðarfuglinn í fjögur 
ár. „Einn þeirra fór út í búð og 
keypti bók um Ísland á eitt pund. 
Þá kviknaði hjá honum áhugi á að 
gera eitthvað úr þessu,“ segir Þor-
valdur. „Æðarfuglinn leikur stórt 
hlutverk í myndinni þeirra. Síðan 
hafa fléttast inn fleiri hlutir sem 
þeir vilja líka gera góð skil. Þeir 
fóru til dæmis og skoðuðu eggja-
töku í Grímsey og hvernig á að 
háfa lunda.“ Veðrið hefur leikið 
við fólkið í Hvallátrum. „Menn-
irnir frá BBC eru búnir að vera 
á nærbolnum í sólskini alla daga. 
Þeim finnst það skrítið þegar allir 
hafa talað um að á Íslandi sé alltaf 
hrollkalt.“

Seinni leitir hófust á föstudag 
og hefur dúntínslan gengið vel. 
„Stemningin er góð og veðrið 
hefur verið einstakt í sumar. Við 
þurfum að fara í um það bil 267 
eyjar og hólma svo þetta er mikið 
verk,“ segir Þorvaldur. Heimt-
ur eru misjafnar eftir árum en 
algengt er að það náist að safna á 
bilinu fjörutíu til fimmtíu kílóum 
af æðardúni í Hvallátrum. Dúnn-
inn er meðal annars seldur til Jap-
ans og Þýskalands í gegnum fyrir-
tækið Íslenskur æðardúnn ehf. 

Það eru sjö eigendur sem koma 
að Hvallátrum en æðardúnninn er 

ekki þeirra helsta atvinna. „Menn 
taka sér bara frí til að gera þetta. 
Við tökum ekki krónu af því sem 
kemur inn heldur fer það allt í 
reksturinn.“ Ágóðinn af æðar-
dúninum hefur farið í viðhald í 
eynni en þar er reisulegt íbúðar-
hús og skemma. „Við höfum verið 
að endurnýja þök og mála hús og 
svona. Svo keyptum við gröfu og 
tæki til að geta sinnt þessu betur. 
Við vorum líka að kaupa stóran bát 
til að komast á milli því það hefur 
verið talað um að Baldur verði 
lagður niður.“ Breiðafjarðarferj-
an Baldur hefur hingað til komið 
gestum Hvallátra út í Flatey en 
þaðan hefur smærri bátur ferjað 
alla út í eyju. 

Í Hvallátrum er æðarung-
um sem eru veikir eða hafa týnt 
móður sinni komið á legg. „Krakk-
arnir fara svo í sjóbað með ungun-
um og synda með þeim og svona.“ 

 snaeros@frettabladid.is

BBC gerir þátt um 
íslenskan æðarfugl
Hátt í fjörutíu manns taka þátt í æðardúnstínslu í Hvallátrum á Breiðafirði. Þrír 
menn frá BBC eru staddir í eyjunum til að mynda tínsluna og kynna sér hvernig 
Íslendingar lifa af landinu. Afrakstur dúntekjunnar fer í rekstur og viðhald.

UNGAPABBI  Æðarungarnir sem fá skjól hjá bændunum í Hvallátrum eru hændir að 
þeim sem sjá um þá. Hér sést Þorvaldur Þór Björnsson æðarbóndi með ungunum 
sínum. Börnin í eynni taka ungana oft með í sjósund.  FRÉTTABLAÐIÐ/IAN LLEWELLYN

  Einn þeirra fór 
út í búð og keypti bók 
um Ísland á eitt pund. 

Þá kviknaði hjá honum 
áhugi á að gera eitthvað 

úr þessu.
Þorvaldur Þór Björnsson, 

æðarbóndi.

Birta, veldur þetta miklu 
fjaðrafoki á heimilinu?
Jú, vissulega, að nóttu til, en yfir 
daginn dettur allt í dúnalogn.
Birta Björnsdóttir er fatahönnuður í 
Barcelona en hún fékk uglu í afmælisgjöf frá 
eiginmanni sínum, Jóni Páli Halldórssyni.

KABÚL, AP Yfirvöld í Afganistan segja að talíbanar hafi í gær skorið fing-
ur af ellefu kjósendum og drepið aðra ellefu fyrir að hafa greitt atkvæði 
í forsetakosningunum í landinu um helgina. 

Talíbanar höfðu varað fólk við því að kjósa á laugardag en báðir fram-
bjóðendurnir, Abdullah Abdullah og Ashraf Ghani Ahmadzai, hafa lofað 
að styrkja tengslin við Bandaríkin. 

Samtals létu fleiri tugir manna lífið um helgina í sprengjuárásum and-
ófsmanna. Niðurstöður kosninganna verða tilkynntar í næsta mánuði. 
 - bá

Forsetakosningar fóru fram í Afganistan um helgina:

Talíbanar refsa þeim sem kusu

SÆRÐIR KJÓSENDUR  Tveir Afganar dvelja á spítala eftir að talíbanar skáru af þeim 
vísifingurna, sem dýft hafði verið í blek á kjörstað.   NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Fjórir karlmenn 
voru handteknir á Hvammstanga 
aðfaranótt sunnudags grunaðir 
um að hafa veitt manni á fertugs-
aldri lífshættulega áverka.

Lögreglan á Akureyri nýtur 
aðstoðar tæknideildar lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu við 
rannsókn málsins. Gert er ráð 
fyrir að lögreglustjórinn á Akur-
eyri muni fara fram á gæsluvarð-
hald yfir hinum handteknu.

Talið er að mennirnir hafi 
verið í gleðskap ásamt einum til 
viðbótar í íbúð eins árásarmann-
anna. Maðurinn sem ráðist var á 
var fluttur á bráðadeild Landspít-
alans.  - fb

Á fertugsaldri í lífshættu:

Fjórir grunaðir 
um líkamsárás

STJÓRNSÝSLA Már Guðmundsson, 
núverandi seðlabankastjóri, mun 
sækja um starfið að nýju. Már til-
kynnti þetta í viðtali við Björn 
Inga Hrafnsson í þættinum Eyj-
unni á Stöð 2 í gær.

Embætti seðlabankastjóra var 
auglýst þann 2. júní og er umsókn-
arfrestur til mánaðamóta.

Í þættinum í gær sagðist Már 
hafa velt þessum málum fyrir sér 
í töluverðan tíma, árangurinn sem 
náðst hefur væri brothættur og 
hann teldi ekki heppilegt að yfir-

gefa starfið í miðjum klíðum.
„Ég tel að ég hafi ekki getað 

tekið aðra ákvörðun vegna þess 
að það væri eins og að hlaupa frá 
borði,“ sagði Már í Eyjunni.

Stjórnvöld lýstu því yfir í febrú-
ar að embættið yrði auglýst til 
umsóknar. Már sagði í kjölfarið 
að hann teldi líklegra en ekki að 
hann myndi sækja um.

Már sagði í gær að breytingar 
sem fyrri ríkisstjórn gerði á bank-
anum hefðu heppnast vel, það er 
að fækka seðlabankastjórum úr 

þremur í einn. Þá væri peninga-
stefnan í fastari skorðum en þær 
breytingar hefðu hins vegar verið 
gerðar í miklu skyndi og ekki í 
fullri sátt og því væri hann ánægð-
ur með endurskoðunina sem fyrir-
huguð er.

Már sagðist ekki hafa látið 
stjórnvöld vita af þessari ákvörð-
un sinni. „Ég er ekki búinn að 
senda inn umsóknina en stefni að 
því að reyna að klára það í þess-
ari viku,“ sagði Már í samtali við 
Fréttablaðið.  - fbj

Már Guðmundsson vill halda áfram að stjórna Seðlabankanum og sendir inn umsókn í vikunni:

Sækist eftir embætti seðlabankastjóra áfram

EKKI VANTRAUST  Már segir stjórnvöld 
hafa ítrekað það allrækilega að aug-
lýsing starfsins væri ekki yfirlýsing um 
vantraust á hans störf.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SKOTLAND Níu fyrrverandi skólastjórar í skoskum 
háskólum hafa skrifað undir yfirlýsingu til stuðnings 
því að Skotland verði áfram hluti af Stóra-Bretlandi.

Skólastjórarnir segja að sjálfstæði Skotlands myndi 
setja rannsóknarsjóði frá Bretlandi í hættu ásamt því 
sem ekki væri hægt að leggja skólagjöld á nemendur  
frá Bretlandi.

Hópur innan menntakerfisins í Skotlandi, Academ-
ics for Yes, hefur hins vegar áður sagt að sjálfstæði 
myndi vernda skoska háskóla.

Skotar munu ganga til atkvæða þann 18. september 
næstkomandi um hvort þeir vilji að þjóðin slíti sig frá 
Stóra-Bretlandi.

Samkvæmt nýrri könnun sem birt var í blaðinu 
Scotsman um helgina fer munurinn milli andstæð-
inga og fylgismanna sjálfstæðis landsins minnkandi.

Þannig segjast nú 36 prósent fylgjandi sjálfstæði, 
sem er tveimur prósentustigum meira en í könnun-
um fyrir mánuði. Andstæðingar eru 43 prósent sem 
er þremur prósentustigum minna en síðast. Þá hafa 
um tíu prósent Skota ekki gert upp hug sinn í málinu. 
Tæplega 40 prósent búast við djúpstæðum klofningi 
í Skotlandi eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna, hvernig 
sem fer. - fbj

Bilið milli fylgjenda og andstæðinga sjálfstæðs Skotlands fer minnkandi:

Skólastjórar vilja ekki sjálfstæði

HART BARIST  Skotar búast við að málið muni kljúfa þjóðina, 
hvernig sem fer.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

SLYS Leit stendur enn yfir að 
konunni sem týndist í Fljótshlíð 
fyrir rúmri viku en leitarmönn-
um hefur verið fækkað. Að sögn 
Sveins Kristjáns Rúnarssonar, 
yfirlögregluþjóns á Hvolsvelli, 
tóku aðeins um tíu til tuttugu 
manns þátt í leitinni í gær.

„Ef engar nýjar vísbendingar 
finnast verður þetta bara eftir-
lit með ákveðnum stöðum,“ segir 
Sveinn. 

Leit hófst að konunni og 
erlendri vinkonu hennar síðast-
liðinn þriðjudag. Vinkonan fannst 
látin stuttu síðar en leit að þeirri 
íslensku hefur ekki borið árang-
ur.  - bá

Konan enn ekki fundin:

Dregið úr leit 
á Suðurlandi

SPURNING DAGSINS
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SLYS  Á árunum 2009 til 2013 
mátti rekja 109 slys í umferð-
inni til ógætilegs framúraksturs 
og önnur 205 til of mikils hraða, 
samkvæmt tölum úr slysaskrám 
Samgöngustofu og VÍS.

Vegagerðin hefur unnið 
áhættumat á vegum landsins 
og sett upp merki til að vara við 
yfirvofandi hættum svo sem 
kröppum beygjum og lausagöngu 
dýra. Síðastliðinn áratug mátti 
rekja þrjú banaslys til ógætilegs 
framúraksturs. Samkvæmt töl-
fræði Samgöngustofu voru skráð 
15 slys í fyrra þar sem einhver 
slasaðist af þessum sökum. Vart 
þarf að sökum að spyrja ef bílar 
skella saman á 90 km/klst.  - sój

Mikill hraði í umferðinni:

109 slys vegna 
framúraksturs

LÖGREGLUMÁL Sérstakur saksókn-
ari hefur nú til skoðunar að fella 
niður tíu mál þar sem grunur er 
um brot á reglum um gjaldeyrismál 
þar sem reglurnar teljast ekki tæk 
refsiheimild. Seðlabanki Íslands lét 
fyrir farast að leita staðfestingar 
ráðherra á reglunum í lok árs 2008 
eins og áskilið var í lögum. Sér-
stakur saksóknari hefur þegar fellt 
niður sjö slík mál hjá embættinu.

Í Aserta-málinu svokallaða er 
fjórum mönnum gefið að sök að 
hafa brotið gjaldeyrislög en því 

máli var vísað frá af héraðsdómi 
þar sem ákæran uppfyllti ekki 
kröfur sakamálalaga um skýrleika 
ákæru. Hæstiréttur hefur sent 
málið aftur til héraðsdóms. 

Reglur um gjaldeyrismál sem 
mennirnir eru grunaðir um að hafa 
brotið voru hins vegar ekki rétti-
lega settar því það vantaði staðfest-
ingu viðskiptaráðherra á reglunum 
eins og lög um gjaldeyrismál gerðu 
áskilnað um. Þetta er staðfest í 
bréfaskiptum milli aðila málsins.

Sérstakur saksóknari byggði í 

málinu fyrir Hæstarétti eingöngu 
á lögum um gjaldeyrismál en ekki 
umræddum reglum þar sem fyrir 
lá að þær gætu ekki talist tæk refsi-
heimild.

Seðlabankinn kærði ákvörðun 
sérstaks saksóknara um að fella 
málin niður til ríkissaksóknara 
sem staðfesti ákvörðunina.  - þþ / fbj

Seðlabankinn gleymdi að fá staðfestingu ráðherra á reglum um gjaldeyrismál: 

Fellir niður mál vegna mistaka

SEÐLABANKI ÍSLANDS  Ef sérstakur 
saksóknari fellir niður tíu mál vegna 
mistakanna við reglugerðina hafa alls 
17 mál endað á þann veg.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

➜ Í Aserta-málinu svokallaða 
er fjórum mönnum gefið að 

sök að hafa brotið gjaldeyrislög.

KJARAMÁL Samningar tókust ekki 
við flugvirkja Icelandair í gær en 
fundað var í húsakynnum ríkis-
sáttasemjara frá klukkan tvö 
til rétt rúmlega sjö um kvöldið. 
Í dag skellur á eins dags vinnu-
stöðvun flugvirkja en næstkom-
andi fimmtudag hefst ótímabund-
ið verkfall ef ekki næst að semja 
fyrir þann tíma.

„Þessu miðar mjög hægt,“ segir 
Maríus Sigurjónsson, formað-
ur samninganefndar flugvirkja. 
„Það er allavega ekki komin nið-
urstaða sem menn eru sáttir við.“

Ljóst er að vinnustöðvun í dag 
veldur Icelandair talsverðu fjár-
hagslegu tjóni en fella þurfti 
niður 65 flug hjá félaginu sem 
hefur áhrif á um tólf þúsund far-
þega. Maríus segir að samnings-

aðilar hafi samt sem áður rætt 
málin af ró í gær.

„Fundurinn var kannski 
jákvæðari en ég átti von á,“ segir 
Maríus. „Þegar það er komið út í 
það að röskunin verður óumflýj-
anleg, þá kannski verður harkan 
meiri. En það var allavega rætt 
saman. Það var ekki skilið með 
neinum látum.“

Ekki liggur fyrir hversu miklu 
tjóni vinnustöðvunin mun valda 
Icelandair en Samtök atvinnu-
lífsins áætluðu í vor að þegar flug 
raskaðist vegna verkfalla flug-
manna næmi heildartjónið um 
milljarði á dag. Ljóst er að tjónið 
sem verður vegna vinnustöðvunar 
í dag verður mun meira.

Guðjón Arngrímsson, upplýs-
ingafulltrúi Icelandair, segir 

fyrir tækið ekki byrjað að horfa 
til þess hvernig bregðast eigi við 
verkfalli á fimmtudag.

„Við hljótum að vona að það 
náist samningar fyrir þann tíma,“ 
segir Guðjón.

Bein afskipti stjórnvalda gætu 
mögulega komið í veg fyrir ótíma-
bundið verkfall. Hanna Birna 
Kristjánsdóttir sagði í vor, í 
tengslum við verkfallsaðgerðir 
flugmanna, að hún myndi ekki setja 
lög á kjaradeilur nema í neyð og þá 
ekki án þess að kalla saman þing.

Þær upplýsingar fengust frá 
innanríkisráðuneytinu í gær að 
ekki hefði verið tekin ákvörðun 
um að setja lög á verkfallið. Það 
hefði þó ekki verið slegið út af 
borðinu og grannt væri fylgst með 
stöðu mála.  bjarkia@frettabladid.is

Samningar tókust 
ekki við flugvirkja
Í dag skellur á vinnustöðvun flugvirkja hjá Icelandair. Kjarasamningar tókust ekki 
í gær og mun ótímabundið verkfall hefjast á fimmtudag að óbreyttu. Innanríkis-
ráðherra segist ekki hafa tekið ákvörðun um hvort setja eigi lög á verkfallið. 

FLUGSTÖÐ LEIFS EIRÍKSSONAR   Fella þurfti niður 65 flug Icelandair í dag vegna vinnustöðvunarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, 
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 

FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is,
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SVONA ERUM VIÐ

 

4,9 er hækkun launa að 
meðaltali hjá opin-

berum starfsmönnum á fyrsta 
ársfjórðungi 2014 í prósentum. 
Hækkunin var 5,7 prósent á 
almennum vinnumarkaði.

Heimild: Hagstofa Íslands

SVEITARSTJÓRNARMÁL Fyrsti fund-
ur nýrrar borgarstjórnar verður 
haldinn í Ráðhúsinu í Reykjavík í 
dag klukkan tvö.

Kjartan Magnússon, borgarfull-
trúi Sjálfstæðisflokksins, setur 
fundinn sem starfsaldursforseti 
og stýrir fundi þar til Sóley Tóm-
asdóttir, fulltrúi Vinstri grænna, 
verður kjörin forseti borgar-
stjórnar. Kosið verður í allar 
nefndir og ráð en sætum er úthlut-
að samkvæmt d’Hondt-reglunni.

Dagur B. Eggertsson, verðandi 
borgarstjóri, segir skipan nefnda 
verða með sama hætti og áður 
utan þess að nýtt stjórnkerfis- og 
lýðræðisráð verður stofnað undir 
forystu Halldórs Auðar Svans-
sonar, oddvita Pírata, sem og að 
nefndarmönnum í skipulagsráði 
verður fækkað úr níu í sjö.  - fbj

Skipað í ráð og nefndir:

Fyrsti fundur 
borgarstjórnar

HEFUR STÖRF  Samkvæmt sveitar-
stjórnarlögum skal ný sveitarstjórn taka 
við stjórn fimmtán dögum eftir kjördag. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAMFÉLAGSMÁL Sumarhátíð 
félagsins Einstök börn fór fram 
um helgina á Gufunesi. Um er 
að ræða árlega skemmtun en í 
félaginu eru hátt í 250 börn sem 
eiga við sjaldgæfa sjúkdóma að 
stríða. 

„Það voru allir rosalega glaðir,“ 
segir Guðrún Helga Harðardótt-
ir, framkvæmdastjóri félagsins. 
Að sögn Guðrúnar Helgu fengu 
börnin meðal annars heimsókn 
frá Sollu stirðu, Íþróttaálfinum 
og töframanni. „Svo voru hestar 
til að gefa börnum tækifæri til að 
fara á hestbak sem hafa ekki oft 
möguleika á því.“  - bá

Gleðidagur á Gufunesi:

Einstök börn á 
sumarhátíð

VEL HEPPNUÐ HÁTÍÐ  Börnin fengu 
meðal annars heimsókn frá Sollu stirðu 
úr Latabæ.  MYND/EINSTÖK BÖRN

LÖGREGLUMÁL
Skurðarbretti á eldavél
Slökkviliðið var kallað að Þingholts-
stræti í Reykjavík um tvöleytið í gær. 
Reyk lagði út um opinn glugga. Í ljós 
kom að reykinn lagði frá skurðarbretti 
sem skilið hafði verið eftir á elda-
vélarhellu. Lögregla komst inn til að 
slökkva á eldavélinni. Slökkvilið sá 
um reykræstingu og voru skemmdir 
óverulegar.

Datt á reiðhjóli
Reiðhjólaslys varð á Geirsgötu við 
Kolaportið í gær. Þar datt drengur á 
reiðhjóli. Hann var fluttur á slysadeild 
til aðhlynningar. Meiðsli hans eru ekki 
talin alvarleg.

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

17. JÚNÍ  Norðaustanlands verður bjart með köflum fram eftir degi og hiti gæti farið 
yfir 20 stig en síðdegis þykknar upp. Sunnan og vestan til má búast við lítilsháttar 
úrkomu fyrri hluta dags en svo bætir í úrkomuna síðdegis.
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DÓMSMÁL Dómur féll á föstudag í 
máli sem rekið var gegn íslenska 
ríkinu vegna tollflokkunar á iPod 
Touch-spjaldtölvum. Niðurstaðan 
var á þá leið að staðfest var að 
tækið hefur verið tollflokkað með 
röngum hætti um árabil.

Þannig var tækið fyrst sett í 
tollflokkinn „hljóðupptöku- eða 
hljóðflutningstæki“ og síðar 
„myndupptökutæki eða mynd-
flutningstæki“.  Flokkunin leiddi 
til þess að innflytjendur vörunn-
ar höfðu greitt umtalsverð gjöld 

við innflutning hennar. Það fé, 
samtals rúmlega 16 milljónir 
ásamt vöxtum og dráttarvöxtum, 
ber ríkinu að endurgreiða.

Stefnandi, Skakkiturn ehf. 
umboðsmaður Apple á Íslandi, 
taldi að flokka ætti tækið í toll-
flokkinn „sjálfvirkar ferða-
gagnavinnsluvélar og einingar 
til þeirra“ og féllst dómurinn á 
þá flokkun en sá tollflokkur ber 
engin gjöld eða tolla. 

„Þetta kemur í raun ekkert á 
óvart,“ segir Björg Ásta Þórðar-

dóttir, lögfræðingur hjá Félagi 
atvinnurekenda, sem aðstoðaði 
stefnanda. „Varan er tölva en 
ekki vasadiskó og það vita allir 
sem hafa notað hana. Það sem 
meira máli skiptir er að innflytj-
endur geri sér grein fyrir því 
að tollflokkun er oft og tíðum 
röng. Það er erfitt að meta það 
með vissu en við höfum áætlað 
að í ákveðnum vöruflokkum séu 
allt að 15 til 20 prósent af vörum 
rangt flokkuð.“

Lögmaður Apple í málinu segir 

óljóst hvort ríkið ákveði að áfrýja 
niðurstöðunni en hún sé fagnað-
arefni.  - fbj

Héraðsdómur segir í dómi að iPod Touch-tæki hafi verið flokkuð í rangan tollflokk um árabil:

Ríkið endurgreiði gjöld af iPod Touch

RÖNG TOLLFLOKKUN  Um 15 til 20 pró-
sent af vörum eru líklega rangt flokkuð. 

1. Borgarstjóri hvaða Evrópuborgar 
sagði af sér vegna lögreglurannsóknar 
á föstudaginn?
2. Hvað heitir tvíburabróðir Halldórs 
Auðar Svanssonar, oddvita Pírata í 
Reykjavík?
3. Hvað er Kvennahlaup ÍSÍ gamalt 
í ár?

SVÖR  

VEISTU SVARIÐ?

JAFNRÉTTISMÁL Eygló Harðardótt-
ir, jafnréttisráðherra Íslands, 
lagði áherslu á að jafnréttisstarf 
á Norðurlöndum tæki til karl-
manna og drengja á jafnréttis-
ráðstefnunni Nordisk Forum í 
gær.

„Á næstu árum ættum við að 
beina sérstakri athygli að mótun 
karlmennskuímynda í samfé-

laginu og áhrifum þeirra á sam-
skipti kynjanna,“ sagði Eygló á 
ráðstefnunni.

Á fundinum kom fram að skól-
arnir væru kjörinn vettvang-
ur til þess að uppræta staðlaðar 
kynjaímyndir og leggja grunn að 
nýjum hugsunarhætti um karl-
mennsku og nám- og starfsval til 
framtíðar.  - fbj

Lögðu áherslu á að uppræta staðalímyndir á Nordic Forum:

Jafnréttisstarf taki 
til karla og drengja

NÝ HUGSUN  Jafnréttis-
ráðherra Íslands sagðist 
myndu beina sérstakri 
athygli að karlmennsku-
ímyndum í samfélaginu.  

 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

UMHVERFISMÁL Stefnt er að því 
að gera Stykkishólm að fyrsta 
sveitarfélaginu á Íslandi þar sem  
burðarplastpokar munu ekki fást í 
verslunum. Tilraunaverkefni sem 
hefur þetta að markmiði lýtur 
einnig að því að þekkingin sem 
fæst í sumar nýtist öðrum sveit-
arfélögum til að fylgja í kjölfarið.

Menja von Schmalensee, líf-
fræðingur og formaður umhverf-
ishópsins, segir að skili verkefnið 
tilætluðum árangri muni Hólm-
arar hætta notkun á burðarplast-
pokum í öllum verslunum í sveitar-
félaginu í byrjun september.

Spurð um viðbrögð fólks í 
sveitarfélaginu segir Menja þau 
almennt góð, en mikið vatn eigi 
enn eftir að renna til sjávar áður 
en hægt verði að fullyrða um 
árangur verkefnisins. Undirbún-
ingsvinnan sé vissulega hafin og 
gengur vel, en áður en umskipt-
in fara fram verði að svara því 
hvað koma eigi í staðinn fyrir 
plastið. Bæði er þörf fyrir lausn-
ir fyrir verslun og ekki síður við 
sorplosun. Varðandi innkaupin 
kemur margt til greina, s.s. fjöl-
nota pokar, pappírspokar og maís-
pokar. Þegar kemur að sorplosun 
hefur hópurinn leitað samstarfs 
við Íslenska gámafélagið, og geta 
maíspokar verið góð lausn í þeim 
efnum.

Einstakar verslanir hafa tekið 
hópnum vel, en hafa skal hugfast 
að stjórnendur verslana í Stykkis-
hólmi sitja oft í Reykjavík, t.d. Vín-
búðarinnar, Lyfju og Bónuss. Þess 
vegna teygir verkefnið sig vel út 
fyrir bæjarmörkin.

Menja segir að verkefnið snúist 
ekki síst um hugarfarsbreytingu, 
og sé hugsað í mun stærra sam-
hengi en bara fyrir Stykkishólm. 

Styrkur ráðuneytisins fékkst t.d. á 
þeim forsendum að vinnan myndi 
nýtast á fleiri stöðum í framhald-
inu, sem segir nokkuð um vilja 
stjórnvalda um hvað koma skal.

„Vonin er að verkefnið muni nýt-
ast öðrum til að taka þetta skref. 
Þetta er ákaflega spennandi og 
gaman verður að sjá hvernig þessu 
vindur fram,“ segir Menja og 
minnir á í þessu samhengi að það 
sé löngu tímabært að hætta notk-
un burðarplastpoka. Ýmis erlend 
sveitarfélög, landshlutar og jafn-

vel heilu löndin séu komin vel á 
veg með að banna notkun burðar-
plastpoka með öllu. 

 svavar@frettabladid.is

Vilja plastpokalaust 
sveitarfélag í haust
Umhverfishópur Stykkishólms vinnur að því að verslanir í bænum hætti notkun 
plastburðarpoka frá og með komandi hausti. Markmiðið er að sveitarfélagið verði 
fyrst til að taka þetta skref og vinnan nýtist öðrum sveitarfélögum í framhaldinu.

EFTIR SKEMMTANAHALD  Allir Íslendingar þekkja myndir sem þessa og hlut plasts-
ins í ruslaraskap landans.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Umhverfishópur Stykkishólms fékk í ársbyrjun styrk frá umhverfis- og 
auðlindaráðuneytinu til að ráðast í verkefnið, sem er unnið í sam-
starfi við Náttúrustofu Vesturlands, Landvernd, Umís/Environice og 
Stykkishólmsbæ.

Margir koma að plastpokaverkefninu

 1.   Feneyja 2. Kári Auðar Svansson 3. 25 ára

  Vonin er 
að verkefnið 
muni nýtast 
öðrum til að 

taka þetta 
skref.

Menja von Schmalen-
see líffræðingur

ÍRAK Hópur öfgasinnaðra súnní-
múslima, sem sölsað hefur undir 
sig stórt landsvæði í Írak undan-
farna daga, hefur birt á netinu 
myndir sem virðast sýna liðsmenn 
hópsins taka af lífi fjölmarga 
stjórnarhermenn. 

Á myndunum má sjá hermenn-
ina liggja í skurði, fyrir og eftir 
meinta aftöku þeirra. Samkvæmt 
texta sem fylgir myndunum er um 
að ræða hermenn úr herstöð sem 
vígamennirnir náðu á sitt vald. 

Fulltrúi íraska hersins, Qassim 
al-Moussawi hershöfðingi, segir að 
myndirnar séu ekta og að aftök-
urnar hafi farið fram í Salahuddin-
héraði. Það hefur þó ekki fengist 
staðfest af utanaðkomandi aðilum.

Ef satt reynist er hæglega um 
að ræða mestu voðaverk í landinu 
síðan Bandaríkjamenn gerðu inn-

rás árið 2003. Allt að þúsund her-
menn gætu hafa verið teknir af 
lífi, samkvæmt heimildum BBC.

Hópurinn kallast ISIS og vilja 
liðsmenn hans koma á fót íslömsku 
ríki í Írak. Þeir náðu í síðustu viku 

borgunum Mosul og Tikrit á sitt 
vald. 

Myndirnar birtust um það leyti 
sem ríkisstjórn Íraks greindi frá 
því að hún hefði unnið mikilvæga 
sigra á ISIS undanfarið.  - bá

Um þúsund hermenn gætu hafa verið teknir af lífi af öfgahópnum ISIS:

Myndir sýna voðaverk í Írak
ÓHUGNANLEGT 
 Þessi mynd virðist 
sýna meðlimi ISIS 
miða hríðskota-
byssum á óvopnaða 
hermenn í borgara-
klæðum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP



*Jafngildir 20,32% verðlækkun. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups. Tilboðin gilda út þriðjudaginn 17. júní.

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT*  
AF ÖLLUM BARNAFATNAÐI 

13.-17. JÚNÍ.
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SVEITARSTJÓRNIR Austurbrú,  
sjálfseignarstofnun á Austurlandi, 
keypti bifreið til afnota fyrir fram-
kvæmdastjóra sinn haustið 2013. 
Bifreiðin, sem er af tegundinni 
Chevrolet Captiva, kostaði tæpar 
fimm milljónir króna í innkaup-
um. Ekkert er að finna um þessi 
bílakaup í fundargerðum stjórnar 
Austurbrúar. 

Fyrirtækið Austurbrú var stofn-
að 8. maí 2012 á grunni Þekking-
arnets Austurlands, Þróunarfélags 
Austurlands, Markaðsstofu Aust-
urlands og Menningarráðs Austur-
lands og annast auk þess daglegan 
rekstur Sambands sveitarfélaga á 
Austurlandi. Á vef Austurbrúar 
kemur fram að yfir 30 stofnaðilar 
eru að sjálfseignarstofnuninni; öll 
sveitarfélögin á Austurlandi, allir 
háskólar landsins, helstu fagstofn-
anir, stéttarfélög, framhaldsskólar 
og þekkingarsetur á Austurlandi. 
Stofnunin er að mestu leyti rekin 
af skattfé. 

Kaupin voru gerð síðla árs 2013. 
Þáverandi framkvæmdastjóri var 
Karl Sölvi Guðmundsson. Á því ári 
var rekstrarniðurstaða Austurbrú-
ar neikvæð um rúmar 20 milljón-
ir króna. Einnig var rúmlega níu 
milljóna króna tap af 7 mánaða 
rekstrarniðurstöðu ársins 2012. 

Valdimar O. Hermannsson er 

stjórnarformaður Austurbrúar. 
Hann telur eðlilegar skýringar á 
kaupunum. „Kaupin á bifreiðinni 
voru hluti af starfskjörum sem 
stjórn samþykkti haustið 2013 
þegar ráðningarsamningur við 
Karl var endurskoðaður. Þetta var 
í raun sparnaður fyrir Austurbrú. 
Við vorum að borga um 30-40 þús-
und krónur á mánuði í bílastyrk 
til framkvæmdastjóra. Með því 
að greiða 2,5 milljónir í bifreið-
inni eru lánin af henni þau sömu 
og greiðslur til framkvæmdastjóra 
voru áður.“ Valdimar segir að 
hægt hefði verið að kaupa ódýrari 
bifreið á sínum tíma og að komið 
hafi fram gagnrýni á kaupin á árs-
fundi stofnunarinnar.

Hann segir einnig að tekjur 
eigi eftir að skila sér til stofnun-
arinnar. „Verkefni sem við áttum 
að fá greitt fyrir á árinu 2013, 
sem námu um 12 milljónum, komu 
ekki inn á því ári heldur koma 
þau á þessu ári. Þegar Austurbrú 
var sett á laggirnar og sameining 
stofnana varð að veruleika þurft-
um við að fara í nokkrar einsskipt-
is aðgerðir sem kostuðu peninga 
en við sjáum fram á góða afkomu á 

næstu misserum,“ segir Valdimar.
Hann bætir við að stjórn hafi 

ekki verið ánægð með rekstur-
inn og vegna niðurstöðu ársreikn-
inga og samstarfsörðugleika við 
þáverandi framkvæmdastjóra hafi 
verið ákveðið að hann myndi hætta 
störfum. Við er tekinn þriðji fram-
kvæmdastjórinn frá því að stofn-
unin var sett á laggirnar 2012, 
Jóna Árný Þórðardóttir. 
 sveinn@frettabladid.is

  Þetta var 
í raun sparn-

aður fyrir 
Austurbrú. 

Við vorum að 
borga um 

30–40 þúsund 
krónur í bílastyrk til 
framkvæmdastjóra. 

Valdimar O. Hermannsson,
stjórnarformaður Austurbrúar

Besti bílinn.
Audi A3 hefur verið valinn besti bíll ársins 

2014* af blaðamönnum frá 22 löndum. 

Takk fyrir okkur!

Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri: 7,1-1,5 l/100 km, CNG 3,3-3,2 kg/100 km; E-Tron 
blönduð orkunotkun í kWh á 100 km: 11,4; CO

2
 útblástur í blönduðum akstri: 165-35 g/km, 

CNG 92-88 g/km. Uppgefnar tölur miðast annars vegar við bensín- og hinsvegar rafmótor.
 
*World Car Awards 2014, New York: www.wcoty.com

Keyptu fimm milljóna bíl 
fyrir stjóra Austurbrúar
Sjálfseignarstofnunin Austurbrú á Austurlandi keypti tæplega fimm milljóna króna bifreið af gerðinni Chevr-
olet Captiva þegar rekstrarhallinn var um 20 milljónir. Ekkert er að finna um kaupin í fundargerðum stjórnar. 
Stjórnarformaðurinn telur að hægt hefði verið að kaupa ódýrari bíl. Búist er við góðri afkomu næstu misserin.

CHEVROLET CAPTIVA   Austurbrú keypti bifreið af tegundinni Chevrolet Captiva 
fyrir framkvæmdastjóra sinn haustið 2013.

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarfulltrúar 
Þriðja framboðsins og Sjálfstæð-
isflokksins hafa gert með sér 
samkomulag um meirihlutasam-
starf í Sveitarfélaginu Horna-
firði. Í yfirlýsingu frá framboð-
unum segir að meginmarkmið 
nýrrar bæjarstjórnar verði að 
viðhalda og efla grunnþjónustu 
við íbúa.

„Aukið gegnsæi og íbúalýð-
ræði verður eitt af leiðarljósum í 
starfi bæjarstjórnar. Leitast skal 
við að hafa gott samstarf milli 
allra bæjarfulltrúa óháð flokki og 
tryggja að sjónarmið allra komi 
að borðinu,“ segir í yfirlýsing-
unni.  - fbj

Íbúalýðræði verður aukið:

Ný bæjarstjórn 
í Hornafirði

MEIRIHLUTI MYNDAÐUR  Fulltrúar 
Þriðja framboðsins og Sjálfstæðisflokks-
ins mynda meirihluta í Hornafirði.

LÖGREGLUFRÉTTIR
Ungur innbrotsþjófur
Tilkynnt var um innbrot og þjófnað 
í söluturni í Breiðholti aðfaranótt 
sunnudags og náðist 16 ára drengur á 
hlaupum frá vettvangi. Hann var undir 
áhrifum vímuefna og var vistaður í 
fangageymslu. Foreldrum drengsins var 
tilkynnt um handtöku hans.  



HARÐPARKET

FÖ
Ð

U
R

LA
N

D
IÐ

 A
U

G
LÝ

S
IN

G
A

S
TO

FA

Egill Árnason - Suðurlandsbraut 20 - 108 Reykjavík - Sími: 595 0500 - www.egillarnason.is
Opnunartímar: Mánudaga - föstudaga kl. 9 - 18 og laugardaga kl. 11 - 15

Ekki eyða tíma í áhyggjur af rispum og skemmdum í parketi. Við bjóðum upp á 
rúmlega 15 tegundir á lager af harðparketi frá Balterio sem endist um ókomna tíð.

Út nóvember verður Balterio harðparketið á sérstöku 
kynningarverði með allt að 25% afslætti!!



16. júní 2014  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 10

STEMNING Í RÍÓ  Stuðningsmenn argentínska landsliðsins keyra um götur Ríó de Janeiro í Brasilíu í bifreið með mynd af 
knattspyrnugoðinu Lionel Messi á. Lið þeirra lék gegn því bosníska á hinum sögufræga Maracana-velli í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FJÖLDABRÚÐKAUP  Indverskar konur bíða eftir að komast á kamra við fjöldabrúðkaup í Nýju-Delí. Um 92 lágstéttarpör 
voru gefin saman á einum degi.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

TIGNARLEGIR  Karl og Vilhjálmur Bretaprinsar ríða til Buckingham-hallar við afmælisathöfn Elísabetar drottningar í Lund-
únum í gær. Drottningin á afmæli 21. apríl en opinberlega er haldið upp á það á laugardegi í júní. NORDICPHOTOS/AFP

FRJÁLSLYNDI  Um tíu þúsund manns tóku þátt í árlegri göngu til að vekja athygli á réttindum samkynhneigðra og trans-
fólks í Lyon í Frakklandi.  NORDICPHOTOS/AFP

TVEIR LEIÐTOGAR  Evo Morales, forseti Bólivíu, tekur á móti Raul Castro, for seta 
Kúbu, á ráðstefnu þróunarlanda og Kína í borginni Santa Cruz. NORDICPHOTOS/AFP
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Friðrika 
Benónýsdóttir

fridrikab@frettabladid.is

Vinstrihreyfingin – grænt framboð getur 
að mörgu leyti vel við unað eftir sveitar-
stjórnarkosningar þar sem hreyfingin 
stóð vörð um árangur sinn frá 2010 og 
bauð fram víða um land, bæði undir eigin 
nafni en einnig með formlegri og óform-
legri þátttöku í sameiginlegum framboð-
um. Hins vegar tel ég ríka ástæðu á næstu 
misserum til að velta fyrir sér inntaki 
stefnu okkar. Hana tel ég eiga brýnna 
erindi en nokkru sinni fyrr á nýrri öld 
þar sem ójöfnuður og loftslagsbreyting-
ar verða líklega stærstu viðfangsefnin og 
svörin geta ekki verið önnur en réttlæti 
og sjálfbærni.

Miklu skiptir líka hvernig fólk sem 
telur sig til félagshyggjufólks velur að 
vinna í stjórnmálunum og því er ástæða 
til að óska Reykvíkingum til hamingju 
með nýjan borgarstjórnarmeirihluta. 
Þar sameinast frjálslynt og félagshyggju-
sinnað fólk með breiða skírskotun og 
sterkt umboð kjósenda. Hver flokkur 
hefur að sjálfsögðu sína sérstöðu en um 
margt erum við sammála. Þar má nefna 
húsnæðismálin og áform nýs meirihluta 
um að byggja upp leiguhúsnæði. Þá skiptir 
miklu máli að nýr meirihluti tekur skýra 
afstöðu með fjölmenningu og gegn útlend-
ingaandúð sem virðist því miður vera að 
skjóta rótum hér á landi.

Í átt að gjaldfrelsi
Það er líka ánægjulegt að sjá að nýr meiri-
hluti í Reykjavík mun stíga fyrstu skrefin í 
átt að gjaldfrjálsum leikskóla með lækkun 
leikskólagjalda. Það er mál sem við Vinstri 
græn settum á dagskrá í kosningabarátt-
unni – og ágætt dæmi um þá sókn sem við 
viljum hefja í velferðar- og menntamál-
um á næstu árum. Nýr meirihluti hefur 
líka áform um aukið íbúalýðræði sem eru 
spennandi en vonandi verða líka tekin stór 
skref til að virkja fólk til þátttöku í þeim 
lýðræðislegu ferlum sem eru nú þegar til 
staðar.

Þar sem við Vinstri-græn tökum þátt í 
meirihlutasamstarfi skiptir miklu að við 
leggjum inn sjónarmið réttlætis og sjálf-
bærni og það munum við gera í öllu okkar 
starfi í sveitarstjórnum, óháð því hverj-
um við vinnum með í meirihluta og raun-
ar óháð meirihluta og minnihluta. Sérstök 
ástæða er til að fagna þegar félagshyggju-
öfl ná saman um slík málefni því það gefur 
tilefni til bjartsýni varðandi frekari sam-
vinnu vinstrimanna á öðrum vettvangi.

Samstarf til vinstri

Stórhöfða 21 | sími 545 5500 | flis.is

PARKETFLÍSAR
ekkert að pússa og lakka

Mikil fyrirheit
Dagur B. Eggertsson verðandi 
borgarstjóri, ítrekaði kosningaloforð 
Samfylkingarinnar í þættinum 
Sprengisandi á Bylgjunni í gær. 
Flokkurinn hafði lofað 2.500 til 
3.000 nýjum leiguíbúðum á næstu 
árum. Það er reyndar skemmtileg 
tilbreytni á þessum síðustu og verstu 
að menn kannist við loforð 
sín eftir kosningar, en það er 
önnur saga. Dagur sagðist 
ekki draga úr því að loforðin 
væru mikil fyrirheit, þess 
þyrfti. Hins vegar myndi þessi 
uppbygging taka nokkur ár. Það 
er merkilegt að í loforðum 
flokksins um húsnæðis-
mál er aðeins minnst á 
uppbyggingu borgarinnar 

og félagslegan stuðning. Þar er hins 
vegar ekkert minnst á einföldun og 
leiðréttingu byggingareglugerða sem 
er eitt af því sem flækir byggingu nýs 
húsnæðis, gerir það dýrara og ferlið 
lengra en ella fyrir byggingaraðila. 
En borgin ætlar vissulega á fullt í að 
útvega borgarbúum húsnæði.

Furðulegheit
Björn Bjarnason, fyrrverandi 
ráðherra Sjálfstæðisflokksins, 
lætur það fara í taugarnar á 
sér í pistli á heimasíðu sinni 
með hvaða hætti Ólafur Ragnar 

Grímsson forseti og 
Már Guð-
mundsson 
seðla-
banka-

stjóri greina þjóðinni frá framtíðar-
áformum sínum. Ólafur sagði frá því 
í viðtali við tímaritið Monocle að 
hann gæfi ekki kost á sér í næstu 
kosningum og Már greindi frá sínum 
fyrirætlunum í þættinum Eyjunni á 
Stöð 2 í gær. Björn segir hrifningu 
ýmissa fjölmiðlamanna á upp-
átækjum Jóns Gnarr hafa haft áhrif 
á þá Ólaf og Má og það að þeir 

skuli kjósa þessar leiðir til 
að koma mikilvægum upp-
lýsingum til þjóðarinnar 
sé ekki í ætt við neitt 
annað en furðulegheit 

Jóns Gnarr þótt hvorugur 
þeirra hafi ákveðið að fara í 

furðufatnað til að vekja á 
sér athygli. 

 fanney@frettabladid.is

Í 
helgarblaði Fréttablaðsins er spjall við hóp ungs lista-
fólks sem sett hefur á stofn vinnustofu uppi á Höfða í 
þeim tilgangi að skapa fjölbreyttan starfsvettvang fyrir 
listamenn. Þetta unga fólk, sem flest er nýútskrifað úr 
listnámi, er ekkert á þeim buxunum að samfélagið eigi 

að skapa því verkefni og aðstöðu, heldur lætur verkin tala og 
hrindir hugmyndum sínum í framkvæmd sjálft. Mörk milli 
hefðbundinna listgreina eru máð út og fólk úr ýmsum áttum 

vinnur saman að því að skapa 
eitthvað nýtt og ferskt án þess 
að láta þröngva sér í fyrir-
framgefna farvegi. Og hendir 
þeirri hugmynd að listsköpun 
sé bundin við 101 Reykjavík 
út í hafsauga. Eins og gerst 
hefur í öðrum borgum Evrópu 
undanfarna áratugi sækja 

þau þangað sem húsnæði er ódýrt og gera hallærisleg iðnaðar-
hverfi að stöðunum þar sem gerjunin og blómgunin fer fram. 
Ef miðborgin er undirlögð af túristabúllum og hótelum er 
fundið nýtt hverfi þar sem svigrúm er til að skapa.

Hópurinn á Höfðanum er ekkert einsdæmi, úti um allt 
spretta upp sambærilegir hópar ungs listafólks sem vinnur 
saman þvert á skilgreiningar listgreina. Tjarnarbíó er orðið 
sprúðlandi vettvangur fyrir sköpun og samstarf og nú stendur 
yfir tónlistarhátíðin Reykjavík Midsummer Music sem er 
alfarið framtak Víkings Heiðars Ólafssonar píanóleikara sem, 
eins og hinum listamönnunum, fannst skorta vettvang fyrir 
það sem hann langaði að gera og bjó hann þá bara til sjálfur. 
Lungaskólinn á Seyðisfirði er enn eitt dæmið um þetta viðhorf 
unga fólksins og nær daglega heyrum við af nýjum verkefnum 
og hugmyndum sem drifnar eru áfram af fólki á milli tvítugs 
og þrítugs. Kynslóðinni sem legið hefur undir ámæli fyrir að 
vera veruleikafirrtir tölvuleikjanördar sem liggi uppi á pabba 
og mömmu og taki ekki virkan þátt í samfélaginu. Fátt gæti 
verið nær sanni.

Á meðan þetta unga fólk er önnum kafið við að skapa sér 
vettvang á eigin forsendum og sinna hugðarefnum sínum 
bölsótast eldri kynslóðir út í allt sem nöfnum tjáir að nefna 
en þó aðallega alla þá sem ekki eru sammála þeim í einu og 
öllu. Hin goðsagnakennda ’68 kynslóð sem hingað til hefur 
verið litið á sem tákn uppreisnar gegn ríkjandi hugmyndum 
og ráðandi öflum er að sanna sig sem tuðandi íhaldskynslóð 
sem engu vill breyta. Hún dómínerar alla umræðu um list og 
menningu, og raunar nánast öll svið samfélagsins, með hroka 
besser wissersins sem alltaf hefur rétt fyrir sér og er smátt og 
smátt að verða dragbítur á nýsköpun og ferskar nálganir. Ansi 
dapurleg örlög goðsagnarinnar.

Það er gömul saga og ný að eldri kynslóðir líti þær sem á 
eftir koma hornauga og þyki lítið til þeirra koma en einhvern 
veginn hélt maður samt að uppreisnarseggirnir frá 1968 
myndu ekki detta í þá gryfju í ellinni. Svo lengi lærir sem 
lifir. Eitt má þó ’68 kynslóðin og sporgöngufólk hennar eiga; 
henni hefur tekist að ala upp nýja kynslóð sem virðist fær um 
að hrista af sér klafa kreddna og þröngsýni og fyrir það má 
vissulega hrósa henni. 

Ný kynslóð listamanna haslar sér völl.

Út fyrir ramma

STJÓRNMÁL

Katrín 
Jakobsdóttir
formaður Vinstri-
grænna

➜ Þar sameinast frjálslynt og 
félagshyggjusinnað fólk með 
breiða skírskotun og sterkt 
umboð kjósenda.
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Það hefur lengi vel verið við 
lýði að aðilar sæki út fyrir 
hinn akademíska þanka-
gang og fari að hagnýta 
þekkingu sína á atvinnu-
markaðinum samhliða 
námi. Nú á tíðum, sem og 
áður, stendur laganem-
um til boða að starfa hjá 
hinum ýmsu fyrirtækjum 
og stofnunum í svokallaðri 
námsvist/starfsþjálfun. Það 
fyrir komulag er til þess 
gert að gefa nemendum nasasjón af 
praktík á vinnumarkaðinum og gefa 
nemum færi á að kynnast reynslu-
heimi lögfræðinga.

Í kringum námsvistina hefur verið 
gert regluverk. Í Háskóla Íslands eru 
reglur um námsvist nemenda í fram-
haldsnámi. Getur nemandi hlotið 6 
einingar fyrir vinnu í 160 klukku-
stundir hjá viðurkenndri stofnun eða 
fyrirtæki. Um samskonar regluverk 
er að ræða fyrir Háskólann í Reykja-
vík, þar kemur fram að nemandi geti 
hlotið 7,5 einingar fyrir 150 klukku-
stundir af lögfræðistörfum. Einnig 
segir í reglum Háskólans í Reykja-
vík að starfsnám skuli vera ólaun-
að, slíkt er ekki skilyrði í reglum 
Háskóla Íslands.

Framboði námsvistar hefur vaxið 
fiskur um hrygg en það er í mörg 
horn að líta. Lögfræðistofur og 
stofnanir eru í auknum mæli farn-
ar að sækja í laganema sem ólaunað 
vinnuafl. Þau störf sem unnin eru 
af laganemum í starfsnámi eru oft 
og tíðum útseld til viðskiptavina á 
lögfræðitaxta og eru arðbær fyrir 
fyrirtækið. Stofnanir geta einn-
ig ráðið til sín launalaust nemend-
ur, með sérfræðiþekkingu, til að 

sinna störfum sem annars 
þyrfti að manna með fullu- 
eða hlutastarfi launaðs lög-
fræðings. Hverjir hafa svo 
tök á því að fá nemendur í 
slíka námsvist? Eru ein-
hver takmörk við það hvað 
lögmannsstofa, stofnun, 
fyrirtæki eða jafnvel ein-
staklingur sem er starfandi 
lögmaður geti í reynd ráðið 
marga ólaunaða laganema 
til starfa hjá sér? Hvernig 

er svo hægt að finna út hvort nem-
andinn sé að sinna námsvist í reynd 
eða að starfa í þágu vinnuveitanda, 
launalaust? 

Áhugaverður dómur féll í Banda-
ríkjunum varðandi námsvist í máli 
Alex Footmans og Eric Glatt gegn 
Fox. Dómurinn komst að þeirri 
niðurstöðu í málinu að ekki væri 
heimilt að greiða þeim Alex og Eric 
engin laun fyrir vinnuframlag sitt 
þrátt fyrir að það væri sett upp sem 
starfsnám. Dómurinn tekur meðal 
annars mið af eldri dóm Hæsta-
réttar Bandaríkjanna, Walling gegn 
Portland Terminal Co., og fer í mat 
á því hvað sé námsvist og hvað sé í 
reynd vinnuframlag í þágu vinnu-
veitanda. 

Skýr greinarmunur nauðsyn
Það er áhugavert að skoða þann 
mælikvarða sem kemur fram í 
dómnum og reyna að rýna betur í 
hvað sé ólaunuð vinna og hvað sé 
námsvist. Farið er í sex atriði til 
viðmiðunar. (1) Það er gerð krafa 
um að þrátt fyrir að vinnuveitandi 
útvegi aðstöðu fyrir nemanda þarf 
að vera um að ræða þjálfun sem er 
samskonar og veitt er í akadem-

ísku umhverfi. (2) Reynsla nem-
anda þarf að vera í þágu hans en 
ekki vinnuveitanda. (3) Nemandi á 
ekki að koma í staðinn fyrir venju-
legt starfsfólk eða sinna þess störf-
um heldur starfa undir handleiðslu 
annarra starfsmanna. (4) Vinnuveit-
andi sem veitir námsvist fær engan 
ávinning af starfi nemandans og í 
reynd gæti það þá heldur tafið fyrir 
öðru starfsfólki. (5) Starfsnemi á 
ekki endilega rétt á starfi við lok 
námsvistar og (6) bæði vinnuveit-
andi og nemi vita og gera sér grein 
fyrir því að staðan er ólaunuð. Það 
er ýmislegt sem vert er að skoða í 
þessum málum hérlendis. 

Lýtur námsvist á Íslandi sams-
konar takmörkunum sem skerpa á 
skilunum milli þess að vera launa-
laust starf eða námsvist? Það er afar 
mikilvægt að greina á milli hvað 
sé námsvist og hvað sé launalaust 
vinnuframlag meðal annars vegna 
þess að aflahæfi manna er verndað 
af stjórnarskrá og kjarasamning-
ar gera ráð fyrir lágmarkslaunum. 
Mönnum er almennt ekki heimilt að 
semja um lægri laun en kjarasamn-
ingar kveða á um. Það þarf að vera 
skýr greinamunur á vinnuframlagi 
sem nýtur réttarverndar til launa 
og námsvistar sem er undanþegin 
slíkri launakröfu, eða hvað?

Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Mér hefur alltaf fundist hún svo-
lítið einkennileg þessi setning hjá 
Jóni Trausta: „Ég vil elska mitt 
land.“ Þetta er úr Íslandsvísum 
hans frá árinu 1901 sem tileink-
aðar eru alþingismönnum og hafa 
að geyma heitstrengingar á þeirra 
tíma vísu þegar ættjarðarástin var 
enn saklaus og alltumlykjandi, 
umfaðmandi en ekki útilokandi. 

Þetta hljómar eins og það sé ein-
hverjum vandkvæðum bundið að 
elska landið. Hann vill … en ástin 
á aldrei að vera komin undir vilja 
heldur er þetta kennd sem umlyk-
ur mann nánast án þess að maður 
fái nokkuð við ráðið. Maður elsk-
ar af því að maður elskar. Og það 
er auðvelt að elska Ísland: fjöll-
in, fossana, litlu blómin, lækina, 
vindinn, grænar sveitir, bláan 
himin, litskrúðug þök, hina sér-
stæðu íslensku rýmiskennd sem 
lýsir sér í sundurlausu og agalausu 
skipulagi og skorti á miðju, tungu-
málið, fólkið … Ætli eigi ekki betur 
við mína kynslóð frasinn léttúðugi: 
„Ég fíla svo vel að vera frónari.“

Að vera frónari …
Ísland er ungt. Þjóðin er ung og 
íslensk menning er enn í mótun. 
Íslensk menning er deigla, opið 
svæði en ekki lokað; hún er ekki 
endanleg – skilgreind fyrir fullt 
og allt, hún er ekki liðin undir 
lok. Hvernig eigum við eiginlega 
að hafa þetta: erum við amerísk? 
erum við evrópsk? erum við norð-
urlandaþjóð? erum við ekki kelt-
ar? eða eigum við kannski að vera 
herúlar eða péttar eða einhver slík 
dularfull og exótísk þjóð sem hvarf 
á þjóðflutningatímanum í kjölfar 
hruns Rómaveldis? Enn eru Íslend-
ingar að hugsa sig um. Menning 
okkar er enn að taka við áhrifum 
héðan og þaðan sem ganga svo í 
samband við það sem fyrir er og 
úr verður eitthvað nýtt: hvort sem 
um er að ræða bókmenntir eða 
bátasmíði, arkítektúr, hárgreiðslu, 
tónlist, fimleika, umbreytta bíla 
eða skótísku. Hér er fámenn 
þjóð og blönduð, það munar um 
hvern nýjan einstakling: Sé eitt-
hvað spennandi og lífvænlegt við 
íslenska menningu er það þetta: 
hversu blönduð hún er og hversu 
auðveldlega hún tekur við nýjum 
áhrifum í sífellu og skapar úr þeim 
eitthvað nýtt, eitthvað sitt.

Þetta er innflytjendamenning 
í grunninn og við sem hér búum 
erum komin af landnemum – sold-
ið eins og Ameríkanar, nema mun-
urinn er sá að þegar Ísland byggð-
ist var hér ekki fyrir önnur þjóð 
sem rænd var landi sínu, reisn og 
siðum; landnám Íslands útheimti 
ekki þjóðarmorð heldur bara hitt: 
að fara um með eldi eða kú og gefa 
hverju fjalli nafn, hverjum firði, 
hverjum dal, hverjum hól. 

Þar með er að vísu ekki sagt 
að saga landnámsins sé laus við 
ofbeldi. Saga þjóðarinnar hefst á 
þrælauppreisn, þegar írskir þræl-
ar – „vestmenn“ – drepa Hjör-
leif, fóstbróður Ingólfs, og fara 

út í Vestmannaeyjar, sem æ síðan 
hefur verið kjörlendi hinna upp-
reisnargjörnu hrekkjarlóma. Þræl-
ar Ingólfs, Vífill og Karli, voru líka 
írskir og kaldhæðnir eftir því. 
Þegar þeir fundu öndvegissúlurn-
ar þar sem Reykjavík stendur nú 
sagði Karli: „Til ills fóru vér um 
góð héruð, er vér skulum byggja 
útnes þetta.“

Af þessu fólki erum við komin. 

Í leit að rými
Við skiljum orð Karla þegar við 
lesum þau. Ekki bara orðin, held-
ur getum við tengst hugarfarinu 
þar að baki: þó að rituð séu tveim-
ur og hálfri öld síðar af Ara fróða 
þá getum við þegar við lesum 
þessi orð komist í beint samband 
við hugsanir írsks þræls við upp-
haf fastrar búsetu á Íslandi. Það er 
nokkurs vert. 

Íslendingar koma úr öllum 
áttum. Hingað fluttist í upphafi 
fólk frá Noregi, Írlandi, Suðureyj-
um og Finnlandi, svo að nokkur 
lönd séu nefnd. Og æ síðan hefur 
komið hingað fólk frá öllum deild-
um jarðar, ýmist náð að una sér í 
þessu harðhnjóskulega umhverfi 
eður ei: nú er svo komið að þjóð-
félagið verður ekki rekið með 
góðu móti án þess að njóta krafta 
frá fólki sem kemur hingað í leit 
að vinnu eða staðfestu. Komi þeir 
sem koma vilja, veri þeir sem vera 
vilja, fari þeir sem fara vilja, mér 
og mínum að meinalausu: Þessi orð 
eiga að vera greypt yfir dyrnar á 
svonefndri Útlendingastofnun.

Hin hefðbundna íslenska sögu-
skoðun er sú að hingað hafi upp-
haflega komið fólk til þess að 
sleppa undan ofríki og skattpín-
ingu Haraldar lúfu; það hafi vilj-
að ráða sér sjálft; það hafi leitað 
að rými þar sem það gæti mótað 
sjálft líf sitt. Því ekki það? Þar 
með hljótum við að taka vel þeim 
sem hingað leita. Og þó að hug-
myndin um land, þjóð og tungu 
verði æ langsóttari eigum við sem 
hér búum að geta mæst í ástinni 
á rýminu sem Ísland veitir okkur. 
Íslenskar deilur í þúsund ár: snú-
ast þær ekki alltaf um rými? Hið 
eilífa landamerkjaþjark? Íslensk 
ættjarðarást snýst um rýmið eins 
og við sjáum á rammflóknu gadda-
vírsneti um allar þorpagrundir 
hér; hið eilífa tal Íslendinga um 
„dásamlegt útsýni“ tjáir þrá eftir 
víðáttu, að sjá langt og helst út á 
sjó, hafa tilfinningu fyrir olnboga-
rými. Íslandssagan er leit að rými 
fyrir sig og sína; landlaust fólk að 
hrekjast upp á heiðar í leit að rými 
eftir að stórbændur höfðu komið 
málum svo fyrir að eðlileg þétt-
býlismyndun varð ekki við sjávar-
síðuna.

Af þessu landlausa fólki erum 
við komin. Og hljótum að skilja allt 
landlaust fólk sem hingað kemur 
í leit að rými. Nóg er plássið hér.

„Ég vil elska 
mitt land“

➜ Dómurinn komst að 
þeirri niðurstöðu í málinu 
að ekki væri heimilt að 
greiða þeim Alex og Eric 
engin laun fyrir vinnufram-
lag sitt þrátt fyrir að það 
væri sett upp sem starfsnám. 

Save the Children á Íslandi

➜ Og þó að hugmyndin um 
land, þjóð og tungu verði æ 
langsóttari eigum við sem 
hér búum að geta mæst í 
ástinni á rýminu sem Ísland 
veitir okkur. Íslenskar deilur 
í þúsund ár: snúast þær ekki 
alltaf um rými?

Vinna lögfræðingar frítt, 
námsvist eða launalaus vinna?

Frábærar McCain 
franskar á 5 mínútum

Franskar kartöflur í sérflokki sem þú töfrar fram á 
augabragði. Einföld og fljótleg matreiðsla og algjör 
sæla fyrir bragðlaukana. Prófaðu núna!

KJARAMÁL

Gísli Logi 
Logason
laganemi
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Það er hægt að deila um 
hvort alheimsvæðing sé 
jákvæð framför eða ekki 
en engu að síður er hún 
augljós staðreynd. Helsta 
afleiðing alheimsvæð-
ingarinnar á samfélög er 
óhjákvæmileg blöndun 
kynþátta, trúarbragða og 
ólíkra menningarheima. 
Þetta er það sem almennt 
er kallað fjölmenning. 
Sumir eiga bágt með að 
samþykkja slíka blöndun 
og einblína á neikvæðar hliðar 
hennar. Þeir álíta sig ekki endi-
lega fordómafulla; hafa ekkert á 
móti „þessu fólki“ eða ólíkum við-
horfum og siðum – en eru oftar en 
ekki þeirrar skoðunar að það sem 
er öðruvísi eða ólíkt því sem þeir 
eiga að venjast eigi betur heima 
annarstaðar. Oft eru þessi viðhorf 
skilgreind sem fordómar.

Ég leyfi mér að fullyrða að 
það er sjaldnast hrein illska sem 
liggur að baki slíkum fordómum. 
Ástæðan er miklu frekar skortur á 
skilningi, umburðarlyndi og þekk-
ingu á því sem telst vera öðruvísi. 
Þar að auki er margt sem hefur 
áhrif á þessar skoðanir fólks og 
nægir þar að nefna einhæfar 
staðalmyndir ólíkra menningar- 
og trúarhópa sem birtast okkur í 

fjölmiðlum og vestrænni 
dægurmenningu – þ. á m. 
í kvikmyndum.

Enginn efast um áhrifa-
mátt kvikmyndanna. Hér 
á landi getum við nálg-
ast afþreyingu í hæsta 
gæðaflokki en vert er að 
benda á að íslensk afþrey-
ing er í aðra röndina hálf-
gerð framlenging á vest-
rænni dægurmenningu. 
Það mætti hæglega færa 
fyrir því rök að heimssýn-

in sem birtist í þessu afþreying-
arefni sé einhliða og endurspegli 
ekki þann menningarlega fjöl-
breytileika sem þrífst hérlendis 
(eða bara hvar sem er).

Upplýsandi reynsla 
Við sem störfum hjá Alþjóð-
legri kvikmyndahátíð í Reykja-
vík (RIFF) erum sannfærð um 
að upplifunin við að horfa á þær 
kvikmyndir sem sýndar eru á 
hátíðinni séu oftar en ekki upplýs-
andi og áhrifamikil reynsla sem 
áhorfendur taki með sér út í lífið. 
Kvikmyndahátíðin RIFF hefur þá 
sérstöðu að sameina ólíka menn-
ingarheima og býður gestum 
sínum inn í alþjóðlega veröld sem 
endurspeglar áhugaverðar sögur 
frá fjölbreytilegum og ólíkum 

samfélögum. Þannig viljum við 
meina að hátíðin stuðli á ákveðinn 
hátt að víðsýni og dragi jafnvel úr 
fordómum fyrir því sem kann að 
þykja öðruvísi.

Í fjölmenningarsamfélagi eins 
og því sem er á Íslandi er nauðsyn-
legt að rækta umburðarlyndi og 
skilning gagnvart samborgurum 
sínum. Það er ekki bara skynsam-
legt og réttlátt heldur snýr einn-
ig að grundvallarmannréttindum. 
Við hjá RIFF kvikmyndahátíð 
erum stolt af því að geta miðlað 
ólíkum menningarheimum, við-
horfum og sögum til Íslendinga 
á alþjóðlegum vettvangi. Við von-
umst því til að sjá sem flesta á 
RIFF-hátíðinni í september.

Hvers vegna er RIFF mikilvæg 
fjölmenningarsamfélaginu?

Flest ágreiningsmál vegna 
fasteignaviðskipta eru um 
um galla, bæði hvort fast-
eign sé yfirhöfuð gölluð og 
hvort ágallinn sé þannig 
vaxinn að kaupandi eigi rétt 
á skaðabótum eða afslætti 
af kaupverði fasteignar-
innar. Það er nefnilega ekki 
alltaf þannig að kaupandi 
eigi rétt á afslætti af kaup-
verði fasteignar þó að ágalli 
sé á eigninni.

En hvenær á kaupandi 
gallaðrar fasteignar rétt á 
afslætti eða skaðabótum? Í laga-
legum skilningi er fasteign gölluð 
ef hún stenst almennt séð ekki þær 
kröfur um gæði, búnað og annað 
sem leiðir af lögum um fasteigna-
kaup og kaupsamningi. Þá getur 
fasteign talist gölluð ef hún hentar 
ekki til þeirra afnota sem sambæri-
legar eignir eru venjulega notaðar 
eða til þeirra sérstöku afnota fyrir 
kaupanda sem um var samið.

Þrátt fyrir þetta telst notuð fast-
eign ekki gölluð í hinum lagalega 
skilningi nema ágallinn rýri verð-
mæti fasteignarinnar svo „nokkru 
varði“ eða seljandinn hafi sýnt af 
sér saknæma háttsemi. Sá sem 
kaupir notaða eign borgar minna 
en sá sem kaupir nýja eign og tekur 
þar með á sig áhættu af minniháttar 
ágöllum.

Aldur og ástand skiptir máli
En hvað þýðir að ágalli rýri verð-
mæti fasteignar „svo nokkru 
varði“? Frá því að lögin um fast-
eignakaup tóku gildi fyrir tæpum 
12 árum hafa fallið nokkrir tugir 
dóma í Hæstarétti þar sem reynt 
hefur á þetta. Aldur og ástand fast-
eignar skiptir máli við mat á því 
hvaða kröfur kaupandi getur gert 
til fasteignar. Kaupandi nýrrar 
fasteignar getur gert meiri kröfur 
en kaupandi gamallar fasteignar. 
Sá sem hefur keypt nýlega fasteign 
í góðu ástandi þarf ekki að sætta sig 
við ágalla á fasteign sem kaupandi 

40 ára gamallar fasteignar 
þarf að sætta sig við. 

Af dómum Hæstaréttar 
má ráða að kaupandi nokk-

urra áratuga gamallar fast-
eignar eigi ekki kröfur á seljand-
ann ef það kostar innan við 8-10 
prósent af kaupverði fasteignar-
innar að gera við ágallann. Ef kostn-
aður við lagfæringar er hins vegar 
meiri þá getur kaupandinn átt rétt á 
afslætti af kaupverðinu eða skaða-
bótum úr hendi seljandans. Þá hefur 
Hæstiréttur ítrekað tekið það fram 
í dómum sínum að sá sem kaupir 
nokkurra áratuga gamla fasteign 
megi gera ráð fyrir því að allt sé 
upprunalegt eins og t.d. lagnir, inn-
réttingar og þak nema annað sé sér-
staklega tekið fram við kaup fast-
eignarinnar. 

Þrátt fyrir framangreint getur 
fasteign alltaf talist haldin galla 
(þótt minniháttar sé) ef seljandi 
hefur vanrækt að veita mikilvægar 
upplýsingar við sölu fasteignarinnar 
og það hefur haft áhrif á gerð eða 
efni kaupsamningsins. Vanræksl-
an getur falist í því að veita rangar 
upplýsingar, eða þegja yfir upplýs-
ingum um atriði sem seljandanum 
eru kunn og hann veit eða má vita 
að eðlilegt sé að upplýsa um.

Að síðustu er rétt að nefna að 
kaupandi getur ekki borið fyrir sig 
galla á fasteign sem hann vissi um 
eða hefði átt að vita um. Þetta þýðir 
að kaupandi getur ekki borið fyrir 
sig galla sem hann sá eða mátti sjá 
við skoðun á fasteign og á þar af 
leiðandi ekki rétt á afslætti af kaup-
verði eða skaðabótum vegna þess-
ara galla. 

Hvenær telst notuð 
fasteign gölluð?

Augu manna hafa verið að 
opnast fyrir því að í vind-
inum gæti falist auðlind 
sem nýta má á hagkvæm-
an hátt til raforkuvinnslu. 
Landsvirkjun hefur bent 
á að vindorka gæti orðið 
þriðja stoðin í raforku-
framleiðslu landsmanna 
og tilraunir á Hafinu ofan 
Búrfells lofa góðu.  

Fyrir skemmstu skoð-
aði ég vindorkugarð (eða 
vindlund, sbr. trjálund) í Þrænda-
lögum í Noregi. Hitra (520 km²) er 
ein af stærri eyjum strandlengj-
unnar og þar getur blásið hressi-
lega. Íbúar Hitra eru um 4.200 
talsins og starfa m.a. við laxeldi, 
sem er stórtækt á þessum slóðum. 
Eyjan er þekktur ferðamanna-
staður og fjöldi Þjóðverja kemur 
á sumrin til handfæraveiða líkt og 
vinsælt er hér. Tæplega sex kíló-
metra neðansjávargöng tengja 
síðan eyjuna við fastalandið og 
minna þau ískyggilega á okkar 
Hvalfjarðargöng. 

Fyrir 10 árum voru reistar á 
miðri eyjunni, þar sem hún er 
hæst, 24 vindmyllur með nefhjóli í 
70 metra hæð. Aflgeta hverrar er 
2,3 MW og vindgarðurinn er í um 
300 metra hæð á klapparholtum 
ofan við gisið skóglendi. Raforku-
framleiðslan hefur gengið það vel 
að nú verður stækkað, bætt við 20 
möstrum og heildaraflgetan fer 
í 115 MW. Orkufyrirtækið SAE 

vind sem rekur vindgarð-
inn er í 61% eigu Statkraft 
(hin norska Landsvirkj-
un) og orkufélag á vegum 
sveitarfélaga í S-Noregi á 
afganginn. Hitra er einn 
elsti af 11 sambærilegum 
vindorkugörðum í rekstri 
við sjávarsíðuna, allt frá 
Suður-Noregi og norður 
í Finnmörku. Reynslan 
er það góð að fjölmargir 
nýir vindlundir eru í und-

irbúningi. Fylkisstjórnin í Suður-
Þrændalögum vinnur eftir eigin 
orkustefnu þar sem stefnt er að 
því að vindorkan verði nýtt á fáum, 
en stórum svæðum. Mest á lágum 
fjöllum í 300-400 metra hæð þar 
sem sýnileiki þeirra í umhverfinu 
þykir hvað minnstur. Stefnt er allt 
að 2 TWh í orkuvinnslu með vindi 
í fylkinu árið 2020 og ætla Norð-
menn að vinnslan gæti orðið árlega 
6-8 TWh í heild sinni. Til saman-
burðar er heildarraforkuvinnsla á 
Íslandi 17-18 TWh á ári um þessar 
mundir  

Hár framleiðslukostnaður 
Fjárfesting við fjölgun vindraf-
stöðva á Hitra ásamt tengingum 
við flutningsnetið er áætluð um 
760 millj. NOK. Það samsvarar 
um 250 millj. ÍKR á hvert uppsett 
MW vindorku. SAE vind áætlar að 
framleiðslukostnaður sé um 10 til 
11 ÍKR á kWh (0,53-0.58 NOK). Ég 
er nokkuð viss um að á íslenskan 

mælikvarða þykir það frekar hátt.
En engar framkvæmdir eru án 

umhverfisáhrifa. Á Hitra hefur 
verið fylgst náið með fugladauða 
og þjálfaðir hundar látnir leita 
reglulega. Stofn rjúpu er sterkur, 
enda blasti við þróttmikið lyng-
lendi hvar sem farið var um eyj-
una. Starfsemin virðist ekki trufla 
rjúpuna, en hins vegar hafa í allt 5 
hafernir fundist örendir í grennd 
við vindmyllurnar. Jarðvegsrask 
er lítið sé rétt staðið að málum og 
vindmyllur eru fjarlægðar eftir að 
þær hafa lokið hlutverki sínu. Nýt-
ing vindorku er vistvæn í öllu til-
liti og rétt eins og vatnsorka losar 
hún ekki gróðurhúsalofttegundir.

Í annarri grein verður fjallað um 
möguleika á vindorku hér á landi. 
Bæði mikil tækifæri sem bíða 
okkar og þær takmarkanir sem 
fylgja breytilegum vindinum og 
samkeppnisforskoti vatnsorku og 
einnig jarðvarma.

Mikil aukning vindorku í Noregi

Nýverið birtist í dagblöð-
unum auglýsing frá sveit-
arfélaginu Hornafirði um 
að laus væru til umsókn-
ar leyfi til nýtingar á 
landsvæði í Fjallsárlóni 
(NB: í Fjallsárlóni, ekki 
við Fjallsárlón).

Fyrir þá sem ekki til 
þekkja er Fjallsárlón 
nokkru vestan við Jökul-
lón á Breiðamerkursandi, 
en miklu minna umleikis. 
Nálægð skriðjökulsins og 
fegurð og friðsæld svæðisins gerir 
það eina af vel geymdum perlum 
í náttúru Íslands. Í samanburði 
við Breiðamerkurlón má segja að 
umferð við Fjallsárlón sé hverf-
andi lítil þrátt fyrir gott aðgengi.

Nú virðist sem fyrir-
ætlanir séu uppi um að 
fækka perlum í náttúru 
íslands um eina með því 
að „túristavæða“ Fjalls-
árlón. Koma fyrir þjón-
ustuhúsi og salernisað-
stöðu, og í framhaldi af 
því væntanlega að fara að 
gera út á lónið í einni eða 
annarri mynd. Sjálfsagt 
ekki hávaðalaust.

Ef erlendum ferðamönn-
um mun halda áfram að 

fjölga eins og undanfarið verð-
ur eðlilega að fara að vinna að 
skipulagningu dreifingar þeirra 
um okkar tiltölulega litla land og 
brydda upp á nýrri afþreyingu 
sem jafnar fjölda þeirra á landinu 

bæði í tíma og í rúmi. En það getur 
varla verið nauðsynlegt að fórna 
hverju náttúruvéinu á fætur öðru 
til þess að það gangi upp.

Mér er spurn: Má ekki þetta 
auga náttúrunnar, Fjallsárlón, fá 
að vera óraskað og njóta friðsæld-
arinnar sem það hefur áskapað 
sér? Er þessum mönnum ekkert 
heilagt?

Fjallsárlón

Ertu alltaf með áhyggjur 
af því að öðrum líði vel, að 
þeir verði ekki reiðir eða 
fari í fýlu? Ertu meira í að 
láta drauma annarra ræt-
ast en þína eigin? Heldurðu 
að þú verðir hamingjusöm 
ef þú hjálpar öðrum að 
hætta að drekka, reykja 
eða líða illa? 

Sumir eru snillingar í að 
geta sér til um þarfir fólks 
og leggja sig í líma við að 
uppfylla þær. Þeir álíta sig 
jafnvel ábyrga fyrir gjörð-
um annarra og hegðun, þörfum 
þeirra og vali, vellíðan eða skorti 
á vellíðan. Ef hjálp þeirra er ekki 
metin verða þeir sárir og finnst 
aðrir vanþakklátir. Svo verða þeir 
líka sárir að enginn skuli gera það 
sama fyrir þá. Samt fyllast þeir 
hræðilegri sektarkennd ef einhver 
réttir þeim hjálparhönd.  

Þetta fólk segir já þótt það vilji 
frekar segja nei og fyllist svo pirr-
ingi yfir að hafa allt of mikið að 
gera. Orðið nei er ekki til í orða-
forðanum, nema helst til að neita 
sjálfum sér um eitthvað. Ef aðrir 
eru ekki nógu snöggir að sinna 
sínum verkefnum, gerir hinn með-
virki það og fyllist gremju yfir að 
þurfa alltaf að gera allt.

Vanvirkt heimili
Meðvirkni er þegar okkur finnst 
við ekki eiga rétt á því að hafa 
grunnþarfir og langanir og að 
þarfir og langanir annarra skipta 
meira máli en okkar eigin. Flest-
ir halda að meðvirkni sé bundin 
við óhóflega drykkju eða ofbeldi 

á heimili, en í raun teng-
ist hún miklu frekar van-
virkum aðstæðum í æsku. 
Heimili er vanvirkt ef ekki 
má sýna reiði og gremju, 
ef vonbrigði eru falin með 
Pollýönnuviðhorfi og kvíði 
og ótti bældir niður.

Meðvirkir hugsa um 
allt sem þeir ættu að 
gera og það er langur 
listi því þeir eru svo dug-
legir að taka að sér verk-
efni og fullir ábyrgð-
arkenndar. En listinn 

virkar svo yfirþyrmandi að þeir 
fyllast verkstoli og missa fram-
kvæmdaþrekið. Þeir skammast 
sín fyrir letina og fyrir sjálfa 
sig. Þeir eru sannfærðir um að 
þeir séu ekki nógu góðir og eru 
sífellt að brjóta sjálfa sig niður 
með neikvæðum hugsunum. Svo 
fyrtast þeir við ef einhver dirfist 
að gagnrýna þá. Þeir fara í vörn 
eða reiðast og telja sig alltaf hafa 
á réttu að standa. Þeir eiga erf-
itt með að taka hrósi en samt eru 
þeir vonsviknir yfir að fá aldrei 
viðurkenningu fyrir allt sem þeir 
gera fyrir aðra.

Meðvirkni er í stuttu máli lágt 
sjálfsmat og getuleysi til að standa 
með sjálfum sér. Meðvirkni er því 
ekki sjúkdómur heldur lærð hegð-
un, samskiptamunstur, hugsunar-
háttur og viðhorf. Þegar fólk gerir 
sér grein fyrir meðvirkni er hægt 
að vinna bug á henni. Með því að 
vinna í gömlu tilfinningunum og 
hleypa þeim upp á yfirborðið má 
sleppa skelinni og leyfa okkur 
sjálfum að koma í ljós. 

Hver er aðal-
persónan í lífi  þínu?

FASTEIGNIR

Hildur Ýr 
Viðarsdóttir
héraðsdómslög-
maður og stundaken-
nari við lagadeild HÍ

➜ Frá því að lögin 
um fasteignakaup 
tóku gildi fyrir tæpum 
12 árum hafa fallið 
nokkrir tugir dóma í 
Hæstarétti.

SAMFÉLAG

Hildur 
Þórðardóttir
þjóðfræðingur, 
rithöfundur og 
heilari

SAMFÉLAG

Ottó Tynes
heimspekingur og 
markaðsstjóri RIFF

➜ Hér á landi getum við 
nálgast afþreyingu í hæsta 
gæðafl okki en vert er að 
benda á að íslensk afþreying 
er í aðra röndina hálfgerð 
framlenging á vestrænni 
dægurmenningu.

VINDORKA

Einar 
Sveinbjörnsson
veðurfræðingur

➜ Á Hitra hefur verið fylgst 
náið með fugladauða og 
þjálfaðir hundar látnir leita 
reglulega. Stofn rjúpu er 
sterkur, enda blasti við þrótt-
mikið lynglendi hvar sem 
farið var um eyjuna. 

NÁTTÚRUVERND

Jón Baldur 
Þorbjörnsson
leiðsögumaður og 
frkvstj. Isafold Travel

➜ Nú virðist sem fyrirætl-
anir séu uppi um að fækka 
perlum í náttúru íslands um 
eina með því að „túrista-
væða“ Fjallsárlón.
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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
LINN
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*
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Nissan hraðhleðslu-
stöðvarnar eru settar upp 
í samstarfi við ON
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

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

TRÚMANN KRISTIANSEN
áður skólastjóri á Hvolsvelli  

og í Hveragerði,

andaðist á dvalarheimili Hrafnistu  
í Hafnarfirði 31. maí. Útför hans fer  
fram frá Kópavogskirkju mánudaginn  
16. júní nk. kl. 15.00. 

Birna Frímannsdóttir
Matthías Már Kristiansen          Heidi Strand
Ragnheiður Kristiansen
Málfríður Klara Kristiansen   Sigurður Reynir Gíslason
Kolbrún Kristiansen 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

SIGURÐUR HÓLM GESTSSON
fv. brunavörður,

Merkigili 12, Akureyri,

lést föstudaginn 6. júní. Útför hans fer fram 
frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn 19. júní kl. 
13.30. Þeim sem vildu minnast hans er bent 
á að láta Dvalarheimilið Hlíð á Akureyri njóta þess. 

Sigríður Margrét Sigurðardóttir  Reynir Björnsson
Lísa Björk Sigurðardóttir
Hallfríður Dóra Sigurðardóttir  Jón Þór Árnason
afa- og langafabörn.

Elskuleg systir okkar,

KRISTÍN ÁRNÝ ALBERTSDÓTTIR, 
STÍNA

áður til heimilis að Selvogsgötu 10, 
Hafnarfirði,

lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi 6. júní. 
Hún verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju 
miðvikudaginn 18. júní kl. 13.00.

Ingveldur Albertsdóttir
Ólafía Albertsdóttir
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Ísleifeifuur Jónssoon n 
útffararstjóri

FFFFrFrFrFríFríFríFríFFFrF mamann Andrésson
útfútfararþjónusta

Þorsteeinninn ElElíssís on
útfarararþjrþjónuón sta

JóJón G. Bjarrnasoason n
útfararþjónnustas

Guððmundur BaBaldvldvinsinssonnnnn 
útffararþjónuustasta

HHHHuHugHugHuHu rúnrú  Jónsdóttir
útfútfaararþjónusta

Elllertert Ingasason
útfarararþjþjónustasta

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

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

KJARTAN JÓHANNES ÞORGEIRSSON 
Álfaskeiði 83, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu 8. júní. Útför hans fer fram 
frá Hafnarfjarðarkirkju, föstudaginn 20. júní 
kl. 15.00. Þeir sem vilja minnast hans  láti 
Sjálfsbjörgu eða Karítas njóta þess. 

Sólborg Guðmundsdóttir
Guðmundur Kjartansson    Auður Anna Pedersen
Sigríður Kjartansdóttir      Lars Landgren
Valur Geir Kjartansson Viktoría S. Ámundadóttir
Þorgeir Jóhannes Kjartansson   Anna Katrín Eiríksdóttir
afa- og langafabörn.

Elsta starfandi prentsmiðja landsins er 
Ísafoldarprentsmiðja en stofndagur hennar 
er miðaður við að 16. júní 1877 var prentað 
fyrsta eintakið af blaðinu Ísafold sem prent-
smiðjunni var komið á fót til að prenta. Prent-
smiðjan var sett upp á heimili Björns Jónsson-
ar, stofnanda blaðsins Ísafoldar, en prentvélin 
í þessari nýju prentsmiðju var svokölluð 
handpressa, þótt hraðpressur væru þá orðnar 
algengar í útlöndum. Prentlistin hafði heldur 
ekki náð langt hér á landi á þessum tíma, sem 
sést best á því að öll prentsmiðjan rúmaðist í 
einni stofu á heimili Björns. Fljótlega varð þó 
ljóst að auka þurfti afköst prentsmiðjunnar og 
sumarið 1879 var keypt hraðpressa. Í almanaki 
Þjóðvinafélagsins kemur fram að pressan hafi 
komið með póstskipinu Phönix og hafi jafn-
framt verið fyrsta hraðpressan á Íslandi. Sú var 
knúin með handafli en henni var snúið með 

stóru hjóli og gátu tveir efldir menn snúið 600 
örkum á klukkustund. Árið 1886 var prent-
smiðjan flutt í svonefnt Lambertesenhús í 
Austurstræti 8. Sama ár keypti Björn Jónsson 
prentsmiðju Einars Þórðarsonar sem keypt 
hafði rekstur Landsprentsmiðjunnar árið 1876. 
Með þessu var Ísafold orðinn arftaki tveggja 
af elstu prentsmiðjum landsins. Seinna flutti 
prentsmiðjan í bætt húsakynni að Þingholts-
stræti 5 og á 100 ára afmæli Ísafoldar árið 
1977 störfuðu 40 manns við prentsmiðjuna. 
Nýir eigendur komu að rekstrinum árið 
1982 og var prentsmiðjan flutt í Þverholt 9 
og Brautarholt 1. Í byrjun árs 2001 var farið 
að þrengja að starfsemi prentsmiðjunnar í 
Þverholtinu og var hún því flutt í Molduhraun 
í Garðabæ. Vorið 2006 var síðan Ísafoldar-
prentsmiðja flutt endanlega í nýtt húsnæði að 
Suðurhrauni 1 þar sem hún er nú.

ÞETTA GERÐIST: 16. JÚNÍ 1877

Ísafoldarprentsmiðja sett á fót

MIKLAR FRAMFARIR 
 Prentvélar Ísafoldar eru talsvert 
betri í dag en þær handknúnu 
sem notaðar voru í byrjun.

„Þetta er minningarsjóður sem var stofnað-
ur fyrir átta árum,“ segir Einar Jóhannesson 
klarínettuleikari sem heldur tónleikaröðina 
Þriðjudagskvöld í Þingvallakirkju í minningu 
móðursystur sinnar sem var Þingvellingur 
frá Kárastöðum. „Hún hafði verið organisti 
þegar hún var ung kona í Þingvallakirkju,“ 
segir Einar. „Þegar hún lést 2004 þá voru ein-
hverjir aurar eftir sem var óráðstafað og þá 
kom upp sú hugmynd að stofna minningar-
sjóð til að efla tónlist við Þingvallakirkju.“ 
Þetta er í áttunda skipti sem tónleikaröðin er 
haldin og segir Einar alltaf hafa verið líflega 
stemningu á tónleikunum þrátt fyrir hversu 
lítil kirkjan sé. „Hún tekur svona fimmtíu 

manns í sæti og það getur verið vandasamt 
að koma tónlistarmanninum fyrir,“ segir 
Einar og hlær. „Þetta er vanalega einleikari 
eða í mesta lagi fjórir uppi við altarið í hvert 
skipti,“ segir Einar en á 17. júní eru aðrir tón-
leikar í tónleikaröðinni og er það fiðluleik-
arinn Rut Ingólfsdóttir sem mun standa ein 
og leika verk eftir Jón Leifs, Béla Bartók og 
Johann Sebastian Bach. Rut er sem kunnugt 
er einn öflugasti tónlistarmaður Íslendinga 
og hefur verið virk í íslensku tónlistarlífi, 
ekki síst með starfi sínu með Kammersveit 
Reykjavíkur. Aðgangur er ókeypis og hefj-
ast tónleikarnir annað kvöld klukkan 20.00.
 baldvin@frettabladid.is

Troðfylla Þingvallakirkju
Einar Jóhannesson stendur fyrir tónleikaröðinni Þriðjudagskvöld í Þingvallakirkju 
en þetta er sjöunda árið í röð sem tónlistarlífi ð er efl t við kirkjuna.

GÖMUL FEGURÐ  Þingvallakirkja þykir ein fallegasta kirkja á Íslandi.

  Hún tekur 
svona fimmtíu 

manns í sæti og það 
getur verið vanda-

samt að koma 
tónlistarmanninum 

fyrir.



MEÐ SILKIMJÚKA 
FÆTUR Bára er ánægð 
með IROHA-fótameð-
ferðarsokkana sem hún 
prófaði á dögunum. 
Fætur hennar eru nú 
silkimjúkir og lausir við 
allt sigg og hart skinn. 
 MYND/GVA

IROHA er með fjölbreytt úrval maska 
fyrir andlit, hendur og fætur. IROHA-
fótameðferðarsokkarnir hjálpa til við 

að mýkja fætur. Þeir losa sigg og hart 
skinn með því að flýta fyrir náttúrulegu 
ferli endurnýjunar húðarinnar. 

Bára Ragnhildardóttir prófaði IROHA-
meðferðarsokkana þegar hún ákvað að 
gera vel við sjálfa sig og hafa dekurkvöld 

eftir törn í skóla nú í vor. „Ég hafði heyrt 
frábæra hluti um sokkana og ákvað þess 
vegna að prófa. Fótameðferðarsokkarnir 
virka þannig að þeir eru hafðir á fótunum 
í 90-120 mínútur, fæturnir eru svo skol-
aðir á eftir og fjórum til sjö dögum síðar 
hefur húðin endurnýjað sig. Allt það sem 
maður vill ekki sýna öðrum, óaðlaðandi 
sigg, þurr og hörð húð, hefur dottið af 
og húðfrumurnar hafa endurnýjað sig. 
Ég er líka hrifin af því að fótamaskinn og 
IROHA-vörurnar eru án parabena.“

Bára segir maskann hafa virkað ótrú-
lega vel og finnur alveg sérstakan mun 
á hælunum þar sem allt harða skinnið 
er dottið af. „Núna er ég með silkimjúka 
fætur, tilbúin í sandalana fyrir sumarið. 
Eftir að ég prófaði sjálf ákvað ég að gefa 
manninum mínum par af sokkunum. 
Árangurinn var jafnvel enn meiri þegar 
hann prófaði þá enda með þessa hefð-
bundnu „fótboltafætur“ sem þurfa oft 
góða fótaumhirðu. Ég er mjög ánægð 
með IROHA-vörurnar og fer nú í það að 
prófa enn fleiri maska frá þeim.“

IROHA-fótameðferðasokkarnir fást í 
apótekum og Hagkaup.

SILKIMJÚKIR FÆTUR
HALLDÓR JÓNSSON EHF KYNNIR  Fótameðferðarsokkarnir frá IROHA losa 
hart skinn og sigg af fótum og gera þá silkimjúka og tilbúna fyrir sumarið.

ÚTSÖLU-
STAÐIR
IROHA-fótameð-
ferðarsokkarnir 
fást í apótekum 
og Hagkaup.

HELGI BJÖRNS OG REIÐMENN VINDANNA
Stórtónleikar verða í kvöld kl. 20 í Eldborg, Hörpu, með Helga 

Björns og Reiðmönnum vindanna sem eiga sér fjölda aðdáenda. 
Helgi hefur frískað upp á gamla gimsteina sem sungnir 

hafa verið í áratugi. Sérstakir gestir verða Hilmir Snær, 
Jói Sig og Örn Árna og meðlimir úr hljómsveitinni Buff. 



FÓLK|HEIMILI

Dezeen.com fjallaði um 
Brynju og Skjöld í vikunni 
sem leið. Það fylgdi því 

talsverð athygli og eftirspurn, 
sem er gaman. Við héldum að 
verkefnið væri bara búið eftir 
sýninguna í vor en svo er ekki,“ 
segir Hjörtur Matthías Skúlason, 
einn þriggja í hönnunarteyminu 
Hlutagerðinni sem frumsýndi sín-
ar fyrstu vörur í vor, tehetturnar 
Brynju og Skjöld.

„Við fengum boð um að taka 
þátt í sýningunni Teaser í Sparki 
sem AttiKatti stýrði á Hönnunar-
Mars í vor. Þetta var fyrsta stóra 
verkefnið okkar en við áttum 
að vinna út frá orðinu tehetta. 
Mokkaskinn hefur haldið hita á 
íslensku þjóðinni gegnum ald-
irnar og við útfærðum tehettuna 
í mokkaskinn. Við nýttum okkur 
gamlar aðferðir sem stríðsmenn 
í fornöld notuðu til að gera sér 
brynjur úr skinnum. Skinnin eru 
sniðin til og þeim síðan dýft í 
sjóðandi vatn. Þá herpist skinnið 
saman og mótast utan um hlut-
inn. Tekatlarnir samanstóðu svo 
af samtíningi, við vildum nota 
það sem til er en klæða í okkar 
búning,“ segir Hjörtur.

Hlutagerðin er því að hasla sér 
völl á hönnunarsenunni og segir 
Hjörtur spennandi verkefni fram 
undan. Þau þrjú sjái styrk í því 
að sameina krafta sína. 

„Við Elín lærðum vöruhönnun 
saman í LHÍ og fengum svo til 
liðs við okkur Hrönn Snæbjörns-
dóttur en hún er master í menn-
ingarmiðlun. Við sáum að við 
stæðum betur að vígi saman en 
eitt og eitt. Hlutagerðin mun taka 
sér ýmisleg verkefni fyrir hendur, 
við munum gera allt frá því að 
hanna hluti upp í að standa fyrir 
uppákomum. Það eru spennandi 
tímar fram undan.“

Nánar má forvitnast um Hluta-
gerðina á Facebook og á hluta-
gerdin.is.

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

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

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

HLUTAGERÐIN Hrönn Snæbjörnsdóttir, Elín Bríta og Hjörtur Matthías Skúlason skipa 
hönnunarteymið Hlutagerðina.  MYND/HLUTAGERÐIN

FORN AÐFERÐ Skinnið er sniðið til 
og svo dýft í sjóðandi vatn. Við það 
skreppur skinnið saman og mótast utan 
um hlutinn. 
 MYND/HLUTAGERÐIN

TEHETTA Brynja og Skjöldur er fyrsta 
vörulína Hlutagerðarinnar, tehettur úr 
íslensku lambsskinni. Línan vakti athygli 
hönnunarvefsins Dezeen.com í vikunni 
sem leið. MYND/HLUTAGERÐIN

MOKKASKINNIÐ 
HELDUR HEITU
ÍSLENSK HÖNNUN  Hlutagerðin er nýtt íslenskt hönnunarteymi sem vakið 
hefur athygli fyrir fyrstu vörulínu sína, tehettur úr lambsskinni. 

Svíar hafa verið hvað vinveittastir Íslend-
ingum þegar kemur að hönnun. Hluti af 
verkunum á sýningunni eru íslensk hús-

gögn sem framleidd eru í Svíþjóð,“ segir Harpa 
Þórsdóttir, forstöðumaður Hönnunarsafns Ís-

lands, en safnið stendur 
fyrir sýningunni Ísland – 
Svíþjóð í Norræna húsinu 
og Hannesarholti dagana 

17. til 22. júní.

 Tilefni sýningarinnar er 
koma Viktoríu krónprins-
essu hingað til lands.

Þeir hönnuðir sem 
eiga verk á sýningunni 
í Norræna húsinu eru 
Sigurður Gústafsson, en 

hann vinnur með fyrir-
tækinu Källemo, Sigríður 

Heimisdóttir, með IKEA, 
Katrín Ólína Pétursdóttir 
og Michael Young en fyrir-
tækið Swedese framleiðir 
Tréð, fatahengi eftir þau, 

og Chuck Mack en fyrirtækið Design House 
Stockholm framleiðir borðið Arco Desk.

Þá verða einnig sýndir munir úr „Sænsku glergjöf-
inni“ sem Karl Gústaf Svíakonungur afhenti Hönnun-
arsafni Íslands til varðveislu í heimsókn sinni hingað 
til lands fyrir tíu árum. Glermunirnir verða sýndir 
bæði í Hannesarholti og í Norræna húsinu. 

SÆNSKT SAMSTARF
SÝNING  Hönnunarsafn Íslands stendur fyrir sýningu á húsgögnum eftir ís-
lenska hönnuði, framleiddum í Svíþjóð, í Norræna húsinu og í Hannesarholti. 
Tilefnið er heimsókn Viktoríu krónprinsessu.

VATNAJÖKULL Glervasi 
eftir sænska glerlistamann-
inn Monicu Backström, 
gerður árið 2003.

CHUCK MACK Íslenski hönnuðurinn Chuck Mack hefur bæst í 
hóp þeirra sem vinna með framleiðendum í Svíþjóð. Borðið Arco 
Desk er framleitt af Design House Stockholm. MYND/CHUCK MACK

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

ÉG MÓTA
BODY
FIRMING
Ég viðheld teygjanleika húðarinnar. Byrjaðu 
bara á að bera mig reglulega á líkamann og þú 
helst flott og fitt. Frábært krem með góðum 
innihaldsefnum eins og Elastín, Kollagen og 
Pomegranate.

Made in Italy
www.master-line.eu

Fæst í apótekum og Hagkaup
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MÁNUDAGUR  16. JÚNÍ 2014 Kynningarblað Fundir, ráðstefnur, stólar, borð, möppur, prentarar.

Fyrirtækjasvið A4 sérhæfir 
sig í lausnum fyrir fundar-
herbergi og ráðstefnusali. 

„Við bjóðum allt sem þarf fyrir 
fundinn eða ráðstefnuna, allt 
frá f letti- og tússtöflum til gagn-
virkra lausna fyrir snertiskjái og 
spjaldtölvur,“ segir Jóhann Más-
son, framkvæmdastjóri hjá A4. 

„Þessa dagana erum við að 
kynna fyrir fyrirtækjum tíma-
mótalausn sem byggir á nýjum 
Clervertouch-snertiskjáum frá 
Sahara. Með skjánum f ylgir 
hugbúnaðarlausn og app fyrir 
snjalltæki sem gerir raunveru-
lega gagnvirkni að veruleika. 
Skjáirnir sem eru með gljálaust 
gler og háskerpu-upplausn eru 
með nýrri snertitækni sem gerir 
mögulegt fyrir marga notendur 
að vinna á skjánum í einu. Eins er 
hægt með appi fyrir Android og 
Apple að virkja alla aðila fundar 
á einfaldan hátt.“

Cleverlynx-hugbúnaðurinn 
sem fylgir Clevertouch-skján-

um gerir notendum kleift að 
sækja skjöl eins og til dæmis 
Excel, Word eða Powerpoint og 
vinna með þau á snertiskjánum. 
„Með hugbúnaðinum er auðvelt 
að bæta inn skýringum á skjöl-
in með penna, pensli, áherslu-
penna og svæðafyllingu. Hægt 
er að vista skjölin með breyting-
unum til notkunar síðar.“

Jóhann nefnir líka að gagn-
virkur hluti lausnarinnar bygg-
ir á Displaynote-hugbúnaðin-
um sem gerir notendum kleift að 
stýra snertiskjá með spjaldtölvu 
eða snjallsíma. „Hægt er að fá 
leyfi fyrir ótakmörkuðum fjölda 
notenda snjalltækja sem tengjast 
yfir þráðlaust net eða skýið. Not-
endur geta sótt efni sem verið er 
að kynna, bætt inn skýringum og 
athugasemdum með möguleika á 
að deila með öðrum notendum.“

Lausnirnar sem A4 býður fyrir 
fundi og ráðstefnur eru tíma-
mótalausnir sem virkja alla aðila 
á fundum og kynningum.

Snertu framtíðina með nýrri tækni
A4 er með allan búnað fyrir fundarherbergi og ráðstefnusali. Fyrirtækið kynnir nú tímamótalausn sem byggir á nýjum snertiskjám 
sem gerir mörgum notendum kleift að vinna á skjánum í einu. Lausnirnar sem A4 býður virkja alla aðila á fundum og kynningum 
þar sem gagnvirkni verður að veruleika. 

Clevertouch-skjárinn gerir notendum kleift að sækja skjöl og bæta inn á þau skýringum. 

Jóhann Másson og félagar hjá A4 bjóða allt sem þarf fyrir fundinn eða ráðstefnuna. MYND/GVA
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Pláss: 
Með góðu skipulagi geta smæstu skúmaskot og kompur orðið að rúm-
góðu vinnuplássi. Fjárfestu í hillum, staflaðu upp, merktu snúrur, not-
aðu veggpláss og skipuleggðu rýmið með tilliti til vinnunnar sem á að 
fara þar fram.

Pappírstætari: 
Ef þú sýslar með viðkvæmar upplýsingar viðskiptavina er tætarinn 
nauðsynlegt tól. Ekki mega finnast bankanúmer og kennitölur í heim-
ilistunnunni. 

Stóll: 
Langar setur við skrifborð gera engum gott. Ef vinnan krefst mikill-
ar setu er ráð að velja góðan stól sem hægt er að stilla á allan mögu-
legan máta.

Prentari: 
Í okkar rafræna nútíma þarf merkilega oft að prenta eitthvað út. Lita-
prentari þyrfti að vera til á heimaskrifstofunni.

Tölva: 
Nauðsynlegt er að komast á internetið, jafnvel þótt vinnan heima felist 
ekki beinlínis í tölvuvinnu. 

Pappírstætari, prentari og pláss
Fimm atriði sem nauðsynlegt þykir að séu fyrir hendi á heimaskrifstofunni, samkvæmt howstuffworks.com.

Skipuleggðu rýmið með tilliti til þeirrar vinnu sem á að fara þar fram. Kannski á pappírs-
tætarinn ekki alltaf við. NORDIC PHOTOS/GETTY

Varast skal að henda gögnum sem innihalda viðkvæmar upplýsingar í 
heimilistunnuna. Pappírstætari er málið.

Góður stóll er eitt af því sem nauðsynlegt 
þykir á heimaskrifstofuna. Garðstóll er því 
kannski ekki hentugur, þó hann fari vel 
við.  NORIDC PHOTOS/GETTY

Smæstu kompur geta orðið að góðu vinnurými ef hverjum 
hlut er fundinn staður. NORDIC PHOTOS/GETTY

Með góðu skipulagi má koma sér upp góðri heimaskrifstofu.

Hjúkrunarfræðingurinn Elva Björk Ragnarsdóttir heldur úti heimilisblogginu Verkefni vikunnar. Hún er í 
meira lagi handlagin og gerir meðal annars upp gömul húsgögn, föndrar, prjónar, saumar, breytir og bætir. 
Afraksturinn fer inn á síðuna vikulega.
Nýjasta innleggið er heimagert pennastatíf sem hún segir taka nákvæmlega 16 mínútur og 40 sekúndur að 
gera ef allur efniviðurinn er fyrir hendi. Það sem þarf er límbyssa, áldós, trélitir/blýantar og málningarsprey. 
Byrjað er á að líma litina utan um dósina með límbyssunni. Næst er statífið spreyjað. Gripurinn er svo látinn 
þorna og fylltur af pennum og blýöntum.
Sjá nánar á http://verkefnivikunnar.blogspot.com/

Heimagert pennastatíf
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

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

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

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

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

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU



FASTEIGNIR.IS
16. JÚNÍ 201424. TBL.

Höfuðborg fasteignasala hefur 
til sölu tvílyft 273 fm einbýli 
með aukaíbúð og 35 fm bílskúr 
við Hlíðarveg í Kópavogi.

Húsið er á grónum stað í suður-
hlíðum Kópavogs. Komið er inn á 
efri hæð í forstofu með náttúru-
steini á gólfi. Inn af henni er gesta-
salerni. Á hæðinni er falleg L-laga 
stofa og borðstofa með útgangi út 
á svalir í vestur. Eldhúsið er með 
ljósri innréttingu. Þvottahús er inn 
af eldhúsinu.

Þrjú svefnherbergi eru á hæð-
inni en möguleiki er á að hafa þau 
fimm þar sem eitt herbergi er nýtt 
sem fataherbergi. 

Baðherbergið er með nuddbað-
keri, sturtuklefa, innréttingu, 
handklæðaofni og glugga. 

Á neðri hæð er sér inngangur 
með forstofuherbergi og innan-
gengt í bílskúr. Þar er líka kyndi-
klefi sem nýtist sem ágætis 
geymslurými.

Íbúðin á neðri hæð er um 

þriggja herbergja og er 85 fer-
metrar. Þar eru tvö svefnher-
bergi, stofa, eldhús, þvottaher-
bergi og geymsla. Baðherbergi er 
með sturtu. Gólfefni eru að mestu 
parket og flísar.

Bílskúrinn er 35 fm með hita, 
rafmagni og rennandi vatni, inn 

af bílskúr er góð geymsla. 
Lóðin er frágengin með mörg-

um bílastæðum, góðri verönd með 
skjólveggjum og heitum potti.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Albert í s: 821-0626 og 
albert@hofudborg.is

Einbýli með aukaíbúð

Lóðin er frágengin með góðri verönd, skjól veggjum og heitum potti.

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

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

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

Opið hús mánudaginn 16.júní frá 18:00 til 18:30

Opið hús miðvikudag. 18 júní milli kl. 18.00 – 19.00.

Sóltún 5 -íbúð 06-03

Birkihlíð 7 

Í einkasölu glæsileg 3ja herb. 102,7 fm íbúð á 6-hæð, ásamt bílastæði í lokuðu 
bílastæðahúsi, í fallegu húsi við Sóltún í Reykjavík. Tvö herbergi fallegt eldhús 
og bað, rúmgóð stofa, gott útsýni. Verð 42,9 milj. 
Uppl. veitir Heiðar s:693-3356 eða á heidar@valholl.is
 

Húsið er staðsett á frábærum stað í suðurhlíð.  Fallegt útsýni. 205 fm  
endaraðhús á 2 hæðum, ásamt ca. 75 fm kjallara sem er með rafmagni  
og hita og steyptu gólfi. Innbyggður bílskúr. 4 svefnherbergi. 2 baðherb.  
Parket og flísar. Verð 64.5 millj. 
Getur losnað nær strax.  
Bárður verður á staðnum  
s: 896-5221.  
Komið og skoðið, allir velkomnir.  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Fálkagata 8 - 107 Reykjavík 

 
Mjög falleg og mikið endurbætt 56,0 m2 2-3ja 
herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í 
þríbýlishúsi. V. 24,7 m.

Háberg 3 - 111 Reykjavík  

 
Falleg 91 m2 3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi á jarðhæð. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, forstofu, eldhús 
og stofu. V. 24,9 m.

Þrastarhöfði 6, íbúð 304 - 270 Mos.

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

Enni - 116 Kjalarnes 

 
Enni sem er 179,6 m2 einbýlishús á 6,9 hekt- 
ara eignarlóð á Kjalarnesi. Eignin stendur á 
landspildu úr landi Móa á Kjalarnesi og nær 
um það bil frá þjóðvegi niður að sjó. Fallegt 
útsýni til sjávar og fjalla. V. 45,0 m.

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá Laus strax

Falleg 98,2 m2 4ra herbergja íbúð á 
1. hæð við Hraunbæ 86 í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
forstofugang, baðherbergi, eldhús, 
stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir 
sérgeymsla í kjallara. V. 25,5 m.

Hraunbær 86 -110 Reykjavík  

104,9 m2 verslunnarhúsnæði á 
jarðhæð við Bankastræti 14 í Reykjavík. 
Flott staðsetning. Stórir gluggar og 
mikið auglýsingagildi. Gott fjárfest-
ingatækifæri. Í dag er Subway í 
húsnæðinu með leigusaming til 1. ágúst 
2024 með góðum leigutekjum. V. 65,0 m.

Bankastræti 14 - 101 Reykjavík   

2416 m2 atvinnuhúsnæði við Köllunar- 
klettsveg 8 í Reykjavík. Húsnæði er í 
leigu til Nýherja til janúar 2022, með 
góðum leigutekjum. V. 436,0 m.

Köllunarklettsvegur 8 - 104 Reykjavík  

Fallegt og vel skipulagt 167,3 m2 
einbýlishús með innbyggðum bílskúr við 
Stakkhamra 27 í Grafarvogi. Hellulagt 
bílaplan og garður með timburverönd í 
suðvestur. Eignin skiptist í 3-4 svefnher-
bergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr með 
góðu geymslulofti. V. 49,9 m.

Björt og vel skipulögð 83,8 m2, 3ja her-
bergja íbúð með sérinngangi á 2. hæð í 
fjölbýlishúsi við Laufengi 6 í Grafarvogi.
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, eldhús og stofu. 
V. 21,9 m

Stakkhamrar 27 -112 Reykjavík 

Laufengi 6 - 112 Reykjavík  

Sjarmerandi 65,9 m2 2ja herbergja 
íbúð á 1. hæð við Grundarstíg 11, 101 
Reykjavík. Íbúðin skiptist í stóra for-
stofu, stóra stofu, eldhús, svefnher-
bergi og baðherbergi. V. 25,5 m.

Grundarstígur 11 -101 Reykjavík  

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í lyftuhúsi við Gerplu- 
stræti 25-27 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru fullbúnar með eikar-
parketi og flísum, vönduðum tækjum og glæsilegum innrétt- 
ingum 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

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Fjárfestar

Fjárfestar

Laus strax
Laus strax

Nýtt á skrá
Nýtt á skrá



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

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.  
Laus til afhendingar strax. 

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

LAUFRIMI - REYKJAVÍK. 
- Falleg og vel skipulögð 88,7 fm. íbúð á neðri hæð.
- Sérinngangur og sér garður.
- Sér þvottaherbergi. Rúmgóð svefnherbergi. 
- Verönd til suðvesturs. Skóli og leikskóli í göngufæri. 

HRAUNTEIGUR - REYKJAVÍK. 
- 66,5 fm.  kjallaraíbúð á þessum eftirsótta stað. 
- Rúmgóð stofa. Tvö herbergi. Baðherbergi með sturtuklefa.
- Frábær staðsetning, Laugardalur í göngufæri. 
- Fallegur gróinn garður.  

ÁSTÚN – KÓPAVOGI. 
- 54,3 fm.  íbúð á 4. hæð (efsta hæð).
- Sér inngangur af svölum. 
- Stórar suðvestur svalir með glæsilegu útsýni.
- Góð staðsetning- stutt er í alla þjónustu og skóla. 

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. 

Verð tilboð  44,9 millj.24,9 millj. 

20,9 millj.

18,9 millj.

27,0 millj.

NÝLENDUGATA Nýlendugata.
Afar glæsilegt 148,3 fm. einbýlishús á 
þremur hæðum á rúmgóðri lóð. 

Húsið hefur verið mikið endurnýjað á sl. 
árum og að utan er húsið nýviðgert og 
múrað uppá nýtt.  Samliggjandi bjartar 
stofur og eldhús í rúmgóðu opnu rými. Þrjú 
herbergi. Húsið stendur á 252,0 fermetra 
afgirtri eignarlóð, sem nýlega var tekin í 
gegn með jarðvegsskiptum og hún tyrfð. 

Frábær staðsetning í mjög sjarmerandi 
umhverfi austast á Nýlendugötu í 
þyrpingu gamalla húsa, með aðkomu 
frá Norðurstíg. 

Verð 54,9 millj.

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

ENGIMÝRI

Engimýri – Garðabæ.
Afar vel staðsett 170,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum auk 30,0 fm. bílskúrs innst í götu við opið svæði. Húsið er svokallað 
Hosby hús, byggt úr timbri og klætt með múrsteinum. Skriðkjallari er undir öllu húsinu. Steinskífa er á þaki hússins. Að innan: er 
eignin í upprunalegu ástandi og þarfnast einhverra endurbóta. Að utan: er húsið í góðu ástandi og engra framkvæmda þörf við 
það.  Hellulögð innkeyrsla og verönd bakatil til suðurs. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 46,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá 
kl. 17.15-17.45
Glæsileg 171,8 fm.  íbúð á efstu hæð með um 
85 fm.  þakgarði til suðurs og vesturs í nýlegu og 
vönduðu fjölbýlishúsi. 2 sér stæði í bílageymslu 
fylgja eigninni. Íbúðin er innréttuð á vandaðan og 
smekklegan hátt. Lofthæð í íbúðinni er allt að 5,5 
metrar. Samliggjandi rúmgóðar og bjartar stofur 
með gólfsíðum gluggum. 3 herbergi og 2 glæsileg 
baðherbergi. Auk þakgarðs eru um 20 fm. svalir til 
norðausturs með yfirbyggðu þaki. 

Verð 79,9 millj.
Íbúð merkt 0604. 

Verið velkomin.

Langalína 2 – Garðabæ. Glæsileg íbúð á efstu hæð með þakgarði.

Til sölu eða leigu 1.385,8 fm. heil húseign, stað-
steypt, við Rauðhellu 11 í Hafnarfirði.  Húsnæðið 
hefur verið nýtt sem dekkjaverkstæði.  Fjöldi inn-
keyrsludyra er 15 og hægt er að keyra í gegnum 
húsið.  Aðkoma að húsinu er mjög góð og stórt og 
gott athafnasvæði er á lóðinni, sem er malbikuð og 
tæplega 5.000 fermetrar að stærð. Mögulegt væri 
að selja eða leigja eignina í smærri einingum. 
Seljendur skoða skipti á öðrum eignum.

Rauðhella- Hafnarfirði. - Heil húseign til sölu eða leigu.

Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 17.30-18.00

200,0 fm. parhús á tveimur hæðum að meðtöldum 
22,2 fm. innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta 
stað í Laugardalnum. Stofa og borðstofa með 
aukinni lofthæð og með arni. Flísalagðar svalir út 
af stofum og út af holi. Lóðin er gróin með trjám 
og runnum. Ljósleiðari er kominn í húsið. Skipt 
var um þakefni og þakkanta sl. haust. Afar góð 
staðsetning.

Verð 59,9 millj.

Verið velkomin.

Laugarásvegur 30. Parhús.

Fallegur 52,3 fm. sumarbústaður ásamt 19,8 fm. 
geymslu/gestahúsi eða samtals 72,1 fm. með 
140 fm. viðarverönd á frábærum stað í Úthlíð í 
Biskupstungum. 
Bústaðurinn er á 7.924 fm. kjarri vöxnu eignar-
landi og er einstakt útsýni úr honum til allra átta. 
Geymslan/ gestahúsið er fullbúið að utan en 
fokhelt að innan og er í dag notað sem geymsla og 
vinnustofa. Bústaðurinn er er klæddur bandsagaðri 
gagnvarinni furu, standandi. Heitur pottur á 
verönd.

Verð 19,7 millj.

Sumarhús. Úthlíð- Biskupstungur
54,4 fm. sumarbústaður á mjög grónu og kjarri 
vöxnu 2,888 ha. eignarlandi við Syðri- Reyki í 
Biskupstungum. 

Falleg fjallasýn m.a. sést til Hlöðufells og 
Bjarnarfells og allt að Jarlhettum í Langfjökli. 
Brúará umlykur landið á þrjá vegu. Bústaðurinn er 
á einni hæð og skiptist í tvö herbergi, stofu, eldhús 
og baðherbergi. Rafmagn og nægt heitt vatn. 
20% eignarhlutur fylgir í gesta- og baðhúsi og 
einnig 20% eignarhlutur í 67.112 fm. landi. 

Verð 15,9 millj.

Syðri – Reykir, Biskupstungum.

OPIÐ HÚS
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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. Rúm-
góðar 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. 

KÓPAVOGSBARÐ-KÓPAVOGI.
Glæsilegt og vel hannað parhús á tveimur hæðum. Eignin er 315 fm. að stærð að 
meðtöldum 29,1 fm. bílsku´r og 18 fm. opinnar geymslu/herbergis. Vel hönnuð 
og vönduð eign. Verulega lofthæð og miklir gluggar á efri hæð. Svalir til suðurs og 
verönd til suðurs og vesturs. Frábær staðsetning. Stutt í skóla, sund, þróttaaðstöðu 
og alla aðra þjónustu. Afhendist fullbúin að utan og tæplega tilbúin til innréttinga. 

GRUNDARSTÍGUR- 4RA HERB. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Stórglæsileg 112,8 fm. íbúð á efstu hæð með tvennum svölum og bæði með sér 
bílskúr og sér stæði í bílageymslu á frábærum stað í nýlegu húsi í Þingholtunum.  
Íbúðin er innréttuð á mjög vandaðan máta og mikil lofthæð er í eigninni. Bjartar 
stofur. Eldhús með miklum innréttingum. Sjónvarpsstofa sem auðvelt er að breyta í 
svefnherbergi. Tvö herbergi. Tvennar svalir. 

HOFSLUNDUR – GARÐABÆ. ENDARAÐHÚS.
Vel skipulagt 158,0 fm. endaraðhús á einni hæð með innbyggðum 27,0 fm. bílskúr 
á góðum stað neðst í Lundunum í Garðabæ. Samliggjandi bjartar stofur. Eldhús 
með nýlegum ljósum viðarinnréttingum. Útgengi á verönd bæði úr stofu og úr 
eldhúsi. Tvö herbergi ( þrjú á teikningu). Ræktuð lóð. Geymsluloft yfir bílskúr. Vel 
staðsett eign innst í botnlanga. 

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. 

LAXAKVÍSL -  5 HERBERGJA ENDAÍBÚÐ.
Mjög falleg 131,7 fm 5. herbergja endaíbúð á 2. hæð í  lágreistu fjölbýli. Aðeins 
fjórar íbúðir í húsinu. Íbúðinni fylgir 25,7 fm bílskúr sem stendur sér í lengju. 
Samtals 157,4 fm. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Eldhús með fallegri innrétt-
ingu úr birki. Stofur með góðri lofthæð og útgengi á svalir til vesturs. Milliloft sem 
býður upp á ýmsa möguleika. Endahús í botnlanga. 

49,9 millj.

54,9 millj. Verð tilboð

Ólafsgeisli - Reykjavík.
Afar vandað 240,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á stórri og viðhaldslítilli hornlóð á frábærum útsýnisstað í Grafarholtinu. 
Húsið er byggt úr vönduðum byggingarefnum og er klætt að utan með íslensku líbaríti.  Harðviðargluggar og útihurðir eru í 
húsinu og skífa úr steini er á þaki hússins. Mjög mikil lofthæð er á efri hæð hússins. Arkitekt hússins er Kristinn Ragnarsson og 
innanhússarkitekt er Ellen Tyler. Lóðin er 1.039,0 fm. að stærð, viðhaldslítil með hitalögnum í innkeyrslu og stéttum. 
Verð tilboð.

Vatnsendablettur 247 - Kópavogi. Einstök staðsetning.
Eignin verður til sýnis nk. miðvikudag frá kl. 17.30 - 18.00
Glæsilegt 300,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað alveg niður við Elliðavatn. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson og 
innanhússarkitekt er Guðbjörg Magnúsdóttir. Mikil lofthæð á efri hæð. Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og borðstofu. 
Þetta er glæsilegt og vandað hús með einstakri staðsetningu við Elliðavatnið. Lóðin er mikið til villt og hefur verið látin 
halda sér að mestu. Frábært tækifæri fyrir t.d. hestaáhugafólk.  Verð 99,0 millj. Verið velkomin.

VATNSENDABLETTUR ÓLAFSGEISLI

53,9 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

Eignin verður til sýnis  
miðvikudag frá kl. 18.00 -18.30

Mjög björt og glæsileg 104,7 fm. íbúð á efri hæð 
í tveggja hæða litlu fjölbýlishúsi í Akralandinu. Sér 
inngangur er í íbúðina. Rúmgóð og björt stofa með 
útgengi á stórar og skjólgóðar svalir til suðurs. Tvö 
rúmgóð herbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. 
Húsið að utan er klætt með báruáli og því við-
haldslítið. Stutt í skóla og íþróttasvæði. 

Verð 34,9 millj.

Íbúð merkt 0205. 
Verð velkomin. 

Árakur 5 - Garðabæ. 3ja herbergja íbúð á efri hæð.

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.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Kaldalind-Kópavogi.
Stórglæsilegt, virkilega vandað og vel skipulagt 232,0 fm. 
einlyft einbýlishús á glæsilegri gróinni lóð með stórum ver-
öndum á frábærum útsýnisstað. Húsið er arkitektateiknað 
að utan af Sigurði Hallgrímssyni og að innan af Guðbjörgu 
Magnúsdóttur.
Eignin er innréttuð úr vönduðum byggingarefnum og mikið 
er af föstum innréttingum. Allar innréttingar og parket eru 
úr rauðeik. Innihurðir eru extra háar.  Fjögur herbergi. Sjón-
varpsherbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Stofa með 
stórum gluggum. 

Verð 86,9 millj.  

KALDALIND

OPIÐ HÚS

Miðvik
udag

OPIÐ HÚS

Miðvik
udag



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 TÓMASARHAGI 25 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Tómasarhagi 25. Rúmgóð og björt efri sérhæð ásamt risi og bílskúr í húsi 
teiknuðu af Sigvalda Thordasyni. Eignin stendur á einum eftirsóttasta stað í 
vesturbænum með útsýni til sjávar í suður og Reykjanesskagans og Bláfjalla í 
austur Eignin verður sýnd mánudaginn 16.júní milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V. 64,9 m. 3279

 HULDULAND 11, 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Falleg og vel staðsett endaíbúð á 2. hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi. Húsið er 
vel staðsett innst í götu við opið svæði. Örstutt er í skóla og leikskóla.  Eignin 
verður sýnd mánudaginn 16.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,3 m. 3256

 LOGAFOLD 111 - 112 REYKJAVÍK

Um er að ræða fallegt og vel skipulagt 281,5 fm miðjuraðhús á tveim hæðum 
á einum besta stað Grafarvogs með mjög rúmgóðum suð-austur svölum og 
sannkölluðum sælureit í garði sem er klæddur pöllum. Heitur pottur er í garði-
num. Skipti á minni eign eða sumarbústaði koma vel til greina. Eignin verður 
sýnd mánudaginn 18.júní milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 60 m. 4056

 KLEIFARVEGUR 1 104 RVK.

Afar skemmtilegt einbýlishús á tveim hæðum auk kjallara og bílskúrs, teiknað 
af Sigvalda Thordarsyni. Húsið skiptist í tvær hæðir og kjallara eins og fyrr 
segir og er gengið inn á 1. hæð, á hæðinni er anddyri, gestasnyrting, eldhús, 
borðstofa og stofa. 2. hæð skiptist í fjögur til fimm svefnherbergi, baðherbergi 
og geymslu. Í kjallara er þvottahús og geymsla. Eignin verður sýnd mánudag-
inn 16.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 73,0 m. 3651

 FALLEGT EINBÝLISHÚS Á STOKKSEYRI
SJÁVARÚTSÝNI

Fallegt einbýlishús á sjávarlóð - Eignarlóð á góðum stað innst í botnlanga. 
Húsið er fallegt 172 fm timburhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. 
Góð bílastæði eru við húsið. Glæsilegt útsýni af efri hæð hússins út á haf og til 
fjalla.  V. 29,9 40691

LANGHOLTSVEGUR 159 104 RVK.
 ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 278 fm einbýlishús með aukaíbúð í kjallara.  
Nýbúið er að timburklæða húsið,  endurnýja glugga, gler, hurðir lagnir og 
margt fleira. Íbúðin í kjallara er 3ja herbergja og algerlega nýstandsett. Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 18.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 74,9 m. 4124

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

miðvikudag

OPIÐ HÚS 

mánudag OPIÐ HÚS 

mánudag

Kvikmyndahúsið “Regnboginn” er til sölu ásamt skrifstofum á 2. hæð. Heildareignin er 1426,7 fm að 
stærð. Húsnæðið er í leigu. Kvikmyndahúsið er 1168,2 fm og skrifstofurnar eru 258,5 fm. Fjögur sér 
bílastæði fylgja. Eignir seljast saman. V. 180 m. 4118

 Hverfisgata 54 / Laugavegur 39 101 Rvk.  Túngata 8 - einstök eign í miðborginni.

Túngata 8 er um 290 fm steinhús, hæð, rishæð og kjallari. Á fyrstu hæð eru þrjár glæsilegar stofur, 
eldhús, snyrting o.fl. Á rishæð eru 5 herbergi og snyrting. Í kjallara eru tvö herbergi, geymsla, bað 
og.fl., (ekki full lofthæð). Falleg lóð með trjám og blómum. Húsið sem er einbýlishús gæti einnig 
hentað vel fyrir skrifstofur, félagsstarfsemi o.fl.“ Verð Tilboð
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Kynnum nýjar íbúðir til sölu í nýju fjölbýlishúsi með tveimur stiga- 
göngum og bílakjallar við Holtsveg í Urriðaholti. Íbúðirnar eru 3ja til 5 
herbergja, frá 75fm til 181,8fm. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna 
samkvæmt skilalýsingu.

Geymsla og hjólageymsla í sameign sem og stæði sem fylgja íbúðum 
í lokuðum bílakjallara. Um er að ræða glæsilegara útsýnisíbúðir á 
einum af besta og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í 
Garðabæ.

Afhending á íbúðum í sept-nóv 2014.

Nýjar íbúðir til sölu

Sigurður
Fasteingasali

Steinar
Sölufulltrúi

 Urriðaholt
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Brekkuás - Hafnarfjörður - 3ra 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, 3 svefnherbergi ofl. Frábært útsýni. Hagstæð lán. 
Eign í sérflokki. 
Verð 34,9 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.

.  
Suðurvangur – Hafnarfjörður – Einbýli 
Sérlega fallegt tvílyft einbýli með bílskúr samtals 260 fm. Stofa, 
borðstofa, arinstofa, sjónvarpsskáli. 4-5 stór herbergi ofl. Svalir. 
Hellulagt bílaplan. Verandir. Góð staðsetning.
Verð 56 millj.

 
Erluás - Hafnarfjörður - Parhús
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.

 
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.

 
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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Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
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Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Lindarhvammur – Hafnarfjörður – Einbýli 
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.

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 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. 
Verðtilboð  
Allar frekar upplýsingar á skrifstofu.

Sævangur - Hafnarfjörður- Glæsilegt Einbýli 
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

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.
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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

Fallegt 230 fm tveggja hæða einbýlishús 

Tvöfaldur bílskúr og gott bílaplan 

Gróinn og fallegur garður 

Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu

Nánar: Davíð 697 3080

Engimýri
210 Garðabær

Verð  63,5 millj. 

Glæsilegt 71 fm heilsárshús

7.642 fm eignarlóð

Hitaveita, steypt plata. Heitur pottur

Glæsilegt útsýni.  Húsið byggð 2014

Nánar: Heimir 893 1485

Kerhraun
801 Selfoss

Verð  22,9 millj. 

Glæsilegt heilsárshús (einbýlishús)

115 fm, 6.848 fm leigulóð

Vandaðar innréttingar og tæki

Hitaveita, glæsilegt útsýni

Nánar: Heimir 893 1485

Þrándartún við Árnes
801 Selfoss

Verð  29,9 millj. 

Glæsileg 143 fm íbúð á 6. hæð 

Svalir á suðvestur og suðausturhorni 

Stæði í bílageymslu 

Lyftuhús

Nánar: Jason 775 1515

Vatnsstígur
101 Reykjavík

Verð  67 millj. 

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af stærð

Einstök staðsetning í landi Nesja, efst í botnlanga 

Bústaðurinn stendur hátt, sólar nýtur við frá 

morgni til kvölds. 

Kjarri vaxið land / Mikið útsýni

Nánar Jórunn 845 8958

Sumarhús Þingvallavatn 
801 Selfoss

Verð  29,9 millj. 

Vandað tvílyft einbýlishús með bílskúr alls 208 fm

Stofur, eldhús, baðherbergi, herbergi og  

þvottahús niðri 

Fjögur herbergi, baðherbergi uppi auk nýtanlegs 

rislofts

Nánar: Svan 697 9300

Kögursel
109 Reykjavík

Verð  54,7 millj. 

Góð 2ja herbergja íbúð í Vesturbænum 63 fm 

Rúmgóðar suðursvalir 

Stæði í bílageymslu 

Góð staðsetning

Nánar: Gunnar 899 5856

Hringbraut
101 Reykjavík

Verð  22,9 millj

Glæsilegt 350 fm einbýlishús á sjávarlóð 

Húsið var nánast allt endurnýjað árið 2008 

Vandaðar innréttingar, tæki og gólfefni

Nánar: Svan 697 9300

Gerðhamrar
112 Reykjavík

Verð  109 millj. 

Falleg, stór og vel hönnuð 143 fm efri hæð 

Eftirsóttur staður við Háteigsveg í Hlíðahverfi 

Lofthæð íbúðar er hærri en vanalega um 2,7 m 

Stórar og bjartar stofur með útgengi á svalir til 

suðurs og vesturs

Nánar: Páll 893 9929

Háteigsvegur 
105 Reykjavík

Verð  45,3 millj. 

Bústaður að stærð 42 fm 

Eignarland 2000 fm

Einstakt land með miklum gróðri 

Rotþró 2004 

Hitaveita 10m frá bústað

Nánar Jórunn 845 8958

Snorrastaðir Laugarvatn
840 Laugarvatn

Verð  13,9 millj. 

Stórt og fallegt einbýli samtals 257 fm 

7 rúmgóð svefnherbergi, 52 fm bílskúr 

Húsið er fullbúið en lóð ófrágengin 

Eigandi skoðar skipti á eign á höfuborgarsvæði

Nánar Svan 697 9300

Leirdalur
190 Vogar

Verð  31,9 millj. 

3ja herbergja íbúð með sérinngangi

91 fm á jarðhæð

40 fm sólpallur

Endurnýjað eldhús

Nánar: Jason 775 1515

Austurberg
111 Reykjavík

Verð  24,6 millj. 

4ra herbergja 114 fm íbúð 

Mjög stór og vönduð verönd 

Snyrtilegar upprunalegar innréttingar 

Þrjú svefnherbergi 

Vel við haldið hús

Nánar: Halldór 897 4210

Stíflusel
111 Reykjavík

Verð  26,9 millj. 

Falleg 5 herbergja íbúð með bílskúr alls 154 fm 

Íbúðin er á efstu hæð í 6 íbúða húsi

Vandaðar innréttingar 

Sérinngangur og mikið útsýni - tvennar svalir

Nánar: Svan 697 9300

Kristnibraut
113 Reykjavík

Verð  38,5 millj. 

Mjög góð, 128 fm, 4ra herbergja íbúð á fjórðu hæð 

Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík

Örstutt í alla verslun og þjónustu.

Endaíbúð, rúmgóðar svalir með fallegu útsýni

Vel viðhaldið hús. Snyrtilegur og nýmálaður bílskúr

Nánar: Lára 841 2333

Safamýri
108 Reykjavík

Verð  29,9 millj. 

Falleg 4ra herbergja íbúð 148 fm að stærð 

Tvö stæði í bílakjallara 

Gott flæði í íbúð 

Frábær staðsetning

Nánar: Jórunn 845 8958

Hrísrimi
112 Reykjavík

Verð  28,9 millj. 
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Mjög góð 2ja herbergja 69 fm íbúð á annarri hæð 

Nýuppgerð, eldhús, bað og gólf 

22 fm bílskúr fylgir

Nánar: Halldór 897 4210

Tjarnarból
170 Seltjarnarnes

Verð  25,8 millj. 

Nánari upplýsingar veitir

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

3ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli 
Gott skipulag, rúmgóð stofa 
Tvö góð svefnherbergi, stórar svalir 
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

Tröllakór 1 
203 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 18. júní

17:00 - 17:30

Verð 28,9 millj.

Falleg og sérstaklega rúmgóð 143 fm  
4ra herbergja íbúð á fjórðu hæð í 
lyftuhúsi við Ásakór
Eignin getur verið laus fljótlega

Ásakór 13
203 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 18. júní

17:45 - 18:15

Verð 37,9 millj.

Fallegar 4ra herbergja íbúðir á efri hæð í litlu fjölbýli 
Allar íbúðirnar með sérinngangi og  
stórum svölum 
Mikið lagt í vandaðan frágang

Drekavellir 40
221 Hafnafjörður

Lækjarás 4
110 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 18. júní

17:00 - 17:30

Verð 68,7 millj.

Verð 34,2-34,8 m.

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 18. júní

17:30 - 18:00
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg eign á eftirsóttum stað 
Tvílyft einbýlishús alls 306 fm 
Stór rúmgóð alrými og fallegt útsýni 
5 svefnherbergi og tvö baðherbergi 

Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 79 fm 
Verktaki, Húsvirki 
Þvottahús innan íbúðar 
Suður svalir / Lyftuhús

Akurhvarf 5 íbúð 205
203 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 18. júní

17:30 - 18:00

Verð 28,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg íbúð á miðhæð í litlu fjölbýli 165 fm
Björt og falleg stofurými
3-4 svefnherbergi
Aukin lofthæð og frábært útsýni

Grandahvarf 3
203 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 18. júní

19:30 - 20:00

Verð 47,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Glæsileg, 4ra herbergja 161 fm sérhæð og bílskúr 

Óviðjafnanlegt útsýni yfir Elliðavatn 

Rúmgóðar suðaustur svalir 

Sérinngangur

Nánar: Lára 841 2333

Andarhvarf
203 Kópavogur

Verð  42,9 millj. 

Björt 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð 

Glæsileg 119 fm íbúð. Frábært útsýni 

Lyftuhúsnæði 

Stæði í bílageymslu 

Nánar: Jason 775 1515

Barðastaðir
112 Reykjavík

Verð  34,9 millj. 

Hús á einni hæð, samtals að stærð 250 fm 

Mikil lofthæð / sérsmíðaðar innréttingar 

Stór bílskúr / tveggja bíla 

Viðhaldslítil og falleg lóð

Nánar: Jórunn 845 8958

Þrastarhöfði 
270 Mosfellsbær

Verð frá 84,9 millj. 

Rúmgóð íbúð í lyftuhúsi með stæði í bílakjallara 

Stofa, borðstofa og eldhús í einu rými 

Fjögur svefnherbergi, stórar svalir 

Baðherbergi og þvottahús innan íbúðar

Nánar: Svan 697 9300

Sandavað
110 Reykjavík

Verð  36,9 millj. 

Snyrtilegt 196 fm einbýlishús á frábærum stað 

Húsið telur 8 herbergi þar af 4-5 svefnherbergi 

Fallegur garður og umhverfi og stutt í skóla

Nánar: Svan 697 9300

Heiðargerði 
108 Reykjavík

Verð  47,8 millj. 

48 fm risíbúð 

3ja herbergja íbúð

Flísalagt baðherbergi

Nánar: Gunnar 899 5856

Karfavogur 
104 Reykjavík

Verð  19,7 millj. 

5 herbergja íbúðir í fjölbýli

133 fm að stærð

Nánar Gunnar 899 5856

Akurvellir
221 Hafnafjörður

Verð  31,0 millj. 

Tæplega 300 fermetra einbýlishús neðst i Fossvoginum til sölu. Nánari upplýsingar veitir: Þröstur Þórhallsson, throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Glæsilegar 3ja - 4ra herbergja íbúðir í litlu fjölbýli við Nönnubrunn 1 

í Úlfarsárdal í Reykjavík. Stærðir frá 96 fm – 142 fm 

Íbúðunum er skilað fullbúnum með gólfefnum. 

Sérsmíðaðar innréttingar

Nönnubrunnur 113 Reykjavík

Verð frá 30,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Góð 3ja herbergja
Stærð 91 fm
Sérinngangur
Jarðhæð

Háberg 3
111 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Mánudag 16. júní

17:30 - 18:00

Verð 24,9 millj.

Falleg 77 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð 
Sérinngangur
Fallegur, gróinn garður 
Snyrtilegt hús innst í botnlanga 

Safamýri 65
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Mánudag 16. júní

17:00 - 17:30

Verð 26,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

3 nýjar fullbúnar hönnunaríbúðir 

5 herbergja

Laus til afhendingar Laus til afhendingar 



10 íbúðir seldar Stutt í miðbæ Reykjavíkur 
og alla þjónustu!

· Innréttingar frá GKS
· Eikar harðparket á 1.-5. hæð
· Uppþvottavél fylgir flestum íbúðum
· Flestar íbúðir með stæði í bílgeymslu

Stutt í miðbæ Reykjavíkur 
og alla þjónustu!

·· Innréttingar frá GKS
·· Eikar harðparket á 1.-5. hæð
·· Uppþvottavél fylgir flestum íbúðum
·· Flestar íbúðir með stæði í bílgeymslu

569 7000miklaborg.is
Með þér alla leið

 Frábært

útsýni!

Stakkholt 2-4
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR 65-140 fm ÍBÚÐIR

Nánari upplýsingar veitir

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

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

ÍBÚÐIR Í HJARTA REYKJAVÍKUR
Frábærlega staðsettar 65-140 fm, 2-4 herbergja íbúðir í hjarta 
borgarinnar. Iðandi miðbæjarmenning Reykjavíkur er í næsta 
nágrenni. Veitingastaðir, kaffihús, söfn og ýmis afþreying ásamt 
útivistar- möguleikum eru í göngufæri.

Frá íbúðum verður víða frábært útsýni. Til norðurs er útsýni 
til Esjunnar og sjávar. Til suðurs og vesturs verður útsýni yfir 
borgina og nánasta umhverfi hennar.

MIKLABORG 569 7000



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

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
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Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Gröf 7 - í landi Lækjarhvamms Bláskógabyggð
Virkilega kósí 60,9 fm sumarhús á 5000 fm 
eignalóð. Lóðin er mjög gróin, skjólsæl og stað-
setn ingin er frábær. Eitt svefnh., svefnloft, baðh., 
stofa, eld hús og geymsla. Góð verönd er framan 
við húsið og meðfram því á austurhlið. Sólpallur 
fyrir aftan húsið með heitum potti. Veiði síðsumars 
í bergvatnsánni við lóðina. Verð 18,9 millj.
Upplýsingar veitir Hafsteinn Þorvaldsson, sftr. 
sími 891 8891, eða hafsteinn@fasteignasalan.is 
og Snorri Sigurðarson, sftr. sími 897 7027, 
eða ssig@fasteignasalan.is

Hringbraut 43 - 101 Reykjavík
Góð, mikið endurnýjuð endaíbúð í snyrtilegu húsi 
við Hringbraut 43. 102,1 fm með aukaherbergi í 
risi og geymslu í kjallara. Þvottahús í sameign. 
Tvö rúmgóð svefnherbergi.
Verð 35,5 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson, 
löggiltur fasteignasali sími 864 8090 
eða snorri@fasteignasalan.is

Naustabryggja - 110 Reykjavík
Glæsileg 3ja herbergja íbúð með sólpalli og stæði 
í bílageymslu. Rúmgóð stofa, eldhús, baðherbergi 
með innréttingu og baðkari, þvottaherbergi innan 
íbúðar.
Verð 29,9 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson 
löggiltur fasteignasali sími 893 6001 
eða beggi@fasteignasalan.is

Espigerði 2, lyftuhús - 108 Reykjavík
Stórglæsileg 135 fm íbúð á tveimur hæðum ásamt 
stæði í bílskýli. Íbúðin er með þrennum svölum 
og miklu útsýni á 4. hæð. Neðri hæð: forstofa, 
gesta-WC, eldhús, stofa og borðstofa með 
svölum. Efri hæð: hjónaherb. með fataherb. og 
svölum. Barnaherb. með svölum. Sjónvarpshol, 
tvö baðherb. og þv.aðstaða. Geymsla, leikherb. 
og þv.hús í sameign. Verð 42.5 millj. 
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir sölufulltrúi, 
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Austurheiðarvegur 13 - í landi Norðurkots
Virkilega kósí 57,7 fm eldra sumarhús á 3700 
fm eignalóð. Þrjú svefn herbergi, baðherbergi, 
stofa, eldhús og forstofa/geymsla. Húsið stendur 
á eignarlóð sem er afgirt skjólsæl og virkilega 
falleg og gróin. Allt innbú fyrir utan persónu lega 
hluti fylgir með. Gott hús á góðum stað í góðu 
sumarhúsahverfi. Verð 16,9 millj.
Upplýsingar veitir Hafsteinn Þorvaldsson, sftr. 
sími 891 8891, eða hafsteinn@fasteignasalan.is 
og Snorri Sigurðarson, sftr. sími 897 7027, 
eða ssig@fasteignasalan.is

Dimmuhvarf 25 - 203 Kópavogi
Fallegt 143 fm timburhús á tveimur hæðum. 
2 herbergi, baðherbergi, 2 stofur og rúmgott 
eldhús. Efri hæðin er eitt rými sem auðveldlega 
er hægt að breyta í 2 herbergi. Lóðin er 2700 fm 
að stærð og vel ræktuð. Lítið hesthús er á lóðinni, 
gróðurhús og geymsluskúr.
Verð 49.9 millj. 
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi
í síma 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Gullengi 21 - 112 Reykjavík
Góð þriggja herb. endaíbúð á efstu hæð, 89,8 fm 
í þriggja hæða húsi. Björt íbúð með glugga á þrjá 
vegu. Þvotthús innan íbúðar. Á gólfum er parket 
og málaður steinn á þvottahúsi en á stofu og við 
útihurð er múrblanda ásamt ýmsum munum sem 
myndar listaverk eftir húsráðanda. Sérgeymsla 
fylgir íbúð. Eignahluti í sameiginlegum bílskúr.
Verð 24,4 millj.
Upplýsingar veita fasteignasalarnir  
Snorri sími 864 8090 og Páll sími 699 4994

Klappakór - 203 Kópavogur
Falleg og björt 103 fm jarðhæð í þríbýlishúsi með 
sérinngangi. Sérmerkt bílastæði. Eldhús með 
fallegri viðarinnréttingu, útgengi út á hellulagða 
verönd. Tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum. 
Baðherbergi með góðri innréttingu, flísalagt í hólf 
og gólf, baðkar með sturtu. Inn af baðherbergi er 
þvottahús með glugga. Geymsla er innan íbúðar. 
Verð 30,9 millj.
Uppl. veitir Páll Guðjónsson lögg. fasteignas., 
sími 699 4994 eða pall@fasteignasalan.is

Tjarnarsel - 109 Reykjavík
Einbýlishús með stórri vinnustofu á besta stað 
í Seljahverfinu skráð 388 fm.  Frábær eign 
fyrir listamenn og þá sem vilja vinna heima.  
Svefnherbergin eru 5, tvær stórar vinnustofur og 
önnur með mikilli lofthæð og 4m hurð. Eign sem 
þarfnast viðhalds, en eign sem vert er að skoða.
Verð 68 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson 
löggiltur fasteignasali sími 893 6001 
eða beggi@fasteignasalan.is

Leifsgata 18 - 2. hæð (efsta ) 101 Reykjavík
Opið hús miðvikudaginn 18. júní kl. 17:30-18:00
121,7 fm einstaklega rúmgóð og vel staðsett 
5 herb. íbúð í 3ja íbúða húsi. Eldhús er með 
upprunalegri innréttingu. 2 stofur. 3 svefnherb., 
öll með dúk á gólfi. Baðherbergi endurnýjað 
2012. Gluggar endurnýjaðir árið 2012. Þak í góðu 
ástandi. Geymsla í sameign. 
Verð 37,9 millj.
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir sölufulltrúi, 
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Opið
hús

Faxahvarf 1, 203 Kópavogi
Opið hús miðvikudag 18. júní kl. 17:30 - 18:00

Gott, nýlegt einbýlishús á fallegum stað. Um er að 
ræða tæplega 200 fm timbureiningahús á tveimur 
hæðum ásamt 46,6 fm bílskúr, alls 245 fm. 
Forstofa, stofa/borðstofa, eldhús, baðherbergi, 4 
svefnherb., þvottahús, gestasnyrting, sjónvarps-
rými og bílskúr.
Verð 57,9 millj.
Uppl. veitir Páll Guðjónsson lögg. fasteignas., 
sími 699 4994 eða pall@fasteignasalan.is

Opið
hús

Breiðvangur 22 - 3. hæð - 220 Hafnarfjörður
Opið hús fimmtudaginn 19. júní kl. 17:30 - 18:00
Falleg 118.1 fm 5. herb. íbúð ásamt bílskúr. 
Örstutt er í grunn- og leikskóla. 4 svefnh., eldhús, 
með aðgengi inn í þvottahús sem var endur-
nýjað 2012. Stofa og borðstofa með parketi. 
Suðursvalir. Baðherb. allt flísalagt. Stór geymsla. 
Bílskúr m/heitu/köldu vatni. Laus fljótlega! 
Áhvílandi. 22 millj. frá ÍLS. Verð 29.8 millj.
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir sölufulltrúi, 
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Opið
hús

Háaleitisbraut 50 - 1. hæð - 108 Reykjavík
Opið hús í hádeginu 18. júní kl. 12:30 - 13:00

Rúmgóð 99,4 fm 4ra herb. endaíbúð á 1. hæð 
í fimm íbúða fjölbýli. Ein íbúð á hæð. Íbúðin er 
öll upprunaleg. Forstofa, eldhús. Þrjú svefnherb.  
Stofa og borðstofa. Suðursvalir. Baðherbergi 
með baðkari. Þvottahús og geymsla í sameign. 
Skipt hefur verið um þak og alla glugga. 
Laus við kaupsamning. Verð 27.9 millj.
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir sölufulltrúi, 
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Opið
hús

Silfurteigur 6 - kjallari - 105 Reykjavík
Opið hús miðvikudag 18. júní kl. 18:30-19:00

3ja herb. 88.8 fm vel staðsett kjallaraíbúð með 
sérinngangi. Möguleiki á útgengi út í garð. Örstutt 
er í grunn- og leikskóla, sund og heilsurækt, Húsið 
mikið endurnýjað. Nýlegt rafmagn. Forstofa, 
hol, 2 svefnherb., stofa, eldhús og baðherbergi. 
Þvottahús, þurrkherbergi og geymsla í sameign.
Áhvílandi: 8 millj. ÍLS. Verð 23.2 millj.
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir sölufulltrúi, 
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Opið
hús

Reykjabyggð 40 - 270 Mosfellsbæ
Opið hús mánudaginn  

16. júní frá kl. 18:00-19:00
Náttúruperla  

á bökkum Varmár
Einstaklega fallegt einbýli á 
skjól sælum stað í Mosfellsbæ, 
15 mín. frá miðbæ Reykjavíkur. 
Kyrrð, fuglasöngur og lækjar-
niður. Kjörin eign fyrir náttúru-
unnendur.
Í húsinu eru 4 svefnherbegi, 
vinnu herbergi. Baðherbergi og 
gestabað. Stórt eldhús, stofa og 
borðstofa mynda alrými. 4.600 
m2 eignalóð á þessum frábæra 
stað. 
Eign sem vert er að skoða. 

Verð 75 millj.
Upplýsingar veitir Guðrún Helga Rúnarsdóttir sölufulltrúi, 
sími 782 4407 eða gudrun@fasteignasalan.is

Opið
hús

Páll Guðjónsson Björn Þorfinnsson Hafsteinn Þorvaldsson Guðbergur Guðbergsson Eggert Ólafsson Auður Kristinsdóttir Lóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson Ágúst Valsson Snorri Sigurðarson

Sighvatur LárussonRúnar S. Gíslason hdl Einar PálssonElín ViðarsdóttirKristín B. GarðarsdóttirÓskar TraustassonHannes HaraldssonJósep Grímsson Sigrún B. Ólafsdóttir Helgi Njálsson

Guðrún H Rúnarsdóttir
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Opið hús á mánudaginn 16. júní kl. 17:45-18:15
Frá þessum fallegu húsum er eitt besta útsýni á höfuðborgarsvæðinu. - Aðeins 6 íbúðir í húsi. 
3-4 svefnh., 2 baðh. í öllum íbúðum, fatah. í stærri íbúðunum og tvennar svalir á efri hæðum. 
Í húsi nr. 102 fylgir bílskúr hverri íbúð. Húsin standa innst í Austurkór og góðar tengingar þegar til staðar fyrir 
akandi, gangandi og hjólandi. Hafðu samband við sölumenn í síma 535-1000.

Opið hús mán. 16. júní kl. 17:30-18:00.
Mikið endurnýjuð og falleg 4ra herbergja íbúð 
á fyrstu hæð. Þvottahús innan íbúðar. Þrjú 
svefnherbergi, rúmgóð stofa, suðursvalir. 

Opið hús mán. 16. júní kl. 17-17:30.
160fm ný raðhús á einni hæð með innb.bílskúr. 
Gott skipulag, 3-4 svefnh. Einstakt útsýni og stutt í 
ósnortna náttúru. Afhendast fullbúin án gólfefna. 

Opið hús mán.16. júní kl. 17-17:30.
Rúmgóð, 63,4 fm,  2ja herb. íbúð á 1. hæð með 
sérinngang í eldra þríbýlishúsi við Kárastíg. Húsið er 
bárujárnsklætt timburhús. Laus við kaupsamning. 

Opið hús mán.16. júní kl. 17:45-18:15.
Snyrtileg 101,4 fm 4ra herb íbúð á 1. hæð (jarðhæð). 
Gengið út í garð frá stofu. Laus við kaupsamning, 
ekkert áhvílandi. 

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. 

Opið hús mið.18. júní kl. 17:30-18:00
Vel skipulögð og snyrtileg 3ja herb. íbúð á 2. hæð 
í góðu lyftuhúsi. Þvottah. innan íbúðar. Rúmgóðar 
suðursvalir. Stæði í bílageymslu. 

Björt og falleg 4ra herbergja endaíbúð ásamt bílskur 
á 2. hæð við Lautasmára. Innangengt í bílskúr frá 
sameign. Stutt í skóla, íþróttir, verslandir og þjónustu. 

Opið hús á miðvikudaginn 18. júní kl. 17:30-18:00
Glæsileg 5 herb. endaíbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílakjallara, á þessum vinsæla stað í borginni.  
Vandaðar innréttingar, gott skipulag. Tvennar svalir. Stutt í verslanir og þjónustu og góða skóla.

Vel skipulagt 199,3 fm einbýlishús, að meðtaldri 
24,6 fm snyrtistofu. Góð staðsetning, stór og falleg 
lóð. 5 svefnherbergi, 2 baðherbergi. Sömu eigendur 
frá upphafi. Parket og flísar á gólfi. 

93 fm endaíbúð á 3. hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi. 
Stutt í þjónustu, leikskóla og skóla. Laus strax. 

232,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innb.  
bílskúr. Skiptist í anddyri, stóra stofu og borðstofu,  
eldhús, 4 svefnh. og 2 baðh., þvottah. með innang.  
í tvöfaldan bílskúr. Laus við kaupsamning 

Glæsileg og vel við haldið einbýlishús með aukaíbúð 
og rúmgóðum bílskúr. Falleg lóð og góð staðsetning 
í Hafnarfirði. Mjög auðvelt er að breyta núverandi 
skipulagi og opna á milli sér íbúðar á jarðhæð og 
aðalíbúðar.  

Vandað, 209.9 fm endaraðhús á eftirsóttum stað við 
Sæbólsbraut í Kópavogi. Húsið er tvær hæðir. Verönd 
er við suðurhlið hússins. 

Rúmgóð, vel skipulagða 67,2 fm 2ja herbergja 
útsýnisíbúð á 7. hæð í lyftublokk ásamt lokuðu 
bílskýli.

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

Opið hús mið.18. júní kl. 17:45-18:15.
Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í 
lyftuhúsi. Þvottahús innan íbúðar, parket og flísar á 
gólfum. Stæði í bílageymslu. Laus við kaupsamning.

Opið hús mið.18. júní kl. 17:30-18:00
Vel skipulögð og björt 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í 
viðhaldslítilli lyftublokk. 3 svefnherbergi, þvottahús 
innan íbúðar, yfirbyggðar svalir. 

Glæsilegar íbúðir með rúmgóðum herb. Stórar og  skjólgóðar svalir með flottu útsýni, og möguleika á 
svalalokun. Þvottah. er innan íbuðar. Lokuð bílageymsla eða sérmerkt stæði. Allar innréttingar eru frá Brúnási 
og einstakega vandaðar. Borðplötur úr granít og öll tæki í eldh. og á baðh. af vandaðri gerð. Öllum íbúðum er 
skilað með eikarparketi og flísalögðu baðh., þvottarými og anddyri. 

200-250 FM RAÐHÚS EÐA 
SÉRBÝLI Í SELJUM, BÖKKUM 
EÐA STEKKJUM – HELST MEÐ 
AUKAÍBÚÐ TIL ÚTLEIGU.

3JA – 4RA HERB. ÍBÚÐ MEÐ 
BÍLAGEYMSLU, Í LYFTUHÚSI Í 
NORÐLINGAHOLTI

EINBÝLI, RAÐ- EÐA PARHÚS Í 
TEIGUNUM, 105 RVK.

3JA HERB. ÍBÚÐ Í 105 RVK.

FRÁ 19,7 M.VALLAKÓR - 201 KÓP.

28,9 M. FRÁ 55,3 M. 21,9 M. 22,8 M.

54,9 M.

29,5 M.

35,9 M.

HJALLABRAUT 11 - 220 HFJ. AUSTURKÓR 43-47 -201 KÓP. KÁRASTÍGUR 13 - 101 RVK RJÚPUFELL 33 - 111 RVK

LAUGAVEGUR - 101 RVK

BAUGAKÓR 7 ÍB. 203 -200 KÓP.

LAUTASMÁRI - 201 KÓP.

49,8 M. 22,9 M. 68,3 M.JAKASEL - 109 RVK STRANDASEL - 109 RVK ÓLAFSGEISLI - 113 RVK.

56,5 M. 58,9 M. 25,0 M.ÁLFASKEIÐ - 220 HFJ. SÆBÓLSBRAUT - 200 KÓP. AUSTURSTRÖND-170 SELTJ.

28,9 M. 37,7 M. 35,9 M.LÓMASALIR 6 - 201 KÓP. LANGALÍNA 7 - 210 GBÆR ÁRSALIR 1 - 201 KÓP

FRÁ 40,0 M.AUSTURKÓR 100 — 102 - 203 KÓP.49,8 M.NEÐSTALEITI 3 - 103 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
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 2ja til 4ra herbergja íbúðir
 48,8 til 141,7 fermetrar að stærð
 Stæði í bílageymslu með flestum íbúðum
 Verð frá 22,8 m.
 Frábært útsýni til sjávar og/eða til suðurs og 

vesturs yfir borgina
 Allar innréttingar og fataskápar verða af vand-

aðri gerð
 www.stakkholt.is

 

Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur
Stakkholt 2-4

Nánari upplýsingar á eignamidlun.is og hjá sölumönnum: 

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
gsm: 864 5464
gudlaugur@
eignamidlun.is

Brynjar  
Sumarliðason
gsm: 896 1168
brynjar@
eignamidlun.is

Reynir  
Björnsson
gsm: 895 8321
reynir@
eignamidlun.is

Sverrir 
Kristinsson
löggiltur 
fasteignasali
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Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali        Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali 

Jökulgrunn 15 - 104 Reykjavík

Nönnubrunnur - 113 Reykjavík

 Reynimelur 94 - 107 Reykjavík

Háberg - 111 Reykjavík

Meistaravellir 15 - 107 Reykjavík

Hofteigur - 104 Reykjavík

Biskupsgata 19 - 113 Reykjavík

Grensásvegur 11 – 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 16. JÚNÍ KL. 17:30 - 18:00.
Mjög skemmtilegt 85,1 fm raðhús á einni hæð. Eignin skip-
tist í rúmgóða stofu, eitt svefnherbergi, eldhús, baðherbergi 
og þvottahús. Fallegur gróinn garður. Þjónusta í tengslum 
við Hrafnistu stendur til boða. V-37 millj.

Glæsilegar nýjar íbúðir í afar vönduðu nýju lyftuhúsi í Úlf- 
arsárdal. Í húsinu eru 10 íbúðir. Stærðir frá 75,3 fm - 146,4 
fm. Mikið útsýni. Úlfarsárdalur er náttúruperla í borginni 
sem liggur afar vel við samgöngum. Íbúðirnar verða  
afhentar í byrjun árs 2015. Aðeins 5 íbúðir eftir. 

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 18. JÚNÍ KL. 17:30 - 18:00. 
Mikið  endurnýjað 101 fm parhús á einni hæð. Eignin 
skiptist í forstofu, gang, stofu, borðstofu, 3 svefnherbergi, 
eldhús, þvottaherbergi og geymslu. V- 43,9 millj. 

Vel skipulögð 91 fm 3 herbergja íbúð á jarðhæð með sér 
inngangi. Íbúðin er í litlu snyrtilegu fjölbýli á rólegum og 
góðum stað. Stutt í þjónustu s.s búðir leikskóla og skóla. 
Gerðuberg í göngufæri. Möguleiki að færa eldhús og bæta 
við einu herbergi. V- 24,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 18. JÚNÍ KL. 17:00 - 17:30 
Mjög vel skipulögð 130 fm 5 herbergja endaíbúð á 1 hæð 
í Vesturbænum. Eignin skiptist í forstofu, 4 svefnherbergi, 
stofu, eldhús, þvorttaherbergi, búr, baðherbergi og sér 
geymslu í kjallara. 

Góð 3 herbergja 78,8 fm íbúð á þessum vinsæla stað. 
Íbúðin skiptist í stofu, tvo herbergi, eldhús og baðherbergi 
með sturtu, sér geymslu og sameiginlegt þvottahús. Húsið 
og umhverfið er allt hið snyrtilegasta, stutt í skóla og næg 
bílastæði. Frábær staðsetning. V-23,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 18. JÚNÍ KL. 18:00 - 18:30. 
Mjög skemmtilegt 168,8 fm endaraðhús á einni hæð þar af 
28,6 fm frístandandi bílskúrs í bílskúrslengju. Mikil lofthæð 
er í húsinu. Stór grasivaxinn garður og góð timburverönd. 
V-49,9 millj. 

Glæsilegt skrifstofu- og verslunarhúsnæði til leigu. 
Húsið er á þremur hæðum alls um 2000 fm.  Húsnæðið 
er glæsilega innréttað og öll aðstaða eins og best getur 
orðið, m.a. góð sturtuaðstaða.  Hver hæð er um 670 fm. 
Möguleiki er að leiga hverja hæð sér eða allt húsið saman. 

TIL LEIGU
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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  
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

SPÓAHÖFÐI 4 - RAÐHÚS

Grensásveg 50. 108 Rvk• Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS Í DAG – MÁNUDAG  KL. 17.30 TIL 18.00
BORGIR fasteignasala sýna:  Flott raðhús  ca 175  fm  á eftirsóttum stað í Mosfellsbæ.  
Húsið er að mestu á einni hæð en með stóru svefnlofti og þrem svefnherbergjum niðri.  
Húsið er bjart og fallega innréttað.   Mikil lofthæð í stofu og eldhúsi.  Verönd að framan 
og einnig í bakgarði.     Innbyggður bílskúr.
Ásett verð 44,8 milj.
Áhugasamir velkomnir milli 17.30 og 18.00 í dag mánudag.  

OPIÐ HÚS

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

200-250 FM. ÓSKAST TIL LEIGU 
Óskum eftir 200-250 fm. þjónustu-/ 
skrifstofuhúsnæði til leigu í Kópavogi - 
Lindum, Sölum eða í austurbænum.
 Um er að ræða leigu til lengri tíma 
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Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

 

Langholtsv. 93- 21,9m 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Rúmgóð 2ja l 3ja herbergja rishæð 
Sérinngangur. Góðir kvis r 
SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN Í HVERFUM 
105/108 
Há  áhv. lán uppá ca.19 millj getur fylgt 
A orgun ca. 86 þús/mán 
Opin og björt 

Raðhús á 2 hæðum 
187fm hús + 20,9fm bílskúr, alls 207,9 fm 
4 mjög rúmgóð svefnherbergi 
Gólfsíðir gluggar i stofu og arinn. 
2 baðherbergi 
Innangengur bílskúr 
Sérlega vel skipulagt hús 

Opið hús miðvikud. 18. júní 
 kl. 17:30-18:00 

Asparhvarf 9 - 52,9m 
Opið hús mánud. 16. júní 

 kl. 17:30-18:00 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

  Verð:  13,9 millj.

Snorrastaðir8 4 0
Laugarvatn

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

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Bústaður að stærð 41,8 m2

Eignarland 2000 m2

Einstakt land með miklum gróðri
Rotþró 2004
Hitaveita 10 m frá bústað

Sumarhús við Laugarvatn

  Verð:  22,8 millj.

Frábær staðsetning
Vel skipulögð 60 fm íbúð í kjallara við 
Reykjahlíð í Reykjavík

Afhending fljótlega

Reykjahlíð 81 0 5 
R e y k j a v í k

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

OPIÐ HÚS
Mánudag 16. júní 17:00 - 17:30

Allar nánari upplýsingar veitir 

Halldór I. Andrésson
löggiltur fasteignasali

sími: 897-4210
halldor@miklaborg.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

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



540 2050 | penninn penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboðið gildir frá 14. júní, til og með 21. júní. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

5% afsláttur af ÖLLUM 
VÖRUM einnig tilboðum

SKRIFSTOFAN Í ÞÍNUM LITUM

Fyrirtækjaþjónusta Pennans
Í Pennanum má finna úrval ritfanga, rekstrarvara, húsgagna og kaffilausna sem 
henta fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum. Fyrirtækjaþjónusta Pennans hefur 
verið starfrækt síðan 1997. Starfsfólk Fyrirtækjaþjónustu Pennans kappkostar 
að veita faglega og persónulega þjónustu um land allt. Fyrirtæki sem nýta sér 
heildarþjónustu Pennans tryggja sér bestu kjörin sem í boði eru hverju sinni. Hægt 
er að sækja um reikningsviðskipti á www.penninn.is . Hafðu samband við ráðgjafa 
okkar í þjónustuveri í síma 540-2050 eða í gegnum netfangið pontun@penninn.is fyrir 

Penninn Hallarmúla 4
Við Hallarmúla 4 er ein stærsta ritfangaverslun 
á landinu. Í versluninni er gott úrval af töskum, 
bókum, tímaritum og leikföngum auk þess sem 
þar er að finna eitt mesta úrval landsins í blek og 
dufthylkjum.  

Sími: 540-2360, netfang: hallarmuli2@penninn.is
upplýsingar um vörur og þjónustu Pennans.

Bréfabindi, 80 mm

Vildarverð: 1.273 kr.
Verð áður: 1.819 kr.

Verð áður: 959 kr.

Verð áður: 1.179 kr.

Verð áður: 3.499 kr.

Verð áður: 2.399 kr. Verð áður: 1.929 kr.

Verð áður:  
17.999 kr.

Verð áður:  
19.990 kr.

Verð áður: 4.709 kr. Verð áður: 3.319 kr. Verð áður: 699 kr.

Vildarverð: 671 kr.

Vildarverð: 2.449 kr.

Vildarverð: 1.679 kr. Vildarverð: 1.350 kr.

Vildarverð: 3.296 kr. Vildarverð: 2.323 kr.

Vildarverð:
12.593 kr.

Vildarverð:
13.993 kr.

Vildarverð: 489 kr.

Vildarverð: 825 kr.

Gatari í möppu, gatar 2 blöð Teygjumappa, A4

Skæri, 205 mm Titan

Bréfakarfa, 15 lítrar Bréfabakki Skúffuskápur,
4 skúffur

5 skúffur

Heftari, 30 blöð Gatari,
30 blöð 

WOW SERIES Lausblaðamappa, 2 hringirBré

Vil
Ver

RIES

vildarafsláttur
30%

af öllum
LEITZ WOW 

vörum
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Múlalundur selur ekki bara 
möppur heldur allt fyrir 
skrifstofuna,“ segir Sig-

urður Viktor Úlfarsson, fram-
kvæmdastjóri Múlalundar.

Sigurður segir starfsemi Múla-
lundar standa og falla með stuðn-
ingi samfélagsins og því að ein-
staklingar, fyrirtæki og stofnanir 
kaupi vörur af Múlalundi, þar með 
talið almennar skrifstofuvörur.

„Við erum alltaf samkeppnis-
hæf og stundum ódýrari en aðrir 
á markaðnum. Við seljum eigin 
framleiðsluvörur, eins og gata-
poka, plastvasa, sýnapoka, gylling-
ar og fleira, en einnig vörur sem við 
kaupum annars staðar frá því þær 
eru líka mikilvægur fjárhagslegur 
styrkur fyrir starfsemina.“

Í Múlalundi er sífellt leitað nýrra 
verkefna til að skjóta fleiri og styrk-
ari stoðum undir reksturinn.

„Við erum til að mynda opin 
fyrir því að taka að okkur hluta úr 
framleiðslu fyrirtækja og ýmislegt 
sem kallar á mikla handavinnu. Þá 
tökum við að okkur fjölbreytt verk-
efni til lengri og skemmri tíma,“ 
segir Sigurður og nefnir ýmis dæmi.

„Framhaldsskólar og háskólar 
láta okkur framleiða fallegar kápur 
utan um prófskírteini útskriftar-
nema sem gera gögnin eigulegri 
og útskriftina að meiri viðburði. Þá 
hefur ferðaþjónustan komið sterkt 
inn með framleiðslu á  f lottum 

möppum utan um matseðla þar 
sem merki veitingastaðarins er 
gjarnan þrykkt í kápuna, upplýs-
ingamöppur fyrir hótelherbergi og 
fleira. Bókaforlög láta einnig fram-
leiða plastkápur utan um ferðabæk-
ur til að auka endingu þeirra. Öllu 
þessu, pökkunarverkefnum, merk-
ingum, gyllingum og meira til er 
sinnt af starfsfólki Múlalundar.“

Sigurður segir langtímaverk-
efni mjög mikilvæg fyrir starfsemi 
Múlalundar.

„Múlalundur framleiðir til 
dæmis tugi þúsunda sýnapoka úr 
plasti fyrir Landspítalann á hverju 
ári. Hver og einn sýnapoki skapar 
vinnu fyrir sex starfsmenn áður en 
hann fer úr húsi og er því búinn að 
gera mikið mikið gagn áður en byrj-
að er að nota hann á spítalanum.“ 

Öllum mikilvægt að vinna
Á síðasta ári greiddi Múlalundur 90 
milljónir í laun og skapaði vinnu 
fyrir rúmlega þrjátíu manns með 
skerta starfsorku.

„Múlalundur stendur  sjálfur 
undir stærstum hluta sinna tekna 
sem er allt að því einsdæmi á 
vinnustofum fyrir fatlað fólk. Starf-
semin stendur því og fellur með 
viðskiptavinum okkar,“ segir Sig-
urður. „Í dag eru mörg fyrirtæki 
að standa sig vel á sviði samfélags-
legrar ábyrgðar. Einföld leið til að 
flétta slíkan stuðning inn í daglega 

 starfsemi er að kaupa skrifstofu-
vörur og fleira af Múlalundi.“

Frá árinu 1959 hefur Múlalund-
ur verið rekinn af SÍBS með stuðn-
ingi Happdrættis SÍBS. Þúsundir 
hafa fengið annað tækifæri og öðl-
ast aukið sjálfstraust og starfsorku 
eftir störf hjá Múlalundi.

„Góð samvinna er á milli Múla-
lundar og Reykjalundar, sem er 
einnig rekinn af SÍBS. Þá er Múla-
lundur í samvinnu við Vinnumála-
stofnun og ræður fólk til vinnu af 
biðlistum, en umsækjendur hafa 
verið allt að tvö ár á biðlista áður 
en þeir komast að. Öll aðstaða er 
til staðar til að taka á móti mun 
fleira starfsfólki en aukin viðskipti 
og verkefni eru forsenda fjölgunar 
starfa,“ segir Sigurður og bætir við 
að markmið sé að koma sem flest-
um áfram út á vinnumarkaðinn.

Hjá Vinnumálastofnun eru til 
staðar úrræði sem styðja fyrirtæki 
í að taka við fólki með fötlun út á 
vinnumarkaðinn eftir starfsend-
urhæfingu hjá Múlalundi. Störf 

á Múlalundi gefa mörgum, sem 
annars væru heima aðgerðalausir, 
tækifæri til að spreyta sig og taka 
þátt í að skapa verðmæti. 

„Fólki er mjög mikilvægt að fá 
að mæta til vinnu og vera virkt í 
samfélaginu. Bakgrunnur starfs-
fólks Múlalundar er margvísleg-
ur og margir þurfa að takast á við 
krefjandi veikindi eða fötlun, and-
lega eða líkamlega, í kjölfar slyss 
eða veikinda. Máltækið „Það þarf 
þorp til að ala upp barn“ á við um 

 Múlalund en starfsemin stendur og 
fellur með viðskiptavinum okkar 
þar sem hver króna skiptir máli.“

Sigurður segir gefa verkefninu 
líf að hitta einstaklinga sem hafa 
unnið sig upp í Múlalundi eftir erfið 
veikindi eða slys og eru í dag úti á 
almennum vinnumarkaði.

„Nú eru þeir fullvirkir einstak-
lingar á vinnumarkaði sem er sam-
eiginlegur árangur Múlalundar og 
viðskiptavina.“

Sjá nánar á mulalundur.is.

Máltækið „Það 
þarf þorp til að 

ala upp barn“ á við um 
Múlalund en starfsemin 
stendur og fellur með 
viðskiptavinum okkar.

Ekki bara möppur í Múlalundi
Múlalundur, vinnustofa SÍBS, framleiðir og selur allt fyrir skrifstofuna. Í Múlalundi fá fatlaðir einstaklingar tækifæri til að 
leggja sitt af mörkum til atvinnulífsins og skiptir stuðningur viðskiptavina þar sköpum.

Sigurður Viktor Úlfarsson er framkvæmdastjóri Múlalundar. MYNDIR/GVA

VÖRUR FRÁ MÚLALUNDI SKAPA TÆKIFÆRI – TVISVAR
BÆÐI FYRIR ÞIG OG STARFSFÓLK MÚLALUNDAR

KAUP Á VÖRUM MÚLALUNDAR GEFA UM 30 STARFSMÖNNUM MEÐ SKERTA STARFSORKU TÆKIFÆRI TIL AÐ 
TIL AÐ NÝTA HÆFILEIKA SÍNA OG SPREYTA SIG Á STÖRFUM VIÐ HÆFI HVERS OG EINS. 

Barmmerki fyrir ættarmót og ráðstefnur – Blýantar – Borðhlífar – Borðreiknivélar – Bréfabindi – Dagatöl – Dagbækur – DVD diskar – CD diskar – Gatapokar – Gatarar – Gestabækur með  
gyllingu – Gráðubogar – Gyllingar – Hálsbönd – Hótelmöppur – Kápur – Klemmuspjöld – Kortahulstur – Kórmöppur – Lausblaðabækur – Matseðlar – Minnislyklar – Músamottur – Möppur 
–  Pennar – Plastmöppur – Plastumslög – Reglustikur – Röntgenmyndahulstur – Seglar á töflur – Sérsniðnar – Skattkortahulstur – Skilblöð – Sýnapokar – Tengdamömmur – Tímaritabox –  
Undirskriftamottur – Upplýsingamöppur – Vasabækur – Vasareiknar – Yfirstrikunarpennar

Friðrik og Unnar sjá um lager Múlalundar og tryggja að pantanir skili sér örugglega til 
viðskiptavina. Lager Múlalundar telur um 1.500 vörunúmer svo af nægu er að taka.

ALLT FYRIR SKRIFSTOFUNA 

Múlalundur | Vinnustofa SÍBS
Reykjalundi | 270 Mosfellsbær 

sími 562 8500 | fax 552 8819
mulalundur@mulalundur.is

www.mulalundur.is



Eigum gúmmíbáta í stærðum frá 
2,9m - 4,2m á lager til afgreiðslu strax. 
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og 
mikla burðargetu.

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

NÝ A-LINER SOFA BED
ÚTSALA, A-liner Classic Sofa Bed, 
Ísskápur, Truma, álfelgur, hár og flottur 
vagn, ATH aðeins 4 stk í boði, Verð 
2.690.000kr og 2 stk M/Geymslukassa 
2.890.000kr, 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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

TOYOTA Land Cruiser 100VX 38”. Árg 
1/2002, ek 195 Þ.KM, dísel, sjálfsk, 
Leður, Lúga, 38” breyttur, Topp eintak, 
vel búinn og lítur mjög vel út, Ásett 
verð 4.490.000. Rnr.118932. Er á 
staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

SUBARU Legacy. Árgerð 2007, ekinn 
138 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.790.000. Rnr.160972.

OPEL Astra opc. Árgerð 2007, ekinn 88 
Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 1.490.000. 
Rnr.990812.

MERCEDES BENZ Glk 220 cdi 
4matic. Árgerð 2012, ekinn 25 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.390.000. 
Rnr.141074.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2012, 
ekinn 29 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.990.000. Rnr.210432. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 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.

 Fellihýsi

 Vinnuvélar

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Vinnuvélar

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

 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. 

 Hreingerningar

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

Teppahreinsun, gluggahreinsun, 
flutningsþrif, bónun o.s.fr. Uppl. 
Tómas, s. 699 6762 og www.
gluggahreinsir.is

 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.

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

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

RAFLAGNIR, SMÍÐAR, 
UPPSLÁTTUR

Tökum að okkur raflagnir, smíðar og 
uppslátt. Tilboð eða tímavinna. 30 ára 
reynsla tryggir gæði. Sími: 848-6904.

 Tölvur

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

 Nudd

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

 Spádómar

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

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

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

 Önnur þjónusta

ERTU MEÐ HANDRIT?
Markaðsetjum skáldverk á ensku og 
íslensku. s. 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.

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

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.

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

 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.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Sumarhús til leigu í Hvalfirði, 4-6 
manna, heitur pottur, 70þús vikan, 
s:857 9370

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.

Glæsileg íbúð í Hveragerði 110 fm 
+ bílageymsla og aðg. að veislusal. 
Búseturéttur 3,750m. eða tilb. 160þ. 
á mán. Allt innif. nema hiti og rafm. 
Endilega komið og skoðið, getur 
losnað fljótlega. S 691 8961.

 Sumarbústaðir

Fallegar sumarhúsalóðir á góðu verði 
í Hálsaskógi í Skorradal. Uppl. í s. 896 
5948 & 869 2900 p.s. Öryggishlið inná 
svæðið.

 Geymsluhúsnæði

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

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.

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

ATVINNA

 Atvinna í boði

TRÉSMIÐUR
Vantar smiði eða menn vana 
byggingavinnu. Uppl. 8921552 Knekti 
ehf.

ROADHOUSE
óskum eftir starfsmanni í eldhús, fullt 
starf. Æskilegt að viðkomandi hafi 
reynslu af eldhússtörfum, enn ekki 
skilyrði. Vaktavinna. Sendið umsókn á: 
baldur@roadhouse.is

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

 Einkamál

atvinna
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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

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

Ertu ekki enn búinn að 
fara út með ruslið??

Ég er búin að 
biðja þig um það 

þrisvar!

Hvernig get 
ég náð til 

þín??

Það er yfirleitt árangurs-
ríkast að senda mér sms.

  Hm...
líklegast 

ekki.

OPIÐ

VITO
BEITA & GRÆJUR

Erum með 
orma!

...við líka en við 
auglýsum það ekki!

Solla, ég er 
með lausa 

tönn!

Má ég 
sjá? KIPP!

Öskrið sem þið heyrið 
innan skamms verður hávært, 

fullt af reiði og alg jörlega 
þess virði.

„Mér líður eins og spegli sem endurspeglar hvernig fólk 
skynjar mig.“

M.I.A.

LÁRÉTT
2. mylsna, 6. klukka, 8. kvikmyndahús, 
9. tangi, 11. verslun, 12. sykurefni, 14. 
tóm, 16. í röð, 17. sægur, 18. bein, 20. 
komast, 21. atlaga.

LÓÐRÉTT
1. áfengisblanda, 3. í röð, 4. land, 5. 
samtíningur, 7. vanir, 10. gerast, 13. 
pili, 15. mannvíg, 16. yfirbragð, 19. 
hljóta.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sáld, 6. úr, 8. bíó, 9. nes, 
11. bt, 12. sykra, 14. neind, 16. bd, 17. 
mor, 18. rif, 20. ná, 21. árás. 

LÓÐRÉTT: 1. púns, 3. áb, 4. líbanon, 
5. dót, 7. reyndir, 10. ske, 13. rim, 15. 
dráp, 16. brá, 19. fá.

Þröstur Þórhallsson (2.425) hafði 
svart gegn Dananum Finn Nöhr 
(2.080) á alþjóðlega mótinu á 
Sardiníu sem lauk fyrir skemmstu.
Svartur á leik

29...He3! 30. fxe3 Dxg3+ 31. Kf1 
Rxe3+ 32. Ke2 Dg2 33. Kxe3 Bf4+! 
34. Kxf4 Df2+ 35. Df3 g5+ 36. Ke4 
f5+ 37. Ke5 Dxf3 38. Bd3 Df4#. 
Þröstur fékk flesta vinninga Íslend-
inganna en Heimir Páll Ragnarsson 
hlaut stigaverðlaun.
www.skak.is: Karjakin er sigurvegari 
Norway Chess
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Borðvifta með snúningi

Yo 2700

gerðarvél fyrir frosna Ís vél fyrir f
vexti. Fljótlegt, hollt og áv ótlegt, h gott.

Ísgerðarvél
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Ariete 2770A 0

Handryks a með H suga me
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Philips SHO5305BLSHO5305B

Lokuð Neodymium heyrnatól með Neodym eyrnatól 
ótúlegum bassaum bass hljómi. . Fjarstýring i. . Fjars
og hljóðnemi fyrir snjaóðnemi f allsíma.

lissa 16420Mel 0220
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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

Ég er bara að segja sögur af venju-
legu fólki,“ segir Þórdís Gísla-
dóttir um ljóðabók sína Velúr sem 
nýverið kom út hjá Bjarti. „Ég gríp 
hugmyndir sem eru á sveimi á net-
inu, eða í loftinu eða þegar einhver 
segir eitthvað og það mallar í und-
irmeðvitundinni þangað til það 
verður að einhverju. Ég er ekki 
að sækja mikið í þjóðararfinn eða 
eitthvað þannig.“

Talandi um þjóðararf þá eru í 
bókinni úrklippur úr gömlum dag-
blöðum, bæði fréttir, tilkynning-
ar og auglýsingar sem greinilega 
höfða til þín. Er það ekki partur af 
arfinum? „Jú, kannski, en aðallega 
hef ég áhuga á Reykjavík á fyrri 
hluta síðustu aldar, hvernig borgin 
varð til og hvað hún var allt öðru-
vísi en okkur er kennt í Íslandssög-
unni í skólanum. Manni var sagt 
allt um sveitina en var aldrei sagt 
að á þriðja og fjórða áratugnum 
hefði verið hér samfélag sem var 
miklu alþjóðlegra og allt öðruvísi 
en maður ímyndar sér.“

Hvaðan kemur nafnið Velúr? 
„Velúr er uppáhaldsefnið mitt. Það 
er mjúkt og hentar vel í heimaföt 
en er líka sparilegt. Það getur til 
dæmis verið í leiktjöldum, jogging-
göllum fyrir gamalt fólk og svona 
velúrmönnum sem eru mjúku 
mennirnir. Þannig að velúr hefur 
margar hliðar og margar vísanir. 
Svo hefur fólk túlkað þetta á þann 
hátt að ég vilji fara vel úr, en það 
var nú ekki mín meining.“

Kápumyndin er mynd af vegg-

fóðri sem óhjákvæmilega dregur 
hugann að Veggfóðruðum óendan-
leika Ísaks Harðarsonar, er það 
með vilja gert? „Ísak er í upp-
áhaldi en þetta var svo sem ekki 
hugsað sem vísun í hann. Það er 
önnur saga á bak við þetta útlit. 
Þegar ég fékk að vita að ég fengi 
Bókmenntaverðlaun Tómasar 
Guðmundssonar fyrir Leyndar-
mál annarra hér um árið var ég 
ekki kominn með útgefanda og 
þurfti að hafa hraðar hendur við 
hönnun bókarinnar. Þá notaði ég 
veggfóður sem ég átti en var ekki 
búin að setja á vegg í kápumynd-
ina og fannst kjörið að halda þeim 
stíl með þessa. Fyrir utan það að 
veggfóður er líka svona heimilis-
legt eins og velúr.“

Þórdís upplýsir að hún sé Hafn-
firðingur í fjóra ættliði í báðar 
ættir en hafi flutt í borgina um 
tvítugt og sé löngu farin að líta á 
sig sem Reykvíking. Er hún næsta 
borgarskáld? „Það veit ég nú ekki 
en mér finnst Reykjavík mjög van-

metinn staður og hef mikinn áhuga 
á að skoða sögu hennar.“ Dreymir 
þig þá ekkert um að skrifa stóru 
Reykjavíkurskáldsöguna? „Hún 
kemur kannski einhvern tímann. 
Svona þriggja kynslóða saga í anda 
Marianne Fredrikson. Ég bara veit 
það ekki. Hún er allavega einhvers 
staðar í huganum.“

Ljóðin í bókinni eru flest stuttar, 
skarpar og kaldhæðnislegar mynd-
ir, beitirðu kaldhæðninni meðvit-
að? „Nei, það geri ég reyndar ekki, 
en ég er líklega svolítið kaldhæðin 
þótt ég ætli mér ekkert endilega 
að vera það. Ég er bara alin upp í 
þannig andrúmslofti að það þykir 
eðlilegt að tjá sig á þennan hátt.“ 

Sumir halda því fram að það 
eigi frekar að flytja ljóð en lesa, 
en Þórdís er ekki alveg sammála 
því. „Það er svona bæði og. Maður 
fær allt aðra upplifun af því að 
lesa ljóð en hlusta á þau, þannig 
að ég held að þau þurfi að vera til 
á prenti líka.“ 

  fridrikab@frettabbladid.is

Reykjavík er vanmetinn staður
Ný ljóðabók Þórdísar Gísladóttur, Velúr, kom út á dögunum. Fyrri ljóðabók hennar, Leyndarmál annarra, hlaut Bókmenntaverðlaun Tó-
masar Guðmundssonar árið 2010 og vakti mikla athygli. Þórdís er á svipuðum slóðum í Velúr, en segir þó að þessi ljóð séu meira unnin.

ÞÓRDÍS GÍSLADÓTTIR  „Ég er líklega svolítið kaldhæðin þótt ég ætli mér ekkert 
endilega að vera það.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þeir skrifa sjaldan ástarljóð sín með blóði.
Ef þau gufa ekki upp
í helgarferðum
milli hægindastólsins og Húsasmiðjunnar
geyma þeir þau í næturdraumum
eða urða í fjöldagröfum fullum af
kaldhæðni
hressileika
brjóstsviða 
og vinnusemi.

MENNIRNIR Í FYRIRTÆKJUNUM

MENNING
16. júní 2014  MÁNUDAGUR
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

HOLLYWOOD REPORTER NEW YORK DAILY NEWS

ANGELINA JOLIE OG ELLE FANNING

EKKI TRÚA 
ÆVINTÝRINU

Miðasala á: 

22 JUMP STREET LÚXUS
FAULT IN OUR STARS
MILLION WAYS TO DIE . . . 
TÖFRALANDIÐ OZ 2D ÍSL. TAL D
X-MEN3D
X-MEN2D
VONARSTRÆTI 
Á Ö ÍLÁSI LÖGGUBÍLL

22 JUMP STREET 
GRACE OF MONACO
FAULT IN OUR STARS
VONARSTRÆTI 
THE OTHER WOMAN

KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5 - 8 - 10.40
KL.10.45
KL. 3.20
KL. 8 - 10.45
KL. 5
KL. 5.20 - 8
KL. 3.20

KL. 8 - 10.30
KL. 5.40 - 8
KL. 6 - 9
KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5.30 – 10.30

OF

KIDMAN
NICOLE

FRANK LANGELLA
DAHANOLIVIER

MYND EFTIR

ROTH
TIM

GAUMONT KYNNIR

„ÞÚ SÉRÐ EKKI FYNDNARI  
MYND Í SUMAR!“ -T.V., BIOVEFURINN.IS

-C.P., USA TODAY

SHORT TERM 12

HM Í FÓTBOLTA 
Í BEINNI 

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

22 JUMP STREET 5, 8, 10:20

MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST 8, 10:30

VONARSTRÆTI 5, 8, 10:40

TÖFRALANDIÐ OZ 2D 5

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

T.V. Bíóvefurinn.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Hörð keppni á súlunum
Orkuboltarnir í Pole Sport héldu sína árlegu innanhússkeppni um helgina og voru það heimsmeistararnir 
Anastasia Shukhtorova og Evgeny Greshilov sem sáu um dómgæslu og sinntu henni vel að sögn gesta.

HÆFILEIKARÍK  Eva Dögg Sigurðardóttir og Lúðvík Viktorsson.
ÁNÆGÐAR MEÐ SIGURINN  Sól Stefánsdóttir, Guðný Ósk Sigurðardóttir og Tinna 
Snorradóttir eru ánægðar með bikarana sína.

MIKIÐ STUÐ  Heimsmeistararnir gáfu 
eiginhandaráritanir .

SÝNIR STUÐNING  Ásta Marteinsdóttir ásamt kærasta 
sínum, Marinó Flóvent. 

STUÐNINGUR  Alexandra Jóna Hermannsdóttir ásamt stuðn-
ingsmönnum sínum. GAMAN SAMAN  Halldóra Kröyer og Sólveig Steinunn.

HEIMSMEISTARAR  Anastasia Shukhtorova og Evgeny Greshilov 
ásamt Birni Inga Pálssyni.

Margir telja þáttaröðina Break-
ing Bad vera eina af þeim bestu 
sem gerðar hafa verið og skapast 
hefur sterkur og dyggur aðdá-
endahópur í kjölfar þáttanna. 
Einn aðalleikaranna, Aaron 
Paul sem leikur hinn mislukk-
aða  Jessie Pinkman í þáttunum, 
stríddi aðdáendum þegar hann 
gaf í skyn að gerð yrði enn ein  
serían af Breaking Bad. „Ég vissi 
ekki að það væri búið að opinbera 
það, en jú, við erum að vinna í 
annarri seríu,“ skrifaði leikarinn 
á heimasíðu Huffington Post og 
olli miklu fjaðrafoki með ummæl-
unum. Stuttu síðar leiðrétti hann 
þó tilbúninginn og sagðist ein-
ungis hafa verið að grínast.

Stríðnispúki

Flestir hafa heyrt kjaftasöguna um 
mennina tvo sem hittust á förnum vegi 

og töldu sig þekkja hvor annan. Í ljós kom 
að lokum að þeir voru báðir að taka feil 
og höfðu þeir feikað það til þess að móðga 
ekki hinn.

ÉG taldi engar líkur á að þessi saga 
væri sönn þar til ég lenti í svipuðu. 
Ég var í gleðskap á föstudaginn þegar 
maður kom að mér og rétti út hönd-
ina. „Sæll og blessaður,“ sagði hann 
stútfullur af sjálfsöryggi. „Hvaða 

maður er þetta?“ hugsaði ég en 
tók engu að síður í höndina á 

honum. „Manstu ekki eftir 
mér?“ spurði hann og 

neyddi mig þar með til 
þess að ljúga. Það er jú 
auðvitað stórglæpur að 
muna ekki eftir ein-
hverjum, eða það taldi 
ég mér trú um.

ÉG sagði honum að mig 
rámaði í hann (lygi) en 
ég myndi ekki hvaðan. 

Hann sagðist þá vinna hjá fyrirtæki í 
bænum sem ég hefði hannað vefsíðu fyrir. 
Þarna fattaði ég að það var hann sem var 
úti á túni en ekki ég. Ég er ekki vefsíðu-
hönnuður og hef aldrei unnið fyrir fyrir-
tækið sem hann nefndi.

FLESTIR hefðu á þessum tímapunkti 
notað tækifærið og komið sér út úr 
aðstæðunum. „Nei, þú ert eitthvað að 
ruglast,“ hefði ég getað sagt og hann hefði 
orðið vandræðalegur en ekki ég. Ég ákvað 
hins vegar að gera það sem mér er tamast 
í aðstæðum sem þessum — að ljúga. Ég 
gat alveg verið vefsíðuhönnuður ef þessi 
maður vildi að ég væri það. Og þið haldið 
að þið séuð meðvirk.

EN upp komast svik um síðir og  auðvit að 
endaði þetta með því að hann áttaði sig 
á því að ég var alls ekki maðurinn sem 
hann hélt að ég væri. Ég hafði skorið hann 
úr snörunni og hengt sjálfan mig í stað-
inn.

ÞAÐ er kannski spurning að þroskast 
aðeins og hætta að reyna að feika það?

Hættur að feika’ða

FYNDINN  Aaron Paul er húmoristi.
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VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA

Með biðpósti sleppurðu við að pósturinn 
hlaðist upp heima hjá þér meðan þú ert í fríi.

Pantaðu biðpóst á www.postur.is eða á næsta 
pósthúsi og þú velur hvar pósturinn þinn bíður 
eftir þér.

www.postur.is

PANTAÐU BIÐPÓST
FYRIR SUMARFRÍIÐ!

Kostaríka byrjar HM 
2014 rétt eins og HM 

1990; með óvæntum sigri. 
Kostaríka gerði sér lítið fyrir 
og vann Úrúgvæ, 3–1. Fyrir 24 
árum vann Kostaríka lið Skot-
lands í fyrsta leik og fór upp 
úr erfiðum riðli ásamt Brasilíu 
eftir sigur á Svíþjóð. Þá, rétt 
eins og nú, var liðið með 
góðan markvörð. Luis Conejo 
stóð vaktina ’90 en nú er 
Keylor Navas í markinu. Er 
annað ævintýri í uppsiglinu?Allt um HM á Vísi

Kostaríka aft ur spútnikliðið 24 
árum eft ir ævintýrið á Ítalíu?

22.00 GANA–  BANDARÍKIN Hinn 
gríðarlega sterki G-riðill á HM fer af stað í dag 
þar sem Portúgal og Þýskaland mætast. 
Augu Íslendinga verða þó á leik 
Gana og Bandaríkjanna þar sem 
Aron Jóhannsson verður fyrsti 
Íslendingurinn til að spila á HM, 
komi hann við sögu í leiknum. Gana 
hefur slegið Bandaríkin út á HM í 
16 liða úrslitum á síðustu tveimur 
mótum. Nú er stund hefndarinnar 
runnin upp.

Karim Benzema fór á kostum 
fyrir Frakkland sem vann sigur 
á hundleiðinlegu og grófu liði 
Hondúras, 3–0, í E-riðli HM 
2014. Benzema kom sínum 
mönnum í 1–0 með marki úr 
vítaspyrnu og átti skalla í slá 
í seinni hálfleik sem varð til 
þess að markvörður Hondúras 
fékk boltann í sig og inn. 
Benzema vildi skora annað 
mark sjálfur og gerði það. Real 
Madrid-maðurinn í stuði.

STJARNA
GÆRDAGSINS
STJARNA
GÆRDAGSINS

Karim Benzema
Frakkland

HANDBOLTI Kvennalandsliðið í 
handbolta lauk leik í undankeppni 
EM 2014 með tíu marka sigri á 
Slóvakíu, 30-28, í Laugardalshöll 
í gær. Sigurinn skipti því miður 
engu fyrir riðilinn því úrslitin í 
honum voru ráðin fyrir leik og 
okkar stelpur ekki á leið á EM í 
Króatíu og Ungverjalandi.

Karen Knútsdóttir fór á kostum 
og skoraði tíu mörk og þá varði 

Íris Björk Símonardóttir 19 skot í 
markinu. 

„Þetta gefur okkur að við erum 
í aðeins betri stöðu næst þegar 
er dregið í riðla þannig að þetta 
skipti einhverju máli,“ sagði Ágúst 
Jóhannsson þjálfari eftir leik.

„Við töpuðum þessu sjálfar í 
október. Þetta er okkur sjálfum að 
kenna,“ sagði Karen Knútsdóttir 
svekkt í leikslok.  - hbg

Luku keppni með sigri
Stelpurnar unnu tveggja marka sigur á Slóvakíu.

GOLF „Það er alltaf gaman að 
vinna. Maður gerir það alltof 
sjaldan,“ sagði Birgir Leifur Haf-
þórsson, Íslandsmeistari í golfi, 
léttur í bragði við Fréttablaðið 
í gær eftir að hann bar sigur úr 
býtum á Símamótinu á Hamars-
velli í Borgarnesi, þriðja móti árs-
ins á Eimskipsmótaröðinni.

Birgir hefur verið að keppa 
erlendis í sumar á úrtökumótum 
og mætti því ekki á fyrstu tvö 
mótin á mótaröðinni. Hann vann 
svo það fyrsta sem hann 
spilaði á í gær.

„Það er bara 
g a m a n  a ð 
koma og sýna 
þessum ungu 
strákum að 
maður kann þetta 
ennþá,“ sagði 
hann og hló við.

Birgir Leifur 
fékk tvöfald-
an skolla á 
lokaholunni 
en það sak-
aði ekki 
því Krist-
já n Þ ór 
Einarsson 
úr GKJ, sem var 
efstur eftir fyrstu 

tvo dagana, gerði enn verr og spil-
aði holuna á fjórum yfir pari.

„Við fórum báðir í smá ævin-
týraleiðangur. Við slógum í vatn 
og á meðan ég lagði upp í högginu 
eftir vítið týndi hann boltanum. 
Hann gerði mér þetta því aðeins 
auðveldara þarna undir lokin,“ 
sagði Birgir Leifur sem var að 
spila Hamarsvöll í Borgarnesi í 
fyrsta skipti og var mjög ánægður 
með hann.

„Hann kom mér skemmti-
lega á óvart. Maður þarf að vera 
nákvæmur þó hann sé stuttur en 

það er eitthvað sem við þurf-
um að alast upp við hérna 

á Íslandi. Flatirnar eru 
litlar og með miklum 

halla. Hann er krefj-
andi og virkilega 
skemmtilegur,“ sagði 
Birgir Leifur Haf-

þórsson. 
Sjálfur er hann nokk-

uð ánægður með leik 
sinn. „Það var margt 
gott í gangi en ýmis-
legt sem þarf að 
laga. Það er líka 

gott. Maður vill 
vera að bæta sig.“

 - tom

Gott að sýna þeim 
ungu að ég kann þetta
Birgir Leifur vann fyrsta mótið sem hann keppti á.

ÚRSLIT
UNDANKEPPNI HM 2015

ÍSLAND - BOSNÍA 29-29 (10-15)
Ísland - Mörk (skot): Guðjón Valur Sigurðsson 
8/1 (10/2), Snorri Steinn Guðjónsson 6/3 (8/4), 
Alexander Petersson 6 (11), Arnór Atlason 4 (8), 
Ásgeir Örn Hallgrímsson 3 (5), Þórir Ólafsson 2 
(2), Róbert Gunnarsson (1), Ólafur Guðmundsson 
(2).

Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 18/2 (47/4, 
38%).

Hraðaupphlaup: 6 (Guðjón Valur Sigurðsson 4, 
Alexander Petersson 1, Ásgeir Örn Hallgrímsson 
1.).

Fiskuð víti: 6 (Guðjón Valur Sigurðsson 3, Snorri 
Steinn Guðjónsson 1, Ásgeir Örn Hallgrímsson 1, 
Þórir Ólafsson 1.).

Utan vallar: 8 mínútur. 

Bosnía - Mörk (skot): Nikola Prce 7/1 (11/2), Ivan 
Karacic 6 (9), Faruk Vrazalic 4 (7), Dejan Malinovic 
3/1 (6/2), Senjamin Buric 2 (3), Muhamed To-
romanovic 2 (4), Alen Ovcina 2 (6), Dusko Celica 1 
(2), Kosta Savic 1 (2), Marko Panic 1 (2). 

Varin skot: Benjamin Buric 15/1 (40/4, 38%), 
Predrad Dejanovic 3/1 (7/2, 43%). 

Utan vallar: 12 mínútur. 

Dómarar: Csaba Dobrovits, Ungverjalandi og 
Peter Tajok, Ungverjalandi

HANDBOLTI „Þessi niðurstaða er 
gríðarleg vonbrigði og ég er ótrú-
lega svekktur. Það er erfitt að 
kyngja þessu,“ segir landsliðs-
þjálfarinn Aron Kristjánsson eftir 
vonbrigðin gegn Bosníu í gær.

Strákarnir okkar voru hörmu-
legir í fyrri hálfleik og voru fimm 
mörkum undir, 10–15, í hálfleik. 
Þeir lentu svo sex mörkum undir 
og komu til baka. Þeir komust 
meira að segja yfir og fengu svo 
sannarlega tækifærin til þess að fá 
farmiða til Katar. Sá farmiði guf-
aði endanlega upp í lokasókninni 
er Ísland þurfti eitt mark og var 
manni fleiri. Þá köstuðu strákarn-
ir boltanum frá sér.

Þetta einvígi gegn Bosníu tapað-
ist ekki þar. Strákarnir náðu fjög-
urra marka forskoti í fyrri leikn-

um úti en töpuðu því niður. Þeir 
voru skelfilegir í fyrri hálfleik og 
náðu ekki að ganga alla leið er Bos-
níumenn voru komnir með bakið 
upp að veggnum í frábærri stemn-
ingu í Höllinni.

Niðurstaðan er gríðarleg von-
brigði. Bosníumenn höfðu aldrei 
tryggt sér farmiða á stórmót áður 
og með fullri virðingu fyrir ágætu 
liði þeirra þá á öflugt og reynt lið 
Íslands að klára svona einvígi. 
Liðið lék án Arons Pálmarssonar í 
báðum leikjunum og saknaði hans 
gríðarlega. Fleiri þurftu að stíga 
upp í kjölfarið en gerðu það ekki.

„Við eigum að vinna þetta lið á 
heimavelli en við lentum í erfið-
leikum með sóknarleikinn okkar 
og þeir voru kannski að skora 
eftir langar sóknir. Við spiluðum 

loks af krafti síðustu 25 mínútur 
leiksins og 5/1 vörnin okkar fór þá 
að virka. Í lokin eru það smáatriði 
sem gera það að verkum að þeir 
fara áfram en ekki við. Þegar við 
komumst yfir í seinni hálfleiknum 
þá áttum við að klára þá. Það er 
alveg ljóst en því miður þá gerðum 
við það ekki,“ segir Aron.

Það er mikið áfall fyrir íslensk-
an handbolta að missa af HM og 
ekki síst í ljósi þess að fyrir vikið 
verður erfiðara að komast á ÓL í 
Ríó.

„Nú þýðir ekkert annað en að 
safna vopnum og koma okkur inn 
á næsta Evrópumót. Svo þarf að 
ná framúrskarandi árangri þar til 
þess að komast til Ríó. Þannig er 
það bara,“ segir þjálfarinn.

 henry@frettabladid.is

Köstuðu frá sér HM-sætinu
Íslenska landsliðið í handbolta verður ekki með á HM í Katar á næsta ári. Strákarnir gerðu jafntefl i, 29–29, 
gegn Bosníu í gær og falla úr leik á einu marki. Liðið fór mjög illa að ráði sínu í leiknum.

SVEKKTUR  Aron gat ekki leynt von-
brigðum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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MIDNIGHT SUN MUSIC FESTIVAL   20 22 JÚNÍ 2014

FOUNDING 
SPONSOR

MIÐASALA Á SECRETSOLSTICE.IS OG Í LUCKY RECORDS 

FYRIR ÞÁ SEM KOMAST AÐEINS STAKA DAGA HÁTÍÐARINNAR 

TAKMARKAÐ MAGN DAGSMIÐA 
VERÐ: FÖSTUDAGUR 11.900 KR. // LAUGARDAGUR 12.900 KR. // SUNNUDAGUR 9.900 KR. 

ÞRIGGJA DAGA HÁTÍÐARPASSI 19.900 KR. // ÞRIGGJA DAGA VIP HÁTÍÐARPASSI 29.900 KR.
 ATH. AÐEINS HÁTÍÐARPASSAR GILDA INN Í HEL (EKKI DAGSMIÐAR) 
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ATH. DAGSKRÁ ER BIRT MEÐ F YRIRVARA UM BREYTINGAR. 
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GIMLI     
MODESART

STEVE SAMPLING

CRYPTOCHROME  

THIZONE  

QUADRUPLOS

TANYA & MARLON  

BISTRO BOY

AGZILLA

HAZAR

ÁRNI ²

KIASMOS

HEROES IN HIDING [IRE]

SOMETIME

RUM BUFFALO [UK]

12:00
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15:45

16:35

17:45

18:35

19:35

20:30

22:00

ASKUR  
VIKTOR BIRGISS

ORANG VOLANTE

OCULUS

OPEN SOURCE

ROB SHIELDS [UK]

CONTROLFREQS [US]

HOUSEKELL

KÁRI

BEN PEARCE [UK]

THE 2 BEARS [UK]

GIMLI     
REYKJAVÍKURDÆTUR

RVK SOUNDSYSTEM 

AMABA DAMA 

OJBA RASTA

ORIGINAL MELODY

JOHNY AND THE REST

DISCIPLES [UK]

BRAIN POLICE

JAMIE LEWIS [UK]

PY [UK]

13:00

14:00

16:20

17:10

18:00

19:00

19:50

21:10

22:00

23:00

MICRO PONY

BARELY LEGAL[UK]

MONKEY WRENCH [UK] 

B2B SPOILS [UK]

TRUE TIGER [UK]

LAFONTAINE

EXOS

MUSHY [UK]

HARRIMANNN [UK]

BENTON [UK]

DOORLY [UK]

12:00

12:40

13:40

14:55

16:10

17:10

18:10

19:30

21:00

22:30

ASKUR  
KANILSNÆLDUR

VRONG

LORD PUSSWHIP

MARTEINN

KIDDI

GEIMFARAR

SOLARIS SUNGLAZE

KSF

BENSOL

EDDIE HOUSE

FRÍMANN

12:00

12:50

13:40

14:30

15:20

16:20

17:10

18:30

20:00

21:30

22:45

EMBLA    

GREG LORD + KRYSKO [UK]

DJ MARGEIR

ELIPHINO [UK]

PALEMAN [UK]

JACKMASTER [UK]

ROB DA BANK [UK]

DROOG [UK]

BODDIKA [UK]

PAUL WOOLFORD [UK]

14:00

15:30

16:45

17:45

19:00

20:30

22:00

23:30

01:00

02:45

05.00 LOKUN

GIMLI     
RÚNAR ÞÓRISSON

KÖTT GRÁ PJE

MOSI MUSIK

MAFAMA

LEAVES

GERVISYKUR

ALVIA ISLANDIA

SHADES OF REYKJAVIK

REAL EYES [US]

FOX TRAIN SAFARI

MOLOTOV JUKEBOX [UK]

12:00

13:00

14:00

14:50

16:00

17:00

17:50

18:20

19:20

21:20

22:30

SKURKEN

KERR

FUTUREGRAPHER

RAMI ALI [UK]

INTRO BEATS

LEX LUCA [UK]

ARTWORK [UK]

ONEMAN [UK]

SUBB-AN [UK]

GORGON CITY [UK]

12:00

12:40

13:20

14:10

15:15

16:30

18:00

19:30

21:00

22:30

ASKUR  
EIVØR PÁLSDÓTTIR [FO]

BLOODGROUP

FUFANU

MOSES HIGHTOWER

HE

MAUS

                                           

EATS EVERYTHING [UK] 

B2B SKREAM [UK]

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:20

20:00

22:30

JULIA RUSLANOVNA

TANDRI

KING LUCKY

GHST [UK]

EWOK  

RUSSIAN GIRLS 

SKENG&B 

AMY BECKER [UK]

MY NU LENG [UK]

KLOSE-ONE [UK]

ROBERT JAMES [UK]

12:00

12:40

13:20

14:00

15:00

16:10

16:50

18:10

19:30

21:00

22:30

EMBLA    

PY [UK]

MIA DORA [UK]

VOYEUR [UK]

JOSH BUTLER [UK]

WAZE & ODYSSEY [UK]

KERRI CHANDLER [US]

LOKUN

15:00

15:30

17:00

19:00

21:00

23:00

01.00

CLIVE HENRY [UK]

FRANCESCA LOMBARDO[UK]

APHROHEAD [US]

CARL CRAIG [US]

DAMIAN LAZARUS [UK]

LOKUN

21:00

22:30

00:00

01:30

03:00

05:00

ATLI KANILL

AXFJÖRÐ

SEAN DANKE

HENDRIK

LAGAFFE TALES

RIX

YAMAHO

PLASTIC LOVE [US]

CASANOVA

CENTURY [MEX]  

GHOZT 

SMOKIN JOE

12:00

12:40

13:20

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:30

20:30

21:45

23.00

EMBLA    

TAKEOVER
HYMNALAYA

ELÍN EY

SNORRI HELGASON

DJ FLUGVÉL & GEIMSKIP

SIN FANG

BENNI B-RUFF

DILLALUDE

FORGOTTEN LORES

CELL7

ÚLFUR ÚLFUR

EMMSJÉ GAUTI

GÍSLI PÁLMI

XXX ROTTWEILER

12:00

13:00

13:40

14:50

15:40

16:40

17:00

17:50

18:40

19:30

20:10

21:00

21:40

22:40

TWE RTWE

KALEO

SÍSÝ EY

VÖK

MAMMÚT

HJALTALÍN 

DISA

GLUTEUS MAXIMUS

MÚM

 

12:00

13:00

13:55

14:50

15:50

17:00

18:00

19:10

20:30

22:30

VALHÖLL      

VALHÖLL      

W
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D
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Mörkin: 1-0 Kristján Gauti Emilsson (13.), 1-1 
Jóhann Helgi Hannesson (56.).

FH (4-3-3):  Róbert Örn Óskarsson 6 - Sean Micha-
el Reynolds 5, Pétur Viðarsson 5, Kassim Doumbia 
6, Böðvar Böðvarsson 6 (66., Jón Ragnar Jónsson 
5) - Davíð Þór Viðarsson 6, Samuel Hewson 4(78., 
Atli Viðar Björnsson), Emil Pálsson 7 - Ólafur Páll 
Snorrason 6, Atli Guðnason 4 (66., Ingimundur 
Níels Óskarsson 5), *Kristján Gauti Emilsson 7.

ÞÓR (4-3-3): Sandor Matus 7 - Shawn Nicklaw 6, 
Orri Freyr Hjaltalín 5, Atli Jens Albertsson 6, Ár-
mann Pétur Ævarsson 4 - Hlynur Atli Magnússon 
5, Orri Sigurjónsson 6(91., Halldór Orri Hjaltason), 
Jónas Björgvin Sigurbergsson 6 (75., Þórður 
Birgisson) - Sveinn Elías Jónsson 6, Kristinn Þór 
Björnsson 4 (54., Sigurður Marinó Kristjánsson 6), 
Jóhann Helgi Hannesson 7. 

Skot (á mark): 14-6 (7-3) Horn: 8-3

Varin skot: Róbert Örn 2 - Sandor 5

1-1
Kaplakriki 
Áhorf: 644

 Valgeir 
Valgeirsson (7)

SSSSkkkkeeeemmmmmtttiillleeeggg vviiiiððððððbbbbbóóóóót sssseeemmm ggggeeerrriiiiiiirrr ggggrriiillllllllsssuuummmaaarrrriiiiððð bbbrrraaagggðððbbbbbeeeetttttrrrrraaaaa..

Fullkomnaðu grillmáltíðina
með grillbrauðinu frá Wewalka

wwwwwwwww.fa.faacebbookokk.co.com/gm/gm/godgodgodgaetaeetiii

...

r tvo 

Viltu vinna ferð fyrir
st?

til AusturRíkis í haus
ir dottið í lukkupottinn 

Þú gætir dottið í lumeð því að kaupa eitt Wewalka deig. Skrifaðu nafn, netfang og síma á kassakvittunina, taktu mynd af henni og sendu á godgaeti@internet.is eðaí pósti til: Góðgæti, Brekkustígur 4a, 101 Reykjavík fyrir 2. júlí.

Mörkin: 1-0 Grétar Sigfinnur Sigurðarson (57.).

KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 7 - Haukur 
Heiðar Hauksson 7, Grétar Sigfinnur Sigurðar-
son 5, Aron Bjarki Jósepsson 6, Guðmundur 
Reynir Gunnarsson 5 - Farid Zato 6, Jónas Guðni 
Sævarsson 5, Baldur Sigurðsson 5 - Gonzalo Balbi 
5, Óskar Örn Hauksson 7, Gary Martin 6 (84. Þor-
steinn Már Ragnarsson -).

FYLKIR (4-3-3):  Bjarni Þórður Halldórsson 7* - 
Elís Rafn Björnsson 5, Ásgeir Eyþórsson 4, Stefán 
Ragnar Guðlaugsson 6, Tómas Joð Þorsteinsson 5 
- Davíð Þór Ásbjörnsson 5, Oddur Ingi Guðmunds-
son 5, Viktor Örn Guðmundsson 4 (72. Andrew 
Sousa -) - Gunnar Örn Jónsson 3 (77. Andrés Már 
Jóhannesson -), Ragnar Bragi Sveinsson 4 (84. Ás-
geir Örn Arnþórsson -), Sadmir Zekovic 4.

Skot (á mark): 21-9 (8-4) Horn: 4-4

Varin skot: Stefán 4 - Bjarni 6

1-0
KR-völlur 
Áhorf: 1.004

 Erlendur 
Eiríksson (7)

Mörkin: 0-1 Tryggvi Sveinn Bjarnason (19.), 0-2 
Ásgeir Marteinsson (28.), 1-2 Aron Sigurðarson 
(65.), 1-3 Arnþór Ari Atlason (81.), 1-4 Aron Þórður 
Albertsson (86.).

FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 5 - Guðmundur 
Böðvar Guðjónsson 4, Haukur Lárusson 5 (46. Atli 
Már Þorbergsson 4), Bergsveinn Ólafsson 5, Matt-
hew Ratajczak 4 - Illugi Þór Gunnarsson 5 (82. 
Júlíus Orri Óskarsson -), Gunnar Már Guðmunds-
son 5, Einar Karl Ingvarsson 3 - Ragnar Leósson 
5, Guðmundur Karl Guðmundsson 4, Christopher 
Paul Tsonis 4 (56. Aron Sigurðarson 5).

FRAM (4-3-3): Ögmundur Kristinsson 6 - Halldór 
Arnarsson 6, Tryggvi Sveinn Bjarnason 7, 
Einar Bjarni Ómarsson 7, Ósvald Jarl Traustason 
5 - Jóhannes Karl Guðjónsson 4 (46. Aron 
Þórður Albertsson 6), Hafsteinn Briem 7, Haukur 
Baldvinsson 7 (90. Aron Bjarnason -) - Ásgeir 
Marteinsson 6, *Arnþór Ari Atlason 8, Björgólfur 
Takefusa 4 (46. Alexander Már Þorláksson 6) ..

Skot (á mark): 10-5 (5-4) Horn: 5-4

Varin skot: Þórður 0 - Ögmundur 4

1-4
Fjölnisvöllur 
Áhorf: 464

 Vilhjálmur 
A. Þórarins. (6)

Mörkin: 1-0 Árni Vilhjálmsson (8.), Jonathan 
Glenn (81.).

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 
3 - Gísli Páll Helgason 4, Damir Muminovic 5, Elfar 
Freyr Helgason 4, Arnór Sveinn Aðalsteinsson 
6 - Stefán Gíslason 5, Finnur Orri Margeirsson 6, 
Guðjón Pétur Lýðsson 5 - Tómas Óli Garðarsson 7, 
Árni Vilhjálmsson 7 (89. Elfar Árni Aðalsteinsson) 
Elvar Páll Sigurðsson 7 (58. Andri Rafn Yeoman 6).

ÍBV (4-42): Abel Dhaira 5 - Jökull I. Elísarbetarson 
6, Brynjar Gauti Guðjónsson 6, Eiður Aron 
Sigurbjörnsson 6 (78. Jón Ingason), Matt Garner 
5 - Dean Edward Martin 5 (58. Bjarni Gunnarsson) 
Gunnar Þorsteinsson 6, Agnar Bragi Bergsson 4 
(69. Ian Jeffs), Víðir Þorvarðarsson 3, *Jonathan 
Glenn 8, Atli Fannar Jónsson 4.

Skot (á mark): 15-11 (5-7) Horn: 3-2

Varin skot: Gunnleifur 5 - Abel 3

1-1 Kópavogsvöllur 
Áhorf: 680

 Gunnar Jarl
Jónsson (8)

Mörkin: 1-0 Sindri Snær Magnússon (50.), 1-1 
Jeppe Hansen (61.), 1-2 Ólafur Karl Finsen (66.), 
2-2 Sindri Snær Magnússon (68)

KEFLAVÍK (4-3-3): Jonas Sandqvist 5 - Endre Ove 
Brenne 5, Haraldur Freyr Guðmundsson 5, Halldór 
Kristinn Halldórsson 6, Magnús Þórir Matthíasson 
5 - Einar Orri Einarsson 5, Frans Elvarsson 5, 
*Sindri Snær Magnússon 8 - Jóhann Birnir Guð-
mundsson 6 (70. Magnús Sverrir Þorsteinss ), Elías 
Már Ómarsson 6, Hörður Sveinsson 5.

STJARNAN (4-3-3):  Ingvar Jónsson 5 - Niclas 
Vemmelund 5, Martin Reuschenberg , Daníel 
Laxdal 4, Hörður Árnason 5 - Arnar Már Björg-
vinsson 5, Michael Præst 4, Atli Jóhannsson 5 
(60. Pablo Punyed )- Ólafur Karl Finsen 6, Veigar 
Páll Gunnarsson 7, Jeppe Hansen 6 (79. Garðar 
Jóhannsson -).

Skot (á mark): 16-8 (3-5) Horn: 6-4

Varin skot: Jonas 3 - Ingvar 1

2-2
Nettó-völlur 
Áhorf: 970

 Garðar Örn 
Hinriksson (7)

Mörkin: 1-0 Iain James Williamson (28.), 1-1 Aron 
Elís Þrándarson (29.), 1-2 Henry Monaghan (83.).

VALUR (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 5 - Gunnar 
Gunnarsson 5 (63. Kolbeinn Kárason 5), Magnús 
Már Lúðvíksson 5, Bjarni Ólafur Eiríksson 6, 
Sigurður Egill Lárusson 6 - Haukur Páll Sigurðsson 
6, Iain Williamson 6, Kristinn Freyr Sigurðsson 5 - 
Kristinn Ingi Halldórsson 6, Lucas Ohlander 4 (84. 
Ragnar Þór Gunnarsson -), Indriði Áki Þorláksson 
4 (65. Halldór Hermann Jónsson 6).

VÍKINGUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 8 - Kjartan 
Dige Baldursson 6, Óttar Steinn Magnússon 6 
(52. Henry Monaghan 6), Alan Löwing 7, Halldór 
Smári Sigurðsson 6 - Kristinn Magnússon 6, 
Igor Taskovic 7, *Aron Elís Þrándarson 8 - Dofri 
Snorrason 6, Todor Hristov 5 (77. Darri Steinn 
Konráðsson -), Pape Mamadou Faye 4 (61. Arnþór 
Ingi Kristinsson 4).

Skot (á mark): 13-9 (8-6) Horn: 7-4

Varin skot: Fjalar 4 - Ingvar 7

1-2
Vodafonevöllur 
Áhorf: 848

 Þóroddur 
Hjaltalín (6)

FÓTBOLTI „Ég er ánægður með 
frammistöðuna en svekktur 
yfir niðurstöðunni,“ sagði Freyr 
Alexandersson, landsliðsþjálfari 
kvenna í fótbolta, við Fréttablað-
ið eftir jafnteflisleik liðsins gegn 
Danmörku í Vejle í gær, 1-1. Dóra 
María Lárusdóttir skoraði mark 
Íslands í fyrri hálfleik en heima-
konur jöfnuðu sjö mínútum síðar.

„Ég upplifði kraft í þessum leik. 
Við pressuðum þær eins hátt og 
við gátum og komum þeim í óþægi-
lega stöðu. Ég hefði viljað fá þrjú 
stig til að halda draumnum lifandi 
en svona er þetta,“ sagði Freyr.

Staðan er orðin erfið hjá stelp-
unum okkar í baráttunni um eitt af 
fjórum umspilssætum. Fjögur lið 
af sjö komast í umspilið og stiga-

söfnun Íslands hefur ekki verið 
nógu góð.

„Líkurnar eru einfaldlega ekki 
með okkur eins og hinir riðlarn-
ir eru að þróast. Þar eru tvö sterk 
lið og önnur veikari og þau sterk-
ari klára sína leiki. En maður veit 
aldrei hvað gerist. Við eigum fjóra 
heimaleiki eftir og ætlum að vinna 
þá alla! Við getum endað með 22 
stig, en svo er bara að sjá hvort 
það dugar,“ sagði Freyr sem var 
ánægður með hápressuna í leikn-
um og hvernig liðið hefur þróast.

„Hápressan gekk miklu betur 
en því miður náðum við ekki að 
skapa okkur færi. Það er gaman að 
sjá hversu langt við erum komin 
á þessum átta mánuðum síðan ég 
tók við,“ sagði Freyr.  tomas@365.is

Líkurnar eru einfald-
lega ekki með okkur
Umspilssæti hjá stelpunum mögulega úr sögunni.

FYRIRLIÐINN  Sara Björk Gunnarsdóttir í baráttunni gegn tveimur dönskum lands-
liðskonum í Vejle í gær. MYND/KSÍ-HILMAR ÞÓR GUÐMUNDSSON
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Í KVÖLD

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

HM stöðin

08.00 US Open 2014 12.00 Golfing World 2014 
12.50 US Open 2009 17.20 Inside The PGA Tour 
2014 17.45 Golfing World 2014 18.35 US Open 
2014 22.35 Golfing World 2014  23.25 PGA Tour 
Latinoamerica

12.35 HM í fótbolta (Sviss–Ekvador)
14.25 Herstöðvarlíf (16:23) (Army 
Wives)
15.10 Táknmálsfréttir
15.20 HM stofan  Björn Bragi og gest-
ir fjalla um mál málanna á HM í knatt-
spyrnu sem fram fer í Brasilíu.
15.50 HM í fótbolta (Þýskaland–Portú-
gal)  Bein útsending frá leik Þýskalands 
og Portúgal á HM í fótbolta.
17.55 HM stofan  Björn Bragi og gest-
ir fjalla um mál málanna á HM í knatt-
spyrnu sem fram fer í Brasilíu.
18.25 Landsmót UMFÍ 50+  Íþrótta- 
og mannlífsþáttur um Landsmót Ung-
mennafélags Íslands fyrir 50 ára og eldri 
í Vík í Mýrdal síðasta sumar. Umsjónar-
maður: Samúel Örn Erlingsson. Dagskrár-
gerð: Óskar Þór Nikulásson. Textað á síðu 
888 í Textavarpi.
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir Íþróttir dagsins í máli 
og myndum.
19.40 Gríman 2014 (Íslensku sviðslista-
verðlaunin)  BEINT
21.15 Víkingarnir (5:9) (The Vikings)  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Veðramót  Íslensk bíómynd frá 
2007. Þrír hippar taka að sér rekstur vist-
heimilis fyrir vandræðaunglinga en sjá 
fljótt að hugsjónir þeirra duga skammt 
í því starfi. Leikstjóri er Guðný Halldórs-
dóttir og leikendur eru Tinna Hrafnsdótt-
ir, Hilmir Snær Guðnason, Hera Hilm-
arsdóttir, Atli Rafn Sigurðsson,  Jörundur 
Ragnarsson, Gunnur Martinsdóttir Schlü-
ter, Baltasar Breki Baltasarsson, Arn-
mundur Ernst Björnsson, Ugla Egilsdótt-
ir og Þorsteinn Bachmann. Textað á síðu 
888 í Textavarpi.
00.00 HM í fótbolta (Gana–Bandaríkin)
01.45 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
(13:26)
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.35 Big Fat Gypsy Wedding (1:5)
17.25 Judging Amy (20:23)
18.10 Dr. Phil
18.50 Top Gear USA (4:16)
19.40 The Office (2:24)
20.05 Rules of Engagement (12:26)
20.30 Top Chef (12:15)
21.15 Rookie Blue (3:13)  
22.00 Betrayal (1:13)  
22.45 The Tonight Show  Grínleik-
arinn Dave Chappelle sem gerði það 
gott í The Nutty Professor og Robin 
Hood:Men in Tights sest í stólinn hjá 
Jimmy Fallon. Harðnaglarnir í metal-
hljómsveitinni Body Count trylla lýðinn.
23.30 Law & Order (18:22)
00.15 Agents of S.H.I.E.L.D. (9:22)
01.00 Ironside (1:9)
01.45 Rookie Blue (3:13)
02.30 Betrayal (1:13)
03.15 The Tonight Show
04.00 Pepsi MAX tónlist

07.00 Pepsímörkin 2014
08.15 Pepsímörkin 2014
13.00 San Antonio - Miami  
14.50 Keflavík  Sverrir Bergmann
15.20 Moto GP - Katalónía
16.20 Keflavík - Stjarnan  
18.10 Pepsímörkin 2014
19.25 San Antonio - Miami  
21.25 UFC 174  
23.55 UFC Now 2014

17.30 Grand Designs  (7:12) 
18.20 Hart Of Dixie  (17:22) 
19.00 Take the Money and Run  (4:6) 
19.45 Bleep My Dad Says  (9:18) 
20.05 Time of Our Lives  (4:13) 
21.05 Glee 5  (20:20) 
21.50 The Vampire Diaries  (19:22) 
22.35 Pretty Little Liars  (16:25) 
23.20 Nikita  (17:22) 
00.00 Take the Money and Run  (4:6)
00.45 Terminator: The Sarah Connor 
Chronicles  (2:22) 
01.30 Bleep My Dad Says  (9:18) 
01.50 Time of Our Lives  (4:13) 
02.50 Glee 5  (20:20) 
03.30 The Vampire Diaries  (19:22) 
04.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví 

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.25 Skógardýrið 
Húgó 07.47 Tommi og Jenni 07.55 Hókus 
Pókus  (3/14) 08.00 Brunabílarnir 08.25 Latibær 
08.47 Gulla og grænjaxlarnir 09.00 Dóra könn-
uður 09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.45 
Doddi litli og Eyrnastór  09.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  10.00 Áfram Diego, áfram!  10.24 
Svampur Sveins  10.45 Ævintýraferðin 10.55 UKI  
11.00 Ofurhundurinn Krypto  11.25 Skógardýrið 
Húgó  11.47 Tommi og Jenni 11.54 Hókus 
Pókus  (3/14) 12.00 Brunabílarnir  12.23 Latibær 
 12.47 Gulla og grænjaxlarnir  13.00 Dóra könn-
uður 13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  13.45 
Doddi litli og Eyrnastór 13.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  14.00 Áfram Diego, áfram!  14.24 
Svampur Sveins  14.45 Ævintýraferðin 14.55 UKI  
15.00 Ofurhundurinn Krypto  15.25 Skógardýrið 
Húgó  15.47 Tommi og Jenni 15.54 Hókus Pókus 
16.00 Brunabílarnir 16.23 Latibær 16.47 Gulla 
og grænjaxlarnir 17.00 Dóra könnuður 17.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  17.45 Doddi litli 
og Eyrnastór 17.55 Rasmus Klumpur og félagar  
18.00 Áfram Diego, áfram! 18.24 Svampur 
Sveins  18.45 Ævintýraferðin  18.55 UKI 19.00 
Hvíti Kóalabjörninn  20.25 Sögur fyrir svefninn

17.50 Strákarnir
18.20 Friends  (16:24)
18.45 Seinfeld  (2:23) 
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men  (13:22) 
20.00 Sjálfstætt fólk  Viðmælandi Jóns 
Ársæls í þættinum er enginn annar en 
rokkarinn og hnefaleikakappinn Bubbi 
Morthens.
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel  (6:12) 
21.00 The Killing  (12:12) 
21.45 Sisters  (4:22) 
22.35 The Newsroom  (7:10) 
23.30 Rita  (3:8) 
00.15 Lærkevej  (1:12) 
00.55 Sjálfstætt fólk  
01.25 Eldsnöggt með Jóa Fel  (6:12) 
01.55 The Killing  (12:12) 
02.40 Sisters  (4:22) 
03.30 The Newsroom  (7:10) 
04.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví

11.30 Bridges of Madison County
13.45 Robot and Frank  
15.15 Office Space
16.45 Bridges of Madison County
19.00 Robot and Frank
20.30 Office Space
22.00 Green Hornet  
00.00 Bad Ass  
01.30 Blue Valentine
03.20 Green Hornet

07.00 HM Messan  
07.45 Argentína–Bosnía
12.20 Sviss - Ekvador
14.00 Frakkland–Hondúras  
15.40 Alfonso  
16.05 HM Messan  
16.50 Argentína–Bosnía  
18.30 Michael Owen  
19.00 Germany, Fortaleza and Ghana
19.30 Þýskaland - Portúgal
21.10 HM Messan  
21.50 Gana–Bandaríkin  BEINT
00.00 Íran–Nígería  
01.40 HM Messan  
02.25 Gana–Bandaríkin

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Malcolm In The Middle  (18:22) 
08.25 2 Broke Girls  (3:24) 
08.45 Anger Management  (3:10) 
09.10 Bold and the Beautiful 
09.30 Doctors  (66:175) 
10.10 Smash  (14:15) 
10.55 Perfect Couples  (11:13) 
11.20 I Hate My Teenage Daughter 
 (12:13) 
11.45 Falcon Crest  (20:28)
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor US  (26:26)
14.25 ET Weekend  (39:52)
15.10 Villingarnir  
15.35 Ofurhetjusérsveitin  
16.00 Frasier  (8:24) 
16.25 The Big Bang Theory  (4:24)
16.45 How I Met Your Mother  (8:24)
17.10 Bold and the Beautiful 
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  (7:22) 
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.06 Veður  
19.15 Mindy Project  (3:24) 
19.35 The Goldbergs  (7:23) 
20.00 Höfðingjar heim að sækja  
20.20 Nashville  (16:22) 
21.05 Game Of Thrones  (10:10) 
22.00 Crisis  (2:13) 
22.45 Vice  (10:12) 
23.15 Anger Management  (11:22) 
23.40 White Collar  (2:16) 
00.25 Orange is the New Black  (1:14)
01.20 Burn Notice  (2:18) 
02.05 Veep  (6:10)  
02.35 American Horror Story  (10:12) 
03.15 Airheads  
04.45 Backdraft

SKJÁREINN

Stöð 2 kl. 20
Höfðingjar heim að 
sækja
Vandaðir þættir með Evu Lauf-
eyju Kjaran Hermannsdóttur 
þar sem hún heimsækir 
þjóðþekkta Íslendinga. Við-
mælendurnir eru sannkall-
aðir sælkerar og eru fl estir 
þekktir fyrir eitthvað allt 
annað en að vera í eldhús-
inu. Þeim líður engu að síður 
dásamlega heima í eldhúsi að 
undirbúa gómsætar kræsingar 
handa fj ölskyldunni og vinum.

HM: Gana–  Bandaríkin
STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 21.50 Stöð 2 
Sport 2 sýnir beint frá leik Gana og 
Bandaríkjanna á heimsmeistaramótinu 
í knattspyrnu sem fram fer í Brasilíu. 
 Allir leikir Bandaríkjanna verða sýndir 
á Stöð 2 Sport en Aron Jóhannsson 
leikur með bandaríska liðinu.

Two and a Half Men
STÖÐ 2 GULL KL. 19.35 Sjöunda 
sería þessa bráðskemmtilega þáttar um 
bræðurna Charlie og Alan. Charlie er 
eldhress piparsveinn sem kærir sig ekki 
um neinar fl ækjur en Alan er sjúklegur 
snyrtipinni sem á í stökustu vandræðum 
með sjálfstraustið.

Bylgjan kl. 13-16
Rúnar Róberts
Rúnar er í loft inu á milli klukkan 13 
og 16 alla virka daga. Rúnar fylgist 
með því sem er að gerast 
í þjóðlífi nu hverju sinni, 
kíkir á sportið ásamt 
því að gefa þér vænan 
skammt af góðri 
Bylgjutónlist 
til að stytta þér 
stundir við 
vinnuna.

Game Of Thrones
STÖÐ 2 KL. 21.05 Fjórða þátta-

röðin um hið magnaða valdatafl  og 
blóðuga valdabaráttu sjö konungsfj öl-

skyldna í Westeros en allar vilja þær ná 
yfi rráðum yfi r hinu eina sanna konungs-
sæti, The Iron Throne.



Sony Center 
Verslun Nýherja Borgartúni
569 7700

Sony Center 
Verslun Kringlunni
569 7700

Sony Center 
Verslun Nýherja Kaupangi Akureyri 
569 7645 

Fæddur sigurvegari
55” 3D LED SJÓNVARP KDL55W955
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Bravia
Hannað fyrir fótbolta

48” 

199.990.-

48” LED SJÓNVARP 

 

42” 3D LED SJÓNVARP 

  

32” SJÓNVARP KDL32R435
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Hafðu samband og láttu sérfræðinga 
okkar aðstoða þig við að finna réttu 
lausnina.

Hrund Pétursdóttir, landslags-Halla 
kt FILA, hjálpar þér við að arkite
eggja garðinn þinn.skipul

 

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.

Skoðaðu úrvalið á www.steypustodin.is
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TEGUNDIR AF HELLUM

1nce again með Tribe Called Quest 
gerir góðan dag betri, sérstaklega 
mánudaga.
Arnmundur Ernst Backman, leikari

MÁNUDAGSLAGIÐ

„Það er alltaf gaman að fá 
góða dóma, sama hversu 
hógvær maður er,“ segir Ill-
ugi Jökulsson en bók hans 
og Björns Þórs Sigbjörns-
sonar um stjörnurnar á HM 
í knattspyrnu hefur fengið 
frábæra dóma í erlendum 
miðlum líkt og hjá New 
York Times og á Amazon. 

Illugi hefur skrifað talsverð-
an fjölda bóka í þeim tilgangi að 
fræða ungmenni um knattspyrnu, 

en nú hafa átta slíkar 
bækur einnig komið út 
í Bandaríkjunum. „Þær 
bækur sem komið hafa út í 
Bandaríkjunum eru meðal 
annars um þá einstaklinga 
sem við teljum verða helstu 
stjörnur á mótinu og einn-
ig um bandaríska landslið-
ið,“ bætir Illugi við. Okkar 

manns á HM, Arons Jóhannssonar 
sem spilar fyrir hönd Bandaríkj-
anna á HM, er getið í bókum Illuga.

Bækurnar, sem komu fyrst út 
á Íslandi fyrir um tveimur árum, 
hafa ekki einungis komið út vest-
an hafs því þær hafa einnig komið 
út í Svíþjóð og eru væntanlegar til 
útgáfu víðar í Evrópu. 

Illugi hefur ekki alltaf haft mik-
inn áhuga á knattspyrnu. „Ég var lít-
ill fótboltaáhugamaður framan af en 
áhuginn hefur færst í aukana með 
árunum. Ég er hins vegar afleitur 
knattspyrnumaður sjálfur,“ segir 
Illugi léttur í bragði. - glp

Illugi breiðir út fótboltaáhugann
Illugi Jökulsson hefur skrifað fj ölda bóka um knattspyrnu, nú hafa átta slíkar bækur
komið út í Bandaríkjunum og hafa þær fengið frábæra dóma í erlendum miðlum.

„Þessi vefsíða hefur það fyrst og 
fremst að markmiði að fjalla um 
líf og störf þess fólks sem komið 
er yfir miðjan aldur,“ segir Erna 
Indriðadóttir, ritstjóri og stofn-
andi vefsíðunnar Lifðu núna, sem 
var opnuð á fimmtudag. 

„Fólki í þessum hópi fjölgar 
stöðugt og ef miðað er við fólk 
55 og eldra telur hópurinn um 
78 þúsund manns. Bara á næstu 
fimmtán árum á eftir að fjölga 
í honum um 35 þúsund manns. 
Þetta æviskeið er frábrugð-
ið því sem lífið er þegar maður 
er um þrítugt og jafnvel fer-
tugt. Mér fannst ekki óskaplega 
mikið fjallað um líf og störf fólks 
sem komið er yfir miðjan aldur 
og mig langaði að taka þátt í að 
efla þessa umræðu. Ég er full-
viss um að fjölgun í eldri aldurs-
hópum í samfélaginu mun leiða 
af sér gríðarlegar breytingar og 
við verðum að vera meðvituð um 
það,“ bætir Erna við.

Á vefsíðunni er að finna blöndu 
af fróðleik, fréttum og afþreyingu 
og segir Erna síðuna vera eins 
konar tímarit á vefnum þar sem 
hún tekur fyrir mál sem hún telur 
að séu athyglisverð og að þessi 
hópur hafi sérstakan áhuga á.

Hún tileinkar móður sinni, 
Kristínu Guðnadóttur, síðuna.

„Móðir mín hefur verið mín 
helsta fyrirmynd og hvatning 
í lífinu. Hún er í dag komin á 
níræðisaldur og hleypur út um 
allan bæ, lærir ensku, fer í leik-
hús, syndir og er alveg klingj-
andi klár í kollinum. Hún er 
minn helsti ráðgjafi í lífinu og 
mér fannst tilvalið að tileinka 
henni þessa síðu,“ segir Erna. 
Hún hefur fengið góð viðbrögð 
við síðunni.

„Það er mjög margt sem brenn-
ur á þessum hópi og ég verð vör 
við að fólki finnst einmitt hafa 
vantað umfjöllun um þessi mál.“

 - lkg

Tileinkar móður sinni 
nýju síðuna 
Erna Indriðadóttir opnaði síðuna Lifðu núna sem 
fj allar um líf fólks sem komið er yfi r miðjan aldur. Hún 
tileinkar móður sinni, Kristínu Guðnadóttur, síðuna.

GÓÐ VIÐBRÖGÐ  Erna segir að margt 
brenni á fólki sem komið er yfir miðjan 
aldur. 

HETJAN OKKAR  Aron Jóhansson sem 
spilar fyrir bandaríska landsliðið kemur 
fyrir í bókum Illuga.

  Móðir mín hefur 
verið mín helsta fyrirmynd 
og hvatning í lífinu. Hún er 
í dag komin á níræðisaldur 
og hleypur út um allan bæ, 

lærir ensku, fer í leikhús, 
syndir og er alveg klingj-

andi klár í kollinum.

„Þetta er náttúrulega bara spenn-
andi. Hann er einn af mínum 
helstu áhrifavöldum og það er frá-
bært að fá að rugla saman reytum 
við áhrifavalda sína,“ segir tón-
listarmaðurinn Þorvaldur Bjarni 
Þorvaldsson, en Steve Hackett, 
gítarleikari hljómsveitarinnar 
Genesis, kemur fram á tónleikum 
með Todmobile í vetur. 

Um er að ræða tónleika þar sem 
Todmobile, ásamt strengjasveit, 
blásurum og kór í samstarfi við 
ýmsa þekkta listamenn frá öðrum 
löndum, setur ný og gömul verk í 
nýjan búning. „Við köllum þetta 
Rockhestruna Todmobile. Eftir 
ævintýrið með Jon Anderson höfum 
við fundið að með því að sýna lista-
mönnum sem við höfum áhuga á að 
vinna með upptökur af okkur og Jon 
Anderson í Eldborg hafa menn veru-
legan áhuga á að fá svona „rock-
hestral treatment“ hér á Fróni. 
Nú leikum við svipaðan leik með 
Genesis-kempunni Steve Hackett og 
flytjum verk Genesis með honum, 
lög eins og Firth of Fifth, Supper´s 
ready, Dance on Volcano og Land 
of Confusion, The Lamb lies down 
on Broadway o.fl. hann mun einn-
ig leika með okkur stóru Todmo-
bile-númerin,“ útskýrir Þorvaldur 
Bjarni. „Við gerum lögin okkar með 
því að útsetja þau upp á nýtt fyrir 
Rockhestruna. Ég verð þó trúr 
gömlu plötunum svo gamlir aðdá-
endur verði ekki fyrir vonbrigðum.“

Kom ekki til tals að fá Phil Coll-
ins eða Peter Gabriel í þetta sam-
starf? „Það kom til greina að fá Phil 
Collins og Peter Gabriel en Hacektt 
er eini maðurinn sem heldur uppi 
Genesis-heiðrinum í dag. Phil Coll-
ins er eiginlega alveg hættur að 
koma fram út af veikindum og Peter 
Gabriel er að túra sjálfur. Hackett 

er hins vegar úti um allt að spila 
Genesis-efnið og verður nýbúinn 
að klára túr þegar hann kemur til 
Íslands, þannig að hann verður í 
fantaformi.“

Tónleikarnir eru þó ekki eina 
samstarf Hacektts og Todmobile 
vegna þess að Hackett mun spila 
inn á væntanlega plötu Todmobile 

og semja texta. „Hann mun einnig 
semja lag með okkur fyrir plötuna. 
Þá erum við með tvær hetjur úr 
rokksögunni með okkur á plötunni, 
því Jon Anderson er líka með okkur 
á plötunni en hún kemur út í haust.“ 
Tónleikarnir fara fram þann 16. 
janúar í Eldborgarsalnum í Hörpu.

 gunnarleo@frettabladid.is

Todmobile og Genesis 
rugla saman reytum
Gítarleikari hinar goðsagnakenndu hljómsveitar Genesis kemur fram á tónleik-
um með Todmobile í vetur. Hann semur einnig tónlist á nýja plötu Todmobile.

TIL Í TUSKIÐ  Hljómsveitin Todmobile kemur fram ásamt gítarleikara Genesis, Steve 
Hackett, í Eldborgarsal Hörpu í vetur.  MYND/INGÓLFUR BJARNMUNDSSON

ILLUGI 
JÖKULSSON

Hljómsveitin Genesis var stofnuð árið 1967 í Bretlandi og hefur gefið út 
fimmtán hljóðversplötur. Sveitin hefur selt um 130 milljónir platna á heims-
vísu, sem gerir hana að einni söluhæstu sveit sögunnar. 

Hljómborðsleikarinn Tony Banks, gítar- og bassaleikarinn Mike Rutherford og 
Phil Collins eru stofnendur sveitarinnar. Söngvarinn og flautuleikarinn Peter 
Gabriel, gítarleikararnir Steve Hackett og Anthony Phillips komu svo inn í 
sveitina og eiga allir sinn þátt í velgengninni.

Genesis er margverðlaunuð og var tekin inn í frægðarhöll rokksins árið 2010. 

Goðsagnakennda sveitin Genesis



SKILNINGUR MÁLI STUÐNINGUR
STUÐNINGURSKILNINGUR

MÁLIMÁLI

ADHD samtökin, Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavík, sími 581-1110, www.adhd.is

SIGURVEGARA! 
STUÐNINGUR SKAPAR

SKIPTIR MÁLI
SKILNINGUR

VERTU ÞÚ SJÁLFUR. Gerðu það sem þú vilt!

TAKIÐ VEL Á MÓTI 

SÖLUFÓLKI
GENGIÐ VERÐUR Í HÚS 

16.-30. JÚNÍ

FRUMLEG OG

ALLSKONAR!

fjölbreytt

Einkenni ADHD geta verið mismunandi 

milli einstaklinga og aldurs

Birtingarmynd ADHD er oft neikvæð

Horfum á það jákvæða og styrkjum

Eyðum fordómum

ADHD er taugaþroskaröskun í heila

Helstu einkenni ADHD eru

athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi

ADHD er algerlega óháð greind

Talið er að á Íslandi séu um 10.000 

fullorðnir og 6.000 börn með ADHD

Verð aðeins 1.500 kr.



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 „Þú ert víst að fara til Kaupmanna-

hafnar!“
2 Vélhjólaslys á Bíladögum
3 Lögbrot á Bíladögum aldrei verið 

fl eiri
4 Fimm slasaðir eft ir mótokrossmót á 

Suðurlandi
5 Stærsti fíll Keníu drepinn af 

veiðiþjófum

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 

30-50% AFSLÁTTUR
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H E I L S U R Ú MÚÚRekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

CELESTIAL DIAMOND
King Size (193x203 cm)

FULLT VERÐ 331.233 kr.

165.616 kr.
50% AFSLÁTTUR

CACHE EURO
King Size (193x203 cm)

FULLT VERÐ 355.319 kr.

213.191 kr.
40% AFSLÁTTUR

FARYN PLUSH
Queen Size (153x203 cm)

FULLT VERÐ 282.083 kr.

197.458 kr.
30% AFSLÁTTUR

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

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

FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN 
AÐGANG AÐ 
TÓNLISTINNI 
Í ÖLLUM 
HERBERGJUM

Rappaði við reggíið
Það var heldur betur stuð í nafnlausu 
listastúdíói úti á Granda um helgina 
þar sem svonefndir Grandabræður 
héldu árlegu Happy Festival-há-
tíðina sem mikill metnaður þykir 
lagður í og ekki var dagskráin af verri 
endanum. Alveg frá klukkan átta 
á laugardagskvöldinu og fram yfir 
hádegi á sunnudag var þéttskipuð 
dagskrá tónlistar- og skemmtiatriða. 
Var það reggíhljómsveitin Ojba Rasta 
sem fór á svið klukkan 
05.30 við mikinn fögnuð 
viðstaddra og gerði 
Unnsteinn Manúel 
Stefánsson, söngvari 
Retro Stefson, sér lítið 
fyrir og stökk upp 
á sviðið ásamt 
Ojba Rasta 
þar sem hann 
rappaði við 
reggíið við-
stöddum til 
ómældrar 
ánægju. - bþ

Skáluðu á Nauthól
Það var góð stemning á Nauthól 
í gær þegar Tinna Gunnlaugs-
dóttir þjóðleikhússtjóri hélt upp á 
sextugsafmæli sitt. Fjölmennt var 
í stórafmælinu og þar mátti meðal 
annars sjá Vigdísi Finnbogadóttur, 
fyrrverandi forseta, Svein Einars-
son, fyrrverandi þjóðleikhússtjóra, 
Kristínu Eysteinsdóttur,  leikhús-
stjóra Borgarleikhússins, Hilmi Snæ 
Guðnason og Ingvar E. Sigurðsson 
ásamt fleiri leikurum Þjóðleikhúss-
ins, leikstjórann Baltasar Kormák, 
Hallgrím Helgason og Jakob Frímann 

Magnússon Sonur Tinnu, 
Gunnlaugur Egilsson, 
er sagður hafa slegið 
í gegn með dansverki 
tileinkuðu móður 
sinni. Tríó Björns Thor-

oddsen lék fyrir 
gesti og greip 
Egill Ólafsson 
oftar en 
einu sinni í 
míkrófóninn 
og söng til 
Tinnu.

 - bþ
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