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JÓNSMESSUNÓTT Í SUNDIMiðnæturhlaup verður í kvöld í tilefni Jóns-
messu og af því tilefni verður Laugardalslaug 
opin í alla nótt. Hlaupurum er boðið að synda 
eftir hlaupið en allir eru velkomnir í laugina. 
Frábær leið til að njóta bjartrar nætur. 
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N afnið er sótt í efni sem notað er í fiskitrönur,“ útskýrir Júlía P. Ander-sen innanhússarkitekt, en hún kynnti hillurnar Spírur á liðnum HönnunarMars.Spírur eru, eins og nafnið gefur til kynna, byggðar upp á háum og grönnum stoðum en þær er yfir tveir metrar á hæð. Hillurnar eru þunnum plötum úr mdf. Stoðirnar eru ýmist úr hnotu, aski eða lerki. „Mig langaði að kanna hversu langt ég kæmist með sem minnst efni,“ útskýrir Júlía. „Ég teiknaði fyrstu útgáfuna inn í einbýlis-hús í Garðabæ en nú eru þær til í nokkrum útfærslum, það er í þessum þremur viðartegundum og hillurnar í nokkrum mismun-andi litum og dýptum. Ég hann-aði einnig skúffur í hillurnar og er með fleiri hugmyndir á teikni-borðinu. 
Næsta skref er að útfærS í

HÁAR OG MJÓ-FÆTTAR HILLURÍSLENSK HÖNNUN  Júlía P. Andersen innanhússarkitekt kynnti stofuhillurnar 

Spírur á liðnum HönnunarMars. Viðbrögðin voru góð og nú stefnir hún á að 

útfæra þær frekar til framleiðslu.
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SUMARBÚSTAÐIRMÁNUDAGUR  23. JÚNÍ 2014 Kynningarblað Gera upp hús á Hólmavík, sjónvarp í bústaðnum.

Vodafone er leiðandi í 4G-
þjónustu á Íslandi og við 
erum bara rétt að byrja,“ 

segir Elva Guðrún Guðjóns dóttir, 
forstöðumaður viðskiptaþróunar 
hjá Vodafone. „Á síðustu dögum 
hefur Akranes bæst við ört stækk-
andi 4G-þjónustusvæði okkar, 
nýr sendir á Flúðum styrkir enn 
víðáttumikið 4G-þjónustusvæði 
okkar á Suðurlandi og með nýjum 
sendi á Egilsstöðum bjóðum við 
íbúa Austur lands velkomna á 4G. 
Þar með nær 4G-þjónustusvæði 
Vodafone til höfuðborgarsvæðis-
ins, Eyjafjarðar, helstu sumarhúsa-
svæða á Suðurlandi og í Borgar firði 
auk Akraness, Egilsstaða og ná-
grennis.“

netáskrifta, þar sem hver og einn 
getur valið gagnamagn í samræmi 
við sínar þarfir.“

Háskerpumyndlykill í bústaðinn
„Einnig bjóðum við viðskipta-
vinum okkar upp á nýjan há-
skerpumyndlykil fyrir loftnet sem 
leysir af hólmi gömlu Digital Ís-
land-myndlyklana. Hann tekur á 
móti öllum stöðvum sem sendar 
eru út um loftnet og þar á meðal 
háskerpuútsendingum, en nýlega 
hófust háskerpuútsendingar RÚV 
um loftnet á nýju dreifikerfi.“

Háskerpuútsendingar RÚV um 
loftnet ná nú þegar til stórs hluta 
landsins en munu ná til 99,8 pró-
senta landsmanna að meðtöldum 
h l

Háhraðanet og háskerpusjónvarp frá Vodafone í sumarhúsiðVodafone hefur allt sem sumarhúsaeigendur og ferðalangar þurfa til að vera í góðu sambandi á ferð um landið. 4G-dreifisvæði 
Vodafone stækkar ört og er fyrirtækið leiðandi í þeirri uppbyggingu hér á landi. Nú geta viðskiptavinir Vodafone jafnframt fengið 
háskerpumyndlykil með upptökueiginleikum í sumarbústaðinn.
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SKOÐUN Guðmundur Andri 
Thorsson skrifar um mátt 
lögfræðinnar. 13

MENNING Sumarliði R. Ísleifs-
son fjallar um ímynd Íslands og 
Grænlands fyrr á öldum. 18

LÍFIÐ Auglýsingastef fékk 
svo mikla athygli að gert 
var fullklárað lag úr því. 26

TÍMAMÓT Hörpuleikarinn 
Monika Abendroth gaf UNI-
CEF 250 þúsund krónur. 14

Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk

Sími 512 4900  landmark.is

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

LÖGREGLUMÁL Dótturfyrirtæki Sam-
herja leggur í dag fram kæru til 
Lögreglustjórans á höfuðborgar-
svæðinu á hendur Ingveldi Einars-
dóttur hæstaréttardómara fyrir 
brot í opinberu starfi.

Ingveldur er settur hæstaréttar-
dómari en var áður héraðsdómari 
við Héraðsdóm Reykjavíkur. 

Kæran lýtur að meintum  brotum 
Ingveldar í mars 2012 þegar hún 
sem héraðsdómari veitti Seðla-
banka Íslands heimild til húsleitar 
og haldlagningar hjá Samherja og 
nokkrum fyrirtækjum í tengslum 
við rannsókn bankans á meintum 
brotum á gjaldeyrislögum.

Ingveldur er kærð fyrir brot 
á hegningarlögum en þar segir 
meðal annars í 131. grein að ef dóm-
ari sem á að halda uppi refsivaldi 
 ríkisins framkvæmir ólöglega leit 
eða  leggur að ólögum hald á skjöl 
eða aðra muni varði það sektum eða 
fangelsi allt að þremur árum.

Í kærunni er dómarinn  sagður 
hafa brotið gegn þessu ákvæði með 
því að vanrækja að kanna hvort 
Seðlabankinn yfir höfuð hefði laga-
heimild til að ráðast í húsleit, en 
fyrirtækið telur svo ekki vera. Þá 
hafi engar upplýsingar, rökstuðn-
ingur eða gögn legið fyrir í beiðnum 
um dóttur fyrirtækið sem  stendur 

að  kærunni eða ætluð brot þess. Að 
auki telur fyrirtækið að dómarinn 
hafi brotið gegn sakamálalögum 
með því að hafa ekki varðveitt nein 
fylgiskjöl eða gögn sem lögð voru 
fram við fyrirtöku málsins. Hér-
aðsdómur sendi Samherja yfirlýs-
ingu í desember þar sem staðfest 
er að slík gögn eru ekki varðveitt 
hjá dómstólnum. Slíkt er hins vegar 
áskilið í lögum um meðferð saka-
mála, þar sem segir að þau skuli 
varðveitt í skjalasafni dómsins þar 
til þau verði afhent Þjóðskjalasafni.

Þannig hafi fyrirtækinu reynst 
útilokað að ganga úr skugga um 
hvernig málatilbúnaður Seðlabank-

ans hafi í raun legið fyrir héraðs-
dómi við uppkvaðningu úrskurð-
anna um húsleit og haldlagningu.

Í kærunni kemur einnig fram að 
annar dómari, Ingimundur Einars-
son, dómstjóri við Héraðsdóm 
Reykjavíkur og bróðir  Ingveldar, 
hafi einnig brotið gegn sömu 
 ákvæðum, en lagt er í hendur lög-
reglu að meta hvort sú háttsemi 
hans varði við almenn hegningar-
lög.  - aó

Kæra hæstaréttardómara 
fyrir brot í opinberu starfi
Dótturfyrirtæki Samherja hefur lagt fram kæru á hendur Ingveldi Einarsdóttur hæstaréttardómara fyrir brot 
á almennum hegningarlögum. Hún er kærð fyrir vanrækslu í starfi við veitingu úrskurðar um húsleit.

➜ Brot gegn 131. grein hegn-
ingarlaga varðar sektum eða 
fangelsi allt að þremur árum.

Bolungarvík 11°  SA 3
Akureyri 14°  SA 2
Egilsstaðir 13°  SA 3
Kirkjubæjarkl. 12°  SA 5
Reykjavík 15°  SA 7

Bjartviðri    á mest öllu landinu fram 
eftir degi og hiti yfirleitt 12-20 stig, 
hlýjast N-lands. Hæg SA-læg átt víðast 
hvar en hvassast SV-lands. 4

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Íslenska lands-
liðið í frjálsum íþróttum komst upp 
um deild í Evrópukeppni lands-
liða í fyrsta 
sinn þegar liðið 
endaði í 2. sæti 
í þriðju deild 
keppninnar í 
Tíblisi í Georgíu 
um helgina. 
„Það var mik-
ill hiti, mikið 
drama og mikil 
gleði. Við feng-
um bara allan pakkann og keppni 
eins og hún gerist best. Ég hef 
aldrei séð svona grimmd í einu liði 
og ég er ótrúlega stolt af þeim,“ 
sagði Þórey Edda Elísdóttir, verk-
efnisstjóri FRÍ og einn af þjálf-
urum íslenska landsliðsins. Hafdís 
Sigurðardóttir var í  miklum ham í 
hitanum um helgina en hún bætti 
meðal annars sitt eigið Íslandsmet 
þegar hún tryggði sér sigur í lang-
stökkinu. - óój / Sjá Íþróttir bls. 22

Söguleg helgi í frjálsum:

Upp um deild
í fyrsta sinn

HAFDÍS 
SIGURÐAR   DÓTTIR

SLYS „Við dreifum fólki á brúnirnar 
og látum það horfa niður í  gljúfrið. 
Við þorum ekki að senda neinn 
niður á gljúfurbotninn af ótta við að 
stíflurnar bresti,“ sagði Guð brandur 
Örn Arnarson, stjórnandi leitarað-
gerða í Bleiksárgljúfri í Fljótshlíð, 
í gær.  

Um sjötíu björgunarsveitarmenn 
tóku þátt í leit að Ástu Stefánsdóttur 

í gær þegar mest var en þeim var 
fækkað niður í um fimmtíu í gær-
kvöldi.

Rörum og dælubúnaði var komið 
upp til að draga úr vatnsrennsli og 
gilið, sem er nokkuð rökkvað, var 
lýst upp með ljósabúnaði. 

Guðbrandur segir að aðstæður í 
gljúfrinu séu bæði erfiðar og hættu-
legar. Fossinn í gljúfrinu þar sem 

leitað er er um 30 metra hár. „Það 
hefur verið leitað á þessum stað en 
við töldum að vegna slæms skyggnis 
í gilinu og vatninu sem þar rennur 
væri þörf á að leita svæðið betur. 
Verkefni gærdagsins var að gera 
svæðið öruggt svo lífi björgunar-
sveitarmanna væri ekki stefnt í tví-
sýnu,“ segir Guðbrandur Örn.

 - jme / sjá bls. 8 

Ekki talið forsvaranlegt að senda leitarmenn niður á botn Bleiksárgljúfurs:

Töldu þörf á að leita enn betur 

 ERFIÐAR AÐSTÆÐUR  Björgunarsveitarmenn töldu þörf á að leita betur í Bleiksárgljúfri í gær. Leit að Ástu Stefánsdóttur, sem 
saknað hefur verið síðan um hvítasunnu, hefur nú staðið í um tvær vikur.  FRÉTTABLAÐIÐ/GUÐBRANDUR ÖRN  ARNARSON

Staðin að verki 
við spellvirki
Landvörður á Teigarhorni stóð erlenda 
ferðamenn að verki við að brjóta þar 
niður einstakar jarðmyndanir. 4
Greftrunarhættir flýta smiti  Gunn-
hildur Árnadóttir, starfsmaður Lækna án 
landamæra, var á ebóluslóðum í Gíneu 
í mánuð og er á leið í sama slag í Síerra 
Leóne. 2
Hertogabani heiðraður  Um næstu 
helgi verða liðin hundrað ár frá því 
að Gavrilo Princip myrti Franz Ferdin-
and erkihertoga í Sarajevó. Morðið 
hratt af stað fyrri heimsstyrjöldinni. 6
Vinnusálfræðingar kallaðir til  Sál-
fræðifyrirtækið Líf og Sál vinnur nú að 
greiningu vinnuskilyrða á einni deilda 
öldrunarheimilisins Hlíðar á Akureyri. 8
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REYKJAVÍK   AKUREYRI   EGILSSTAÐIR   HÚSAVÍK KEFLAVÍK   SELFOSS  AKRANES  HAFNARFJÖRÐUR

VANTARSLÖGG Ebólufaraldurinn í 
Gíneu virðist enn vera að breiðast 
út. Erfitt hefur reynst að stemma 
stigu við faraldrinum og aldrei 
hefur jafn erfiðlega gengið að eiga 
við sjúkdóminn en nú. Gunnhildur 
Árnadóttir, starfsmaður Lækna án 
landamæra, var í Gíneu í mánuð við 
að reyna að ná tökum á ástandinu. 
Hún mun fara utan til Síerra Leóne 
í næstu viku af sömu ástæðum. 

„Ebólan breiðist hratt út, flest 
tilfellin hafa verið í Gíneu og næst-
flest í Síerra Leóne. Síðan hefur 
sjúkdómsins orðið vart í  Líberíu, 
meira að segja í höfuðborginni 
Monróvíu,“ segir Gunnhildur.

„Við héldum á einum tímapunkti 
að við værum að ná tökum á ástand-
inu, því tilfellum fór fækkandi á 
þeim sjúkrahúsum sem við vorum 
á. Síðan sáum við ný tilfelli skjóta 
upp kollinum á öðrum svæðum, sem 
er óalgengt þegar ebóla er annars 
vegar.“

Ebólufaraldrar hafa látið á sér 
kræla nokkrum sinnum á síðustu 
árum en útbreiðsla sjúkdómsins 
nú  er með öðrum hætti. „Þetta er 
í fyrsta skipti sem ebólufaraldur 
hefur blossað upp á svona  mörgum 
svæðum í einu og aldrei hefur 
gengið jafn illa að stemma stigu við 
útbreiðslu sjúkdómsins.“ 

Gunnhildur segir menningu 
Gíneubúa ekki hjálpa til við að ná 
tökum á þessu ástandi. „Í menn-
ingu Gíneubúa eru siðvenjur þær 
að þegar fólk fer í jarðarför þá vilja 
allir þvo líkið, snerta það og vilja 
vera með í þeirri athöfn. Sjúkling-
urinn deyr þegar veirufjöldinn er 
hvað mestur í líkamanum og þess 
vegna er lík sjúklings mest smitandi 

stuttu eftir andlát hans. Það veldur 
því að útbreiðsla ebólu hefur verið 
mikil í tengslum við jarðarfarir. 
Erfitt er að eiga við þessa siði enda 
fastmótaðir í menningu íbúa.“

Gunnhildur segir að uppfræðsla 
íbúa sé það eina sem gæti skilað 
árangri. „Menntunarstigið í Gíneu 
er lágt og þekking á sjúkdómum og 
smitvörnum er í lágmarki. Dánar-
tíðni þeirra sem smituðust í Gíneu 
á meðan ég var stödd þar var 50 til 
90 prósent. Dánartíðnin var hærri í 
sveitum landsins en lægri í höfuð-
borginni Kónakrí.“ Hún segir að 
auðveldara hafi verið að ná til fólks 
í höfuðborginni með útvarpi, sjón-
varpi og öðrum miðlum en úti á 

landsbyggðinni. „Einnig er aðgengi 
fólks að heilbrigðisþjónustu mun 
betra í borg en í sveitum Gíneu.“

 sveinn@frettabladid.is

Ebóluveiran breiðist 
út með jarðarförum 
Gunnhildur Árnadóttir, starfsmaður Lækna án landamæra, starfaði á vettvangi 
ebóluveiru í Gíneu. Ástandið á svæðinu er afar slæmt og erfitt að ná tökum á því. 
Siðir við útfarir eru taldir mesti útbreiðsluvaldur sjúkdómsins í sveitum Gíneu.

GUNNHILDUR ÁRNADÓTTIR  Til þess að draga úr smithættu þurfa læknar að vera 
í öflugum hlífðarfatnaði. Hér að ofan má sjá Gunnhildi á vettvangi í Gíneu, í slíkum 
galla og án hans.  MYND/GUNNHILDUR ÁRNADÓTTIR

SLYS Björgunarsveitirnar Núpur 
á Kópaskeri og Stefán í Mývatns-
sveit voru kallaðar út skömmu 
eftir hádegi í gær til að hjálpa 
erlendum ferðamanni sem hafði 
lærbrotnað á gönguleiðinni frá 
Hólsfjallavegi að Selfossi sunnan 
við Dettifoss. 

Björgunarsveitarmenn bjuggu 
um manninn og komu honum í 
sjúkrabíl sem beið á bílastæðinu 
við Dettifoss. Óttast var að bera 
þyrfti manninn lengri leið en til 
þess kom ekki.  - jme

Björguðu lærbrotnum manni:

Tvær sveitir 
kallaðar út 

Lilja, setur þú upp Grímuna 
núna?
„Nei, nú verður grínið alveg grímu-
laust og ég hamast við næsta leikrit 
í von um að það renni á mig tvær 
grímur á næsta ári.“
Lilja Sigurðardóttir fékk Grímuna fyrir 
frumraun sína í leikritasmíð, Stóru börnin, á 
dögunum en það var valið leikrit ársins.

LÆKNASTÖÐ  Svona er um að lítast 
hjá Læknum án landamæra í Donka í 
Gíneu.  MYND/LÆKNAR ÁN LANDAMÆRA

FERÐAÞJÓNUSTA Hálendisvegum á Íslandi er mörg-
um hverjum enn haldið lokuðum vegna bleytu í 
jarðvegi. Vegagerðin gefur næstum daglega út kort 
þar sem skyggð eru svæði þar sem allur akstur er 
bannaður. Þar kemur fram að akstur sé bannaður 
til að komast hjá vegaskemmdum vegna aurbleytu. 

Mikill snjór eða bleyta er enn á hálendinu sem 
gerir það að verkum að vegir geta verið afar votir. 
Gætu þeir af þeim sökum orðið fyrir miklu tjóni af 
bílaumferð í þannig tíðarfari. Einnig eru sumum 
vegum í friðlandi lokað þó að vegir geti tekið við 
umferð. Þá er það oft svo að friðlýstu svæðin gætu 
skemmst vegna ágangs ferðamanna.

Bannsvæði Vegagerðarinnar nær yfir nær allt 
miðhálendi landsins, frá Mýrdalsjökli í suðri, að 
Vatnajökli í austri, og nær yfir allt hálendið norð-
an Vatnajökuls. Einnig eru Eyvindarstaðaheiði og 
Arnarvatnsheiði nánast algjörlega lokaðar. Kjal-
vegur hefur þó verið opnaður, auk Veiðivatnaleið-
ar (F228), Jökulheimaleiðar (F229) og Landmanna-
leiðar (F225).

Samkvæmt upplýsingum Vegagerðarinnar hafa 
þessar lokanir ílengst sums staðar fram eftir öllu 
sumri. Sumar leiðir hefur verið mögulegt að opna í 

lok júlí, aðrar mun fyrr. Á vef Vegagerðarinnar er 
að finna allar upplýs ingar um hálendislokanir og 
afléttingu þeirra þegar líður á sumarið. 

 - sa

Vegagerðin segir flestar leiðir enn þá vera lokaðar á hálendinu: 

Margir hálendisvegir enn lokaðir

HERÐUBREIÐARLINDIR  Vegurinn að Herðubreiðarlindum 
verður líklega opnaður í byrjun júlí.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BRIDDS Evrópumeistaramótið í 
bridds er haldið í Króatíu. Stendur 
það til 1. júlí næstkomandi og 38 
þjóðir taka þátt á mótinu.

Íslensku keppendurnir hafa æft 
vel í vetur og tóku nýlega þátt í sex 
þjóða móti í Lettlandi.

Í fyrstu umferð tapaði íslenska 
sveitin gegn firnasterkri franskri 
sveit 20-0 en kom til baka og sigr-
aði Íra 15-5 þann sama dag. Lands-
lið Íslands í bridds skipa eftir-
talin pör: Aðalsteinn Jörgensen og 
Bjarni Einarsson; Jón Baldursson 
og Sigurbjörn Haraldsson;  Magnús 
Magnússon og Þröstur Ingimars-
son. Fyrirliði landsliðsins er 
Sveinn Rúnar Eiríksson. -sa 

Evrópumeistaramót í bridds:

Briddslandsliðið 
á Evrópumóti

LÖGREGLUMÁL Feðgar sem setið 
hafa í gæsluvarðhaldi vegna 
gruns um hafa orðið Tomasz 
Krzeczkowski, á Hvammstanga, 
að bana fyrir rúmri viku hafa 
verið látnir lausir úr gæsluvarð-
haldi. 

Mennirnir sæta farbanni 
 þangað til í september. Þeir hafa 
í yfirheyrslum neitað að hafa 
veitt Tomasz áverka þá sem 
leiddu hann til dauða. 

Að sögn lögreglunnar á Akur-
eyri er það talin hugsanlegur 
möguleiki að lát Tomasz megi 
rekja til slyss. Rannsókn máls-
ins beinist nú að því.

 -jme 

Látnir lausir úr haldi lögreglu:

Sæta farbanni 
fram á haust

EGYPTALAND, AP Arabalönd ættu ekki að veita súnnímúslimum fjár-
stuðning í átökum sem eru að breytast í landamærastríð milli Írak 
og Sýrlands, að sögn Johns Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. 
Slíkur stuðningur gæti á endanum ýtt undir vaxandi uppreisnarathæfi 
í Írak.

Kerry segir að Miðausturlöndum öllum og jafnvel fleirum standi nú 
ógn af íslamska Írak og ástandinu í austanverðum Miðausturlöndum. 
„Við erum á vendipunkti,“ sagði Kerry í gær, eftir fund sinn með  for-
seta Egyptalands Abdel-Fattah el-Sissi.  - óká

Kerry varar við stuðningi við súnnímúslima í Írak:

Komið að vendipunkti í Írak

Á FUNDI  John Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, ræðir við Abdel Fattah el-
Sissi, forseta Egyptalands, í forsetahöllinni í Kaíró í Egyptalandi í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UMHVERFISMÁL Ófært er fyrir hjóla-
stóla, barnavagna og fólk sem notast 
við göngugrindur á nýjum „gang-
stéttum“ sem lagðar voru í Varma-
hlíð í Skagafirði fyrr í mánuðinum. 
Sandur var notaður í verkið. 

Indriði Þór Einarsson, sviðstjóri 
framkvæmdasviðs í Skagafirði, 
segir fjármagn vanta til að klára 
verkið. „Þetta verður vonandi ekki 
svona lengi. Þetta varð kostnaðar-
samara en við gerðum ráð fyrir.“

Framkvæmdirnar sem um ræðir 
eru meðal annars neðan við Menn-

ingarhúsið Miðgarð og við leikskól-
ann. „Það voru ekki göngustígar 
þarna fyrir svo nú er þetta orðið 
klárt fyrir yfirlag,“ segir Indriði. 
Stefnan sé að reyna að setja eitthvað 
meira á þetta. 

Íbúar eru óánægðir með frá-
gang stíganna. Sandurinn er um tíu 
sentímetra djúpur og ekki auðvelt 
að ganga í honum. Kolbeinn Kon-
ráðsson, íbúi í Varmahlíð, segir að 
á fundi fyrir sveitarstjórnarkosn-
ingar hafi oddviti Framsóknar lof-
aði malbikuðum stéttum.   - ssb

Aðgengi fyrir hjólastóla, barnavagna og göngugrindur er sagt vanta:

Loforð um stíga byggt á sandi

FRÁGANGURINN  Nýja „stéttin“ við 
Furulundarhverfið sem stendur við leik-
skólann.  FRÉTTABLAÐIÐ/KOLBEINN KONRÁÐSSON



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

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

Skilyrði:

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

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

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

• Aðeins einstaklingar 18 ára og eldri geta tekið þátt.

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

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

1.

2.

Áttu tóman Nicorette 
eða Nicovel pakka?

Það sem þú þarft að gera:
Koma með tóman Nicorette eða

Komdu með hann í næsta apótek og 
þú færð 50% afslátt af Nicotinell 

Spearmint 24 stk. pakka!
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SVONA ERUM VIÐ

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
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. 

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

Í FRÉTTABLAÐINU

UMHVERFISMÁL Erlendir ferða-
menn voru staðnir að verki við að 
brjóta niður einstakar jarðmynd-
anir á Teigarhorni við Beru-
fjörð í liðinni viku. Teigarhorn 
er fólkvangur og friðlýst svæði 
sem einn þekktasti fundarstaður 
geislasteina í heimi.  

Brynja Davíðsdóttir, land-
vörður á Teigarhorni, stóð fólkið 
að verki, en um var að ræða hjón 
á miðjum aldri ásamt tíu til tólf 
ára syni þeirra. Fjölskyldan var 
vel búin verkfærum. Hafði bæði 
með í för hamra og meitla, töskur 
og efnablöndur til tegundagrein-
ingar á steinum. 

Brynja segist hafa gengið 
niður í fjöruna þar sem henni 
fannst fjölskyldan hafa dvalið 
þar óvenju lengi. Þegar nær dró 
gekk hún hins vegar einfaldlega 
á hljóðið þar sem hamars höggin 
heyrðust greinilega. 

„Maðurinn fór undan í flæm-
ingi og reyndi að tæma úr tösk-
unni og fela ummerki. Sonur 
þeirra var að brjóta þegar ég kom 
að og var með fulla töskuna. Þau 
þóttust samt ekki vita að svæðið 
væri verndað, og báru fyrir sig 
að þeirra gjörðir skiptu ekki máli 
þar sem af nógu væri að taka,“ 
segir Brynja.

Hjónin voru ekki kærð til lög-
reglu að sögn Brynju og var sú 
ákvörðun tekin vegna þess að 
merkingum á svæðinu er ábóta-
vant. Hins vegar varð þetta til-
tekna atvik til þess að  skýrar 
verkreglur um hafa verið sett-
ar á Teigarhorni um að brot af 
þessu tagi, eða sterkur grunur 
þar, verði framvegis kærð til lög-
reglu. Við brotum sem þessum 
liggja refsiákvæði laga um nátt-

úruvernd, enda til þeirra vísað í 
friðlýsingarskilmálum. Um getur 
verið að ræða háar sektir eða 
fangelsi allt að  tveimur árum.

Brynja segir að Teigarhorn sé 
lifandi safn á jörð í eigu fólks-
ins í landinu, og því mikil synd 
að svona sé gengið um. „Það 
 stendur til að útbúa fræðiefni 
sem býður fólk velkomið og ýtir 
um leið undir skilning og virð-
ingu fyrir því að horfa en ekki 
snerta, það er forsenda þess að 
miðstöð geislasteina sem þessi, 
með sýni legum eintökum í berg-
lögunum, geti verið gestum opin 
í framtíðinni.“ svavar@frettabladid.is

Fjölskylda staðin að verki 
við spellvirki á Teigarhorni
Landvörður á Teigarhorni stóð erlenda ferðamenn að verki við að brjóta niður einstakar jarðmyndanir. Sögð-
ust ekki vita af friðun en reyndu að fela ummerki. Undirstrikar mikilvægi landvörslu á friðlýstum svæðum. 

TEIGARHORN  Jörðin er í ríkiseigu og er friðlýst svæði og fólkvangur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

  Maður-
inn fór undan 
í flæmingi og 

reyndi að 
tæma úr 

töskunni og 
fela ummerki. 

Brynja Davíðsdóttir,
landvörður á Teigarhorni.

14 skákmeistarar íslenskir 
hafa náð þeim áfanga að 

tryggja sér stórmeistaratitil. 
Núverandi Íslandsmeistari, Guð-
mundur Kjartansson, verður sá 
fimmtándi, ef að líkum lætur. 
Friðrik Ólafsson var fyrstur til að ná 
stórmeistaratign.

■ Á Teigarhorni hefur fundist fjöldinn allur af safneintökum 
geislasteina, einkar stór og falleg. Þau má finna á öllum stærstu 
og virtustu náttúrugripasöfnum heims, og eru metin á stórfé af 
steinasöfnurum. 

■ Ekki stóð til að landvörður starfaði á Teigarhorni í sumar vegna 
niðurskurðar hjá Umhverfisstofnun. Með tilstuðlan sveitarstjórnar 
Djúpavogs fékkst hins vegar fjárveiting frá umhverfisráðuneytinu 
til að menntaður starfsmaður sinnti land- og verðmætavörslu. Þetta 
atvik, sem er örugglega aðeins toppurinn á ísjakanum, sannar mikil-
vægi þess að landvörður starfi að jafnaði á Teigarhorni, segir Brynja.

EINSTAKT  Þessi einstaki steinn fannst 
nýlega en hér má sjá gult sykurberg, silfur-
berg og geislasteininn stilbít.  MYND/BRYNJA

Vordís Eiríksdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

HLÝTT OG BJART  á öllu landinu í dag og gæti hiti náð allt að 20 stigum N-lands. 
Vindur fer vaxandi SV-lands með deginum og tekur að rigna aðfaranótt þriðjudags. 
Næstu dagar verða vætusamir en áfram verður hlýtt í veðri.
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Á MORGUN

AKUREYRI Strætóleið númer tvö 
 fellur niður á Akureyri í sumar, eða 
til 31. ágúst. Ástæða þess að leiðin 
fellur niður er sú að ekki tókst að 
manna afleysingar í röðum vagn-
stjóra Strætisvagna Akureyrar í 
sumar. 

Stefán Þór Baldursson, forstöðu-
maður Strætisvagna Akureyrar, 
segir að ítrekað hafi verið reynt að 
auglýsa eftir vagnstjórum í afleys-
ingar í sumar en án árangurs. 

„Við margauglýstum eftir starfs-
mönnum í sumar en það gekk ekki 

neitt, því miður. Eins og gefur að 
skilja vantar mig mannskap með 
rútupróf. Þeir einstaklingar eru 
vandfundnir í dag,“ segir Stefán.

Aðalástæðuna fyrir manneklunni 
telur Stefán vera tvíþætta, annars 
vegar hversu dýrt námið sé orðið og 
hins vegar að samkeppnin um rútu-
bílstjóra að sumarlagi verður sífellt 
harðari. 

„Rútuprófið og meiraprófið í 
dag er orðið svo ofboðslega dýrt 
að menn fást ekki til að fara í þetta 
nám, þetta er eiginlega orðið tóm 

vitleysa og maður skilur ekki hvað 
liggur að baki verðlagningunni. 
Einnig er samkeppnin við ferða-
þjónustufyrirtækin orðin  þannig 
að menn fara frekar 
til starfa hjá 
þeim en 
okkur. Yfir 
sumartím-
ann þegar 
skemmti-
ferðaskip-
in koma inn er 
mikið að gera í þeim geira 

og virðist bara vaxa og vaxa. Rútu-
bílstjórar sækjast frekar í þá vinnu 

en hjá okkur, kannski 
vegna þess að 

 launin eru betri 
þar en hjá okkur,“ 
segir Stefán Þór.  
 -sa

Ekki tókst að ráða nægilega marga vagnstjóra hjá Strætisvögnum Akureyrar í afleysingar í sumar:

Strætisvagn númer tvö keyrir ekki í sumar

STRÆTISVAGN 
 Tvisturinn fer ekki 
ferðir sínar í sumar 

vegna manneklu.

LEIÐRÉTT
Fyrir mistök var 
í viðburðayfirliti 
á menningarsíðu 
Fréttablaðsins um 
helgina birt mynd 
af Jóni Ólafssyni, 
athafnamanni og 
vatnsbónda, þar 
sem hefði átt að 
vera mynd af Jóni 
Ólafssyni tónlistarmanni. Hlutaðeigandi 
eru beðnir velvirðingar á mistökunum.

JÓN ÓLAFSSON 
  tónlistarmaður.

KANADA, AP Héraðslögregla í Que-
bec í Kanada segir að fangaðir hafi 
verið þrír menn sem með aðstoð 
þyrlu struku úr fangelsi í Quebec-
borg fyrr í þessum mánuði.

Að sögn lögreglu voru  mennirnir 
handteknir í íbúð í Montreal um 
hálftvö í gærdag og að frekari 
handtökur líklegar. Ekki hefur 
verið greint frá því hvað leiddi til 
að mennirnir fundust en þeirra 
hefur verið leitað frá því að þyrla 
sótti þá á útivistarsvæði Orsain-
ville-fangelsisins 7. þessa mánaðar. 
Þeir biðu allir réttarhalda vegna 
mála tengdra manndrápum og 
skipulagðri glæpastarfsemi. - óká

Notuðu þyrlu við flóttann:

Strokufangar 
gripnir á ný

GRIPNIR  Interpol birti þessar myndir af 
flóttamönnunum, Yves Denis (35 ára), 
Serge Pomerleau (49) og Denis Lefebvre 
(53).  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEILBRIGÐISMÁL
Munntóbak kælir hendur
Þeir sem voru með munntóbak í 
munninum þegar teknar voru myndir 
af höndum þeirra með hitamyndavél 
reyndust vera með þremur til átta 
gráðum kaldari hendur en aðrir. Þetta 
eru niðurstöður rann sóknar vísinda-
manna við Háskólann í Tromsö í 
Noregi. Ástæðan er sögð að nikótín 
hægi á blóðflæði um hendurnar.

Eftirsóttir geislasteinar um allan heim



ÞÚ KAUPIR EKKI 
HAMINGJUNA

SAGE  
FLUGUVEIÐIPAKKAR Í ÚRVALI

COCOONS 
VEIÐIGLERAUGU
Bandarísk gleraugu sem  
henta einnig yfir sjóngler.

REDINGTON  
DUALLY TVÍHENDA
Fjögurra hluta í hólk. Lífstíðarábyrgð.

SCIERRA 
CC3 VÖÐLUPAKKI
Vandaðar öndunarvöðlur og skór.

RIO FLUGULÍNUR
Ótrúlegt úrval og full ábyrgð. Ef línan  
þín hentar þér ekki máttu skila henni.

SCIERRA VÖÐLUTASKA 
Fyrir vöðlurnar og veiðifatnaðinn.

SIMMS  
FREESTONE VÖÐLUPAKKI
Fjögurra laga öndunarvöðlur og skór.

SAGE FLUGUHJÓL
Vönduð hjól í miklu úrvali.

SIMMS 
FALL RUN PRIMALOFT JAKKI
Margir litir.  Henta í alla útivist.

REDINGTON CROSSWATER  
FLUGUVEIÐIPAKKI MEÐ ÖLLU

SCIERRA 
KENAI VEIÐIJAKKI
Vatnsheldur með útöndun.

MCLEAN
HÁFAR MEÐ INNBYGGÐRI
VIGT Í HANDFANGI

Ö

COCOONS
VEIÐIGLERAUGU

Vönduð hjól í miklkluu úrúrvavalili..

SIMMS
FALL RUN PRIMALOFT JAKKI

S
K

RRA MCLEAN
HÁFAF R MEÐ INNBYGGÐRI

EDINGTON
UALLY TVÍHENDA

VEIÐI 2014 
 KOMIÐ ÚT

 

FRAMÚRSKARANDI FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI

FRÍ HEIMSENDING ÞEGAR PANTAÐ ER Í NETVERSLUN.

ÁR
NA

SY
NI

R

ðð.

En þú getur fengið þér  

nýtt veiðidót og það er  

nokkurn veginn það sama.

AÐEINS 8.995,-

AÐEINS 39.900,-

AÐEINS 6.995,-

AÐEINS 29.995,-

FRÁ AÐEINS 59.900,- FRÁ 29.900,-FRÁ 6.995,-

AÐEINS 53.900,- AÐEINS 29.995,-

AÐEINS 33.900,- AÐEINS 29.995,- FRÁ 11.995,-
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HEYRNARSTÖ‹IN

Beltone First gengur með iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð)
með iOS eða nýrra stýrikerfi. Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

SVÍÞJÓÐ Lögreglan í Svíþjóð hefur 
nú þegar greitt rúmlega fimm 
hundruð einstaklingum í hópi 
rómafólks bætur fyrir að hafa 
haldið ólöglegan gagnagrunn um 
fólkið. Úrskurðað var í maí síðast-
liðnum að allir sem hefðu verið 
skráðir í gagnagrunninn fengju 
fimm þúsund sænskar krónur í 
bætur. Í gagnagrunninum voru 
persónuupplýsingar um yfir 4.000 
einstaklinga, þar af meira en eitt 
þúsund börn. Sum þeirra voru 
undir tveggja ára aldri. - ibs

Gagnagrunnur yfir rómafólk:

Lögreglan 
greiðir bætur

BOSNÍA, AP „Hann lifði og dó fyrir 
hugsjón sína um að frelsa og sam-
eina suður-slava. Megi hann hvíla 
í friði,“ segir Nikola Princip um 
föður bróður sinn, hertogamorðingj-
ann Gavrilo Princip.

Nikola er orðinn 81 árs. Rétt eins 
og margir Serbar lítur hann hreint 
ekki á þennan fræga frænda sem 
skúrk og hryðjuverkamann, þótt 
heimsbyggðin sé annars almennt 
á þeirri skoðun að Gavrilo Princip 
hafi hrundið af stað fyrri heims-
styrjöldinni og þar af leiðandi þeirri 
seinni líka.

Á laugardaginn kemur, þann 28. 
júní, verða liðin rétt hundrað ár frá 
því að Gavrilo Princip skaut erkiher-
togann Franz Ferdinand til bana úti 
á götu í Sarajevó. Erkihertoginn var 
þá fimmtugur og átti að erfa ríkið, 
taka við af frænda sínum Franz 
Jósef, sem var bæði Austurríkis-
keisari og konungur Ungverjalands.

Austurríki-Ungverjaland lýsti 
mánuði síðar yfir stríði á hend-
ur Serbíu. Rússar gripu síðan til 
vopna til stuðnings vinum sínum í 
Serbíu, og Þjóðverjar skárust í leik-
inn til stuðnings Austurríki-Ung-
verjalandi. Brátt logaði meginland 
Evrópu í stríðsátökum sem stóðu í 
 fjögur ár og kostuðu fjórtán millj-
ónir manna lífið. Serbar neita hins 
vegar margir hverjir að fallast á þá 
söguskýringu að morðið á Franz 
Ferdinand hafi hrundið af stað 
einum versta hildarleik sögunnar. 

Princip var handtekinn og tekinn 
af lífi árið 1918. Í Júgóslavíu var 
hann alla tíð heiðraður sem þjóð-
hetja og í Serbíu verður honum gert 
hátt undir höfði nú þegar öld er liðin 
frá morðinu á erkihertoganum.

Á laugardaginn stendur til að 
minnismerki um Princip verði reist 
í Belgrad, höfuðborg Serbíu. Sams 
konar minnismerki verður einnig 
vígt í austurhluta Sarajevó. 

„Það liggja engar nýjar stað-
reyndir fyrir og það eina sem við 
getum er að túlka gömul skjöl upp 
á nýtt,“ hefur AP fréttastofan eftir 
sagnfræðingnum Draga Mastilo-
vic, sem er serbneskur Bosníubúi. 
„Ættum við þá núna að fara að fall-
ast á hina austurrísk-ungversku 
afstöðu að Serbía hafi komið þessu 
stríði af stað?“ 

Hann sagðist þó vel skilja af 
hverju Þjóðverjar og Austurríkis-
menn vilji breiða út sína túlkun á 
þessum atburðum: „Það er ekki auð-
velt að hafa það á samviskunni að 
hafa tvisvar sinnum á tuttugustu 
öld orðið valdur að alheimsblóð-
baði.“

Það eru hins vegar fleiri en Þjóð-
verjar og Austurríkismenn sem 
vilja skella skuldinni á Gavrilo 
 Princip og Serba almennt. 

„Hann var morðingi, hryðju-

verkamaður,“ segir Halida Basic, 72 
ára Bosníukona, sem efast ekki um 
ástæðu þess að nítján ára Serbi steig 
fram og framdi morð um hábjartan 

dag: „Hann gerði þetta vegna þess 
að hann vildi að Bosnía yrði partur 
af Stór-Serbíu,“ segir hún.

 gudsteinn@frettabladid.is

Hertogabaninn heiðraður
Á laugardaginn verða hundrað ár liðin frá því að Gavrilo Princip myrti Franz Ferdinand erkihertoga í Sarajevó. 
Morðið hratt af stað fyrri heimsstyrjöldinni. Skiptar skoðanir hafa samt alla tíð verið á verknaði Princips.  Ættingjar 
hans eru enn þann dag í dag stoltir af sínum manni og í Belgrad ætla stjórnvöld að reisa honum minnismerki.

HEIMSÓTTU FJÖLSKYLDUGRAFREITINN  Novak Princip ásamt afa sínum, Nikola 
Princip, sem er bróðursonur Gavrilos. Þeir standa þarna við grafreit Princip-fjöl-
skyldunnar í þorpinu Obljaj í Bosníu.

GAVRILO PRINCIP  Frægur fyrir að hafa 
drepið Franz Ferdinand erkihertoga og 
eiginkonu hans Sofíu í Sarajevó þann 
28. júní árið 1914. Mánuði síðar hófst 
fyrri heimsstyrjöldin. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FRANS FERD-
INAND OG 
SOFÍA  Erkiher-
togahjónin voru 
í heimsókn í 
Sarajevó þegar 
Gavrilo Princip 
varð þeim að 
bana.

UMHVERFISMÁL „Þegar við sem 
eigum Kerið hefjum gjaldtöku 
til að vernda náttúruna þá snýr 
Umhverfisstofnun öllu á haus. 
Um hvað snýst þessi stofnun, 
snýst hún eingöngu um sjálfa 
sig?“ spyr Óskar Magnússon, 
stjórnarformaður Kerfélagsins. 
Hann telur að stofnunin hafi ekki 
sinnt því hlutverki sem henni er 
falið með lögum, það er að gæta 
íslenskrar náttúru. 

Í bréfi sem Umhverfisstofnun 
sendi umhverfis- og auðlindaráð-

herra á fimmtudag kemur fram 
að gjaldtaka landeigenda við 
Kerið og á öðrum svæðum sem 
eru á náttúruminjaskrá standist 
ekki lög. 

„Það eru skýr ákvæði í nátt-
úruverndarlögum sem heimila 
mönnum að takmarka aðgang 
að eignarlöndum í byggð þar 
sem átroðningur ferðamanna er 
mikill,“ segir Óskar og bætir við 
að samkvæmt sömu lögum eigi 
landeigendur að gæta þess að 
 náttúran spillist ekki.   

„Umhverfisstofnun virðist hafa 
fundið það út að Kerið sé á nátt-
úruminjaskrá og þar með undir 
eftirliti stofnunarinnar. Henni 
hefur hins vegar láðst að sinna 
Kerinu síðastliðin fjórtán ár,“ 
segir Óskar. 

Aðgangur að Kerinu er 350 
krónur, þar af fær ríkið 70 
 krónur í formi virðisaukaskatts.  

Óskar segir að peningarnir séu 
notaðir til að byggja upp göngu-
stíga og hreinsa rusl.

 - jme

Landeigendum ber að að gæta þess að náttúruperlur spillist ekki, segir stjórnarformaður Kerfélagsins:

Umhverfisstofnun hefur ekki sinnt Kerinu

AÐGANGSEYRIR  Landeigendur við 
Kerið rukka ferðamenn um 350 krónur 
í aðgangseyri, hlutur ríkisins í gjaldinu 
nemur 70 krónum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJARAMÁL Samninganefnd Félags leikstjóra á 
Íslandi hefur slitið viðræðum við Ríkisútvarp-
ið ohf. (RÚV) um greiðslur fyrir leikverk.  
Í tilkynningu frá félaginu segir að launatölur 
hafi ekki tekið neinum breytingum frá árinu 
2005 og að sömu sögu sé að segja um greiðslur 
RÚV til leikstjóra vegna endurflutnings 
verka. 

Félagið telur RÚV hafa með skipulögðum 
hætti brotið ákvæði kjarasamningsins og flutt 
eldri verk án leyfis. Þá telur félagið RÚV hafa 
skotið sér undan skilum á samningsbundnum 
launatengdum gjöldum. 

Í tilkynningu frá Félagi leikstjóra á Íslandi 
segist félagið reiðubúið að grípa til nauðsyn-
legra aðgerða til að tryggja rétt leikstjóra með 
það að markmiði að tryggja þeim sanngjörn 
kjör fyrir störf sín ásamt því að knýja Ríkis-
útvarpið til að virða þann rétt sem leikstjórar 
eiga á verkum sínum. 

Á vef RÚV segir að leikstjórar hafi fengið 
greitt fyrir verk sín og tekið við greiðslum 
athugasemdalaust. - sks

Segja Ríkisútvarpið hafa flutt leikverk án leyfis og brotið ákvæði samninga:

Leikstjórafélagið í hart við RÚV

SLITIÐ VIÐRÆÐUM  Leikstjórar hafa slitið kjaraviðræðum við 
Ríkisútvarpið.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1. Hvað heitir íslenska leikkonan sem 
bandarískir fjölmiðlar hafa hrósað 
hástöfum fyrir leik sinn í myndinni 
 Uncertain Terms?
2. Gegn hvaða sjúkdómi vinnur lyfi ð sem 
Hákon Hákonarson læknir og vísinda-
maður er að þróa?
3. Hvaða knattspyrnukona eignaðist sitt 
fyrsta barn á dögunum?

SVÖR

1. Indía Salvör Menuez. 2. Sykursýki eitt. 3. 
Margrét Lára Viðarsdóttir.

UTANRÍKISMÁL Til umsagnar eru 
nú hjá innanríkisráðuneyti drög að 
reglugerð um breytingu á reglu-
gerð um íslensk vegabréf.

Reglugerðarbreytingin snýr að 
því að ekki megi breyta mynd með 
tölvutækni sem ætluð er í vega-
bréf, heimilt verði að bera höfuðfat 
á mynd vegna heilbrigðisaðstæðna 
og að lengja gildistíma vegabréfa 
í tíu ár. Almenningur á þess kost 
að gera athugasemdir við reglu-
gerðar breytingartillöguna með því 
að senda bréf til innanríkisráðu-
neytisins fyrir fjórða júlí næst-
komandi. -sa

Breytingar á vegabréfalögum:

Lengja gildis-
tíma vegabréfa

LÖGREGLUMÁL
Ók á móti rauðu ljósi
Tveir bílar rákust saman á Sæbraut við 
Holtaveg í Reykjavík rétt eftir klukkan 
eitt í gærdag. Að sögn lögreglu sluppu 
ökumenn og farþegar án teljandi 
meiðsla. Ökumaður annars bílsins 
er sagður grunaður um að hafa ekið 
gegn rauðu ljósi. Bílana þurfti báða að 
fjarlægja með dráttarbifreið. Þá rann-
sakar lögregla innbrot í grunnskóla í 
austanverðri borginni þar sem stolið var 
„töluverðu magni af fartölvum“.

VEISTU SVARIÐ?



Vatnagörðum 24-26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Umboðsaðilar:  Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800, Bílver, Akranesi, sími 431 1985
Höldur, Akureyri, sími 461 6020, Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535

Hvort sem þú vilt sparneytni, rými og þægindi í golfið eða fjórhjóladrif
og öruggt veggrip fyrir krefjandi vegi þá er Honda CR-V fyrir þig.
Bættu við hagstæðu verði og 5-stjörnu öryggi og þú sérð heildarmynd
hagkvæma borgarjeppans sem hefur rakað að sér verðlaunum í öllum
heimsálfum. Heildarmyndin endurspeglast í háu endursöluverði og
verðlaunum sem áreiðanlegasti bílaframleiðandi heims áttunda árið í röð.
Keyrðu Honda CR-V, betri 4x4 þegar á allt er litið. 
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25%

NÝTT

afsláttur
af öllum styrkleikum 
og pakkningastærðum

SVÍÞJÓÐ Embættismenn í Stokk-
hólmi í Svíþjóð hafa verið hvattir 
til þess að gera ekki grein fyrir 
horfum á taprekstri sjúkrahúsa 
fyrr en eftir kosningarnar í sept-
ember. 
Í frétt á vef sænska ríkisút-
varpsins er vitnað í tölvupósts-
samskipti embættismanns sem 
hvetur starfsfélaga sína til þessa. 
Ekki kemur fram hverjir það eru 
sem ekki vilja umræðurnar.

Upplýsingafulltrúi íhalds-
manna vísar því á bug að reynt 
hafi verið að stýra umræðunum.

 - ibs

Kosningaskjálfti í Svíþjóð:

Embættismenn 
þegi yfir tapi

SVÍÞJÓÐ Tvö af 28 ríkjum Evrópusambandsins, Svíþjóð og Þýskaland, 
tóku við yfir 60 prósentum þeirra 35.800 sýrlensku hælisleitenda sem 
komu til sambandsríkjanna í fyrra. Í Svíþjóð fengu 12.000 Sýrlend-
ingar hæli en 9.600 í Þýskalandi.

Straumur hælisleitenda frá Sýrlandi tvöfaldaðist næstum því milli 
2012 og 2013. Um 1,8 milljónir hafa flúið frá Sýrlandi vegna borgara-
styrjaldarinnar þar.  - ibs

Fjöldi flóttafólks frá Sýrlandi tvöfaldaðist milli 2012 og 13:

Flestum er veitt hæli í Svíþjóð

Á FLÓTTA  Tólf þúsund Sýrlendingar fengu hæli í Svíþjóð í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Bandaríska stórfyrir-
tækið Amazon, sem er hvað helst 
þekkt fyrir að reka samnefnda vef-
verslun, kynnti í fyrradag til sög-
unnar nýjan síma fyrirtækisins.

Síminn hefur hlotið nafnið Fire 
phone eða „Eldsíminn“ og mun 
mun kosta allt frá 200 bandaríkja-
dölum. Amazon hefur áður sent frá 
sér lestölvuna Kindle sem hefur 
notið töluverðrar hylli á undan-
förnum árum.

Jeff Bezos, stofnanir Amazon.
com, kynnti gripinn á blaðamanna-
fundi í Seattle í Bandaríkjunum 
fyrir helgi. - sój

Eldsíminn kominn í sölu:

Amazon  kynnir 
nýjan farsíma

VERKFRÆÐI  EFLA verkfræðistofa hefur opnað starfsstöð á Þórshöfn á 
Langanesi. Starfsstöðin er liður í því að efla starfsemi fyrirtækisins á 
Langanesi í tengslum við aukin umsvif á svæðinu, bæði á Þórshöfn og 
í Finnafirði.

Meginstarfsemi EFLU er á Íslandi og í Noregi. EFLA er með höfuð-
stöðvar í Reykjavík og starfsstöðvar á Akureyri, Þórshöfn, Egils-
stöðum, Reyðarfirði, Seyðisfirði, í Reykjanesbæ og á Selfossi, ásamt 
dóttur- og hlutdeildarfélögum í Noregi, Svíþjóð, Frakklandi, Tyrk-
landi, Póllandi, Rússlandi og Dúbaí. Árni Sveinn Sigurðsson, svæðis-
stjóri EFLU Norðurlands, mun stýra starfsstöðinni á Þórshöfn.  - fb

EFLA eflir umsvif fyrirtækisins á Langanesi:

Opna nýja starfsstöð á Þórshöfn

NÝ STARFSSTÖÐ  Siggeir Stefánsson, Rafn Jónsson, Brynjar Bragason, Óli 
Metúsalems son, Hafsteinn Helgason og Bergur Steingrímsson á Þórshöfn. 

VIÐSKIPTI Flutningaskipið UTA, 
sem er með vörur frá Alcoa 
Fjarðaáli, hefur verið kyrrsett í 
Mjóeyrarhöfn á Reyðarfirði frá því 
á miðvikudag vegna skulda. Skipið 
er þýskt og hafa eigendurnir ekki 
greitt olíureikninga sem hvíla á 
því. Skipið var á leið til Rotterdam 
í Hollandi þegar það var kyrrsett.

Til stendur að fá annað skip til 
að flytja vörurnar. Erlend áhöfn 
er á skipinu en umboðsaðili þess 
er útgerðarfyrirtækið Thorship í 
Hafnarfirði.   - fb

Skuldugt flutningaskip: 

UTA kyrrsett á 
Reyðarfirði

AKUREYRI Mikil óánægja ríkir 
á meðal starfsmanna öldrunar-
heimilisins Hlíðar á Akureyri. 
Er svo komið að á einni deild 
hafa starfsmenn horfið á braut 
vegna samskiptavandamála við 
forstöðumann deildarinnar og 
vinnusálfræðingar hjá sálfræði-
þjónustunni Líf og Sál í Reykja-
vík hafa verið fengnir til að fara 
ofan í saumana á vinnuskilyrðum 
á deildinni.

Í byrjun febrúar héldu starfs-
menn umræddrar deildar fund þar 
sem þeir fóru yfir ástandið. Fund-
urinn var að sögn erfiður og kom 
fram mikil óánægja með starf-
andi forstöðumann. Umræðuefni 
fundarins var viðvarandi vanda-
mál á deildinni vegna starfsanda 
og vinnuskilyrða á deildinni. Var 
ástandið á þeim tíma orðið það 
slæmt að ekki varð unað við það 
lengur.

Starfsfólki deildarinnar líður 
illa í kringum forstöðumann, þeir 
eru teknir á teppið fyrir litlar sem 
engar sakir, fjölda starfsmanna 
hefur verið ýtt burt af deildinni og 
flutt sig annað vegna samskipta-
vanda við forstöðumann. 

Starfsfólk segir sér líða illa yfir 
því að geta ekki kvartað til yfir-
manns síns því það óttast það að 
missa vinnuna ef það fellur í ónáð. 

Átta starfsmenn hafa á síðustu 
misserum hætt störfum á deildinni 
aðeins vegna umrædds forstöðu-
manns. 

Vinnusálfræðingateymi frá sál-
fræðiþjónustunni Líf og Sál  vinnur 
nú að því að skoða vinnuskilyrðin 
á deildinni. Hafa sálfræðingar 
á þeirra vegum tekið viðtal við 

starfsmenn deildarinnar til að 
reyna að greina stöðuna. Starfs-
menn sem Fréttablaðið hefur 
talað við telja að þessi umrædda 
deild búi við það ástand að þar 
logi allt stafnanna á milli og engin 
leið sé að vera glaður og sáttur í 
vinnunni. 

Nú er svo komið að vegna starfs-
mannaveltu á staðnum eru starfs-
menn uggandi yfir því að þetta geti 
haft áhrif á klínískt og gott starf 
sem reynt er að vinna á deildinni. 
Óttast þau að ástandið geti farið að 
hafa áhrif á íbúa deildarinnar. 

Halla Margrét Tryggva dóttir, 
starfsmannastjóri Akureyrar-
bæjar, vildi ekki tjá sig við blaða-

mann þegar eftir því var leitað. 
Halldór Sigurður Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Öldrunar-
heimilisins, vildi heldur ekki ræða 
málið á þessu stigi málsins en 
sagði að umræddur forstöðumaður 
hefði fullt traust til starfans.

  sveinn@frettabladid.is

Vinnusálfræðingar 
kallaðir til á Hlíð
Sálfræðifyrirtækið Líf og Sál vinnur nú að því að greina vinnuskilyrðin á einni 
deild á öldrunarheimilinu Hlíð á Akureyri. Starfsmönnum finnst ekki tekið nógu 
vel á málum og eru teknir á teppið fyrir litlar sem engar sakir af forstöðumanni.

DVALARHEIMILIÐ HLÍÐ  Allt logar í illindum á einni deild og starfsfólk er hrætt um 
að ástandið muni bitna á vistmönnum. 

➜ Vegna starfsmannaveltu á 
einni deilda öldrunarheimilis-
ins Hlíðar á Akureyri er starfs-

fólk uggandi um að áhrif 
kunni að vera slæm á það 

starf sem unnið er á deildinni.

SLYS „Það hefur verið leitað á þessum stað áður 
en við töldum að vegna slæms skyggnis í gilinu 
og vatninu sem þar rennur væri  þörf á að leita 
svæðið betur. Verkefni gærdagsins var að gera 
svæðið öruggt svo lífi björgunarsveitarmanna 
væri ekki stefnt í tvísýnu,“ segir Guðbrandur 
Örn Arnarson, sem stjórnaði leitaraðgerðum í 
Bleiksárgljúfri. Hann segir aðstæður hættu legar, 
fossinn sé um 30 metrar á hæð og mikið súrefni 
í vatninu. 

„Við breyttum farvegi árinnar svo það væri 
hægt að leita betur á gilbotninum,“ segir Guð-
brandur Örn sem segir aðgerðirnar mjög 
umfangsmiklar og flóknar. 

Um sjötíu björgunarsveitarmann leituðu að 
Ástu Stefánsdóttur í gljúfrinu í gær en þeim var 
fækkað niður í um fimmtíu  í gærkvöld. Rörum og 
dælubúnaði var komið upp til að draga úr vatns-
rennsli  og gilið, sem er nokkuð rökkvað, var 
lýst upp. „Þetta voru um 1.000 sekúndulítrar af 
vatni sem við vorum að reyna að finna annan far-
veg,“ segir Guðbrandur Örn. „Við dreifum fólki 
á brúnirnar og látum það horfa niður í gljúfrið.  
Við þorum ekki að senda fólk niður af ótta við að 
stíflunar bresti.“  

Þegar blaðið fór í prentun fór  í gærkvöldi stóðu 
leitaraðgerðir enn yfir og bjuggust menn við að 
þeim yrði ekki lokið fyrr en í nótt.   - jme

Reynt að gera svæðið í gljúfrinu öruggt svo lífi björgunarsveitarmanna væri ekki stefnt í tvísýnu: 

Umfangsmikil og flókin leit í Bleiksárgljúfri

LEIT  Ástu Stefánsdóttur hefur verið saknað síðan á 
hvítasunnudag. Kærasta hennar, Pino Becerra, fannst 
látin þriðjudaginn 10. júní.  FRÉTTABLAÐIÐ/ MHH



CAPTIVA
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Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is  

FÁÐU MEIRA
SJÁÐU MEIRA

Chevrolet bílar eru með ríkulegan staðalbúnað og jafnframt á sérlega 
hagstæðu verði. Þess vegna hvetjum við þig til að gera samanburð á verði 
og búnaði bíla í sama flokki og fá meira fyrir peninginn.

Það er fátt notalegra en að ferðast um í Chevrolet Captiva og fræðast um 
þær slóðir sem farið er um hverju sinni.  Til að toppa upplifunina er svo er algjör 
snilld að slá upp grillveislu fyrir ferðafélagana þegar komið er á áfangastað. 

FÁÐU MEIRA FYRIR PENINGINN

SJÁÐU MEIRA Í SUMARFRÍINU
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Öllum nýjum Chevrolet bílum fylgir
Char Broil ferðagasgrill frá Rekstrarlandi 
og ferðahandbók að eigin vali* frá Forlaginu.

 *Þú velur á milli eftirfarandi titla: Ferðaatlas, 155 Ísland, Fjallabókin, Íslenskur fuglavísir, Íslensk fjöll og Íslenska fjallahandbókin.  

SUMARBÓNUS
CHEVROLET FYLGIR 

ÖLLUM NÝJUM 
BÍLUM

Opið alla virka daga frá 9 til 18 
og laugardaga frá 12 til 16. 
Verið velkomin í reynsluakstur.
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AÐ FUNDI LOKNUM  Jose Manuel Durao Barroso, forseti framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandins og Helle Thorning-Schmidt, forsætisráðherra Dana, yfirgefa sam-
eiginlegan blaðamannafund sem fram fór í Marienborg í Kaupmannahöfn í gær.

HEIT ÆFING  Ungur indverskur eldgleypir æfir kúnstir 
sínar í Ahmedabad í gær fyrir 137. Jagannath Rath 
Yatra-hátíðina árvissu sem fram fer um næstu helgi.

MEÐ RAUÐA GOÐIÐ  Nepalskir prestar bera á milli sín líkneski af Rato 
(Rauður) Machindranath, verndargoði Nepals, á lokadegi hátíðahalda 
guðinum til heiðurs í Jwalakhel í útjaðri Katmandú í gær.

ÓOPINBER ÞJÓÐARATKVÆÐAGREIÐA  Sjálfboðaliði tekur við og skráir rafrænt 
atkvæði á kjörstað í Hong Kong í gær. Þar fer fram óopinber atkvæðagreiðsla um 
lýðræðisumbætur sem vakið hefur reiði stjórnvalda í Kína. Yfir 600 þúsund hafa tekið 
þátt frá því að kosningin hófst í gær.  NORDICPHOTOS/AFP

GÓÐI HIRÐIRINN  Fólk skoðar bækur og annan varning á fimmtánda „Salon Emmaus“-markaðnum í París í gær. Ágóði sölu á 
margvíslegum endurunnum varningi rennur til stuðnings þjóðarbrota sem eiga undir högg að sækja.

LANDAMÆRAVERÐIR  Hermenn þess sem nefnt hefur verið „Lúganska alþýðu-
lýðveldið“ standa vörð við landamæri Rússlands og Úkraínu í Izvarino í gær. 
Uppreisnar her aðskilnaðarsinna náði valdi á landamærastöðinni 13. þessa mánaðar. 
Dónetsk og Lúgansk lýstu yfir sjálfstæði í umdeildri atkvæðagreiðslu 11. maí. Stjórn-
völd í Kænugarði og Vesturlönd hafa hafnað lögmæti atkvæðagreiðslunnar.

SÆLUREIT ÓGNAÐ  Göngufólkið James Lyons og Florence Reaves, frá Kirkwood í Montana, við útsýniskofa nærri Little Missouri- 
ánni í Theodore Roosevelt-þjóðgarðinum í Badlands í Norður-Dakóta í Bandaríkjunum. Olíu er að finna í ríkum mæli í landi 
þjóðgarðsins og nágrenni hans. Nýhafin er með niðurdælingartækni mikil vinnsla nærri mörkum þjóðgarðsins sem forsvars-
menn hans óttast að vegna hávaða og umstangs ógni friði í landi þjóðgarðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Plötusala Múrbúðarinnar
er á Kletthálsi 7

Furukrossviður
Birkikrossviður
Mótakrossviður
Gólfplötur - rakavarðar 
spónaplötur með nót
Veggplötur með nót
Skrúfur og festingavörur
Sökkuldúkur

PEFC/01-31-60

www.pefc.org

PEFC/01-31-60

wwww.pefc.org

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Chemfix
teinalím 345 45 ml

2.295,-
Deka festifrauð
750 ml

 985 kr.

og að Fuglavík 18 í Reykjanesbæ

4-6mm allt að 140mm langar  Skrúfur-stærðir 4k úf

   Ruspert     Gipsskrúfur    Kopar  A4     A2     Rafgalv  

ð úrval af skrúfum Miki
estingavörumog fe

Bjálkaskkór kr. 195Gataplata 100x300mm kr. 295Þakásanker 170x32mm kr. 95Súluskór kr. 1.495 Vinkill 90x90 kr. 108

Þýskar gæðavörur
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Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Í nýafstöðnum borgarstjórnarkosn-
ingum komst fátt annað að en stóra 
mosku málið. Oddviti Framsóknar og 
flugvallarvina fékk að eiga sviðið með 
yfirlýsingum í tengslum við múslima. 
Annars vegar að draga ætti til baka 
lóðar úthlutun til Félags múslima um 
byggingu mosku í Reykjavík og hins 
vegar að vegna múslima hefði þurft 
að gera þvinguð hjónabönd refsiverð í 
Svíþjóð. Athugasemd sem á enga sam-
svörun við íslenskan raunveruleika.

Íslendingar hafa almennt verið 
umburðarlyndir og friðsamir. Við höfum 
sett okkur stjórnarskrá sem mælir fyrir 
um að hér ríki trúfrelsi og jafnræði 
fyrir lögum m.t.t. trúarbragða, skoð-
ana, þjóðernisuppruna, kynþáttar og 
litarháttar. Þá hefur fjöldi alþjóðlegra 
mannréttindasáttmála verið lögfestur 
svo sem Mannréttindasáttmáli Evrópu 
og Alþjóðasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 
um borgaraleg og stjórnmálaleg rétt-
indi. Grunnstef þeirra sáttmála er í öllu 
falli að forsenda frelsis, friðar og rétt-
lætis í heiminum byggi á þeirri viður-
kenningu þjóðanna að mennirnir séu 
jafnir fyrir lögum og þeim sé ekki mis-
munað.

Ummæli oddvita Framsóknarflokks-
ins eru því marki brennd að höfða til 
hræðslu og óöryggis gagnvart minni-
hlutahópum og draga upp fordómafullar 

myndir af meintum eiginleikum þeirra. 
Og oddvitinn hafði erindi sem erfiði og 
skilaði rúmum 10% atkvæða í kassann. 
Flokkar í nágrannaþjóðum okkar hafa 
líka náð árangri með slíkum málatilbún-
aði. Hvort tilviljun ein ráði för eður ei, 
eru ummælin sett fram á sama tíma og 
alda þjóðernishyggju ríður yfir Evrópu. 
Í kosningum til Evrópuþingsins unnu 
flokkar eins og Danski þjóðarflokkur-
inn stórsigur með 27% atkvæða sem 
og Gullin dögun í Grikklandi sem fékk 
um 9%, en hann er talinn vera flokkur 
nýnasista. Árið 2011 vann þjóðernis-
flokkurinn í Finnlandi, Sannir Finnar, 
einnig kosningasigur en þar í landi var 
mynduð sex flokka ríkisstjórn m.a. til að 
halda flokknum frá völdum.

Það er ábyrgðarhlutverk að bjóða sig 
fram til þátttöku í stjórnmálum. Gera 
verður þá kröfu að mannréttindi, sem 
eru ekki sjálfsögð og eiga uppruna sinn 
að rekja til ofríkis ríkisvalds og átaka, 
séu virt. Þess vegna eiga áherslur flokks 
sem ganga þvert á algild mannréttindi 
lítið erindi við stjórn borgarinnar. For-
dómar eiga ekki rétt á sér þótt þeir hafi 
fengið 10% fylgi. Og elsti stjórnmála-
flokkur landsins þarf að gera hreint fyrir 
sínum dyrum í þessum efnum. Gildir þá 
einu ótrúverðugt eftir á tal um misskiln-
ing, einkum og sér í lagi þar sem auðsótt 
var að leiðrétta hann fyrir kosningar.

Fordómar í Framsókn
STJÓRNMÁL

Eva H.
Baldursdóttir
lögfræðingur og 
formaður Félags 
frjálslyndra 
 jafna ðar manna

Nýr kvenráðherra 
Eygló Harðardóttir jafnréttisráðherra var 
á meðal gesta í þættinum á Sprengi-
sandi á Bylgjunni gær. Þar var hún 
minnt á að þrír af fjórum ráðherrum 
Framsóknarflokksins eru karlar. Eygló 
sagði að það væri svo sem alveg rétt en 
minnti á að Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson, formaður Framsóknar 
og forsætisráðherra, hefði sagt 
fyrir ári að önnur framsóknar-
kona myndi koma inn í 
ríkisstjórn fyrir flokkinn. Nú 
er ár frá því að ríkisstjórnin 
tók við völdum og enn bólar 
ekkert á nýjum kvenráð-
herra flokksins. Það hefur 
heldur ekkert verið minnst á 
að einhverjar hrókeringar 
verði í ríkisstjórninni eða 
aðrar breytingar.

Bara konur
Þátturinn Sprengisandur var helgaður 
konum og jafnréttisbaráttu í gær. Þakk-
samlegt að hafa slíkan þátt en það er 
orðið dálítið þreytandi að hlusta á þætti 
þar sem það eru eingöngu konur sem 
tala um jafnrétti. Slíkt ætti að heyra sög-
unni til. Eygló jafnréttisráðherra sagði 
að jafnrétti skipti alla máli, það snerist 

um að búa til betri heim fyrir bæði 
karla og konur. Jafnréttisbaráttan 
þjónaði því báðum kynjum.    

Öfgafemínistar
Katrín Júlíusdóttir, varafor-
maður Samfylkingar-

innar og fyrrverandi 
ráðherra, ræddi 

öfgafemínista og sagði að þeir tækju 
að sér óvinsælustu hlutina í kvenna-
baráttu sem er að nudda, ýta og ögra. 
Ein kona var sérstaklega nefnd í þessu 
sambandi; Sóley Tómasdóttir, Vinstri 
grænum. Katrín sagði að þessi hópur 
femínista væri að gera mikið gagn 
og hún horfði á þær úr fjarlægð og 

af aðdáun. Hún sagðist vera að 
færast nær þessum hópi í 

skoðunum þótt stundum 
gengju öfgafemínistar 
lengra í baráttunni en 
góðu hófi gegndi. Það er 
ekki annað hægt en að 
taka undir með Katrínu 
þarna, oft þurfa konur 

að hafa hátt og ögra 
svo eftir þeim sé 
tekið.
johanna@frettabladid.is

S
ímahleranir eru rannsóknarúrræði sem hefur verið beitt 
í mjög vaxandi mæli í sakamálum undanfarin ár. Þar 
vega þungt rannsóknir embættis sérstaks saksóknara 
á málum tengdum hruninu. Að hlera síma fólks er 
gríðarlega íþyngjandi rannsóknarúrræði og mikið inn-

grip í einkalíf viðkomandi. Þótt nauðsynlegt geti reynzt að beita 
því, verður það að gerast með mikilli varúð og eftirlitið með því 
hvernig lögreglan notar þetta vandmeðfarna úrræði þarf að vera 

skilvirkt.
Því miður hefur verið mikill 

misbrestur á þessu. Komið hefur 
í ljós að dómstólar hafna nánast 
aldrei beiðni lögreglu um hler-
anir, sem bendir til að heimildir 
í lögum séu túlkaðar frjálslega. 

Margir lögfræðingar hafa í öðru lagi dregið í efa að refsingar sem 
lægju við brotum sem sérstakur saksóknari rannsakar væru nógu 
þungar til að réttlæta hleranir. Í þriðja lagi hefur eftirliti með 
framkvæmdinni verið ábótavant. Eftir harða gagnrýni Róberts 
Spanós lagaprófessors í grein í Fréttablaðinu í nóvember 2011 tók 
ríkissaksóknari sig saman í andlitinu og herti eftirlitið, en þá kom 
í ljós að í sumum tilvikum fengu menn, sem sætt höfðu hlerunum 
hjá sérstökum saksóknara, lögboðna tilkynningu um að þeir hefðu 
verið hleraðir hálfu öðru ári eftir að hleranirnar hófust. Í fjórða 
lagi hefur komið í ljós að sérstakur saksóknari hefur hlerað símtöl 
sakborninga í dómsmálum og lögmanna þeirra. 

Undanfarna daga hefur enn bætzt í þessa heldur ömurlegu 
mynd af frammistöðu réttargæzlukerfisins við beitingu síma-
hlerana. Héraðsdómur Reykjavíkur sló því föstu að sérstakur 
saksóknari hefði brotið lög þegar símtöl sakborninga og verjenda 
þeirra voru hleruð í Imon-málinu svokallaða.

Þá sagði Fréttablaðið frá því að fyrrverandi starfsmenn sér-
staks saksóknara hefðu greint frá því að þeir hefðu fengið fyrir-
mæli um að deila með slitastjórn Glitnis upplýsingum úr símtölum 
sem voru hleruð hjá þeim sem stefnt var í svonefndu Glitnismáli 
fyrir dómstólum í New York.

Blaðið sagði sömuleiðis frá því að Hreiðar Már Sigurðsson, 
fyrrverandi forstjóri Kaupþings, hefði kært sérstakan saksóknara 
og fyrrverandi héraðsdómara fyrir skjalafals þar sem úrskurður 
um hlerun á síma hans hefði ekki verið kveðinn upp í héraðsdómi, 
eins og stæði í skjalinu, heldur á heimili dómarans. Saksóknarinn 
hefði ekki sótt þinghald eins og stæði í úrskurðinum, heldur lög-
reglumenn á hans vegum (sem hafa staðfest frásögnina). Þá hafi 
ekki legið fyrir skrifleg beiðni eða gögn fyrir dómarann að meta. 

Ríkissaksóknari vísaði kærunni frá, á þeim forsendum að 
annaðhvort væri meint brot fyrnt eða að það hefði ekki efnislega 
þýðingu; tilgangurinn hefði verið lögmætur. Það eru aum svör hjá 
réttargæzlukerfi sem eltist við bankamenn fyrir að halda lána-
nefndarfundi í plati eða útbúa skjöl um fjármálagerninga eftir á. 
Ef sá grunaði hefði átt talsmann við uppkvaðningu þessa úr-
skurðar, eins og tíðkast í Danmörku og Noregi og eins og Róbert 
Spanó lagði til í áðurnefndri grein, léki væntanlega minni vafi á 
að farið hefði verið eftir reglunum.

Allt dregur þetta úr trúverðugleika rannsókna sérstaks sak-
sóknara. Það virðist raunar full ástæða til að ríkissaksóknari geri 
heildstæða úttekt á beitingu símhlerana hjá því embætti. Alþingi 
getur heldur ekki setið aðgerðalaust hjá – það verður að tryggja 
betur í lögum að þessu rannsóknarúrræði sé ekki beitt svo frjáls-
lega og án þess að eftirlit sé tryggt.

Beiting heimilda til símahlerana er í ólestri:

Meira hleranafúsk
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Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

Skólabörn eiga stundum 
erfitt með að læra sporin 
og finna taktinn í mennta-
valsinum. Geta þá verið 
dofin og dreymin eða 
úthverf og ógnandi skóla-
starfinu.

Greining á  vandanum 
leiðir gjarnan í ljós 
að börnin séu  haldin 
athyglis bresti , ADD, 
eða athyglisbresti með 
ofvirkni, ADHD. Við slík-
um röskunum finnast lyf 
sem sögð eru virka – eru 
það geðlyf og er því um geðrask-
anir að ræða. Algengasta lyfið 
við þessum röskunum er ritalín, 
(metýlfenídat). 

Finni barnið fyrir depurð, kvíða 
eða þunglyndi má bæta þar úr 
með „gleðipillum“ og hugmynda-
flug – myndrænt sem hljóðrænt – 
má slá niður með geðklofalyfi! 

Það getur ekki verið heilbrigt 
að sjúkdómsgreina börn sem 
fljóta ekki fyrirhafnarlítið eftir 
flæðilínu skólakerfisins og slá 
síðan á sjálfstæði þeirra, frum-
kvæði og lífskraft með lamandi 
blöndu geðlyfja. 

Árgangaraðað hlýðnikerfi 
skyldunámsins brýtur þannig 
niður frumkvæði og sköpunar-
gleði þeirra nemenda sem illa una 
einsleitri, staðlaðri ítroðslu. 

Námsstíll barna er mismun-
andi. Mörg una almennu uppleggi 
skólans. Þau hugsa í/með orðum. 
Öðrum hentar betur mynd-
ræn framsetning – þau hugsa í 
 myndum. Svo eru þau – gjarnan 
myndræn – sem geta ekki hugsað 
nema að vera á hreyfingu. 

Það eru einkum myndræn börn 
með ríka hreyfiþörf sem eru 
greind með geðraskanir (annars 
mætti ekki gefa þeim geðlyf?) og 
sett á ritalín.

Meðal þeirra sem aðhyllast slík 
vinnubrögð er því haldið fram að 
ADHD sé alvarlegur sjúkdómur, 
enginn geðsjúkdómur sem hrjái 
börn sé jafn vel rannsakaður og 
ofvirkni og að meira sé vitað um 
verkan ritalíns á börn en öll önnur 
geðlyf sem þeim eru gefin.  

Þá er einnig varað við ýmsum 
sértrúarsöfnuðum og einstak-
lingum sem ekki séu vandir 
að virðingu sinni og reyni með 
lygum, rangfærslum og útúrsnún-

ingi á rannsóknarniðurstöðum að 
sá vafa um ritalín og verkan þess. 

Vinsælasta fíkniefnið
Lyfjafræðin segir okkur aftur á 
móti að það sé ekki þekkt hvað 
valdi ADHD né heldur hvernig 
metýlfenídat og önnur sambæri-
leg lyf verki á sjúkdóminn. Þó 
sé það vitað að þessi efni leiði til 
aukinna áhrifa taugaboðefnanna 
dópamíns, noradrenalíns og seró-
tóníns í miðtaugakerfinu. 

ADHD-samtökin halda því fram 
að ADHD sé taugaþroskaröskun, 
sem komi yfirleitt fram fyrir sjö 
ára aldur, orsakir séu í flestum 
tilfellum líffræðilegar og rann-
sóknir bendi til truflana í boð-
efnakerfi heila er snýr að stjórn 
hegðunar. 

Samtökin segja ADHD ekki 
sjúkdóm og því útilokað að lækna, 
en draga megi úr einkennum og 
halda í skefjum. 

Í Læknablaðinu hefur komið 
fram að fjölgun ávísana á metýl-
fenídat á tímabilinu 2003-2012 
hafi numið 160 prósentum hjá 
börnum og 480 prósentum hjá 
fullorðnum.  

Metýlfenídat er sagt mjög 
hættulegt lyf vegna þeirrar miklu 
fíknar sem það getur valdið. Það 
sé misnotað af nokkur  hundruð 
sprautufíklum hér á landi og 
öðrum hópi sem sé sennilega mun 
stærri og taki lyfið inn eða í nefið.  

Þá er það athyglisvert að árið 
2012 nam notkun metýlfenídats 
hér á landi 17,4 skömmtum á dag 
fyrir hverja 1.000 íbúa saman-
borið við 6,7 í Noregi, 7,0 í Dan-
mörku og 7,7 í Svíþjóð. 

Á sama tíma er ritalín orðið 
vinsælasta fíkniefni sprautufíkla 
á Íslandi!

Vá í véum?
➜ Finni barnið fyrir 
depurð, kvíða eða 
þunglyndi má bæta 
þar úr með „gleði-
pillum“ og hug-
mynda fl ug – mynd-
rænt sem hljóðrænt 
– má slá niður með 
geðklofalyfi ! 

SAMFÉLAG

Sturla
Kristjánsson
sálar- og uppeldis-
fræðingur og Davis-
ráðgjafi 

Þorsteinn Pálsson er 
 jafnan með fróðlegar póli-
tískar skýringar í Frétta-
blaðinu. Þá er vitnað stíft 
í alls konar skýrslur sem 
rannsóknarstofnanir 
háskólanna sem lifa á að 
skrifa fyrir stjórnvöld 
og aðra þá aðila sem eiga 
fyrir þeim, annað fé til 
háskólarannsókna er ekki 
að hafa hér á landi.

Það er auðvitað gott 
að kunna hinar sögulegu 
staðreyndir sem standa í þessum 
skýrslum, þótt ekki virðist þær 
hafa mikil áhrif á þá sem ganga 
með sínar bjargföstu skoðanir 
innmúraðar í heilabúið.

Sjávarútvegurinn 
Sjávarútvegurinn ber höfuð og 
herðar yfir aðra atvinnuvegi í 
krafti hinna miklu pólitísku áhrifa 
LÍÚ. Það sem LÍÚ hefur til mál-
anna að leggja í útgerð er yfirleitt 
kvótalögfræði og þjóðhagfræði 
til hagsbóta fyrir togaraútgerð-
ina. Tæknimálin verða að húka í 
þriðja sæti og þar fyrir neðan. Í 
hinum ýmsu skýrslum og hjá Þ.P. 
er kallað eftir meiri fjárfestingum 
í sjávarútvegi því togarar okkar 
eru flestir gamlir og sumir úr-
eltir, en hvaða nýjar tekjur eiga að 
bera þær uppi? Hér þarf vissulega 
að hafa í huga allt sem  stendur í 
skýrslunum, en miklu frekar allt 
sem EKKI stendur í þeim. Til 
dæmis sér kvótakerfið til þess 

að allur fiskur sem má 
veiða kemur á land og það 
breytist ekkert þó  keyptir 
séu nýir  togarar. Þá tók 
þjóðin sér frí frá togara-
útgerð allengi á árunum 
1950–1980, en fiskaði 
mjög vel.

Landbúnaður
Þarna er sama sagan. 
Kostnaður við kvótann 
að sliga nýsköpun í land-
búnaði. Miklir hnökrar í 

markaðssókn erlendis. Síðast en 
ekki síst, háskólar og rannsókna-
stofnanir landbúnaðarins virðast 
ekki ráða við tæknimál greinar-
innar. Þetta eru mál sem þarf að 
kippa í lag, þarna eru gífurlega 
miklir möguleikar fyrir land-
búnaðinn til að einbeita sér að 
tæknivæddri framleiðslu á sér-
vörum fyrir dýra markaði, eins 
og reyndar flestir landbúnaðar-
frömuðir eru búnir að sjá og 
skrifa reglulega um.

Pólitíkin
Hér er best að segja það sem ekki 
stendur í skýrslunni hér á undan. 
Mikill heiladoði hefur færst yfir 
íslenska stjórnsýslu á undan-
förnum árum og hún á uppruna 
sinn í pólitíkinni. Til að finna 
mann sem hafði einlægan vilja til 
að ráða hæfa menn virðist þurfa 
að fara alveg aftur í Geir Hall-
grímsson, formann Sjálfstæðis-
flokksins, á áttunda ára tugnum.

Það eina sem menn virðast 
kunna vel í dag er einhvers konar 
skömmtunarkerfi, t.d. kvótakerfi. 
Sjávarútvegurinn er á kvótakerfi, 
landbúnaður á kvótakerfi, heil-
brigðisþjónustan á kvótakerfi og 
menntakerfið er á kvótakerfi. Þær 
lausnir sem ekki fela í sér ein-
hvers konar skömmtun eru ein-
faldlega ekki með í umræðunni.

Kvótinn er í dag eign örfárra 
stórútgerða sem hagnast mest á 
því að leigja hann frá sér. Þess 
vegna liggja andvana togarar 
hingað og þangað í höfnum lands-
ins, meðan leiguliðarnir veiða 
fiskinn. Kvótamálin verða efst á 
lista vandræðamála ef semja á 
við ESB og Þ.P. hefur áhyggjur 
af þessu. Ef nú togararnir verða 
teknir úr þorskinum með því að 
draga úr botnvörpuveiðum innan 
landhelginnar og hætta þeim 
alveg eftir fimm ár, þá koma ESB-
liðar ekki hingað á smábátum til 
að veiða þorsk. Okkar bátar taka 
hins vegar þorskinn fyrir olíu-
kostnað sem er fjórðungur tog-
araolíunnar. Þessi lausn mundi 
bjarga þorskstofninum, lands-
byggðinni og ýmsum þjóðhags-
málum í einum pakka. En þetta 
stendur EKKI í skýrslunum og 
þetta er EKKI skömmtunarkerfi. 
Menn þurfa að fara að hugsa ein-
hverjar hugsanir inn í framtíð-
ina. Það er gert í öðrum löndum, 
en þær hugsanir eru ekki í pönt-
uðum skýrslum eða stjórnmála-
samþykktum.

Skarpari hugsun í pólitíkina
STJÓRNMÁL

Jónas Elíasson
rannsókna prófessor 
H.Í. og Háskóla 
Kyoto

Ímyndum okkur að ég hafi verið 
bankastjóri og fengið mann frá 
Fjarskanistan til þess að kaupa 
stóran hlut í bankanum á upp-
sprengdu verði; bankinn hafi 
sjálfur fjármagnað kaupin og 
viðkomandi maður aldrei  borgað 
krónu sjálfur, en kaupin hafi 
verið ætluð til þess að auka tiltrú 
á bankanum, og halda uppi verði 
á hlutabréfum í honum; áður hafi 
ótal starfsmenn bankans verið 
látnir skrá sig fyrir ómældum 
kaupum á hlutabréfum í bank-
anum í sama skyni. Ímyndum 
okkur að um þessa markaðsmis-
notkun mína séu til gögn.

Ímyndum okkur að ég hafi 
harðsnúna lögmenn á mínum 
snærum og að þeir hafi ráðlagt 
mér að neita alltaf öllu, ævinlega. 
Svo myndi vörn þeirra snúast um 
að koma í veg fyrir að gögn sak-
sóknara yrðu lögð fram í rétt-
inum. Ég gæti  sloppið. Ég gæti 
verið sýknaður vegna þess að 
lögmenn hefðu gengið svo vask-
lega fram í því að ónýta sóknina, 
ryðja burt sönnunargögnum, 
varpa rýrð á trúverðugleika sak-
sóknara, jafnvel móta umræðuna 
í samfélaginu.  Þannig virkar 
réttarkerfið. Og á að gera: hver 
og einn borgari á rétt á bestu 
hugsan legri vörn snjöllustu lög-
fræðinga sem gera allt sem í 
þeirra valdi stendur til að ónýta 
málflutning ákæruvaldsins. 
Hæstiréttur kveður upp sinn dóm 
að lokum og þar við situr. 
Eða hvað? Er leið laganna í raun 
og veru fullnægjandi þegar 
kemur að því að gera upp Hrunið 
hér á landi og helstu persónur og 
leikendur þess? 

Aflendingarnir
Síðasta ríkisstjórn lét lögfræð-
inga teyma sig út í fen Lands-
dómsins, sem varla er hægt að 
lýsa öðruvísi en sem pólitískum 
réttarhöldum; þar sem meint 

mistök eða vanræksla við stjórn 
landsins var gerð að sakamáli 
í stað þess að kjósendum væri 
eftirlátið að kveða upp réttan 
dóm. Þessi málatilbúnaður skil-
aði engu öðru en því að sjá hinn 
dagfarsprúða Geir Haarde bál-
vondan á tröppum gamla Safna-
hússins, eftir að hafa verið fund-
inn sekur um að hafa trassað að 
boða ríkisstjórnarfundi á réttan 
hátt. Sem uppgjör við stjórnar-
hætti Geirs – og hvað þá Davíðs 
og Halldórs – dugði ferlið engan 
veginn en skaðaði uppgjörið stór-
kostlega.

Og útrásarvíkingarnir, banka-
strákarnir og fjármáladólgarnir: 
Hversu skelfilega sem þeir hög-
uðu sér – allur dónaskapurinn, 
hrokinn, ruglið, flottræfilshátt-
urinn, hópheimskan – þá  skulum 
við ekki gleyma því að þessir 
menn hafa nú í sjö ár mátt þola 
útskúfun og ærumissi í samfélagi 
þar sem þeir hreyktu sér hátt 
forðum. Þjóðin hefur haft opinn 
syndareikning á kostnað  þessara 
manna þar sem hægt hefur verið 
að skrá allt sem aflaga fór í 
íslensku samfélagi á Davíðsára-
tugnum; meðan réttara myndi 
kannski vera að skrifa eitthvað 
af því á reikning rangrar hug-
myndafræði sem gerði arð að 
mælikvarða alls og ruglaði auð-
sæld saman við farsæld; í þeim 
skilningi voru þessir krakkar 
fórnarlömb skefjalausrar auð-
trúar. Og eru hæddir og fyrir-
litnir hvar sem því verður við 
komið, og erfitt að sjá að þeir eigi 
afturkvæmt í samfélag við aðra 
Íslendinga, án þess beinlínis að 
verða fullgildir meðlimir ann-
arra samfélaga; fastir á sínum 
aflandseyjum; aflendingar. 

Gæti hugsast að lífið yrði 
 þessum mönnum örlítið bæri-
legra ef þeir reyndu að nálgast 
okkur þjóðina á ný með iðrun og 
einlægni og löngun til að gera 
hreint fyrir sínum dyrum? 

Uppgjörið við Hrunið hefur 
ekki almennilega farið fram hér 
vegna þess að það hefur of mikið 
verið á forsendum lögfræðing-
anna. 

Gæti hugsast að við ættum 
heldur að fara leið heimspeki og 
siðfræði í þessu uppgjöri: hætta 
að tala eins og allt megi sem 

ekki takist að sýna fram á með 
óyggjandi sönnunargögnum að 
hafi verið rangt; heldur eigi fólk 
að hegða sér eftir til teknum sið-
ferðilegum mælikvörðum, sem 
við getum reynt að rifja upp sam-
eiginlega? Og þá ekki bara með 
því að fara í lopapeysu og safna 
skeggi. Við þurfum að finna sam-
ræðugrundvöll í þessu splundr-
aða samfélagi og hafi aflend-
ingarnir farið í gegnum sína 
hundahreinsun og afeitrun væri 
best ef uppgjörið við þá færi 
fram í samræðum við þá, þó að 
auðvitað þurfi réttarkerfið að fá 
að hafa sinn gang. Nema þeir vilji 
bara húka á sínum aflandseyjum 
og hringla með skartgripina sína.

Já en …
Ímyndum okkur að ég hafi rænt 
banka en sönnunargögnin kæmu 
ekki fyrir dóminn vegna hug-
kvæmni verjenda minna og ég 
yrði sýknaður. Væri ég saklaus? 
Væri sýkna mín í skilningi lag-
anna nægileg? Einhlít? Gallinn 
er þessi: Snúist vörnin ekki um 
að sýna fram á að ég hafi ekki 
rænt bankann heldur um hitt: að 
ekki megi leggja fram sönnunar-
gögnin um ránskapinn – þá er 
nafn mitt ekki hreinsað af grun 
um ránskapinn. Það  leiðir af 
sjálfu sér. Andrúmsloftið hefur 
ekki verið hreinsað. Í loftinu ligg-
ur þetta óþægilega: „Já en … “. 
Og andrúmsloftið verður ekki 
hreinsað nema með tvennu móti: 
Annaðhvort með því að sýna 
fram á að ég hafi ekki framið 
ránið eða með hinu: að ég komi 
hreint fram, leggi spilin á borðið, 
tali af iðrun og einlægni og biðji 
um nýtt tækifæri til þess að leita 
gæfunnar og farsældar fremur 
en auðsældar. Reynslan kennir 
okkur að þeim sem þannig kemur 
fram er fyrirgefningin auðsótt. 

Dugar lögfræðin?
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Þjóðin hefur haft 
opinn syndareikning 

á kostnað  þessara manna 
þar sem hægt hefur verið 
að skrá allt sem aflaga fór í 
íslensku samfélagi á Davíðs-
áratugnum …



23. júní 2014  MÁNUDAGUR| TÍMAMÓT | 14TÍMAMÓT
23. júní 2014  MÁNUDAGUR

Móðir okkar,

EIVOR VIKTORIA JÓNSSON  
frá Siglufirði,

Lögmannshlíð, Akureyri,

er látin. Útförin fer fram í kyrrþey. Starfsfólki 
Bandagerðis í Lögmannshlíð er þakkað fyrir 
einstaka umhyggju og alúð við umönnun 
hennar. 

Fyrir hönd fjölskyldunnar, 
Maj-Britt, Jón Pálmi, Karl Eskil, Björn Gunnar og 
Erik Pálsbörn. 

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

HENRIK LINNET
læknir,

Árskógum 6, Reykjavík,

lést þann 6. júní sl. á Hjúkrunarheimilinu 
Skógarbæ. Útförin fer fram frá Seljakirkju í 
dag, mánudaginn 23. júní kl. 15.00. Blóm afþökkuð en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Krabbameinsfélag Íslands. 

Vernharður Linnet Anna Bryndís Kristinsdóttir
Kristján Linnet Jónína Guðnadóttir
Jóhanna Linnet Gunnar Þór Benjamínsson
Svanhildur Jóna Linnet Theodore Vougiouklakis
barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær eiginmaður minn,

KARL ÓSKAR SÖLVASON 
lést á hjúkrunarheimilinu Ísafold mánudaginn 
16. júní síðastliðinn. Útför hans fer fram 
miðvikudaginn 25. júní frá Fossvogskirkju 
klukkan 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Ólöf Þórðardóttir.

ElíElíElíElíElíElíElíEl n Sn Sn Sn Sn Snn Sigrigrigrigrigrigrún ú Jónsdóttir
frafrafrafrafframkvmkmkmkkvkm æmdastjóri

Ísleifeifuur Jónssoonn 
útffararstjóri

FFFFrFrFFríFríFríFríFFFrF 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

Elskuleg móðir mín,  
tengdamóðir, amma og langamma,  

DÓRA ÞORVALDSDÓTTIR
hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð,  

(Þórsgötu 17)

lést föstudaginn 13. júní síðastliðinn. Útför 
hennar fer fram á morgun, þriðjudaginn  
24. júní frá Fossvogskirkju klukkan 13.00. 

Hrafnkell Hall                    Guðrún Jakobína Ólafsdóttir
börn, tengdabörn og barnabörn
börn Þóris Jóns Hall, tengdabörn og barnabörn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir og amma,

RAGNHILDUR HELGADÓTTIR 
lést 14. júní á dvalarheimilinu Grund. Útför 
hennar verður frá Neskirkju við Hagatorg 
mánudaginn 30. júní kl. 15.00.  

Helgi B. Thóroddsen, Sigrún B. Bergmundsdóttir,  
Bergmundur Bolli og Jóhannes

Hörpuleikarinn Monika Abendroth  fagnaði 
sjötugsafmæli sínu á dögunum. Fyrir af-
mælis fögnuðinn nefndi hún að sig van hagaði 
ekki um neitt og afþakkaði þess vegna gjafir 
frá afmælisgestum. 

Þess í stað bað hún gesti um að sýna góð-
vilja sinn í verki með því að styrkja neyðar-
hjálp UNICEF í Suður-Súdan en neyðarsöfnun 
samtakanna hófst fyrir nokkru. 

„Þegar ég horfi til baka finnst mér ég hafa 
átt dásamlegt líf, fjölbreytt og skemmtilegt,“ 
segir Monika, spurð út í framtak sitt. „Svo er 
ég líka ferðafrík. Ég er búin að vera farar-
stjóri í þrjátíu ár og hef ferðast víða um heim-
inn. Þar hef ég orðið vitni að mikilli misskipt-
ingu og fólk þarf að hafa mikið fyrir því að 
lifa af. Á sama tíma höfum við það rosalega 
gott á Íslandi.“ 

Afmælisveisla hennar var haldin í Café 
Flóru í Grasagarðinum á laugardaginn fyrir 
rúmri viku. Eitt hundrað manns var boðið og 
hugsaði Monika með sér að börnin í Suður-
Súdan þyrftu frekar á peningum að halda í 
stað þess að hún fengi gjafir. 

„Ég á allt og mig vanhagar ekki um neitt. 
Ég hugsaði með mér að það væri svo fallegt að 
gefa frekar til barnanna sem eiga ekki neitt. 
Ég fékk mjög góð viðbrögð frá gestunum. 

Mér þótti líka ofboðslega vænt um þegar vin-
kona mín sem er fyrir austan og komst ekki 
í afmælið setti 5.000 krónur í umslag fyrir 
söfnunina og sendi mér þótt hún væri ekki í 
veislunni.“

Monika mætti svo á skrifstofu UNICEF með 
250 þúsund krónur sem hún fékk í „afmælis-
gjöf“ og rennur peningurinn beint til neyðar-
söfnunarinnar. 

„Fyrir þennan pening geta tuttugu börn 
fengið nægilega næringu til þess að geta lifað. 
Ég er mjög ánægð með að afmælið verði til 
þess að tuttugu börn halda lífi,“ segir hún og 
vonast til að aðrir fylgi fordæmi hennar og 
styrki söfnunina.  freyr@frettabladid.is

Í afmælisveislunni í Café Flóru spiluðu Monika og 
Páll Óskar lagið Megi það byrja með þér, sem sá 
síðarnefndi samdi fyrir UNICEF fyrir nokkrum árum. 
Páll Óskar hefur einmitt verið dyggur stuðnings-
maður UNICEF um árabil og kemur hann fram á 
styrktartónleikum samtakanna í Hörpu 3. júlí ásamt 
hljómsveitunum Kaleo, Hjaltalín og Snorra Helgasyni. 
Allur ágóði af miðasölunni rennur óskiptur til 
neyðarsöfnunarinnar. 

➜ Styrktartónleikar í Hörpu 3. júlí

UNICEF fékk 250
þúsund frá Moniku
Hörpuleikarinn Monika Abendroth hefur afhent neyðarhjálp UNICEF í Suður-
Súdan 250 þúsund krónur. Hún afþakkaði afmælisgjafir á sjötugsafmæli sínu 
og bað afmælisgestina í staðinn um að styrkja börn sem eiga um sárt að binda.

Þennan dag árið 1961 tók samningur tólf þjóða um verndun 
Suðurskautslandsins gildi. Í samningnum var skýrt tekið fram að 
Suðurskautslandið ætti að vera vísindalegt friðland, að þar ríkti 
frelsi til vísindarannsókna og að heimsálfan ætti að vera laus 
við hernaðartól.
Suðurskautslandið er þriðja minnsta heimsálfan og stærsta 
svæði heimsins sem engin þjóð ríkir eiginlega yfir. Þrír leiðangr-
ar uppgötvuðu 
meginlandið árið 
1820 en fram að 
þeim tíma höfðu 
aðeins gengið 
goðsagnir um 
tilvist Suður-
skautslandsins. 
Á nítjándu öld 
var Suðurskauts-
landið ekki 
kannað ítarlega 
vegna erfiðra 
aðstæðna en 
snemma á 
tuttugustu öld 
voru farnir 
nokkrir könn-
unarleiðangrar um svæðið, meðal annars á suðurpólinn sjálfan.

Nú á tímum starfrækja stjórnvöld allnokkurra ríkja rann-
sóknarstöðvar á Suðurskautslandinu. Allt að fjögur þúsund 
manns hafa haft þar búsetu þegar mest lætur á sumrin en á 
hörðum vetrum búa þar um þúsund manns.

Samningurinn um Suðurskautslandið var undirritaður bæði 
af Bandaríkjunum og Sovétríkjunum. Hann markaði ákveðin 
tímamót í kalda stríðinu vegna þess að stórveldin tvö komu sér 
þar saman um takmörkun vopnavalds á svo stóru svæði og var 
þetta fyrsti samningurinn sinnar tegundar sem ríkin tvö undir-
rituðu.

ÞETTA GERÐIST: 23. JÚNÍ 1961

Samningur um verndun
Suðurskautsins

SUÐURSKAUTIÐ  Samningur um verndun Suður-
skautslandsins var gerður fyrir 53 árum.

AFHENDIR ÁVÍSUN 
 Monika Abendroth 

með ávísun upp 
á 250 þúsund 

krónur sem Stefán 
Ingi Stefánsson, 

framkvæmdastjóri 
UNICEF, tók á móti 

með bros á vör. 



JÓNSMESSUNÓTT Í SUNDI
Miðnæturhlaup verður í kvöld í tilefni Jóns-
messu og af því tilefni verður Laugardalslaug 
opin í alla nótt. Hlaupurum er boðið að synda 
eftir hlaupið en allir eru velkomnir í laugina. 
Frábær leið til að njóta bjartrar nætur. 
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HILLUR Júlía P. Andersen innanhússarkitekt kynnti hillurnar Spírur á HönnunarMars. 
Næsta skref er að útfæra þær til almennrar framleiðslu. MYND/ARNÞÓR

Nafnið er sótt í efni sem 
notað er í fiskitrönur,“ 
útskýrir Júlía P. Ander-

sen innanhússarkitekt, en hún 
kynnti hillurnar Spírur á liðnum 
HönnunarMars.

Spírur eru, eins og nafnið 
gefur til kynna, byggðar upp á 
háum og grönnum stoðum en 
þær er yfir tveir metrar á hæð. 
Hillurnar eru þunnum plötum 
úr mdf. Stoðirnar eru ýmist úr 
hnotu, aski eða lerki. 

„Mig langaði að kanna hversu 
langt ég kæmist með sem minnst 
efni,“ útskýrir Júlía. „Ég teiknaði 
fyrstu útgáfuna inn í einbýlis-
hús í Garðabæ en nú eru þær til 
í nokkrum útfærslum, það er í 
þessum þremur viðartegundum 
og hillurnar í nokkrum mismun-
andi litum og dýptum. Ég hann-
aði einnig skúffur í hillurnar og 
er með fleiri hugmyndir á teikni-
borðinu. 

Næsta skref er að útfæra 
Spírur enn frekar svo þær verði 
einfaldar í framleiðslu en þær 
eru ekki komnar í almenna fram-
leiðslu enn þá.“

Spírur yrðu fyrsta staka varan 
sem færi í framleiðslu eftir Júlíu 
en hún hefur starfað sem innan-
hússarkitekt hjá Ask arkitektum 
síðustu þrjátíu ár og teiknað inn-
réttingar og húsgögn fyrir bæði 
heimili og stofnanir. 

„Ég teikna í raun allt sem við-
kemur heimilinu en einnig mikið 
fyrir skrifstofur og skóla. Það 
hafa ýmsar tískusveiflur  gengið 
yfir á þessum áratugum en 
þegar ég var að byrja voru ein-
staklingar ekki mikið að nýta sér 
þjónustu innanhússarkitekta. 

HÁAR OG MJÓ-
FÆTTAR HILLUR
ÍSLENSK HÖNNUN  Júlía P. Andersen innanhússarkitekt kynnti stofuhillurnar 
Spírur á liðnum HönnunarMars. Viðbrögðin voru góð og nú stefnir hún á að 
útfæra þær frekar til framleiðslu.
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NETTAR Júlía lagði upp með að nota 
sem minnst efni í hillurnar.

FARA VEL Á VEGG Hillurnar eru í nokkrum útfærslum, mismunandi að lit, dýpt og viðarvali. Þá hannaði Júlía einnig skúffur í hillurnar.

En svo breyttist það og fólk fór 
að fá ráðgjöf þegar það var að 
byggja. Verkefnin eru næg í dag,“ 
segir Júlía.

Spurð hvort Spírur séu dæmi-
gerðar fyrir hennar hönnun segist 
hún það ekki endilega eiga við.

„Ég held að hugmyndir liggi 
einfaldlega í loftinu. Maður les 
blöð og skoðar vefinn og verður 
fyrir áhrifum en veit ekki endi-
lega hvaðan þau koma. Ég er ekk-
ert viss um að ég hafi einhvern 
ákveðinn stíl sem einkennir mig.“ 
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
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Einhverjir kaffiaðdáendur hafa 
ef til vill ekki áttað sig á því að 
hægt er að endurnýta kaffi-
korginn úti í garði með góðum 
árangri. Kaffikorgur er ríkur af 
fosfór, magnesíumi, kopar og 
kalíumi auk þess að innihalda 
köfnunarefni. Hér eru örfáar 
hugmyndir til að nota korginn í í 
garðinum. 
– Sniðugt er að nota korginn til 
að búa til moltu eða til að bæta 
jarðveginn en þá er honum ein-
faldlega blandað við moldina. 
Einfalt er að nota korginn sem 
áburð, látið hann liggja í vatni 
yfir nótt og hella svo blöndunni 
í jarðveginn eða blómapottinn. 
– Rósir eru mjög hrifnar af kaffi. 
Kaffikorgur hefur lengi verið 
leynivopn rósaunnenda. Hann 
léttir jarðveginn í kringum rós-
irnar og dregur til sín orma sem 
hleypa lofti að þeim. 
– Kaffikorg er gott að nota sem 
áburð á grænmeti af því að hann 
er svo ríkur af köfnunarefni. 
Korgurinn er líka mjög sýru-
ríkur sem gerir hann að tilvöldu 
bætiefni fyrir til dæmis tómat-
plöntur, alparósir og glóðarrósir. 
– Lyktin af kaffikorgi virðist 
fæla burtu alls kyns óvelkomin 
skordýr sem búa úti í garði. 

 Korgurinn er settur við maurabú 
eða við plöntur sem sniglar 
sækja í, þá vilja þeir síður klifra 
upp plönturnar.

– Síðast en ekki síst má nota 
kaffikorg sem viðarvörn. Korg-
vörnin skilar ef til vill ekki sama 
árangri og alvöru viðarvörn sem 
keypt er úti í búð en hún lyktar 

að minnsta kosti betur og er 
eiturefnalaus. Einnig 

má nota korginn 
til að laga rispur á 
viðarhúsgögnum. 

KAFFIKORGUR TIL ÝMISSA NOTA 
Í stað þess að henda kaffikorginum í ruslið þegar laga á nýtt kaffi er sniðugt að 
safna honum saman og nota hann úti í garði. 

NYTSAMLEGUR
Kaffikorgur er til margra 
hluta nytsamlegur. 

HJÁLPLEGIR  Korgur dregur til sín ánamaðka sem bæta jarðveginn fyrir hinar ýmsu 
plöntur.
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Vodafone er leiðandi í 4G-
þjónustu á Íslandi og við 
erum bara rétt að byrja,“ 

segir Elva Guðrún Guðjóns dóttir, 
forstöðumaður viðskiptaþróunar 
hjá Vodafone. „Á síðustu dögum 
hefur Akranes bæst við ört stækk-
andi 4G-þjónustusvæði okkar, 
nýr sendir á Flúðum styrkir enn 
víðáttumikið 4G-þjónustusvæði 
okkar á Suðurlandi og með nýjum 
sendi á Egilsstöðum bjóðum við 
íbúa Austur lands velkomna á 4G. 
Þar með nær 4G-þjónustusvæði 
Vodafone til höfuðborgarsvæðis-
ins, Eyjafjarðar, helstu sumarhúsa-
svæða á Suðurlandi og í Borgar firði 
auk Akraness, Egilsstaða og ná-
grennis.“

4G úti um allt
Uppbyggingin heldur áfram hjá 
Vodafone og verða næst settir upp 
4G-sendar í Skagafirði, á Húsavík, 
í Vestmannaeyjum, í Kórahverfi í 
Kópavogi og í Vesturbæ Reykjavík-
ur. Auk þess verður 3G -sendir sett-
ur upp í Skaftafelli. Vodafone býður 
fjölbreyttan 4G-búnað í verslunum 
og hjá umboðsmönnum þar sem 
hver og einn getur  fundið búnað 
sem hentar hans þörfum.

„4G-nettengill frá Vodafone 
tengir eina fartölvu við 4G-kerfið. 
4G-ferðanetbeinir er lítil og nett 
græja sem getur deilt 4G-tengingu 
til nokkurra tækja. Hann er með 
rafhlöðu og hentar því vel í ferða-
lagið og útileguna. 4G-netbeinir er 
besti kosturinn í sumarbústaðinn. 
Hann getur deilt 4G-tengingu til 
margra tækja og hægt er að tengja 
hann við loftnet sem þýðir að hann 
nær enn betra sambandi. Svo bjóð-
um við upp á fjölbreytt úrval 4G-

netáskrifta, þar sem hver og einn 
getur valið gagnamagn í samræmi 
við sínar þarfir.“

Háskerpumyndlykill í bústaðinn
„Einnig bjóðum við viðskipta-
vinum okkar upp á nýjan há-
skerpumyndlykil fyrir loftnet sem 
leysir af hólmi gömlu Digital Ís-
land-myndlyklana. Hann tekur á 
móti öllum stöðvum sem sendar 
eru út um loftnet og þar á meðal 
háskerpuútsendingum, en nýlega 
hófust háskerpuútsendingar RÚV 
um loftnet á nýju dreifikerfi.“

Háskerpuútsendingar RÚV um 
loftnet ná nú þegar til stórs hluta 
landsins en munu ná til 99,8 pró-
senta landsmanna að meðtöldum 
helstu sumarbústaðasvæðum þegar 
dreifikerfið verður uppsett að fullu 
undir lok þessa árs og því nýtist nýi 
myndlykillinn um allt land. Voda-
fone hefur þétt dreifikerfi sitt veru-
lega síðustu mánuði og því hefur 
fjöldi byggðarlaga nú í fyrsta sinn 
aðgang að úrvali sjónvarpsstöðva og 
útsendingum í stafrænum gæðum.

Beint frá Brasilíu
„Myndlykillinn er jafnframt þeim 
eiginleikum búinn að hægt er að 
tengja flakkara við hann sem bætir 
upptökueiginleikum og „tíma-
flakki“ við lykilinn. Myndlykillinn 
er ákaflega lítill og nettur, sem er 
mikil framför frá eldri lyklunum. 
Allt notandaviðmót lykilsins er á ís-
lensku, auðskilið og straumlínlag-
að þannig að það ætti ekki að vefj-
ast fyrir sumarbústaðaeigendum að 
horfa þráðbeint í háskerpu á knatt-
spyrnuhátíðina sem boðið verð-
ur upp á í Brasilíu á næstu vikum,“ 
segir Elva og brosir. 

Háhraðanet og háskerpusjónvarp 
frá Vodafone í sumarhúsið
Vodafone hefur allt sem sumarhúsaeigendur og ferðalangar þurfa til að vera í góðu sambandi á ferð um landið. 4G-dreifisvæði 
Vodafone stækkar ört og er fyrirtækið leiðandi í þeirri uppbyggingu hér á landi. Nú geta viðskiptavinir Vodafone jafnframt fengið 
háskerpumyndlykil með upptökueiginleikum í sumarbústaðinn.

Elva Guðrún, forstöðumaður viðskiptaþróunar hjá Vodafone, segir fyrirtækið vera leiðandi í uppbyggingu 4G-þjónustu á Íslandi. 
 MYND/GVA

Á ferðinni

Í sumarhúsinu

12.990 kr. 
Gegn 6 mán. 4G Netáskrift, stærri 
en 1 GB eða 22.990 kr. stgr.

4G Ferðanetbeinir 
(MIFI)

Tengdu sumarhúsið þitt
Með ferðanetbúnaði Vodafone og 4G Netáskrift 
ertu alltaf í sambandi. Þú getur streymt sjónvarps-
efni og tónlist, spilað netleiki eða bara fundið 
uppskrift að hinni fullkomnu grillmarineringu á 
4G háhraðanettengingu.

Kíktu í næstu verslun okkar og græjaðu 
sumarhúsið upp.

Vodafone

Kynntu þér 3G/4G  þjónustusvæði 
okkar á vodafone.is

22.990 kr.  
Gegn 6 mán. 4G Netáskrift, stærri 
en 1 GB eða 36.990 kr. stgr.

4G Netbeinir4G
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Húsið var byggt sem gufubaðstofa árið 1954 af skát-
unum á Hólmavík og var starfrækt sem slíkt í ein-
hver ár. Það var einnig veiðarfærageymsla um tíma 

en hafði staðið autt hátt í tuttugu ár þegar við keyptum það,“ 
segir Magnús Ólafsson en hann og eiginkona hans, Rut 
Bjarnadóttir, eyða sumarfríunum í að gera upp lítið hús rétt 
við fjöruborðið í Hólmavík. 

Spurður hvernig þeim hafi dottið í hug að kaupa húsið, 
sem var ekki annað en steinkumbaldi úti í hafi, eins og hann 
lýsir því sjálfur, segir hann húsið einfaldlega hafa heillað 
þau.

„Við sáum fyrir okkur hvað það gæti orðið skemmtilegt 
og fannst spennandi verkefni að gera það upp. Æðurin sólar 
sig á klettunum í kring og bara þrír metrar niður að sjó. Við 
gerðum okkur þó fulla grein fyrir því að þetta yrði margra 
ára vinna og mikil en við erum á Íslandi einn mánuð á ári. 
Svo kostar þetta auðvitað sitt og við erum engir milljóna-
mæringar,“ segir Magnús hlæjandi.

Húsið keyptu þau árið 2009 og byrjuðu á að rífa innan 
úr því torfeinangrun og brjóta niður innveggi. Þá byggðu 
Magnús og Rut aðra hæð ofan á húsið svo það er 70 fer metrar 
í dag. Húsið er nánast tilbúið að utan en öll vinna innanhúss 
er eftir.

„Við gerum allt sjálf en ég er smiður og veit hvað ég er að 
gera. Bræður mínir hafa hjálpað okkur mikið og fjöl skyldan,“ 
segir Magnús. „Rut er frá Hólmavík og við fáum að gista hjá 
bróður hennar, Gunnlaugi Bjarnasyni, og konu hans, sr. 
Sigríði Ólafsdóttur, við smíðarnar. Annars væri þetta ekki 
hægt.“ 

En hvenær áætla þau verklok?
„Við höfum enga áætlun um það,“ segir Magnús hlæjandi. 

Gufubaðstofa verður bústaður 
Hjónin Magnús Ólafsson og Rut Bjarnadóttir eyða sumrunum á Íslandi við smíðar en þau hafa búið í Svíþjóð síðustu tuttugu og sex 
ár. Smíðaverkefnið er lítið hús á Hólmavík rétt við fjöruborðið. Húsið hafði staðið autt í áratugi þegar þau féllu fyrir því.

Framkvæmdum utanhúss er að ljúka og þá tekur innivinnan við. Magnús segir þau hafa vitað að verkið tæki þau mörg ár.

Húsið var 
byggt af 
skátunum á 
Hólmavík sem 
gufubaðstofa 
árið 1954. 
Það hafði 
staðið autt í 
áratugi þegar 
Magnús og 
Rut keyptu 
það fyrir fimm 
árum.
MYND/MAGNÚS 

ÓLAFSSON

VINNUREGLUR VIÐ 
GRILLIÐ
Þegar gist er í sumarbústað er 
gaman að gera vel við sig í mat 
og drykk. Oft er steik skellt á 
grillið og útkoman verður yfirleitt 
fín en gott er þó að hafa ákveðin 
öryggisatriði í huga þegar grillað 
er. 
Nauðsynlegt er að hafa slökkvi-
tæki við höndina. Mikilvægt er 
að engin eldhætta sé af grillinu 
þegar steikingu er lokið þannig 
að einhver einn ætti að sjá til 
þess að svo sé. 
Það skiptir miklu hvar grillið er 
staðsett. Grill ætti að vera þar 
sem ekki er mikill umgangur og 
gæta þarf sérstaklega að börnum 
og gæludýrum í kringum það. 
Rými í kringum grillið þarf að 
vera gott til að draga úr hættu 
á bruna. Varast skal að stað-
setja útigrill við húsveggi og að 
sjálfsögðu aldrei innandyra. Gas-
kútur má ekki standa undir grilli 
og aukagaskút á aldrei að geyma 
innanhúss.

PROMENS DALVIK • GUNNARSBRAUT 12 • 620 DALVÍK • SÍMI: 460 5000 • FAX: 460 5001 • sales.dalvik@promens.com

Þriggja hólfa rotþrær fyrir sumarhús og heimili.
CE-vottaðar samkvæmt staðli:

ÍST EN 12566-1:2000/A1:2003.
Fylgja einnig séríslenskum kröfum um

uppbyggingu rotþróa.
Fást í byggingavöruverslunum um land allt.

Promens ráðleggur að ætíð sé leitað til fagaðila
um niðursetningu á rotþróm.

Náttúran
kallar

á bestu lausnirnar
í umhverfismálum

Til liðs við náttúruna
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vottaðar

www.promens.is

Húsið er 35 fermetrar að 
grunnfleti. Annarri hæð

 var bætt ofan á húsið.

„Æðurin sólar sig 
á klettunum í kring 
og bara þrír metrar niður í sjó,“ 
segir Magnús og segir möguleika hússins hafa heillað þau.
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Fasteignasalan BÆR og Auður 
Kristinsdóttir kynna: Stórt 
fjölskylduhús með stórum 
bílskúr við Hringbraut í 
Hafnarfirði með fallegu útsýni 
yfir höfnina. 

Tvær íbúðir eru í húsinu. Mið- og 
efsta hæð eru samtals 224 fm, 3-4 
stofur, 3-4 svefnherbergi, baðher-
bergi og snyrting. Íbúð á neðstu 
hæð er 4 herbergja, 97 fm. And-
dyri á aðalíbúð er bjart með góðu 
fatahengi, snyrting þar inn af. Hol 
tengir saman vistarverur hæð-
arinnar og stiga á efri hæð. Stór 
stofa með arni og borðstofa, sól-
stofa og stórar svalir sem eru með 
góðu útsýni yfir höfnina. Góð inn-
rétting er í eldhúsi sem hefur verið 
endurnýjuð að hluta, góður borð-
krókur. 

Á efstu hæð eru þrjú svefnher-
bergi. Hjónaherbergi með góðum 
fataskápum og suðursvalir. Bað-
herbergi er flísalagt með innrétt-
ingu. 

Íbúð á neðstu hæð er með sér-
inngangi. Eldhús, stofa, borð-
stofa. Lítið sjónvarpshol, hjóna- og 
barnaherbergi. Gott baðherbergi. 

Þvottahús er með gólfflísum og 
skápum. Margt hefur verið endur-
nýjað, meðal annars lagnir. Mjög 
stór frístandandi bílskúr.
Samtals er eignin 412 fm. 
Allar upplýsingar veitir Auður, 
löggiltur fasteignasali, s: 824-7772 
eða audur@fasteignasalan.is.

Fjölskylduhús í Hafnarfirði

Fallegt hús við Hringbraut í Hafnarfirði. 
Tvær íbúðir eru í húsinu. 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

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

Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

 

Melgerði 39 - 39,9m 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

5 herb. hæð, 125,4fm íbúð+ 21,2fm bílskúr 
Óskr. ca. 10 fm geymsla, samt. því 156,6 fm 
Yfirbyggðar svalir 
Þvo ahús innan hæðar 
Endurnýjað eldhús 
Einstaklega vel við haldinn eign 
LAUS VIÐ KAUPSAMNING 

Raðhús, alls 166,1 fm 
Bílskúr 36 fm, innangengur 
3 rúmgóð svefnherbergi 
Stór suður verönd 
Raðhús á einni hæð 
SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN 

Opið hús mánud. 23. júní 
 kl. 17:00-17:30 

Brúnastaðir 12  - 48,9m
Opið hús þriðjud. 24. júní 

 kl. 17:00-17:30 

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Jörfagrund 5 -116 Kjalarnes 

 
200,9 m2 einbýlishús á einni hæð með 
inn byggðum bílskúr við Jörfagrund 5 á 
Kjalanesi.Glæsilegt útsýni til höfuðborgar-
svæðisins og víðar. V. 35,9 m.

Sogavegur 122 -108 Reykjavík  

 
Fallegt 187,8 m2 einbýlishús með innbyg-
gðum bílskúr við Sogaveg 122 í Reykjavík. 
Gott skipulag. Afgirt timburverönd með 
heitum potti. V. 49,7 m.

Hjallasel 1 - 109 Reykjavík

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

Nýtt á skrá

Laus strax

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 
til 18:00. Mjög falleg 99,0 m2, 3-4ra 
herbergja endaíbúð á 2. hæð í 2ja 
hæða fjölbýli við Klapparhlíð 26, íbúð 
merkt 02-04, í Mosfellsbæ. Eignin 
skiptist í tvö svefnherbergi baðher-
bergi, þvottahús, forstofu, eldhús, 
stofu og borðstofu. V. 32,5 m.

Klapparhlíð 26, íbúð 204 - 270 Mosfellsbær

Mjög fallegt 237,4 m2 einbýlishús á 
einni hæð, með tvöföldum bílskúr og 
glæsilegum garði við Markarflöt 19 í 
Garðabæ. Eignin er í mjög góðu ástand, 
stóra stofa, borðstofa, setustofa, nýlegt 
eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi 
m/baðkari, þvottahús m/sturtuaðstöðu 
og sólskáli.V. 68,5 m.

Markarflöt 19 - 210 Garðabær  

Fallegt endaraðhús ásamt bílskúr 
samtals 136,8 m2 við Völvufell 22 í 
Reykjavík.  Eignin er skráð 136,8 m2, 
þar af raðhús 115,4 m2 og bílskúr 21,4 
m2. Eignin skiptist í: Þrjú svefnherbergi, 
forstofu, hol, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, stofu og borðstofu. V. 31,9 m.

Völvufell 22 -111 Reykjavík 

Fallegt 159,3 m2 einbýlishús á einni 
hæð ásamt 28 m2 bílskúr á stórri lóð við 
Lágholt 1 í Mosfellsbæ. Frábær stað-
setning rétt við skóla og íþróttasvæðið 
í Mosfellsbæ. Stutt í alla verslun og 
þjónustu í miðbæ Mosfellsbæjar. 

V. 44,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 24. Júní frá kl. 
17:30 til 18:00 Mjög fallegt 228,0 m2 ein-
býlishús með bílskúr innst í botnlanga 
við óbyggt svæði við Þrastarhöfða 49 
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í stóra 
forstofu, stóra stofu/borðstofu, eldhús 
með borðkrók, hjónasvítu með sér 
baðherbergi m/sturtu og fataherbergi, 
stórt barnaherbergi, baðherbergi 

V. 68,9 m.

Lágholt 1 -270 Mosfellsbær 

Þrastarhöfði 49 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 
til 18:00. Mjög rúmgóð og falleg 116,1 
m2, 4-5 herbergja íbúð á efstu hæð í 
3ja hæða fjölbýli með fallegu útsýni 
við Þrastarhöfða 6 í Mosfellsbæ.  
Íbúðin skiptist í forstofu, þvottahús, 
baðherbergi, þrjú svefnherbergi, 
eldhús, stofu og borðstofu. 

V. 34,9 m.

Þrastarhöfði  6, íbúð 305 - 270 Mosfellsbær

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

Lausar strax

Allt að 90% fjármögnun

Nýtt á skrá

Laus strax

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýjar íbúðir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



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

KÓPAVOGSBRAUT – KÓPAVOGI.
115,3 fm. hæð og ris ásamt 33,1 fm bílskúr í þríbýlishúsi. 
Húsið var allt klætt að utan árið 2006. Lóðin er 1.716 fm. að 
stærð og hefur henni verið skipt á milli þessa þriggja íbúða. 
Bílskúrinn er innréttaður sem íbúðarherbergi í dag. 
Þak verður málað í sumar. 

RJÚPNASALIR - 2JA – 3JA HERB.
- 93 fm. útsýnisíbúð á 10. hæð í Salarhverfinu. 
- Yfirbyggðar svalir í suðaustur.
- Möguleiki að stúka af gott herbergi í hluta stofu.
- Einstakt útsýni er úr íbúðinni. 

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.   

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

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.   

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

28,5 millj. 41,5 millj.

24,9 millj. 

27,9 millj. 

18,9 millj.

18,9 millj.

4RA- 6 HERBERGJA

2JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

ARATÚN

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

Heil húseign til sölu eða leigu.

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.

RA 6 HERBERGJA3JA HERBERGJA

Glæsilegt 364,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
með möguleika á aukaíbúð á neðri hæð á frábær-
um útsýnisstað á Arnarnesinu. Rúmgóðar glæsi-
legar stofur auk arinstofu og sólstofu. Gufubað. 
Ræktuð lóð með skjólgóðum veröndum til suðurs 
og heitum potti. Hiti er í innkeyrslu og stéttum við 
húsið að stærstum hluta.  Þrjú sér bílastæði eru á 
lóðinni. Húsið að utan er í góðu ástandi, hraunað 
og zinkklætt að hluta. 

Skipti möguleg á minni íbúð t.d. í Akralandi 
eða Sjálandi í Garðabæ. 

 89,0 millj.

Þrastanes- Garðabæ

Nýlega uppgert (2010) 277,3 fermetra gistiheimili 
með 10 herbergjum fyrir 23-24 manns í mjög vel 
staðsettu húsnæði Dalbrekkumegin við Nýbýlaveg 
í Kópavogi. Húsnæðið er með 7 tveggja manna 
herbergjum, 2 þriggja manna herbergjum og 
einu 3-4 manna herbergi með sér baðherbergi, 
flísalögðu með sturtuklefa.  Frábært tækifæri til 
að hefja eigin rekstur.  Reksturinn hefur fengið 
verðlaun bæði fyrir þjónustu og hreinlæti. Stöðug 
aukning ár frá ári.  

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu. 

Nýbýlavegur – Kópavogi. Gistiheimili í fullum rekstri.

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

Verð 37,9 millj.

Naustabryggja 55- Reykjavík. 4ra herbergja útsýnisíbúð.
Mjög gott 117 fm. þjónustu-/skrifstofuhúsnæði 
á tveimur hæðum. Húsnæðið er með inn-
keyrsludyrum og góðum göngudyrum og tilvalið 
fyrir t.d. heildsölu/skrifstofur. Neðri hæðin er um 70 
fermetrar og efri hæðin er um 40 fermetrar.

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

Vesturhlíð 7 - þjónustu-/skrifstofuhúsnæði.

TIL LEIGU

KALDALIND

Kaldalind-Kópavogi.
Stórglæsilegt og vel skipulagt 232,0 fm. einlyft einbýlishús á glæsilegri gróinni lóð með stórum veröndum á frábærum útsýnisstað. 
Húsið er arkitektateiknað að utan af Sigurði Hallgrímssyni og að innan af Guðbjörgu Magnúsdóttur. Eignin er innréttuð úr vönd-
uðum byggingarefnum og mikið er af föstum innréttingum. Allar innréttingar og parket eru úr rauðeik. Innihurðir eru extra háar.  
4 herbergi. Sjónvarpsherbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Stofa með stórum gluggum. Verð 86,9 millj. 



TJARNARMÝRI – SELTJARNARNESI.
Glæsilegt og virkilega vel skipulagt 250,9 fm. endaraðhús sem er tvær hæðir og 
kjallari að meðtöldum 32,0 fm. bílskúr á Seltjarnarnesi. Stórar og glæsilegar stofur 
og fjögur til fimm svefnherbergi. Ljósar viðarinnréttingar úr aski í eldhúsi.  Mikil 
lofthæð á efri hæð. Full lofthæð í kjallara.

SPORÐAGRUNN – REYKJAVÍK.
Glæsilegt 334,6 fm. einbýlishús á þremur hæðum auk um 30 fm. sólstofu.  Sér 3ja 
herbergja íbúð er í kjallara, lítið niðurgrafin og með fullri lofthæð.  Eignin er í góðu 
ásigkomulagi og hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á undanförnum árum. Ræktuð 
lóð með hellulögn á baklóð.  

RAUÐALÆKUR. 5 HERBERGJA ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Falleg mikið endurnýjuð 123,6 fm. íbúð á efstu hæð í nýlega máluðu fjórbýlis-
húsi í Laugarnesinu. Baðherbergi var endurnýjað fyrir 3 árum síðan, stigahús er 
nýteppalagt og málað og sameign er öll til fyrirmyndar. Þrjár samliggjandi stofur, en 
auðvelt að breyta einni stofu í svefnherbergi. Tvö önnur herbergi. Svalir til suðurs út 
af stofum og franskar svalir út af hjónaherbergi. Sér bílastæði. 

STALLASEL - EINBÝLISHÚS Á ÚTSÝNISSTAÐ.
377,1 fm. einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara að meðtöldum 41,7 fm. inn-
byggðum tvöföldum bílskúr. Sér íbúð er í kjallara. Rúmgóð stofa og borðstofa. Eld-
hús með eikarinnréttingu. Fimm herbergi. Gengið út á svalir/bílskúrsþak af stigapalli. 
Í kjallara eru auk sér íbúðar  herbergi/hobbýherbergi og góðar geymslur.  Húsið er 
afar vel staðsett í enda götu. Lóðin er ræktuð 800,0 fm. að stærð.

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

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

64,9 millj.

73,9 millj. 43,9 millj.

40,9 millj.

89,0 millj.

Lerkiás- Garðabæ. Endaraðhús.
Fallegt 179,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 21,7 fm. bílskúr. 2-3 svefnherbergi og gott stofurými. Opið eld-
hús með ljósri viðarinnréttingu. Innfelld lýsing er á allri efri hæðinni. Gólfsíðir gluggar eru í stigauppgangi sem gefa góða birtu. 
Útsýnis nýtur frá svölum á efri hæð. Stór timburverönd með skjólveggjum. Eikarparket og náttúruflísar á gólfum. Mögulegt er 
að hafa 4 svefnherbergi í húsinu með litlum tilkostnaði. Verð 57,9 millj.

Fífumýri – Garðabæ.
361,3 fm. einbýlishús á þremur hæðum með innbyggðum 59,2 fm. bílskúr á frábærum stað neðst við opið svæði og með 
sjávarútsýni. Stórar verandir eru við húsið og hellulagðar stéttar og innkeyrsla með hitalögnum í. Þrjár samliggjandi stofur og 
er arinn í einni. Eldhús með vönduðum innréttingum. Fjöldi herbergja. Fataherbergi inn af hjónaherbergi. Full lofthæð í kjallara. 
Geymsluris yfir húsinu um 57 fm. Frábær staðsetning. Verð 84,9 millj. 

FÍFUMÝRI LERKIÁS

74,9 millj.

SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA 4RA- 6 HERBERGJA

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 bað-
herbergi. Eldhús með fallegri innréttingu úr birki. 
Stofur með góðri lofthæð og útgengi á svalir til 
vesturs. Milliloft sem býður upp á ýmsa möguleika. 
Endahús í botnlanga. 

Verð tilboð

Laxakvísl -  5 herbergja endaíbúð.

Eignin verður til sýnis í dag  
frá kl. 17.15 - 17.45

Þó nokkuð endurnýjuð 58,3 fm. íbúð á 1. hæð 
(gengið upp hálfa hæð) í mjög góðu og nýlega 
viðgerðu og máluðu fjölbýlishúsi í Hafnarfirði. Nýleg 
eikarinnrétting í eldhúsi. Skjólgóðar svalir til suðurs 
út af stofu. Sameiginlegt þvottaherbergi á hæðinni. 
Stutt í skóla, verslanir og aðra þjónustu. 

Verð 17,9 millj.

Íbúð merkt 0102. 
Verið velkomin..

Sléttahraun 23- Hafnarfirði. 2ja herbergja íbúð

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Sólvallagata. 
Glæsilegt einbýlishús.
Fallegt einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara á þessum 
eftirsótta stað í vesturbænum. Húsið er 235,5 fm. að stærð 
að meðtöldum 25,2 fm. bílskúr og hefur verið mikið endur-
nýjað á undanförnum árum m.a. eldhús, baðherbergi, lagnir 
o.fl. Aukin lofthæð er í stofum. Skipt hefur verið um járn á 
öllu húsinu og nýr bílskúr byggður frá grunni 2006. Nýlega 
byggður sólpallur. Húsið var allt málað 2013. 

Verð 75,9 millj.

SÓLVALLAGATA



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 JÖKULGRUNN 15 104 RVK

Fallegt 85,1 fm raðhús við Hrafnistu. Húsið skiptist í forstofu, hol, stóra stofu, 
rúmgott eldhús, stórt svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Gróinn og 
fallegur garður. Eignin verður sýnd mánudaginn 23.júní milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 37 m. 4119

 RAUÐAGERÐI 8 108 RVK. 
ENDURNÝJUÐ SÉRHÆÐ

Góð og mikið endurnýjuð 5 herbergja 164 fm neðri sérhæð og 22 fm bílskúr. 
Sérinngangur, nýtt eldhús, nýir fataskápar, stór stofa með arni, fjögur svefn-
herbergi, tvennar svalir, baðherbergi og gesta snyrting. Geymsla og þvottur í 
kjallara. Íbúðin er laus strax. Eignin verður sýnd mánudaginn 23.júní milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 48,5 m. 4134

 TÓMASARHAGI 25, 107 RVK. 
EFRI SÉRHÆÐ  

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 23. júní milli kl. 17:00 og kl. 17:30.  
V. 64,9 m. 3279

 LUNDARBREKKA 10 200 
 ÍBÚÐ MERKT 04-01. 

íbúð 0401 er 92,3 fm 4ra herbergja íbúð í góðu mjög vel staðsettu fjölbýlishúsi. 
Sérinngangur. Nýtt eldhús, hluti gólfefna, innihurðir, fataskápar og fl. Íbúðin 
verður afhent eftir ca mánuð. Suðursvalir. Þvottahús á hæðinni.  Eignin verður 
sýnd mánudaginn 23.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 28,9 m. 3773

 FROSTASKJÓL 25 107 RVK.

Fallegt 285 fm endaraðh. á fráb. stað í vesturbænum með fimm svefnherb.  
Húsið er á 2. hæðum auk kj. og innb. bílskúr.  Húsið hefur töluv. verið endurn. 
síðustu ár.  Mjög gott skipulag. Örstutt í mjög góða þjónustu.    Eignin verður 
sýnd mánudaginn 23.júní milli kl. 17:00 og kl. 17:30.  V. 69,9 m. 3631

 FANNAFOLD 29 112 RVK. 
- FALLEGT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

Fallegt og vel staðsett hús á einni hæð. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús 
með borðkrók, stofur, fjögur herbergi, baðherbergi, þvottaherbergi með 
snyrtingu og innbyggður bílskúr. Góð lofthæð. Falleg lóð með góðri suður-
verönd og skjólveggjum. Húsið er klætt með ljósum múrsteinum og er sérlega 
vel staðsett neðan götu með fallegri lóð.   Eignin verður sýnd mánudaginn 
23.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 49,8 m. 3544

  SUNNUFLÖT - GARÐABÆR

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

 FÍFUHJALLI 21, 200 KÓPAVOGUR 

Glæsilegt og vel staðsett 285 fm einbýlishús á einstökum stað neðst í Suðurh-
líðum Kópavogs. Húsið er staðsett fyrir neðan götu næst innst í botnlanga 
við grænt opið útivistar svæði. Glæsilegt útsýni, fallegur gróinn og skjólgóður 
suður garður.  V. 75 m. 4017

 HAÐALAND 3 108 RVK.

Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús á einni hæð neðst við fossvoginn. 
Mjög gott skipulag og fallegur stór garður með skjólgóðum veröndum. Mikið 
af fallegum trjám, m.a. eplatré. Fjögur svefnherbergi. Samkvæmt Þjóðskrá 
Íslands er húsið skráð 187 fm. V. 88 m. 4122
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mánudag

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Leigufélag um fasteignir  
til sölu 

Árlegar leigutekjur um  
30 milljónir kr. tryggðar m. n.vst.

Nánari upplýsingar veitir  
Guðlaugur Ingi Guðlaugsson 
sölumaður s: 864-5464

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

FELLAHVARF 32 - 203 KÓPAVOGUR





MIKLABORG 569 7000

Nánari upplýsingar veitir

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

1/5 569 7000

www.miklaborg.is  

569 
7000

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

Glæsilegt einbýlishús

Aukaíbúð í hluta neðri hæðar

Góður garður með pöllum. Jeppabílskúr

Góðar stofur og vandaðar innréttingar

4ra herb/2ja herb

Nánar: Halldór 897 4210

Akrasel
109 Reykjavík 

Verð  69,0 millj. 

Glæsileg ný 3ja herbergja íbúð 

Stórar svalir með svalalokun 

Íbúð á fjórðu hæð. Lyfta 

Fallegar innréttingar. Bílakjallari

Nánar: Jason 775 1515

Kirkjulundur 
210 Garðabær

SALA/LEIGA 

Góð fimm herbergja í á tveimur efstu hæðunum

Glæsilegt útsýni af svölum til norðurs á neðri 

hæðinni og til suðurs á efri hæðinni

Vel viðhaldið hús. Öll rými rúmgóð

Nánar: Halldór 897 4210

Krummahólar
111 Reykjavík

Verð  29,9 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

Þingvallavatn - Nesjar 1 
801 Selfoss

Verð  29,7 millj. 

Falleg 102 fm neðri hæð 

Fallegt og reisulegt fjórbýlishús 

Mikil lofthæð í íbúðinni 

Frábær staðsetning

Nánar: Jason 775 1515

Garðastræti
101 Reykjavík

Verð  39,5 millj. 

Björt 4ra herb. íbúð á 3. hæð 

Frábært útsýni 

Lyftuhúsnæði 

Stæði í bílageymslu

Nánar: Jason 775 1515

Barðastaðir
112 Reykjavík

Verð  34,9 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. 

Falleg 4ra herbergja íbúð 149 fm að stærð

Tvö stæði í bílakjallara 

Gott flæði í íbúð 

Frábær staðsetning

Nánar Jórunn 845 8958

Hrísrimi
112 Reykjavík

Verð  28,9 millj. 

Glæsilegt tveggja hæða hús sem er 256 fm. 

Allt sér hannað og ekkert til sparað 

Gott flæði í húsinu og nýting á 

Mikið útsýni. Frábær staðsetning

Nánar: Jórunn 845 8958

Gnitakór 
203 Kópavogur

Verð  84,9 millj. 

Síðasta íbúðin í þessu glæsilega húsi á 7. hæð 

Íbúðin er 173 fm og afhendist fullbúin án gólfefna

Mikið útsýni

Nánar: Svan 697 9300

Lindargata 
101 Reykjavík

Verð  85,9 millj. 

Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 74 fm 

Gott flæði í íbúð, góð nýting 

Þvottahús innan íbúðar 

Vinsæl staðsetning

Nánar: Jórunn 845 8958

Arnarsmári
201 Kópavogur

Verð  27,6 millj. 

Fallegt raðhús 107 fm að stærð 

Mikið endurnýjað 

Stór verönd 

Fjögur svefnherbergi 

Jórunn 845 8958

Tunguvegur
108 Reykjavík

Verð  37,2 millj. 

Viðhaldslétt og mjög vel skipulagt raðhús

Rúmgóð og björt alrými. 2 – 4 svefnherbergi

Hægt að fá afhent tilbúið til innréttinga og 

fullbúið skv. skilalýsingu

Spennandi tækifæri til að eignast nýja  

vandaða eign og innrétta eftir sínu höfði.

Austurkór 133-141
Ný raðhús, 150 fm á einni hæð og eitt tvílyft 240 fm

SÖLUSÝNING
Þriðjudag 24. júní

18:00 - 19:00

Verð frá 44,5 millj.              Tilbúið til

 afhendingar
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Góð 115 fm 3ja herbergja íbúð 
Mikil lofthæð
Stutt í alla helst þjónustu
Vönduð og góð eign

Funalind 9 - íbúð 402
200 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 24. júní

17:00 - 17:30

Verð 30,9 millj.

Snyrtilegt 196 fm einbýlishús á frábærum stað 
Húsið telur 8 herbergi þar af 4-5 svefnh. 
Fallegur garður og umhverfi
Stutt í skóla

Heiðargerði 2 
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 24. júní

17:15 - 17:45

Verð 47,8 millj.

Fallegt 128 fm íbúð á besta stað í miðbænum 
Íbúðin er á annarri hæð og er 5 herbergja 
Aukaherbergi á 1. hæð með sérinngangi

Baldursgata 30
101 Reykjavík

Verð 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 24. júní

18:15 - 18:45
Nánari upplýsingar veitir

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

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

Akurhvarf 5 - íbúð 205
203 Kópavogur

Verð 28,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Glæsileg, tæplega 180 fm neðri sérhæð með bílsk.

Mikið endurnýjuð, Vola blöndurnartæki 

Gegnheil rauðeik á gólfum. 

Flísar á votrýmum. Góð staðsetning

Nánar: Ólafur 822 2307

Háteigsvegur 
105 Reykjavík

Verð 57,0 millj. 

110 fm íbúð á jarðhæð með sólpalli

115 fm íbúð á 2.hæð 

Frábært útsýni. 4ra herbergja

2 stæði í opnu bílskýli

Nánar: Jason 775 1515

Álfhólsvegur
200 Kópavogur

Verð  39,9 millj. 

Nánari upplýsingar veitir

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

Þrastarhöfði 28
270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 24. júní

17:30 - 18:00

Verð 84,9 millj.

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

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Sandavað 5
110 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Mánudag 23. júní

17:30 - 18:00

Verð 36,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Bjartar og rúmgóðar 3ja til 5 herbergja íbúðir

Stórbrotið útsýni 

Stæði í bílgeymslu með öllum íbúðum

Stærðir frá 129 -152 fm

Stendur í suðurhlíð með svölum til suðurs

Nánar: Páll 893 9929

Gerplustræti
270 Mosfellsbær

Verð frá 35,5 millj. 

Glæsileg 117 fm 3ja herbergja íbúð

Við sjávarborðið með stórbrotnu útsýni

Gott skipulag og stór stofa. Stæði í bílageymslu 

Nánar: Halldór 897 4210

Strandvegur
210 Garðabær

Verð  42,9 millj. 

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

Útsýni

136 fm sérhæð ásamt 40 fm bílskúr
Í hjarta borgarinnar
4 bílastæði
Meiri lofthæð

Marargata 101 Reykjavík

Verð 75,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

107 fm íbúð á efstu hæð

4 svefnherbergi

Eina íbúðin á stigapalli

Suðursvalir

Nánar: Páll 893 9929

Álagrandi
107 Reykjavík

Verð frá 39,9 millj. 

Falleg 3ja herb. 98 fm íbúð á efstu hæð 

Frábært útsýni 

Bílakjallari 

Nánar: Jason 775 1515

Úlfarsbraut
113 Reykjavík

Verð  29,9 millj. 

Falleg 121 fm íbúð á 2. hæð 

4ra herbergja íbúð. Fallegar innréttingar 

Stæði í bílastæðahúsi. Þvottahús innan íbúðar 

Nánar: Jason 775 1515

Strandvegur - Sjáland
210 Garðabær

Verð  39,9 millj. 

Mjög góð 2ja herbergja 69 fm íbúð á annarri hæð

Nýuppgerð, eldhús, bað og gólf

22,6 fm bílskúr fylgir

Nánar: Halldór 897 4210

Tjarnarból
170 Seltjarnarnes

Verð  25,8 millj. 

Glæsileg og mikið endurnýjuð risíbúð við Drápuhlíð
90 fm gólfflötur
3ja herbergja
Góð staðsetning

Drápuhlíð 21 105 Reykjavík

Verð 28,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

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

Vatnsstígur 101 Reykjavík

Verð 67,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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



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

Stakkholt 2-4
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR 48-150 fm ÍBÚÐIR

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

ÍBÚÐIR Í HJARTA REYKJAVÍKUR
Frábærlega staðsettar 48-150 fm, 2-4 herbergja íbúðir í hjarta 
borgarinnar. Iðandi miðbæjarmenning Reykjavíkur er í næsta 
nágrenni. Veitingastaðir, kaffihús, söfn og ýmis afþreying ásamt 
útivistarmöguleikum eru í göngufæri.

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

Verð frá 22,8 millj.

MIKLABORG 569 7000



GARÐATORG 4
ÍBÚÐIR Í HJARTA GARÐABÆJARÍBÚÐIR Í HJARTA GARÐABÆJAR

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

Afhending í apríl 2015

              Tryggðu þér íbúð á
     á besta stað í  

        Garðabæ!

Stærðir íbúða frá 
76,3 til 190,4 fm

Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ Garðabæjar á 

frábærum útsýnisstað.  Á jarðhæð hússins verður 

lífleg verslun og þjónusta.  Um er að ræða 42 íbúðir 

með sérlegu góðu skipulagi í mörgum mismunandi 

útfærslum, allar með sér stæði í bílageymslu.   

Húsið stendur nærri allri helstu verslun og þjónustu, 

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

heilsugæslu, skóla og sundlaug.

www.miklaborg.is MIKLABORG

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?

OPIÐ HÚS
Mánudag 23. júní

18:00 - 19:00

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

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

569 7000miklaborg.is
Með þér alla leið

Nánari upplýsingar veita:

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



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

569 7000miklaborg.is
Með þér alla leið

90  lán
  

        
  í boði
% 

Nánar á  
vindakor.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

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

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

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

ERTU MEÐ GÓÐA GREIÐSLUGETU?

Vindakór 2-8
TIL  

AFHENDINGAR
STRAX

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

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

ERTU MEÐ GÓÐA GREIÐSLUGETU?

TITILLTIL
AFHENDINGAR

STRAX

-  Möguleiki á viðbótarláni allt að 90 % af kaupverði

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 24. júní

17:00 - 18:00

MIKLABORG 569 7000



Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

 
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.

.  
Fléttuvellir, fallegt einbýli 
Fallegt einbýli á einni hæð sérlega vel staðsett í rólegri botnlanga-
götu í Vallarhverfinu í Hafnarfirði. Húsið er 223,2 fm með bílskúr 
sem er 45,6 fm. 3-4 svefnherb. sérlega rúmgóð stofa og borðstofa, 
smekklegar innréttingar. Frágengin lóð. Heitur pottur og fl. Eign sem 
vert er að skoða. Laust strax. 
Verð 52,9 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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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

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. 
Verðtilboð

Sérlega fallegt tvílyft einbýli með bílskúr 
samtals 260 fm. Stofa, borðstofa, arinstofa, 
sjónvarpsskáli. 4-5 stór herbergi ofl. Svalir.  
Hellulagt bílaplan. Verandir. Góð staðsetning.
Verðtilboð

Suðurvangur – Hafnarfjörður – Einbýli

Nýkomið í einkasölu þetta vandaða einbýlishús á 
frábærum stað í Norðurbænum. Eignin er skráð 
276 fm. en þar af er tvöfaldur bílskúr 56 fm. 
Vandaðar innréttingar. Gott skipulag. 
Arkitektahönnun. Glæsileg hraunlóð á þessum 
skjólgóða stað. 
Verðtilboð  
Allar frekar upplýsingar á skrifstofu.

Sævangur - Hafnarfjörður- Glæsilegt Einbýli 
Glæsileg endaíbúð á efstu hæð með bílskúr 
samtals 155 fm. 2 svefnherbergi, 3 svefnher-
bergi á teikningu, auðvelt að breyta í fyrra 
horf. Fallegar innréttingar og gólfefni. Gott 
skipulag. Mjög góður bílskúr. 
Eign á eftirsóttum stað í Setberginu. 
Verð 39,8 millj.

Klettaberg - Hafnarfjörður - Hæð með bílskúr

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 38,5 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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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 189,2 fmHerb. 7

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 83,8 fmHerb. 3
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hús

Stærð: 84,3 fm Herb. 3-4 Stærð: 62,3 fm Herb. 4Stærð: 75,1 fm Herb. 3Stærð: 101 fm Herb. 4

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Þóra 
fasteignasali 
822 2225

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

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

Þorrasalir 13-15
201 Kópavogur

SJÁ; http://php.onno.is/vefir/afhus/thorrasalir13-15/ 



Guðjón  
Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J.  
Rögnvaldsdóttir 
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Hjálmar 
Jóhannsson 
Sölumaður 
Gsm: 778-0347

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri
Gsm: 896-8750

BIRKIGRUND 4
200 Kóp.  190 fm. Raðhús. 
Aukaíbúð. Fallegur 
garður með veröndum.  
Verð. 49,5 millj.   

Opið hús þriðjudaginn 
24. júní á milli kl. 16:30 
og 17:00.

17. JÚNÍTORG 3
210  Gbæ. 107 fm 3ja 
herb.íbúð ásamt stæðið í 
bílageymslu.
Verð 33 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 
24. júní á milli kl. 16:30 
og 17:00.

FJÖRUGRANDI 16
107  Rvk.  200 fm raðhús 
á  tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr.  
Frábær staðsetning við 
KR völlinn.  
Verð 69,9 millj.  
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 16:30 og 17:00. 

LANGALÍNA 13
210 Gbæ Sjáland.  3ja 
til 4ra herb. 112 fm. 
Efsta hæð. Lyfta. Stæði í 
bílageymslu. Glæsilegar 
innréttingar og gólfefni. 
Verð. 39,5 millj.   
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 16:30 til 17:00.  

Marargata
101  Rvk.  Sérlega glæsi-
leg og vel staðsett 136 
fm sérhæð ásamt 40 fm 
tvöföldum bílskúr.   
Frábær staðsetning.  

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 2-4-6 í Fossvogsdal. Húsin eru 5. til 10 hæða.  Fjölmargar 
stærðir í boði allt frá 100 fm. til 245 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Hiti í gólfum.  

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Glæsileg hönnun að innan sem utan.  
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp-
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

 
LAUGARNESVEGUR

105  Rvk. 2ja herb. Nýlegt eldhús. 
Góð og vel skipulögð.  
Verð 20,4 millj.

 
HRAUNBÆR

110  Rvk.  2ja herb. íbúð. Íbúðinni 
fylgir herbergi á 1. hæð. 
Verð 17,4 millj.

 
SÖRLASKJÓL

 107  Rvk. Einbýli. 2 samþykktar 
íbúðir. Sjávarútsýni. 
Frábær staðsetning.     

 
LANGALÍNA 13

210 Gbæ.  127  fm 4ra herb. Falleg.  
Lyfta. Stæði í bílageymslu. 
Fallegt útsýni. 

 
HÁTEIGSVEGUR

 105  Rvk.  64 fm. 3ja herb.  
Góð íbúð á þessum vinsæla stað.

50 ára og eldri

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 

OPIÐ HÚS

SELT

Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Brandur       
Sölumaður
 897 1401      

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

Verð frá 28.500.000

3
herb.

78,5m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Seljugerði 8 – 108 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 23. júni  kl. 17.30-18.00

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

Verð: 80.000.000

7
herb.

OPIÐ
HÚS

276,2
m2.

Úlfar
Fasteignasali

 897 9030

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

Verð: 59.500.000

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Friggjarbrunnur 5 – 113 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 24. júní  kl 17.30.18.00

Falleg og vel skipulögð íbúð með stórum
suð-vestur svölum og miklu útsýni

Verð: 31.400.000

2
herb.

OPIÐ
HÚS

90
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þorláksgeisli 5 – 113 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 24. júní  kl 18.30-18.00

Sérlega fín og rúmgóð íbúð með 3 stórum 
svefnherbergjum, fataherbergi og rúmgóðu 
alrými (50 fm) fyrir stofu og eldhús. Húsið er 
vel byggt, lyftuhús með bílageymslu.
Flott íbúð á góðu verði!

Verð: 35.900.000

4
herb.

OPIÐ
HÚS

139,5
m2.

Þóra
Birgisdóttir 
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Sölumaður

 848 4806   

Hildur
Birkisdóttir   
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Margrét 
Gunnarsdóttir    
Sölumaður

 691 3555      

Stefán Páll 
Jónsson      
Sölumaður

 781 5151     

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís 
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Guðbjarni 
Eggertsson
Hrl.

 519 5500  



ATVINNU
HÚSNÆÐI
TIL LEIGU  

 Til leigu 111,4 fm verslunarpláss á 1. hæð
á góðum stað í Kópavogi. 

Til leigu 571 fm verslunarbil á 1. hæð með 
góðum gluggum – auk 88 fm kjallara. Kjörið fyrir 
skrifstofur eða veitingastað. 
Mögulegt að skipta upp í tvö bil. 

Til leigu um 380 fm iðnaðar- eða lagerhúsnæði
í kjallara. 

 Til leigu samtals um 4.000  fm  sem skiptast í:
1. hæð 1.107 fm og 1.284 fm verslunar-

og lagereiningar.
2. hæð 2 x 400 fm skrifstofurými.
3. hæð 2 x 400 fm skrifstofurými.

 Til leigu 111,4 fm verslunarpláss á 1. hæð
á góðum stað í Kópavogi. 

Til leigu 571 fm verslunarbil á 1. hæð með 
góðum gluggum – auk 88 fm kjallara. Kjörið fyrir 
skrifstofur eða veitingastað.
Mögulegt að skipta upp í tvö bil.

Bæjarlind 1-3  Borgartún 28

Vagnhöfði 7 Tjarnarvellir 11, Hafnarfirði

Upplýsingar í síma 527 3060
og á fastengi@fastengi.is

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

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

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

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

EIGNIR VIKUNNAR

Viðarrimi 63- einbýli - OPIÐ HÚS

Viðarrimi 58- einbýli - OPIÐ HÚS

Sæviðarsund-2 íbúðir í sama húsi ásamt bílskúr

Fallegt c.a 158 fm einbýli ásamt 
bílskúr á rólegum stað í Grafar-
vogi. 4 svefnherbergi, fallega 
endurnýjað baðherbergi með 
baðkari, sturtuklefa og góðri 
innréttingu, opið eldhús með 
borðkrók, stofu og borðstofu. 
snyrilegur garður með verönd. 
Vel við haldið hús. OPIÐ HÚS 
MANUD 23.6 FRÁ KL. 17:00-
17:30. VERIÐ VELKOMIN. 
Verð 47 millj. 

Glæsilegt 210 fm einbýli á einni 
hæð á góðum stað í Grafarvogi. 
Um er að ræða 4 herbergja hús 
ásamt bílskúr með hita og vatni, 
góðu eldhúsi sem er opið við 
borðstofu og stofu og tveimur 
baðherbergjum. Búið er að 
útbúa vinnustofu í hluta bílskúrs. 
Eign sem er þess virði að skoða.  
OPIÐ HÚS MÁNUD. 23.  
OG ÞRIÐJUD. 24.6 FRÁ KL. 
17:30-18 Verð 69 millj. 

 Góð ca.83 fm 3ja-4ra herb. 
íbúð með tvennum svölum á 1. 
hæð auk 29 fm. bílskúrs í fallegu 
húsi við Sæviðarsund Reykjavík. 
Íbúðinni fylgir ágæt 2ja herbergja 
íbúð í kjallara  og mjög góður 
bílskúr með vinnuherbergi innaf. 
Samtals er stærð eignarinnar um 
167 fm. Verð 44,9 millj.

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

Snorrabraut 56b, íb. 503
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17 - 17:30

Rúmlega 90 fm. 3ja herbergja íbúð á 5.hæð 
í vönduðuð lyftuhúsi á frábærum stað við 
miðbæ Reykjavíkur. Parket á gólfum, 2 svef-
nherbergi, björt stofa. Útsýnissvalir í austur, 
þvottaherbergi innan íbúðar. Eignin er mjög 
vel staðsett við Sundhöll Reykjavíkur og við 
Droplaugarstaði. Laus við kaupsamning. Verð 
33,9 millj.OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUD FRÁ 
KL 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN. 

Vesturberg 72
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 24. JÚNÍ FRÁ KL. 18:15 - 18:45

Vesturberg 72: Vel skipulögð og björt 4 herb. 
íbúð á jarðhæð með góðu skápaplássi og 
afgirtri verönd útfrá stofu. Þvottaherb. innan 
íbúðar sem og sérgeymsla í sameign. OPIÐ 
HÚS, ÞRIÐJUDAGINN 24.JÚNÍ KL.18:15-
18:45. DRÖFN SÝNIR, S 8694321. VERIÐ 
VELKOMIN!  Verð 22,9 millj.

Völvufell 22 - Endaraðhús með bílskúr
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 24. JÚNÍ FRÁ KL. 17 - 17:30

Ca. 136 fm. endaraðhús með bílskúr á 
góðum stað í Fellunum. Forstofa, þrjú 
rúmgóð svefnherbergi, gott eldhús, þvot-
tahús, borðstofa og stofa með útgengi í 
góðan garð. Ný uppgert baðherbergi. Hiti 
og vatn er í bílskúr. Verð 31,9millj. 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 24.6 MILLI  
KL. 17-17:30. Einar Ágúst sýnir 
s. 694-7895.VERIÐ VELKOMIN.

Háaleitisbraut 52, 4.h. tv.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 24. JÚNÍ FRÁ KL. 17:30 - 18

Háaleitisbraut 52: 107 fm  björt og falleg íbúð 
á 4. hæð í góðu fjölbýli við Háaleitisbraut. 
Parket á stofu, gott umhverfi. OPIÐ HÚS 
ÞRIÐJUDAG 24.6 FRÁ 17:30-18, VERIÐ 
VELKOMIN. Verð 29,5 millj.

3ja herbergja

Burknavellir, 221 Hfj, laus
Góð 3 herb. íbúð á jarðhæð í Hafnarfirði.  
Forstofa með skáp.  Eldhús opið við stofu sem er 
með útgengi á hellulagða stétt vestan við húsið.  
Tvö herbergi, skápar í báðum. Baðherbergi með 
baðkari og sturtu,  Þvottahús er inn af baðherbergi. 
Sérgeymsla í íbúð.  Verð 22,9 millj. 

Þórufell mikið áhvílandi
Ca. 81 fm. endurnýjuð endaíbúð á annarri hæð 
við Þórufell. Íbúðin er laus, nýmáluð og með 
nýjum gólfefnum. Gott eldhús, tvö svefnherbergi. 
Áhvílandi um 16,5 millj. verð 19,9 millj.

Sumarhús

Sumarhús v. Brókarvatn Borgarfirði
Fallegt lítið, nýlegt sumarhús á frábærum stað við 
Brókarvatn sem er í þægilegri akstursfjarlægð frá 
Rvk. stutt frá Borgarnesi. Fallegt umhverfi m. útsýni 
yfir vatnið. Verð 7,8 millj.

Eyrarskógur 64 skipti möguleg á bíl
Eyrarskógur, Hvalfjarðarsveit: Sumarhús á fallegum 
stað nálægt Reykjavík á viðráðanlegu verði. Stofa, 
eldhús, bað og 2 svefnh. Auk þess geymsluskúr. 
Skipti möguleg á bíl. Verð 6,9 mill.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



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

NORÐURTÚN - ÁLFTANESI
Einbýli á einni hæð. Húsið er 144,5 fm auk 49,6 fm bílskúrs samt. 
194,1 fm Byrjað er að endur innrétta húsið  hægt er að  taka við 
eigninni í því ástandi sem hún er í dag eða núverandi eigandi skilar 
húsinu samkvæmt skilalýsingu. Vel skipulagt hús með fallegum 
grónum garði.í rólegri botnlangagötu  Verð 47,9 millj

MARARGRUND - EINBÝLISHÚS
194 fm einbýlishús með bílskúr.Húsið þarfnast viðgerðar en 
framkvæmdir hafa verið hafnar að innan. Stórt eldhús með eldri 
innréttingu,Innangengt í bílskúr.Þrjú svefnherbergi. Svalir með 
fallegu útsýni. Stór garður. Eign sem bíður upp á mikla möguleika. 
Verð 33.millj.

SOGAVEGUR - PARHÚS
81 fm parhús við Sogaveg 140 í Reykjavík sem þarfnast verulegra 
endurbóta. Eignin er forstofa, hol, baðherbergi, stofa, tvö svefn-
herbergi og eldhús. Frá hol er innangengt um uppdreginn stiga á 
risloft. LAUS STRAX. Verð 17.5 millj.

HULDUBRAUT - PARHÚS
Glæsilegt 261 fm parhús innst í botnlangagötu. Stórar stofur með 
mikilli lofthæð. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Tvö baðherbergi. 
Vandað eldhús með nýlegum tækjum. Sólstofa, pallur og heitur 
pottur. Stór bílskúr. Vel viðhaldin eign með fallegu útsýni yfir 
sjóinn. Verð 64,9 millj.

AUÐBREKKA - EFRI SÉRHÆÐ
Falleg og björt 108 fm. efri sérhæð. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og 
stór stofa með gluggum á tvo vegu. Baðherbergi með baðkari og 
opnanlegum glugga. Rúmgott og bjart eldhús. Sér þvottahús innan 
íbúðar V 29,8 millj   

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

BURKNAVELLIR - 4RA HERBERGJA 
Falleg 102 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi á 
völlunum með sérstæði í bílageymslu. Þrjú svefnherbergi með 
skápum. Flísalagt baðherbergi. Þvottahús innan íbúðar. Björt og 
góð stofa með suðursvölum. Eldhús er opið frá stofu. LAUS STRAX. 
Verð 26.6 millj.

FRAMNESVEGUR - SÉRINNGANGUR
Vorum að fá í einkasölu 50 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi í Vesturbæ Reykjavíkur. Svefnherbergi og björt stofa. 
Eldri innréttingar. Eignin þarfnast lagfæringar. Laus strax. 

VESTURGATA - VERSLUNARHÚSNÆÐI
Gott 90 fm verslunnarhúsnæði á góðum stað í 101. Húsnæðið 
skiptist í móttöku, skrifstofu, góðan sal, snyrtingu og ræstiklefa. 
Húsnæðið er í endurgerð og selst í því ástandi sem það er í dag. 
Sérinngangur er í bilið að framanverðu og einnig úr baklóð. LAUS 
STRAX. Verð 20.5 millj.

LÆKJARMELUR - MOSFELLSBÆ
Vorum að fá í sölu í nýlegu atvinnuhúsnæði 125,4 fm rými sem 
er salur með millilofti (salur er 95 fm og milliloft 30 fm).  Góð 
aðkoma og eru innkeyrslu- og göngudyr í húsnæðið. Góð sam-
eign. Lóð malbikuð. LAUST STRAX. Verð 13,0 millj. 

ÁRMÚLI - SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
Vorum að fá í sölu 233 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. Húsnæðið 
skiptist í stóran sal, þrjár skrifstofur og kaffiaðstöðu. Parket á 
gólfum. Eignin er laus nú þegar, ekkert áhvílandi. Verð 29 millj.

EYJASLÓÐ
Gott 596,8 fm Iðnaðar húsnæði. Neðri hæð 302,0 fm lagerrými 
með tveimur innkeyrsluhurðum og verslunarrými á framhorni 
hússins. Steyptur stigi og lyfta.Efri hæð 294,8 fm.Húsið er klætt að 
utan.Frábær staðsetning og malbikað bílaplan og útsýni yfir sjóinn. 
Verð 83.0 millj

Í MIÐDALSLANDI - SUMARHÚS
Tveir 41 fm sumarbústaðir sem standa á 17.632 fm eignarlóð í 
Miðdalslandi við Nesjavallaveg. Eigninar eru lausar til afhendingar 
strax. Bústaðarnir  þarfnast viðhalds og viðgerða. Fallegt land og 
stutt frá Reykjavík. Einnig hægt að kaupa í sitt hvoru lagi.  
Verð 8 millj og 8.5 millj. 

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

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

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

SUMARHÚS VIÐ SILUNGSVEIÐIVATN
Fallega staðsettur 56 fm sumarbústaður með stórri verönd, heitum 
potti og glæsilegu útsýni yfir Eystri Gíslholtsvatn, Rangárþingi.  
Tvö svefnherbergi og björt stofa. Eignarlóð. Hitaveita.   
Húsið þarfnast lagfæringa. Verð 10 millj.

SUMARHÚS VIÐ LANGÁ
Sumarhús við Langá í landi Grímstaða í Borgarbyggð. Um er að 
ræða sumarbústað sem er 45 fm byggður árið 1990 og 14 fm 
gesthús sem er byggt árið 1993. Lóðin sem er leigulóð er 7.000 fm 
að stæð. Verð 12,0 millj. 

SUMARHÚS - HÚSAFELLI
Fallegt og vel staðsett heilsárshús. Tvö svefnherbergi og svefnloft. 
Stofa með stórri kamínu. Elhús með fínni innréttingu. Rúmgott 
baðherbergi með sturtu. Pallar og heitur pottur. Hitaveita. Gott hús 
í skjólsælu birkikjarri.  Verð 13,5 millj.

Lóðir í Skorradal - Hvammsskógi
Vorum að fá í einkasölu tvær samlyggjandi skógi vaxnar eignalóðir 
í landi Hvamms, Skorradalshreppi. Lóðirnar eru 3.531 fm og 3595 
fm samtals: 7.126 fm. Á annari lóðinni er kominn púði fyrir 125 fm 
sumarhús. Teikningar á skrifstofu.  
Verð lóðanna er: 5,5 millj og 6,7 millj. 

BÓLSTAÐARHLÍÐ 3 EFRI SÉRHÆÐ
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 24 JÚNÍ FRÁ KL.17.30-18.00
Falleg 142,2 fm. efri sérhæð ásamt 32,5 fm bílskúr í mikið endur-
nýjuðu húsi. Tvær stórar stofur og tvö mjög rúmgóð svefnherbergi. 
Gólfefni gegnheilt parket og flísar. Suður svalir og gróinn og 
fallegur garður. Verð 48.0 millj.

BUGÐULÆKUR - FALLEG EIGN
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30
Vorum að fá í einkasölu fallega 47 fm 2ja herb. íbúð í kjallara í 
fallegu fjórbýli. Stórt svefnherbergi og björt og rúmgóð stofa. Bað-
herbergi nýlega endurnýjað. Nýlegar innréttingar. Laus fljótlega. 
Verð 19,7 millj.

SOGAVEGUR - EINBÝLISHÚS
Vorum að fá í sölu einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bíl-
skúr. Þrjú góð svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Stofa og borðstofa 
með afgirtri verönd með heitum potti. Góð innrétting í eldhúsi. 
Laust strax. Verð 49,7 millj.

LYNGRIMI - EINBÝLISHÚS
Fallegt 242 fm tveggja hæða einbýlishús með innbyggðum bílskúr 
á góðum stað í Grafarvoginum. Fjögur svefnherbergi. Björt og góð 
stofa með kamínu. Stórt eldhús. Fallegar innréttingar. Parket og 
flísar á gólfum. LAUS STRAX. Verð 56 millj.

OPIÐ HÚS
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STAKFELL–STÓREIGN EHF.            FASTEIGNASALA            SKÚLATÚNI 2            105 RVK             Stakfell.is            stakfell@stakfell.is            

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

111,8 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð, labbað beint inn um sér inngang, enginn stigi. Rúmgóðar svalir 
frá stofu. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Stórglæsilegt útsýni. Innréttingar frá brúnás. Afhending í 
Október 2014.

Opið hús mán. 23. júní kl. 17:30-18:00.
Falleg, 74.3 fm, 3ja herb. íbúð á 2.hæð. Íbúðin er 
sunnan megin í húsinu og eru 2. svefnh, stofa með 
s.svölum. Baðh., gott hol og eldhús með borðkrók. 

Mikið endurnýjuð og falleg 4ra herb. íbúð á fyrstu 
hæð. Þvottahús innan íbúðar. Þrjú svefnherbergi, 
rúmgóð stofa, suðursvalir. 

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. 

193,9 fm einbýlishús að meðtöldum 33,1 fm bílskúr 
á 844 fm gróinni lóð. Eign sem þarfnast endurbóta. 
Laus við kaupsamning. 

Sjarmerandi og vel skipulagt 187,8 fm.  
einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. 
Frábær staðsetning  miðsvæðis í borginni. Stutt í 
skóla, leikskóla, verslanir og þjónustu. 

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. 

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

Opið hús mánudaginn 23, júní kl. 17:30-18:00.
Björt og mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð á þriðju og efstu hæð í virðulegu húsi. Fallegt útsýni frá stofum og 
eldhúsi yfir Ægissíðu. Rúmgóðar flísalagðar svalir út frá eldhúsi/borðstofu. Parket og flísar á gólfum. 

Rúmgóð og vel skipulögð, 67,2 fm, 2ja herb. 
útsýnisíbúð á 7. hæð í lyftublokk, ásamt lokuðu 
bílskýli.

Fallegt, 4 herb. raðhús á tveimur hæðum ásamt  
bílskúr í rótgrónu hverfi í Keflavík.Gott fjárfestingar- 
tækifæri. Vel hirtur garður á neðri hæð m/sólverönd 
og skjólgóður garður fyrir framan hús. Skipti mögul. 

275,9 fm, 7 herb. raðhús á tveimur hæðum og 
tvöföldum bílskúr við Stórahjalla í Kópavogi.

296,4 fm atvinnuhúsnæði á 2. hæð. Snyrtileg eign 
með góðri lofthæð. Bjart rými. Laus við kaupsamning

Vel staðsett  og glæsilegt 899,7 m² verslunar/
skrifstofu/atvinnuhúsnæði á einni hæð. Húsnæðið 
skiptist í 470,8 fm skrifstofurými og 428,9 fm 
lagerrými. Gott fjárfestingartækifæri. 

596,8 fm atvinnuhúsnæði við Eyjarslóð. 
Verslunarrými og lager á jarðhæð og skrifstofurými 
á 2. hæð. Eignin er í útleigu. Vörulyfta og 
innkeyrsludyr.

Glæsilegt einbýlishús í hjarta borgarinnar. Mikið 
endurnýjað hús á stórri og fallegri eignarlóð með 
aðgengi frá húsinu og út á lóð. Sér bílastæði á 
lóðinni. 

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

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

Glæsilegt 320 fm einbýlishús á tveimur hæðum, 
þar af 43,7 fm bílskúr.

• Byggingarár: 2006. 
• Einn eigandi frá upphafi.
• Vandaðar innréttingar og gólfefni.
• Mögulegt að útbúa sér íbúð á neðri hæð.
• 4-6 svefnherbergi. 
• 2 baðherbergi.
• Gott aðgengi. 
• Rúmgott bílaplan. 
• Falleg lóð umhverfis húsið. 
• Pallur til suðurs með steyptum veggjum.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Stakfells í síma 535-1000

ÓSKUM EFTIR EINBÝLISHÚSI 
VIÐ NÝLENDUGÖTU EÐA 
FRAMNESVEG FYRIR ÁKVEÐNA 
KAUPENDUR.

ÓSKUM EFTIR EINBÝLISHÚSI, 
RAÐ- EÐA PARHÚSI Í 105 RVK.

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

3JA HERB. ÍBÚÐ Í 105 RVK.

EINBÝLISHÚS Í ÁSAHVERFI, 210 GARÐABÆR.

26,9 M. 28,9 M. 49,8 M. 33 M.

49,7 M.

54,9 M.

FRÁ 55,3 M.

ESKIHLÍÐ 12B - 103  RVK HJALLABRAUT  - 220 HFJ. JAKASEL - 109 RVK MARARGRUND - 210 GBÆ

SOGAVEGUR – 108 RVK

LAUGAVEGUR - 101 RVK

AUSTURKÓR - 201 KÓP.

25,0 M. 34,5 M. 54,9 M.AUSTURSTRÖND  - 170 SELTJ. SUÐURGARÐUR - 230 KEF. STÓRIHJALLI - 200 KÓP.

37,9 M. TILBOÐ 83,0 M.TRANAVOGUR - 104 RVK GRANDAGARÐUR - 101 RVK EYJARSLÓÐ - 101 RVK

59,0 M. 29,5 M. 22,9 M.NJÁLSGATA - 101 RVK BAUGAKÓR - 203 KÓP. STRANDASEL - 109 RVK

40,0 M.AUSTURKÓR 100 - 203 KÓP39,2 M.TÓMASARHAGI 45 - 107 RVK

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

ÓMAR   
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm  696 3559

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm  865 3022

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Sölustjóri

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

BERTA  
BERNBURG
Löggiltur fasteignasali
gsm 694 6369

EDWIN  
ÁRNASON
Sölumaður
gsm  893 2121

EINAR S.  
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm  840 0314

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Löggiltur fasteignasali

ÓSKUM EFTIR5 ÍBÚÐIR EFTIRNÝTT Á SKRÁ - OPIÐ HÚS
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Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

 Hofslundur  í Garðabæ. 
Vel staðsett  273 fm. einbýli sem skiptist í 138 fm. hæð, 69 
fm. kjallara og 66 fm. bílskúr. Húsið stendur á fallegri 
eignarlóð í útjaðri á vinsælum stað.  V. 68,5 m.  1756

 Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Sólpallur í suður. Stór bakgarður.  V. 54,9 m.  8504

 Skeljatangi.
Falleg 85 fm. íbúð á efri hæð í góðu fjölbýli við Skeljatanga 
í Mosfellsbæ. Sér inngangur. Snyrtileg eign. Fallegur garður. 
Hornbaðkar og flottar flísalagnir. Fallegt parket. Mjög 
snyrtileg íbúð.   V. 25,9 m.   8548

 Austurbyggð við Laugarás.
Glæsilegt og vel hannað einbýli á einum fallegasta  
útsýnisstað á Suðurlandi. 231 fm. hús,  með glæsileguum   
innréttingum og húsbúnaði. Hiti í gólfi, flísar og parket. 
Allt fyrsta flokks.    5432

 Langholtsvegur. Skrifstofuhúsnæði.
Glæsilegt húsnæði með 3 rúmgóðum skrifstofum, eldhúsi, 
fundarherbergi,gott alrými með 3 vinnustöðvum. Vönduð 
gólfefni, næg bílastæði.  130 fm.  Góð aðkoma. 
 V  26,9 m 8632

Ástu-Sólliljugata í Helgafellslandi.
Parahúsalóðir í Helgafellslandi. 1247 fm. Hornlóð á flottum 
stað. Lóðin er tilbúin með púða. gatnagerðargjöld eru 
greidd. Gott verð V. 7.3 m 8633

Veghús.
Mjög góð 128 fm. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Bílskúr 26  
fm. Samt. 154 fm. Nýtt baðherbergi. Björt stofa og eldhús. 
V. 30,5 m.  8640

 Þingás. 
Fallegt og vel byggt  228,8 fm. einbýli auk 44,5 fm. 
bílskúrs, samtals, 267,3 fm. við Þingás í Seláshverfi. 
Fallegar innréttingar. Góð gólfefni. Arin í stofu. Útgengt ur 
stofu á nýlegan sólpall. Flottur garður.  V. 64,5 m.  8677

 Sumarhús rétt við Kiðjaberg í Grimsnesi.
Glæsilegt 54 fm. sumarhús auk 20 fm. svefnlofts. 0,5 
hektara eignarland. Tré, runnar og góðar grasflatir.  3 
svefnherbergi, heitur pottur, 70 fm. sólpallur. Laus strax.   
V. 18,9 m.  8698

íSími 
568 2444

Sími
568 2444

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
– www.asbyrgi.is

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 25. JÚNÍ MILLI KL. 17:30 OG 18:30

Vorum að fá í einkasölu mjög 
fallega og vel skipulagða 147.8 
fm. sérhæð á 3. hæð ásamt 
ca. 8 fm. geymslu og 24 fm. 
bílskúr. Alls því um 180 fm.
4 svefnherbergi. Rúmgóð björt 
stofa. Sjónvarpshol. Góðar 
suður svalir. Fallegt útsýni. 
Húsið er hannað af Kjartani 
Sveinssyni og byggt árið 1978 
og því með nýrri húsum í 
þessu hverfi. 

Verð 49,9 millj.

GOÐHEIMAR 3

Ingileifur Einarsson 
Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími 519-2600
www.husaskjol.is,  husaskjol@husaskjol.is

www.facebook.com/husaskjol

Ásdís Ósk
gsm: 863-0402
asdis@husaskjol.is 

Löggiltur fasteignasali

Opið hús 23. Júni

Vel við haldið endaraðhús á 2 hæðum, 3 svefnherbergi og 3 stofur 
(þar af ein sólstofa), útgengi á stóran suðvesturpall.  Mjög vel 
staðsett eign í friðsælu hverfi, þar sem örstutt er í margar  
útivistarperlur.

Víðibrekka 41 ,105 Reykjavík

Verð: 59.700.000

Tegund:

Ásdís Ósk gsm: 863-0402

raðhús
Stærð: 201,5 fm.

 3Svefnherbergi:

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
23. júní. kl. 17:30-18:00

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

TIL SÖLU VEITINGAREKSTUR

Allar nánari upplýsingar veitir:

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

Til sölu veitingarekstur á áberandi stað í 108 Reykjavík. 
Vínveitingaleyfi er til staðar. Veitingastaðurinn hefur leyfi fyrir 100 gesti. 
Tæp 7 ár eru eftir af leigusamningi sem í gildi er. Áhugasamir um 
rekstrargögn vinsamlega hafið samband

Glæsilegt 287 m2 glæsilegt einbýlishús staðsett á einum af fallegri 
útsýnisstöðum í Kópavogi, vel skipulagt. Glæsilegt eldhús og alrými 
með fallegum arni, 4 herbergi. Falleg gólfefni og gólfhiti, upptekin 
loft með halogen lýsingu. Góð verönd með heitum potti. 
Verð Tilboð. 

www.fasteignahusid.is  sími 566 8866  

Opið hús í dag – kl. 17:00– 17:30 

OPIÐ
 H

ÚS

Kleifakór 11 
Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá

Vel staðsett 79,3m2 íbúð á annarri hæð við Kleppsveg 10  í Reykjavík.  
Unnið er við endurbætur á blokkinni að utan m.a. mála og skipta um 
þakjárn og verða endurbæturnar greiddar af seljanda. Fallegur garður 
er á bak við blokkina.   Verð kr. 24,6milj.
Nánari upplýsingar gefur Gunnlaugur Hilmarsson,  
löggildur fasteignasali og viðskiptafræðingur í síma 777 56 56.

Opið hús þriðjudaginn 24.júní kl. 17.15 – 17.45

OPIÐ HÚS

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi



Opið virka daga frá kl. 9-17

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

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
Sölustjóri

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

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
Sölumaður

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

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

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 
s: 866-1515
Skrifstofustjóri 

Garðar
Kjartansson 
s: 853-9779
Sölumaður

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

Þórunn
Pálsdóttir 
s: 773-6000
Sölumaður

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

Eiríkur Þór 
Björnsson
s: 846-8487
Sölumaður

Hverafold -  Fallegt vandað einbýli á einni hæð. 

Nýkomið í einkasölu fallegt, 
velskipulagt og vandað 
184 fm einbýli á einni hæð 
með viðbyggðum bílskúr. 
Góð staðsetning í lokaðri 
götu, stutt frá verslun og 
þjónustu.  3 góð svefnher-
bergi, parket, nýl.standsett 
baðherbergi, gestasnyrting, 
góðar stofur og sólpallur.   
Verð 54,9 millj.  Skipti 
skoðuð á 3-4ra herbergja 
íbúð með bílskúr.   
 
 

Upplýsingar veitir Ingólfur Giss. Lg.fs. S:896-5222.   

 Fallegt 84,8 fm sumarhús rétt við Álftavatn

Til sölu fallegt 84,8 fm 
sumarhús við Selmýrarveg 
rétt við Álftavatn í Grímsnes 
og Grafningshreppi.  
Húsið sem er með þremur 
svefnherbergjum er mikið 
endurnýjað.  Byggt var við 
það 2007 og á sama tíma 
var það endurnýjað að 
innan og utan.  Endurnýjað 
eldhús og baðherbergi, 
100 fm verönd með heitum 
potti. Svefnloft að hluta.  
Hitaveita,eignarland og 
fallegt umhverfi.  Húsið 

selst með öllum sem í því er.  Verð 25,9 milj.  Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

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

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

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

Tröllateigur- Glæsileg 160 fm íbúð á 3ju hæð.

Í einkasölu  glæsileg 140 
fm ibúð á 3 hæð í glæsil. 
lyftuhúsi, ásamt stæði í 
lokuðu bílskýli og 20 fm 
lokuðum bílskúr innaf 
bílskýlinu. Samtals ca. 
160 fm. Tvö baðherb. 
parket. Stórar svalir. Fallegt 
útsýni. Glæsileg og vönduð 
sameign. Eign í sérfl.  
Verð 38,9 millj.

Birkihlíð endaraðhús - Reykjavík

Fallegt 205 fm endaraðhús 
á frábærum stað suðurh-
líðum Rvík.. 4 rúmgóð 
svefnherb. Vel um gengin 
og vel skipulögð eign. Getur 
losnað nær strax. Ca. 80 fm 
gluggalaus kjallari er undir 
húsinu með steyptu gólfi, 
hita og rafmagni, gefur 
mikla mögul. 3 bílastæði.  
Upplýsingar veitir Bárður 
Tryggvason í 896-5221.

Vesturhús 1- Grafarvogi. Fallegt einbýli á útsýnisstað. 

OPIÐ HÚS VESTURHÚS 1, 
miðvikudag 25.júní frá kl 
18:00 til 18:30

Í einkasölu fallegt 235 fm 
einbýlishús á frábærum 
rólegum útsýnisstað í 
lokaðri götu. Örstutt í skóla, 
sund, íþróttir og fl. Efri hæð 
skiptist í eldhús, stofur, 
herbergi, baðherbergi og 
tvöfaldan bílskúr. Á neðri 
hæð eru tvö svefnherbergi 
og sjónv.h. baðherb og þvot-

tarhús. Falleg aflokuð verönd með heitum potti.  Verð 59,8 milj, SKIPTI MÖGULEG 
Á ÓDÝRARI / MINNI EIGN. í Grafarv., Grafarholti eða Mosfelsbæ. Uppl. veitir Heiðar 
s:693-3356 eða heidar@valholl.is

OPIÐ HÚS

Einbýli með stórbrotnu útsýni við Rituhóla í Reykjavík

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

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

Leiðhamrar - frábær staðsetning

Í einkasölu fallegt 213 
fm parhús á 2 hæðum 
með innb. 28 fm bílskúr 
í eftirsóttu barnvænu 
hverfi. 4 rúmgóð svefnherb. 
Rúmgóð stofa. Parket. Fall-
egur ræktaður garður með 
góðum veröndum. Frábær 
staðsetning í grónu hverfi. 
Verð 52 millj.  
Uppl. veitir Bárður í 896 
5221.

Einbýlishús við Smárarima

Höfum tekið í einkasölu 189 
fm einbýlishús í enda á götu 
við Smárarima í Grafarvogi.  
Í húsinu eru fjögur herb, tvö 
baðherbergi, stórar stofur, 
eldhús, þvottarhús og bílskúr.  
Húsið er nánast fullbúið að 
utan, en að innan er það ekki 
fullbúið, þó fylgir mikið efni til 
að klára það að innan.   
Verð 54,9 milj, áhv. 36 milj 
Arionbanki, möguleiki á 
skiptum á ódýrari, uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á 
heidar@valholl.is

Efstihjalli efri hæð með sér leigudæmi í kjallara

Góð 102 fm. efri hæð ásamt 
ca 40 fm. í kjallara sem er 
í útleigu. Tvö sér bílastæði 
fylgja, stórar suðursvalir 
mjög gott skipulag.  
V. 34,5m. Mögul. skipti á 
minni eign. Nánari uppl. 
veitir Ellert 893-4477  

Melbær  endhús 5 svefnherbergi frábær staðsetning.

Melbær 38 opið hús 
mánugaginn 23.06.á milli 
17 og 17_30
Gott mjög vel skipulagt 
200 fm. endahús á teimur 
hæðum ásamt 22,8 fm. 
bílskúr. Góður suður garður, 
fimm svefnherbergi. Mögul. 
skipti á minni eign.  
V. 54,5m. 
Nánari upplýsingar veitir 
Ellert 893-4477 eða  
ellert@valholl.is

Hvassaleiti enda íbúð með bílskúr

Vel skipulögð 103,6 fm. 
endaíbúð á 1. hæð í góðri 
blokk íbúð fylgir 21,6 fm. bíl-
skúr. Íbúð er í upprunarlegu 
ástandi að innan.Í sameign 
er íbúð sem stigagangurinn 
á. V. 32,5m. Nánari upplýs-
ingar veiti Ellert 893-4477 
eða ellert@valholl.is

Ásakór

4ra herbergja íbúð á 
þriðju hæð, alls 157 fm 
að stærð.  Skipti á minni 
eign (2ja - 3ja herb) kemur 
til greina. Stór stofa og 
borðstofa með opnu eldhúsi, 
Þrjú svefnherbergi  
V. 37,5 millj.  uppl. Jón 
Rafn S: 695-5520

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

Í einkasölu falleg 96,6 
fm 4ra herb íbúð, með 
sérinngangi og stórum 
aflokuðum sólpalli við Væt-
taborgir í Borgarhverfi Gra-
farvogs.  Þrjú ágæt herbergi 
með skápum og parketi á 
gólfi.  Rúmgott eldhús með 
þvottarhúsi innaf.  Rúmgóð 
stofa og útgengi út á stóran 
sólpall.  Stutt í skóla og 
leikskóla, örstutt í Spöngina.  
Verð 29,9 milj uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á 
heidar@valholl.is 

4ra herb. í lyftuhúsi með bílskúr við Ásakór

Í einkasölu góða 4ra herb. 
159,1 fm íbúð á 4-hæð í 
lyftuhúsi ásamt bílskúr við 
Ásakór í Kópavogi.  Þrjú 
rúmgóð herb.  Rúmgóðar 
stofur og opið eldhús, 
uppþvottarvél og ískápur 
fylgja.  Rúmgóður bílskúr.  
Verð 41,9 milj.Áhv.22 
milj. Uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

Hraunbær 48 - með aukaíbúð.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 
23.JÚNÍ Á MILLI KL.17:00 
og 17:30 að Hraunbæ 48.
Í einkasölu mjög rúmgóð 
fjögurra herbergja íbúð 
ásamt 21 fm stúdíóíbúð 
í kjallara. Nýtt gler og 
lausafög eru í íbúðinni. Þrjú 
góð svefnherbergi. Rúmgóð 
stofa. Laus strax.  
Verð 28.4 millj.  
Bárður verður á staðnum 
s-896-5221. 

OPIÐ HÚS

Arahólar 4, Frábært útsýni.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG  
23. JÚNÍ Á MILLI KL. 
17:00-17:30, BJALLA 4D. 
Falleg 62 fm 2ja herbergja 
íbúð á 4. hæð. Stofa m. 
plastparket á gólfi, útgengt 
á yfirbyggðar svalir.  Eldhús 
m. upprunalegri innrét-
tingu í góðu ástandi, lítill 
borðkrókur í eldhú-
si.  Baðherbergi m. baðkari 
og sturtu.  V. 18,9 millj. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

OPIÐ HÚS

Falleg 102,7 fm, 3ja herb. íbúð á 6-hæð í Sóltúni 5.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 
23.JÚNÍ Á MILLI KL.18:00 
til 18:30 að Sóltúni 5, 
íbúð 06-03. 
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 fall-
egt eldhús og bað, rúmgóð 
stofa, gott útsýni. 
Verð 39,9 milj. Uppl. veitir 
Heiðar s:693-3356 eða á 
heidar@valholl.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



FASTEIGNIR.IS20 23. JÚNÍ 2014

Iðnaðarhúsnæði/ 
Vöruskemma á Keflavíkurflugvelli

Í einkasölu ca. 1000 fm iðnaðarhús/vöruskemma með mikilli lofthæð og  
tvennum stórum innkeyrsludyrum. Stór 7300 fm lóð sem hægt er að girða af. 
Afstúkuð skrifstofa, kaffistofa og skrifstofa. Gott hús til afhendingar strax. 
Getur hentað undir bílaleigu, partasölu, iðnað, verkstæði, lager, fyrir  
þungvinnuvélar og ýmislegt fleira. Frábært verð ca. 55 þús per fm.
 
 SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL .IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 1984

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Ólafur B. Blöndal 
Lögg. fasteigna 
-fyrirtækja og skipasali.

Davíð Davíðsson 
Lögg.leigumiðlari

Ólafía Ólafsdóttir  
Innanhúsarkitekt 
MSc.

Hákon  
Guðmundsson 
Sölufulltrúi. 

Haukur Þór Hauksson 
Sölufulltrúi fyrirtækja  
Rekstrarhagfræðingur MBA.

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

ÚTBOÐ
Útboð 15674

Ríkiskaup f.h. Isavia ohf. óska  
eftir tilboðum í verkið:

Keflavíkurflugvöllur, Flugvélastæði og tengivegur, 
„Pad 55 og 57 Jarðvinna og yfirborðsfrágangur “ 

1. áfangi
Verkið felst í að gera tengiveg milli flughlaðs og-
flugvélastæða (að stæði 55) og stækkun á flugvéla- 
stæðunum (55 og 57). Auk jarðvinnu og malbikunar þarf 
 að leggja ídráttarrör fyrir kapla, leggja jarðstrengi, koma 
fyrir tengibrunnum í skurði og setja upp götulýsingu. Steypa 
þarf undirstöður fyrir tvö ljósamöstur, rennu í malbikskant 
og plötu yfir olíulagnir og koma fyrir undirstöðum fyrir 
akbrautarljós. 

Helstu magntölur eru: 
Burðarlög        4850 m3 
Malbik                1850 tonn 
Steypa                110 m3 
Skurðir                1200 m 
Brunnar                15 stk  
Verkinu skal vera að fullu lokið 15. október 2014. 
Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða  
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.is miðvikudaginn  
25. júní 2014. Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda  
sem þess óska 8. júlí 2014 kl. 11:00 hjá Ríkiskaupum

Lífsglaður og skemmtilegur 
leikskólakennari

Við á Leikskólanum Skerjagarði, Bauganesi 13 í Reykjavík erum að 
leita að lífsglöðum og skemmtilegum leikskólakennara til að starfa 

með okkur næsta vetur. Starfið er laust frá 4. ágúst. Ef þú hefur 
áhuga að vinna á litlum notalegum leikskóla þar sem gleðin er í 

fyrirrúmi...þá endilega hafðu samband á netfangið : 
skerjagardur@skerjagardur.is eða komdu í heimsókn.

útboð atvinna

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is
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Vertu í sterkara sambandi  

í sumarfríinu

*Verð miðast við 6 mánaða bindingu í 3G/4G Netáskrift sem er stærri en 1GB.

Uppfærðu í 4G hjá Símanum og auðveldaðu 
þér lífið í sumar!

Með 4G búnaði kemstu í sterkara samband og 
getur horft á sjónvarp, streymt tónlist og verið  
á þráðlausu neti.

Þú færð:

• Aðgang að sístækkandi 4G neti Símans  
   og stærsta 3G kerfi landsins.

• Netvarann sem eykur netöryggi yfir  
   farsímakerfi Símans.

• Aukakort svo þú getir nýtt sömu netáskriftina  
   í allt að þremur tækjum.

Kynntu þér málið á siminn.is

690 kr.
á mánuði í 24 mánuði*

Staðgreitt: 13.990 kr.

4G MiFi

790 kr.
á mánuði í 12 mánuði*

Staðgreitt: 7.990 kr.

4G Netlykill

1.090 kr.
á mánuði í 24 mánuði*

Staðgreitt: 23.990 kr.

4G Netbeinir



KYNNING − AUGLÝSINGSumarbústaðir MÁNUDAGUR  23. JÚNÍ 20144

HAFIÐ ÞETTA Í HUGA!
Eigendur sumarhúsa þurfa 
að huga að ýmsu. Þar má nefna 
umhirðu og viðhald húss, gróður-
rækt, hirðingu og frágang þegar 
hús er yfirgefið. 
Sumarhús halda verðgildi sínu 
og útliti betur ef viðhald er í 
góðu lagi. Bera þarf reglulega 
á tréverk, reyta illgresi, laga til í 
nærumhverfi og halda heitum 
potti við, ef hann er til staðar. 
Nágrannavernd á ekki síður 
við í sumarhúsabyggðum og 
sjálfsagt að fólk líti til með húsum 
hvert hjá öðru og sé vakandi fyrir 
umferð á svæðinu. Aldrei ætti að 
skilja eftir verðmæta hluti eða 
dýran tækjabúnað þegar hús er 
yfirgefið til langs tíma.
Þegar sumarhús er yfirgefið 
er ráðlegt að taka rafmagnstæki 
úr sambandi. Gæta samt að því 
að slá ekki út ísskáp þar sem 
matvæli eru geymd. Eins þarf 
að loka fyrir vatn og tappa af 
vatnslögnum ef ekki eru lokuð 
frostvarin kerfi á húsinu. 
Reykskynjarar, eldvarnar-
teppi og slökkvitæki þurfa að 
vera til staðar og þannig fyrir 
komið að auðvelt sé að nota þau. 
Séu opin eldstæði í húsinu þarf 
að ganga vel frá þeim áður en 
hús er yfirgefið. 
Hitaveituvatn getur verið afar 
heitt og því hættulegt litlum 
börnum. Skiljum aldrei börn eftir-
litslaus eftir í eða kringum heita 
potta eða útilaugar.
 Heimild: leidbeiningastod.is

GÓÐUR BITI Í BÚSTAÐNUM
Grillaður banani fylltur með 
súkkulaði og sykurpúðum er 
skemmtilegur eftirréttur sem til-
valið er að búa til í bústaðnum.

■ 1 banani á mann
■ Rúsínur (ef vill)
■ Litlir sykurpúðar
■ Púðursykur
■ Súkkulaðidropar

Skerið bananann langsum og 
glennið hann í sundur. Setjið sykur-
púða, súkkulaði og rúsínur ofan í 
bananann. Stráið púðursykri létt 
yfir sykurpúðana og súkkulaðið. 

Vefjið álpappír utan um 
bananann. Setjið hann á 

heitt grill og leyfið honum 
að vera þar í örfáar 

mínútur eða þar 
til súkkul-

aðið og 
sykurpúð-
arnir eru 

bráðn-
aðir. 
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Viður er viðkvæmt byggingarefni sem getur 
fúnað og bólgnað af raka eða sprungið í 
þurrki. Því þarf að huga vel að viðhaldi skjól-
veggja, girðinga og palla við sumarbústaði. 

Skjólveggir
Byrjað er á því að þrífa flötinn sem á að verja. 
Þetta er gert með sérstakri klórblöndu og 
síðan er viðurinn skafinn vel til að fjarlægja 
fitu og ryk.

Þvottaefnin þarf að skola af með vatni. 
Laus málning er fjarlægð með sköfu. Ef viður-
inn er sléttur þarf að ýfa hann upp með sand-
pappír. 

Þegar viðurinn er þurr má bera grunnvörn 
á hann og metta vel endatrén. 

Pallar
Viðurinn þarf að vera þurr og laus við ryk. Á 
grámaðan við þarf að bera klórblöndu, síðan 
er hann skafinn með karbítsköfu og skol aður 
með vatni. Heflaðan við, sem hefur staðið 
óvarinn, getur þurft að pússa með sand pappír. 
Ef viðurinn er gljúpur getur þurft að bera á 
hann tvær til fjórar umferðir af palla olíu, án 
þess að láta efnið þorna á milli.  Þannig er við-
urinn mettaður þar til hann hættir að taka 
við. Þurrkið umframefni af með tusku. 

Vörn á skjólveggi og palla

UMHVERFISVÆNAR

VÖRUR FRÁ KEMIISVÆN

FRÁ KE
NAR
EMI

SEPT O AID eru þurrfrystar örverur tilbúnar til 
að brjóta niður allan lífrænan úrgang í rotþróm.

Samsetning 13 mismunandi örvera hjálpar til að vinna á og 
minnka fastan úrgang og breyta í fljótandi form ásamt því 
að eyða allri ólykt frá rotþrónni. Einfalt í notkun; sett í klósett-
skálina og beðið í 20 mínútur, því næst er efninu skolað niður.

ODORITE er örveruhreinsir sem leysir upp fitu 
og eyðir ólykt, jafnvel á erfiðustu stöðum.

Fjölhæft örveruhreinsiefni, öflugt til niðurbrots og hreinsunar á fitu og 
eyðir allri ólykt. Odorite er samsett úr örverum og ensímum ásamt PH-
hlutlausum og mjög virkum hreinsandi íblöndunar efnum. Odorite hentar 
vel í rotþrær, ferðaklósett, ruslageymslur, skip og matvælaiðnað.

Kemi • Tunguhálsi 10, 110 Reykjavík • www.kemi.is • Sími: 415 4000
Opið: Mánudag - fimmtudags: Frá kl. 8.00-17.30. Föstudaga: Frá kl. 8.00-17.00.

KOMDU ROTÞRÓNNI Í LAG 
MEÐ SEPT-O-AID OG ODORITE
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Suzuki Fjórgengis utanborðsmótorar. 
Nettir, Léttir, Sparneytnir, Hljóðlátir, 
Öruggir og Áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

KTM 450 EXC árgerð 2015 verður 
fáanleg eftir 2 vikur. Vinsælasta 
Enduro hjólið á Íslandi. Skráning á hvít 
númer. Vinsamlega staðfestið pantanir 
til að tryggja hjól í fyrstu sendingu.

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800
www.ktm.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

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

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

MERCEDES BENZ E 200 ngt. 
Árgerð 2013, ekinn 78 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 6.190.000. 
Rnr.990827.

KIA Ceed ex 1.6 new 2012. Árgerð 
2012, ekinn 13 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.590.000. Rnr.141159. 5 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

KIA Carens sjálfsk.. Árgerð 2006, ekinn 
101 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.290.000. Rnr.990847.

BMW 325 s/d e90. Árgerð 2005, ekinn 
58 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.990780.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 Bílar til sölu

KAUPUM ALLA BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

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

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 
eða sendu sms.

 Mótorhjól

 Hjólhýsi

Til sölu gott Hobby hjólhýsi m. öllum 
búnaði staðsett á laugarvatni. góð 
eign. verðh. 1200þ. uppl. í. s. 868 7157

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi

MÁNUDAGUR  23. júní 2014 3

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Tjaldvagnar

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

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

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

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

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

 Viðgerðir

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 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.

TRJÁFELLINGAR
Klippi, felli snyrti tré og runna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 
848 1723.

 Bókhald

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

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkum. 
Gerum föst verðtilboð. Uppl. í síma 
698 8629 & 856 9677.

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

REGNBOGALITIR
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Frí verkskoðun og tilboð. s. 8919890 
malarar@simnet.is

 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

STRÚCTOR 
BYGGINGAÞJÓNUSTA EHF.

Flísalagnir - Múrverk - Flotun. Áratuga 
reynsla. Þorsteinn s. 893 6994

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

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

 Nudd

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

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

Viltu spá í framtíðina? Les í bolla/spil. 
Síma og netspá möguleg. Sími 699 
4686. Kristín

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

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

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

Gott heilnudd/slökunarnudd. Uppl í 
síma 846 0202 Opið 11-20 PS svara 
ekki leyninr.

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.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

 Húsnæði óskast

Óska eftir bílskúr til leigu fyrir búslóð 
og fl. á Rvk. svæðinu. S. 8951459 eftir 
kl 17.

2 Stúlkur óska eftir íbúð til leigu í rvk 
. s. 8238273.

 Atvinnuhúsnæði

51,6 M2 IÐNAÐARBIL
Tvö bil af þessari eftirsóttu stærð 
til sölu. 10 m2 milliloft mögulegt. 
Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m. Góðir 
gluggar. Sýningarbil á staðnum. 
Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

VÉLAVERKSTÆÐI
Vanur maður eða lagtækur óskast 
við viðgerðir og smíðar. Góð laun 

í boði.
Umsóknir sendist á 
thjonusta@365.is 

Merkt: „Vélverkstæði”

WORKERS
I need workers for outside work. 

Good payment for good men.
Potrzebni ludzie do pracy na 

zewnatrz przy ukladaniu kostki 
itp. Bardzo duzo pracy.
For more infomation 

call 696 6676
bjossi@bjossi.is

Vantar starfsmann í sveit í almenn 
sveitastörf - nánari uppl. í s 8916381

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Skyndikynni. Konur sem leita 
skyndikynna auglýsa sterklega á 
Rauða Torginu, og gefa oftast upp 
símanr. S. 535-9923. Karlar heyra og 
svara augl. í s. 905-2000 og 535-9920.
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS
„Ég vil hafa viskíið gamalt og konurnar ungar.“

Errol Flynn

Elskan, það er mjög 
erfitt að legg ja þessa 

bók frá sér...

Hvað er þetta 
upp um alla 

veggi?

Svipaðir 
litir...

...gegnum-
gangandi 

þema...

Örugglega verk einhvers 
grunsamlegs söfnuðar.

Ég vissi 
það!

Þetta eru plaköt 
sem klappstýrurnar 

hengdu upp.

Frábært!

Nú er jarðarvika 
þannig að við ætlum 

að hugsa um 
plánetuna og legg ja 
ósiði okkar til hliðar.

Fyrst ætlum við að slökkva á 
sjónvarpinu til að spara rafmagnið.

Ég held að fórnir væru 
vinsælli ef maður 

þyrfti ekki að fórna 
einhverju

Berjast 
til sigurs!

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. plat, 6. nafnorð, 8. drulla, 9. 
æxlunarkorn, 11. ullarflóki, 12. aðfall, 
14. glingur, 16. org, 17. orlof, 18. seyði, 
20. til, 21. nabbi.

LÓÐRÉTT
1. nýja, 3. frá, 4. þegn, 5. stjórn-
pallur, 7. orðrómur, 10. þrá, 13. hluti 
verkfæris, 15. ófrægja, 16. rjúka, 19. 
tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gabb, 6. no, 8. for, 9. gró, 
11. rú, 12. aðsog, 14. skran, 16. óp, 
17. frí, 18. soð, 20. að, 21. arða. 
LÓÐRÉTT: 1. unga, 3. af, 4. borgara, 
5. brú, 7. orðspor, 10. ósk, 13. orf, 15. 
níða, 16. ósa, 19. ðð.

Íslendingar tefla mikið á netinu. 
Tómas Veigar Sigurðarson hafði 
svart í einni slíkri skák.
Svartur á leik

31...Dc1+!! Hvítur gafst upp enda 
tapar hann manni eftir 32. Dxc1 
Bxh6+. Hannes Hlífar Stefánsson, 
Lenka Ptácníková og Guðlaug 
Þorsteinsdóttir tefldu á skákmóti 
í Teplice í Tékklandi. Lenka náði 
frábærum árangri.
www.skak.is Íslandsmeistarinn í 
Finnlandi.



· Yfir 3.000 staðir
· Þúsundir þjónustuaðila
· Kort sem sýnir staðsetningu
· Sía, notandi ræður hvaða 
 þjónustumerki birtast
· Leit, hægt að leita eftir  
 stöðum og þjónustu
· Bókamerki, hægt að  
 geyma og safna stöðum
· Tungumál, íslenska,  
 enska og þýska

Nú er Vegahandbókin fáanleg í snjallsímaútgáfu (App) fyrir síma og  
spjaldtölvur (iOS og Android). Í tilefni útgáfunnar fylgir hún með nýju bókinni  
á þremur tungumálum: íslensku, ensku og þýsku. Í snjallsímaútgáfunni er að  
finna alla þá staði sem eru í bókinni ásamt þúsundum þjónustuaðila um land allt.

Einnig er hægt að nálgast snjallsímaútgáfuna 
í App Store og Play Store án bókarinnar.

Snjallsímaútgáfan  
fylgir bókinni.

Vegahandbókin í snjalltækin
TÍMAMÓTAVERK

VERÐ KR. 5.490
Hægt að skipta gamalli bók upp í nýja  
fyrir kr. 1.000 (aðeins í bókabúðum).

VEGAHANDBÓKIN ehf.   ·   www.vegahandbokin.is 
Sundaborg 9   ·   104 Reykjavík   ·   Sími 562 2600

FERÐUMST  
OG FRÆÐUMST,  

NJÓTUM LÍFSINS,  
LANDSINS  

OG SÖGUNNAR 

NÝ ENDURBÆTT  
ÚTGÁFA!
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REYKJAVÍK   AKUREYRI   EGILSSTAÐIR   HÚSAVÍK KEFLAVÍK   SELFOSS  AKRANES  HAFNARFJÖRÐUR

Ný og endurhönnuð 10“ United spjaldtölva með 
nýja A20 Dual Core örgjörvanum og Mali 400MP2 
grafíkkjarna.  1GB DDR3 vinnsluminni og 8GB 
Flash minni sem hægt er að stækka um 32GB 
með SD minniskorti.  Android 4.2 Jelly Bean 
stýriker ð  myndav l að aftan og framan og 
HDMI tengi fyrir sjónvarpið.

HAGSTÆÐASTA 10“ DUAL 
CORE SPJALDTÖLVA Í 
SÖGU TÖLVULISTANS !

United TAB 1023

Android 4.2 
Jelly Bean

TILBOÐSVERÐ
SÉRSTAKT

14.990
FULLT VERÐ 19.990

ÓTRÚLEGT

TILBOÐ

„Ég er að fjalla um ímynd Íslands 
og Grænland frá miðöldum til 
miðrar 19. aldar eins og hún 
birtist í erlendum ritum,“ segir 
Sumar liði R. Ísleifsson, sagn-
fræðingur og ritstjóri, spurður 
út í doktorsritgerð sem hann ver í 
dag við HÍ. Og hver skyldi niður-
staðan vera, í stuttu máli? 

„Það sem einkennir hugmynd-
irnar sem fram koma á þessu 
tímabili er að bæði þessi lönd eru 
álitin vera utan hins siðmenntaða 
heims og allt öðruvísi en Evrópa. 
Þau eru talin furðuleg. Þannig er 
fjallað um þau. Hugmyndirnar 
um Ísland og Grænland eru mjög 
svipaðar úti í Evrópu þar til um 
1800, þá færist Ísland nær Evrópu 

en Grænland verður áfram mjög 
fjarlægt og framandlegt.“

Sumarliði kveðst aðallega taka 
til skoðunar rit í enskumælandi 
og þýskumælandi löndum en þó 
koma rit eftir Norðurlandabúa 
líka við sögu. Heimildaskráin 
er upp á 35 blaðsíður og verk-
ið upp á 300 síður. „Ég skipti 
heimildunum í þrennt. Í fyrsta 
lagi frásagnir sjónarvotta eða 
ferðabækur í víðum skilningi, 
almenn yfirlitsrit höfunda sem 
ekki komu til landsins og í þriðja 
lagi myndefni.“ Nýjungar í mati 
á lönd unum koma miklu fremur 
fyrir í ferðabók unum en hinum 
 ritunum, að sögn Sumarliða. Þó 
segir hann mörg af yfirlitsritun-

um hafa haft mikil áhrif. „Verk 
sem nefnist Saga  norrænna þjóða, 
sem var skrifað á latínu og mynd-
skreytt og kom út um 1550, hafði 
til dæmis feikileg áhrif, jafnvel í 
200 ár eftir að það var skrifað,“ 
nefnir hann. 

Sumarliði kveðst finna til 
 vissrar eftirsjár nú þegar þessu 
verki er lokið og útilokar ekki að 
halda áfram að vinna með efnið. 
„Ég fjalla ekki mikið um það í 
þessu verki hvaða áhrif þessar 
ytri ímyndir höfðu á sjálfsmynd 
þjóðanna tveggja en hér er  lagður 
grunnur að því að skoða það í 
framhaldinu. Það verður kannski 
næsta viðfangsefni hjá mér.“

 gun@frettabladid.is  

Ísland talið utan hins 
siðmenntaða heims
Tvær eyjar á jaðrinum er yfi rskrift  doktorsritgerðar sem Sumarliði R. Ísleifsson 
ver í dag við Sagnfræði- og heimspekideild HÍ. Þar kemur fram að Ísland og 
Grænland voru álitin ólík öðrum löndum álfunnar frá miðöldum fram á 19. öld.

SAGNFRÆÐINGUR-
INN  „Hugmyndirnar 
um Ísland og Græn-
land eru mjög 
svipaðar úti í Evrópu 
þar til um 1800,“ segir 
Sumarliði R. Ísleifsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

Sigrún Hjálmtýsdóttir söngkona, Þorkell Jóelsson 
hornleikari og Arnhildur Valgarðsdóttir, organ-
isti í Lágafellskirkju, flytja ljúflingslög í Þing-
vallakirkju annað kvöld. Hugsanlega mun Einar 

Jóhannesson líka grípa til klarínettunnar. 
Enginn aðgangseyrir er að tónleikunum en 

frjáls framlög við kirkjudyr. Tónleika gestir 
eru beðnir um að leggja bílum sínum við 
Flosagjá.
 -gun

Ljúfi r Jónsmessutónar
Góðir gestir úr Mosfellssveit koma fram í Þingvalla-

kirkju annað kvöld, á Jónsmessunni.

Myndirnar í bókinni Svipmyndir eins augnabliks 
eru teknar um allt land um miðbik síðustu aldar. 
Ljósmyndarinn, Þorsteinn Jósepsson (1907-1967), 
var blaðamaður og rithöfundur og myndir hans 
birtust á forsíðum vikublaða, í dagblaðinu Vísi og í 
fjölda bóka. 

Ástríður, dóttir Þorsteins, gaf Ljósmyndasafni 
Íslands myndir föður síns árið 2011 og nú hefur 
úrval þeirra einnig verið sett upp á sýningu í 
Myndasal Þjóðminjasafnsins. Steinar Örn Atl-
ason heimspekingur er sýningarstjóri og höfundur 
 textans í bókinni. -gun

Lífi ð um miðja 20. öld í myndum
Svipmyndir eins augnabliks er ný bók með ljósmyndum Þorsteins Jósepssonar, 
útgefi n af Þjóðminjasafni Íslands í tengslum við samnefnda sýningu.

KARLINN Á 
KASSANUM  
Trúboði 
predikar á 
Lækjartorgi í 
Reykjavík. 
MYNDIR/ ÞORSTEINN 

JÓSEPSSON

PÚTA PÚT  
Margét 
Halldórs-
dóttir á 
Giljum í 
Hálsasveit í 
Borgarfirði. 

MENNING
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Sumarleikur Orkunnar

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 8800 

orkan.is/sumarleikur

Skráðu 2 vikna tímabil í sumar á orkan.is og fáðu 
12 kr. afslátt á Orkunni og Shell með kortum og 
lyklum Orkunnar og Staðgreiðslukorti Skeljungs. 

Skráning og nánari upplýsingar á www.orkan.is

Orkulykillinn – hagkvæmasti ferðafélaginn

JÚNÍ JÚLÍ ÁGÚSTJÚNÍ JÚLÍ ÁGÚST

2014 -12

Þeir sem skrá sig eiga möguleika á glæsilegum vinningum. 
Þeim mun víðar um landið sem þú tekur eldsneyti því glæsilegri verða vinningarnir.

17 inneignarkort 
að andvirði 10-50.000 kr.

16 gjafabréf 
hjá WOW-air

10 spjaldtölvur 
frá Vodafone
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á Orkunni og Shell

-12kr. 
í 2 vikur
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BAKÞANKAR 
Berglindar
Pétursdóttur

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

HOLLYWOOD REPORTER NEW YORK DAILY NEWS

ANGELINA JOLIE OG ELLE FANNING

EKKI TRÚA 
ÆVINTÝRINU

BRICK MANSIONS 8, 10

AÐ TEMJA DREKAN SINN 2D 3:40, 5:50

22 JUMP STREET 5:40, 8, 10:20

MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST 10

VONARSTRÆTI 4, 7

TÖFRALANDIÐ OZ 2D 3:40

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

SHORT TERM 12

HM Í FÓTBOLTA 
Í BEINNI

FRÍTT INN

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

Miðasala á: 

AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL
AÐ TEMJA DREKANN 2 3D ÍSL. TAL
BRICK MANSIONS
22 JUMP STREET 
22 JUMP STREET LÚXUS
FAULT IN OUR STARS 
TÖFRALANDIÐ OZ  2D  ÍSL. TAL 
X-MEN 3D  
VONARSTRÆTI  

AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL
TRAIN. . . DRAGON 3D ENS. TAL ÓTEXT. 
22 JUMP STREET 
GRACE OF MONACO
FAULT IN OUR STARS 
VONARSTRÆTI  

KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45
KL. 5 - 10.40
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8 - 10.40
KL. 3.30
KL. 8 - 10.45
KL. 8

KL. 5.45
KL. 8 - 10.15
KL. 8 - 10.30
KL. 5.40 
KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5.20 - 8 - 10.40

-DV S.R.S -FRÉTTABLAÐIÐ

 -T.V., BIOVEFURINN.IS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

SÁSTU leikinn í gær? Já, sá hann, dóm-
arinn var alveg á brjóstahaldaranum. 
SNAKK, SNAKK, gefið mér snakk.“ Ein-
hvern veginn svona hljómar auglýsing sem 
er spiluð í útvarpi allra landsmanna þessa 

dagana í tilefni af því hversu vel snakk 
og heimsmeistaramót í karlafótbolta 
fara saman. Þarna er notast við klass-
ískt brjóstahaldaragrín á kostnað 
kvenna, því það er svo fyndið.

GRÍN er gott og skemmtilegt og 
það má svo sannarlega segja hluti í 
hálfri alvöru. Leggjum bara niður 

þetta skrýtna og ófyndna grín um 
að allt stelpulegt sé ömurlegt 

og konur séu vanmáttugar 
gagnvart öðru en að fara í 
tásudekur. Mögulega mætti 
finna eitthvert viðfangsefni 
sem er fyndið í alvörunni 
ef maður ætlar að vera að 
grínast á annað borð, t.d. 
Hafnfirðinga eða prump. 
En grín á kostnað kerlinga, 
kvenna, stelpna, brjósta-
haldara og dómara sem 
kjósa að klæðast þeim virð-
ist lifa góðu lífi í okkar upp-

lýsta samfélagi sem einhverjir telja hafa 
náð fullu jafnrétti kynjanna.

ÞÚ ættir að fá kærastann þinn til að redda 
þér betri tölvu, var svarið sem ég fékk 
þegar ég kvartaði yfir hægagangi far-
tölvunnar minnar á verkstæði. Sá ágæti 
afgreiðslumaður var ábyggilega að grín-
ast, hann hlýtur að vita að ég kann sjálf að 
labba á hælaskónum út í tölvubúð og kaupa 
mér tölvu.

SEGÐU svo pabba þínum að hann þurfi að 
fá sér viðvörunarþríhyrning, sagði maður-
inn sem skoðaði bílinn minn. Þessi smá-
jeppi gat náttúrulega ekki verið minn bíll, 
ég er stelpa. En hann var líklega bara að 
grínast.

ÞAÐ er ekki sjálfsagt að hreyta í  stelpur 
að þær séu ekki nógu góðar til þess að 
gera eitthvað bara af því að þú ert ekki 
að hugsa. Hvað er einu sinni kvenlegur 
hlutur?  Bleikur hlutur? Finnum fyndnara 
grín, notum heilana, þeir eru gagnlegir. Og 
í góðum nude-tón sem er hátískulitur, það 
segir Kim Kardashian að minnsta kosti. Og 
tökum þessa snakkauglýsingu úr umferð. 
Þetta er ekki í lagi.

KONUR! HAHAHA

Mikil gleði í Laugardalnum
Tónlistarhátíðinni Secret Solstice, sem fram fór í Laugardalnum yfi r helgina, lauk í gærkvöldi með glæsibrag 
en þetta er í fyrsta sinn sem hátíðin fer fram. „Hátíðin hefur gengið eins og í fallegri, grænni og vistvænni 
sögu. Þetta er eina tónlistarhátíðin af þessari stærðargráðu sem ég hef komið á þar sem hreinlætis- og 
öryggisstig er jafn gott, því hér sést ekki rusl neins staðar og höfum við einnig sloppið við alla þá ofb eldis-
hneigð sem fylgir oft  svona hátíðum,” segir Jakob Frímann Magnússon, einn skipuleggjenda Secret Solstice. 
„Ef þetta er upphaf nýs hippatímabils þá skulum við fagna því,“ bætir Jakob Frímann við.

Tónlistarmaðurinn Eric Clapton 
strunsaði af sviðinu í miðju lagi 
þegar hann kom fram á tónleikum 
í Glasgow um helgina. Ástæðan 
fyrir strunsi Clapton ku vera sú að 
tæknin hafi verið að stríða honum 
á tónleikunum.

Í miðlum erlendis er sagt frá 
að Clapton hafi verið í miðju lagi, 
nánar tiltekið laginu Cocaine, 
þegar hann yfirgaf sviðið. 

Áhorfendur voru mjög reiðir og 
sárir út í gítargoðsögnina en Clap-
ton sendi frá sér afsökunarbeiðni á 
samskiptamiðlum fljót-
lega eftir tónleikana. 
Þar tjáði hann sig 
meðal annars um 
að hljóðkerfið hefði 
brugðist og að 
tæknilegar erfið-
leikar hefðu 
valdið því að 
ekki hefði 
verið hægt 
að klára tón-
leikana.

Strunsaði burt 
af sviðinu

Hér má sjá ýmsar myndir frá há-
tíðinni en á tímabili lék veðrið við 
gesti hátíðarinnar. Þarna er mynd 
af stærstu hljómsveit hátíðarinnar, 
Massive Attack sem sýndi allar sínar 
bestu hliðar. Einnig má sjá mynd af 
reggísveitinni Ojba Rasta.

➜ Góð stemning

MYNDIR/STEFÁN KARLSSON OG ANDRI MARINÓ KARLSSON
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Sendu okkur 5 toppa af Merrild 
umbúðum og þú gætir unnið hina 

sígildu kaffikönnu frá Stelton. 

10 heppnir vinningshafar verða 
dregnir út í hverri viku frá 30. júní til 
1. september 2014, alls 100 talsins.

Hönnun: Erik Magnussen árið 1977

Þátttökuumslög í öllum verslunum. Á Facebook-síðu okkar, Facebook/Merrild á Íslandi, verða birt úrslit auk frekari upplýsinga um leikinn.

TÓNLIST ★★★★ ★

Banks
Secret Solstice

Það fór ekki fram hjá neinum þegar 
gyðjan Jillian Banks tölti inn á 
 sviðið á laugardagskvöldinu. Hún 
hafði látið gesti hátíðarinnar bíða 
í 20 mínútur eftir sér en það var 
algjörlega þess virði. Þegar tón-
listin loks byrjar þá bilast allir 
áhorfendurnir en á sviðinu er aðeins 
gítarleikari og fleiri hljómsveitar-
meðlimir, engin Banks. Nokkrar 
mínútur inn í lagið gengur hún á 
sviðið eins og sviðið sé sýningar-
pallur á tískuvikunni í París. Tón-
leikarnir voru eiginlega eins og 
samblanda af tískusýningu og tón-
leikum. Banks hreyfir sig á svo fág-
aðan hátt og sviðsframkoma hennar 
var sú allra besta af tónlistarmönn-
um hátíðarinnar. Hún lítur í augu 
nánast hvers og eins áhorfanda og 
fær alla með sér þegar hún vill að 
áhorfendurnir öskri eða haldi kjafti.

Fáguð og 
flott á sviði

TÓNLIST ★★ ★★★

Disclosure
Secret Solstice

Bræðurnir í Disclosure eru taldir 
vera með efnilegustu raftónlistar-
mönnum heimsins í dag. Það var 
hins vegar annað uppi á teningnum 
á föstudagskvöldið því að margir 
gestir hátíðarinnar tóku ekki eftir 
því að rafsveitin hefði hafið DJ- 
settið sitt. Það var sambland af 
lélegri hljóðblöndun og hræðilegri 
sviðsframkomu bræðranna að eng-
inn tók eftir þeim. Lagaval þeirra 
var hins vegar gott og mátti greina 
lög eins og When a fire starts to 
burn og Latch þó að hljóðið hefði í 
raun verið eins og að hlusta á útvarp 
sem er aðeins of langt í burtu.

Slöpp sviðs-
framkoma

TÓNLIST ★★★★★

Massive Attack 
Secret Solstice

Massive Attack voru án efa langstærsta 
nafnið á Secret Solstice og stóðu gjör-
samlega undir öllum væntingum há-
tíðar gesta. Þrátt fyrir að hafa verið 
starfandi í 26 ár þá er tvíeykið enn þá 
með sama einkennandi hljóm í tónlist 
sinni þannig að það fór ekki fram hjá 
neinum hvaða hljómsveit var á sviði. 
Sveitin var líka með langskemmtileg-
asta og jafnframt langflottasta  show-ið 
af öllum tónlistarmönnum hátíð arinnar. 
Massive Attack hafa alltaf verið 

 ramm pólitískir og nota tónlist sína til 
þess að koma sínum skilaboðum á fram-
færi og það gerðu þeir á laugardaginn. 

Á risastórum LED-ljósaskjá sem 
staðsettur var á bak við hljómsveitina 
mátti í einu laginu greina fyrirtækja-
lógó stórfyrirtækja á borð við Coca-
Cola, Nestlé, Össurar og Marel. Í öðru 
lagi sínu höfðu þeir fengið fyrir sagnir 
úr íslenskum fjölmiðlum á borð við 
„Íhugar að borða fylgjuna“ og fyrir-
sagnir sem fjölluðu um Tobbu Marinós 
og Völu Grand. 

Allt í allt voru tónleikarnir næstum 
því fullkomnir og blaðamaður er enn 
þá tárvotur eftir að sveitin tók 90‘s 
 slagarann Teardrop. Baldvin Þormóðsson

Massive Attack stóð fyrir sínu

STÓRKOSTLEGIR TÓNLEIKAR  Hljómsveitin Massive Attack sýndi 
sínar bestu hliðar á Secret Solstice um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

TÓNLIST ★★★★ ★

Reykjavíkurdætur
Secret Solstice

Það var mikil ró yfir gestum hátíð-
arinnar og flestir að jafna sig eftir 
hamagang gærkvöldsins áður en 
stúlkurnar í Reykjavíkurdætrum 
stigu á sviðið Gimli. Það er sem 
hleypt hefði verið af haglabyssu 
þegar fyrsti takturinn hefst og inn 
á sviðið hlaupa hátt í tuttugu kven-
skörungar vopnaðir míkrafónum. 
Það virðist einhvern veginn ekki 
skipta máli hversu oft þær koma 
fram, það fylgir þeim alltaf gríðar-
leg orka og ekki síst kynferðis-
leg orka. Rímurnar þeirra flakka 
á milli þess að fjalla um kynlíf og 
djammið yfir í hápólitískar ádeilur 
um femínisma og vanhæfar ríkis-
stjórnir. Reykjavíkurdætur gáfu 
stærstu nöfnum hátíðarinnar  ekkert 
eftir og er rappsveitin eitthvað sem 
vert er að fylgjast með.

Mikil orka
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visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

PEPSI DEILDIN 2014
STAÐAN
Stjarnan  9  5  4  0  15-10  19
FH  8  5  3  0  10-3  18
Keflavík  9  4  4  1  15-9  16
KR  9  5  1  3  13-11  16
Víkingur R.  9  5  1  3  11-11  16
Valur  9  4  3  2  14-11  15
Fjölnir  9  2  4  3  12-13  10
Fram  8  2  3  3  14-14  9
Fylkir  9  2  1  6  10-18  7
Breiðablik  9  0  6  3    8-12  6
Þór  9  1  2  6  14-18  5
ÍBV  9  0  4  5  10-16  4

MARKAHÆSTIR
Jóhann Helgi Hannesson, Þór 5 
Ólafur Karl Finsen, Stjörnunni  5
Pape Mamadou Faye, Víkingi 5
Hörður Sveinsson , Keflavík 5

NÆSTU LEIKIR
Í kvöld: 19.00 Fram - FH. Föstudagur 27. júní: 
19.15 FH - Valur, Fram - Stjarnan.
Miðvikudagur 2. júlí: 18.00 Kef. - ÍBV. 19.15 
KR - Vík., Breiðab. - Þór 20.00 Fjölnir - Fylkir.

utilif. isGLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND
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Meindl ohio

Léttir og þægilegir til 

notkunar á göngustígum.

Verð: 42.990 kr.

Meindl Kansas GTX

þægilegir og traustir 

skór fyrir flestar leiðir.

Verð: 42.990 kr.

Meindl Island  GTX

Hálfstífir og öflugir.

hentugir í lengri ferðir.

Tnf verbara lite mid gtx

Sérlega léttir og liprir 

fyrir léttara land.

Verð: 35.990 kr.

Betra útsýni
í betri gönguskóm

Verð: 59.990 kr.

Mörkin: 1-0 Jonathan Glenn (34.), 2-0 Víðir 
Þorvarðarson (39.), 1-2 Gary Martin (45+3), 2-2 
Kjartan Henry Finnbogason (82.), 2-3 Gary Martin 
(89.)

ÍBV (4-3-3): Abel Dhaira 5 - Jökull I Elísabetarson 
5, Eiður Aron Sigurbjörnsson 6, Brynjar 
Gauti Guðjónsson 5, Jón Ingason 6 - Gunnar 
Þorsteinsson 6, Ian David Jeffs 6, Atli Fannar 
Jónsson 5 (79., Bjarni Gunnarsson -) - Dean 
Martin 6 (88., Dominic Khori Adams -), Jonathan 
Glenn 7, Víðir Þorvarðarson 6.

KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 6 - Haukur 
Heiðar Hauksson 7*, Grétar Sigfinnur Sigurðsson 
5, Aron Bjarki Jósepsson 6, Gunnar Þór 
Gunnarsson 5 (30., Ivar Furu 4) - Gonzalo Balbi 
6 (89., Emil Atlason -), Jónas Guðni Sævarsson 
5, Baldur Sigurðsson 5 - Atli Sigurjónsson 4 
(59., Kjartan Henry Finnbogason 7), Óskar Örn 
Hauksson 6, Gary Martin 7.

Skot (á mark): 4-21 (3-11) Horn: 3-5

Varin skot: Abel 6 - Stefán Logi 1

2-3
Hásteinsvöllur 
Áhorf: 632

 Þorvaldur 
Árnason (8)

Mörkin: 0-1 Haukur Páll Sigurðsson (15.).  

ÞÓR (4-5-1):  Sandor Matus 5 - Shawn Nicklaw 
6, Orri Freyr Hjaltalín 4, Hlynur Atli Magnússon 
5, Ármann Pétur Ævarsson 5 - Orri Sigurjónsson 
4 (70., Halldór Orri Hjaltason -), Jónas Björgvin 
Sigurbergsson 5, Kristinn Þór Björnsson 5 (61., 
Þórður Birgisson 5), Sigurður Marinó Kristjánsson 
5, Sveinn Elías Jónsson 5  - Jóhann Helgi 
Hannesson 6. 

VALUR (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 5 - James Hurst 
5, Mads Nielsen 6, Magnús Már Lúðvíksson 
7*, Bjarni Ólafur Eiríksson 5 - Haukur Páll 
Sigurðsson 6 (60. Kolbeinn Kárason 5), Halldór 
Hermann Jónsson 5, Iain Williamsson 6 (86. 
Gunnar Gunnarsson  -) - Sigurður Egill Lárusson 
5 (90. Matarr Jobe -), Kristinn Freyr Sigurðsson 5, 
Kristinn Ingi Halldórsson 5.

Skot (á mark): 8-4 (2-2) Horn: 9-3

Varin skot: Matus 1 - Fjalar 1

0-1
Þórsvöllur 
Áhorf: 580

 Guðmundur 
Ársæll (5)

Mörkin: 1-0 Pape Mamadou Faye (15.). 

Rauð spjöld: Arnþór Ingi Kristinsson (76. mín., 
tvö gul), Igor Taskovic (89.)

VÍKINGUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 7* - Kjartan 
Dige Baldursson 6, Igor Taskovic 5, Alan Lowing 
5, Halldór Smári Sigurðsson 4 - Kristinn Jóhannes 
Magnússon 6, Arnþór Ingi Kristinsson 6 , Aron 
Elís Þrándarson 6 - Dofri Snorrason 5 (70. 
Henry Monaghan 5), Todor Hristov 5 (27. Tómas 
Guðmundsson 6), Pape Mamadou Faye 6 (39. 
Agnar Darri Sverrisson 6).

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 
7 - Gísli Páll Helgason 4, Stefán Gíslason 4, Elfar 
Freyr Helgason 5, Arnór Sveinn Aðalsteinsson 5 - 
Andri Rafn Yeoman 5 (82. Olgeir Sigurgeirsson -), 
Guðjón Pétur Lýðsson 6, Finnur Orri Margeirsson 
6 - Tómas Óli Garðarsson 4 (70. Elfar Árni 
Aðalsteinsson 5), Elvar Páll Sigurðsson 3 (76. 
Davíð Kristján Ólafsson -), Árni Vilhjálmsson 4.

Skot (á mark): 9-14 (3-7) Horn: 3-8

Varin skot: Ingvar Þór 3 - Gunnleifur 2

1-0
Víkingsvöllur 
Áhorf: 1162

 Garðar Örn 
Hinriksson (8)

Mörkin: 0-1 Magnús Sverrir Þorsteinsson (13.). 
0-2 Hörður Sveinsson (31.), 0-3 Hörður (37.), 
1-3 Oddur Ingi Guðmundsson (55.), 1-4 Magnús 
Sverrir (56.), 2-4 Elís Rafn Björnsson, víti (90.+1).

FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 5 - Elís 
Rafn Björnsson 4, Stefán Ragnar Guðlaugsson 
3, Ásgeir Eyþórsson 3, Viktor Örn Guðmundsson 
2 - Davíð Þór Ásbjörnsson 3 (60. Daði Ólafsson 
5), Oddur Ingi Guðmundsson 4, Ragnar Bragi 
Sveinsson 2 - Andrew Sousa 3 (81. Gunnar Örn 
Jónsson -), Andrés Már Jóhannesson 5, Sadmir 
Zekovic 3 (41. Ásgeir Eyþórsson 4).

KEFLAVÍK (4-3-3): Jonas Sandqvist 6 - Endre Ove 
Brenne 6, Halldór Kr. Halldórsson 7, Haraldur 
Freyr Guðmundsson 7, Magnús Þórir Matthíasson 
6 - Sindri Snær Magnússon 6, Frans Elvarsson 
7 (84. Theódór Halldórsson -), Magnús Sverrir 
Þorsteinsson 8 (64. Andri F. Freysson 6) - *Elías 
Már Ómarsson 8 (89. Fannar Orri Sævarsson -), 
Daníel Gylfason 7, Hörður Sveinsson 8.

Skot (á mark): 13-16 (7-8) Horn: 7-6

Varin skot: Bjarni Þórður 4 - Sandqvist 5.

2-4
Fylkisvöllur 
Áhorf: 854

 Gunnar Jarl 
Jónsson (7)

Mörkin: 1-0 Jeppe Hansen (17.), 1-1 Bergsveinn 
Ólafsson (55.), 2-1 Garðar Jóhannsson (90.+3)

STJARNAN (4-4-2): Ingvar Jónsson 6 - Niclas 
Vemmelund 6, Martin Rauschenberg 7, *Daníel 
Laxdal 8, Hörður Árnason 6 - Arnar Már 
Björgvinsson 4, Michael Præst 7, Pablo Punyed 
6 (78. Atli Jóhannsson -), Ólafur Karl Finsen 4 - 
Veigar Páll Gunnarsson 7,Jeppe Hansen 6 (68. 
Garðar Jóhannson 6).

FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 6 - Árni Kristinn 
Gunnarsson 6 (70. Gunnar Valur Gunnarsson 5), 
Atli Már Þorbergsson 5, Bergsveinn Ólafsson 7, 
Matthew Ratajczak 7 - Gunnar Már Guðmundsson 
5, Guðmundur Böðvar Guðjónsson 6 (72. Einar 
Karl Ingvarsson -), Ragnar Leósson 6 - Viðar 
Ari Jónsson 3 (80. Christopher Tsonis -), Aron 
Sigurðarson 6, Þórir Guðjónsson 5.

Skot (á mark): 9-12 (6-5) Horn: 7-9

Varin skot: Ingvar 4 - Þórður 4

2-1
Samsung-völlur 
Áhorf: 798

 Vilhjálmur 
Alvar (4)

Miroslav Klose frá Þýskalandi 
er orðinn markahæsti leikmaður 

úrslitakeppni HM frá upphafi ásamt 
Brasilíumanninum Ronaldo. „Velkominn í 
hópinn,“ skrifaði Ronaldo á Twitter. Klose 
skoraði jöfnunarmark Þýskalands á móti 
Gana um helgina sem var jafnframt hans 
15. mark í lokakeppni HM. Klose skoraði 
markið aðeins 112 sekúndum eftir að 
hann kom inn á sem varamaður. Klose 
komst um leið í hóp með þeim Pele frá 
Brasilíu og Uwe Seeler frá Þýskalandi 
(Vestur) en þessir þrír kappar eru þeir einu 
sem hafa skorað á fjórum heimsmeistara-Allt um HM á Vísi

Klose þurft i bara 112 sekúndur 
til þess að jafna markametið

16.00 ÁSTRALÍA - SPÁNN (B-RIÐILL)
20.00 KAMERÚN - BRASILÍA (A)

Lokaumferðirnar í A- og B-riðli fara fram á HM 
í dag og eru báðir leikir hvors riðils á sama 
tíma. Það er ljóst að Holland og Síle komast 
áfram úr B-riðlinum en þau mætast í hreinum 
úrslitaleik um sigurinn. Spánverjar fá aftur á móti 
tækifæri til að endurheimta eitthvað af æru 
sinni í lokaleik sínum á móti Ástralíu. Brasilía, 
Mexíkó og Króatía berjast um tvö laus sæti í 
A-riðlinum. þar sem Brasilíumenn þurfa sigur 
á Kamerún til að tryggja sér toppsætið.

Stjarna helgarinnar var 
Asamoah Gyan sem skoraði 
fyrir Gana í 2-2 jafntefli við 
Þýskaland. Þetta varð fimmta 
mark hans í lokakeppni HM 
og jafnaði Gyan þar með 
afríska markametið á HM sem 
er nú í eigu hans og Roger 
Milla frá Kamerún. Gyan, sem 
er 28 ára gamall, hefur skorað 
í þremur síðustu HM en Milla 
skoraði öll fimm mörkin sín 
eftir 38 ára afmælið–  á HM 
1990 (4 mörk) og HM 1994.

STJARNA
HELGARIN-

Asamoah Gyan
Frábær gegn Þjóðverjum.

FORMÚLAN 2014
AUSTURRÍSKI KAPPAKSTURINN - ÚRSLIT
1. Nico Rosberg, Mercedes  25 stig
2. Lewis Hamilton, Mercedes  18
3. Valtteri Bottas, Williams  15
4. Felipe Massa, Williams  12
5. Fernando Alonso, Ferrari  10
6. Sergio Pérez, Force India 8
7. Kevin Magnussen, McLaren 6
8. Daniel Ricciardo, Red Bull  4
9. Nico Hülkenberg, Force India  2
10. Kimi Räikkönen, Ferrari  1

STAÐAN Í KEPPNI ÖKUMANNA
1. Nico Rosberg, Mercedes  165 stig
2. Lewis Hamilton, Mercedes   136
3. Daniel Ricciardo, Red Bull  83
4. Fernando Alonso, Ferrari  79
5. Sebastian Vettel, Red Bull  60

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR „Þetta var bara 
geggjað. Það var mikill hiti, mikið 
drama og mikil gleði. Við fengum 
bara allan pakkann og keppni eins 
og hún gerist best,“ sagði Þórey 
Edda Elísdóttir, verkefnisstjóri 
FRÍ og einn af þjálfurum íslenska 
landsliðsins sem tryggði sér sæti í 
2. deild Evrópukeppni landsliða í 
frjálsíþróttum. 

Aldrei séð svona grimmd
Íslenska landsliðinu hafði aldrei 
tekist að komast upp um deild 
síðan að Evrópukeppnin varð 
að sameiginlegri karla- og 
kvennakeppni. Íslenska liðið 
var því að brjóta blað í íslenskri 
frjálsíþróttasögu.  

„Ég hef aldrei séð svona grimmd 
í einu liði og ég er ótrúlega stolt 
af þeim. Þau voru eins og villidýr 
inni á vellinum,“ sagði Þórey 
kát. Það var mikil spenna á 
lokakaflanum og ekki síst vegna 
þess að enginn í íslenska hópnum 
vissi hver staðan væri. 

„Þetta var stórt markmið hjá 
okkur. Við byrjuðum að undirbúa 
krakkana í vetur og settum 
markmið fram. Þau vissu því af 

því hvað við ætluðum að gera. Við 
ætluðum upp,“ segir Þórey. 

Það var mikill hiti í Tíblisi í 
Georgíu og úrslitaþjónustan var 
til skammar. „Við sögðum bara 
við krakkana að einbeita sér að 
keppninni en ekki umgjörðinni. 
Það er ekki bara keppnin því það 
er matur og ýmislegt annað sem 
er ekki í lagi. Við vildum að þau 
fókuseruðu bara á sig og þeim 
tókst það,“ sagði Þórey Edda.

Íslenska liðið endaði með 487 
stig, átta stigum á eftir Kýpur og 
aðeins 5,5 stigum á undan Ísrael 
sem sat eftir í 3. sætinu. 

„Þetta var gríðarlega spennandi 
því við vissum ekki stöðuna. Þess 
vegna var barátta allt til loka því 
við vissum ekki að við værum á 
undan Ísrael fyrir þetta hlaup,“ 
segir Þórey Edda. Íslensku 
stelpurnar (264 stig) unnu inn 54 
prósent af stigum íslenska liðsins 
og ekkert kvennalið í 3. deildinni 
vann inn fleiri stig. Íslensku 
strákarnir (223 stig) voru aftur á 
móti í 4. sæti á eftir Kýpur, Ísrael 
og Moldavíu. 

Hafdís Sigurðardóttir var 
í miklum ham í hitanum en 

hún bætti sitt eigið Íslandsmet 
þegar hún tryggði sér sigur í 
langstökkinu og var í fyrsta eða 
öðru sæti í alls fimm greinum, 
þremur einstaklingsgreinum og 
báðum boðhlaupunum. 

Hetjuleg frammistaða Hafdísar
„Hafdís stóð sig alveg eins og 
hetja. Ég á erfitt með að hrósa 
einum því mér fannst þau öll 
hrikalega góð. Við unnum þetta 
sem lið og Hafdís skilaði algjörlega 
sínu og er greinilega í þrusuformi. 
Það er frábært að vera með svona 
íþróttakonu innanborðs.“

Það er mikið af ungu frjáls-
íþróttafólki í hópnum en Kolbeinn 
Höður Gunnarsson varð meðal 
sá annars fimmti til að ná lág-
marki inn á HM 19 ára og yngri 
í Bandaríkjunum í næsta mánuði 
þegar hann hljóp 200 metra hlaup 
á 21,37 sekúndum. Kolbeinn Höður 
var einnig í íslensku boðsveitinni 
sem sló 18 ára Íslandsmet í 4x100 
metra hlaupi. Aðrir í sveitinni 
voru þeir Juan Ramon, Jóhann 
Björn Sigurbjörnsson og Ari Bragi 
Kárason. 

 ooj@frettabladid.is

Voru eins og villidýr
Íslenska landsliðið í frjálsum lét ekki hita og skipulagsleysi gestgjafanna stöðva 
sig heldur braut blað í íslenskri frjálsíþróttasögu með því að komast upp í 2. 

ÍSLAND VANN FIMM 
GREIN AR AF 40
Krist inn Torfa son og Haf dís Sig urðar dóttir 
unnu bæði lang stökkið á EM landsliða í 
frjálsum um helgina, Guðmund ur Sverris son 
varð efstur í spjót kasti og boðhlaups  sveitir 
karla og kvenna unnu 4x400m hlaup in. Aníta 
Hinriksdóttir, Ásdís Hjálmsdóttir, Hafdís og 
Kristín Birna Ólafsdóttir náðu allar að verða í 
öðru sæti í tveimur greinum. 

UPP Í 2. DEILD  Íslenska frjálsíþróttalandsliðið fagnar hér góðum árangri sínum í Georgíu um helgina.   MYND/GUNN LAUG UR JÚLÍ US SON
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HM Messan 
STÖÐ 2 SPORT 2  Gummi Ben fer 
yfir daginn á HM eins og honum 
einum er lagið. Hann nýtur aðstoðar 
knattspyrnusérfræðinga sem greina 
leikina fyrir Gumma. Þáttur fyrir 
alvöru fótboltaáhugamenn sem 
vilja harðkjarna umfjöllun en ekkert 
kaffihúsahjal. 

Breaking Bad
STÖÐ 2 GULL KL. 21 Spennuþáttur 
með kolsvörtum húmor um efnafræði-
kennara og fj ölskyldumann sem kemst 
að því að hann eigi aðeins tvö ár eft ir 
ólifuð. Þá ákveður hann að tryggja fj ár-
hag fj ölskyldu sinnar með því að nýta 
efnafræðiþekkingu sína og hefj a fram-
leiðslu og sölu á eiturlyfj um. 

20.00 Frumkvöðlar Frumkvöðlastörf um allt land
20.30 Heilsa og hollusta Sölvi Tryggvason á heilsu-
bótarslóðum 6:6 21.00 Íslensk fyrirtækjaflóra 
Sigurður K. Kolbeinsson heimsækir Ölgerðina 4:5 
21.30 Til framtíðar Þáttaröð um lífeyrissjóðina.
Umsjón Þórhallur Jósepsson 3:12

07.00 HM Messan  
07.35 Bandaríkin - Portúgal
11.25 Belgía - Rússland  
13.05 Suður-Kórea - Algería  
14.45 Gianfranco Zola  
15.15 HM Messan  
15.50 Ástralía - Spánn  Beint
18.00 Bandaríkin - Portúgal  
19.50 Kamerún - Brasilía  Beint
22.00 Croatia, Brasilia and Cameroon
22.30 HM Messan  
23.30 Holland - Síle  
01.10 Króatía - Mexíkó
02.50 HM Messan

11.55 To Rome With Love
13.45 Wag the Dog
15.20 Spy Next Door  
16.55 To Rome With Love  
18.45 Wag the Dog
20.25 Spy Next Door  
22.00 Something‘s Gotta Give
00.10 The Man With the Iron Fists  
01.45 The Dept  
03.35 Something‘s Gotta Give 

08.00 PGA Tour 2014  13.00 Golfing World 2014 
13.50 PGA Tour 2014 - Highlight 14.45 PGA Tour 
2014. Imprints 15.35 LPGA Tour 2014 18.10 
Inside The PGA Tour 2014 18.35 Golfing World 
2014 19.25 PGA Tour 2014 

13.00 Pæjumótið í Eyjum  
13.45 Formúla 1 - Austurríki
16.05 Ölli  Mynd um líf og leik Örlygs 
Arons Sturlusonar sem var eitt mesta 
efni í sögu íslensks körfubolta. 
17.10 NBA Special: 1984 NBA Draft  
18.20 Dominos-deildin–  Liðið mitt  
21.00 Pepsímörkin 2014
22.15 Fram - FH  
00.05 Pepsímörkin 2014  

17.50 Strákarnir  
18.20 Friends  (17:24) 
18.45 Seinfeld  (9:23) 
19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men  (20:22) 
20.00 Sjálfstætt fólk
20.25 Eldsnöggt með Jóa Fel  (7:12) 
21.00 Breaking Bad
21.50 Sisters  (5:22) 
22.35 The Newsroom  (8:10) 
23.35 Rita  (4:8) 
00.15 Lærkevej  (2:12) 
01.30 Eldsnöggt með Jóa Fel  (7:12) 
02.05 Breaking Bad
02.50 Sisters  (5:22) 
03.40 The Newsroom  (8:10) 
04.40 Tónlistarmyndbönd

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.40 Big Fat Gypsy Wedding (2:5)
17.30 Judging Amy (21:23)
18.15 Dr. Phil
18.55 Top Gear USA (5:16)
19.45 The Office (4:24)
20.05 Rules of Engagement (13:26)  
20.30 Top Chef (13:15)  Það er komið 
að sjöundu seríunni í þessum stór-
skemmtilega bandaríska raunveruleika-
þætti. Þau Tom Colicchio og Padma 
Lakshmi fá til sín 17 efnilega matreiðslu-
menn sem þurfa að sanna hæfni sína og 
getu í eldhúsinu.
21.15 Rookie Blue (4:13)  Þriðja þátta-
röðin af kanadísku lögreglu þáttunum 
Rookie Blue er komin aftur á  skjáinn. 
Fylgst er með lífi og störfum nýútskrif-
aðra nýliða í lögreglunni sem þurfa 
ekki aðeins að glíma við sakamenn á 
götum úti heldur takast á við samstarfs-
menn, fjölskyldu og eiga um leið við 
eigin bresti. Þetta er dramaþáttur eins 
og þeir gerast bestir og hefur þáttunum 
m.a. verið líkt við Grey‘s Anatomy nema 
í veröld löggæslumanna. Stjörnur þátt-
anna eru þau Missy Peregrym og Greg-
ory Smith. 
22.00 Betrayal (2:13)  Betrayal eru nýir 
bandarískir þættir byggðir á hollenskum 
sjónvarpsþáttum og fjalla um tvöfalt líf, 
svik og pretti. 
22.45 Green Room with Paul 
 Provenza (1:6)
23.10 Law & Order (19:22)
23.55 Agents of S.H.I.E.L.D. (10:22)
00.40 Ironside (2:9)
01.25 Rookie Blue (4:13)
02.10 Betrayal (2:13)
02.55 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.00 Malcolm In the Middle  (1:22) 
08.25 2 Broke Girls  (4:24) 
08.45 Anger Management  (4:10) 
09.10 Bold and the Beautiful 
09.30 Doctors  (2:175) 
10.10 Smash  (15:15) 
10.55 Perfect Couples  (12:13) 
11.20 The Crazy Ones  (1:22) 
11.45 Falcon Crest  (21:28) 
12.35 Nágrannar  
13.00 American Idol  (1:39) 
14.25 ET Weekend  (40:52) 
15.10 Villingarnir  
15.35 Ofurhetjusérsveitin  
16.00 Frasier  (12:24) 
16.25 The Big Bang Theory  (8:24) 
16.45 How I Met Your Mother 
17.10 Bold and the Beautiful 
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  (9:22) 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.06 Veður  
19.15 Mindy Project  (4:24) 
19.35 The Goldbergs  (8:23) 
20.00 Höfðingjar heim að sækja
20.20 Nashville  (17:22) 
21.05 True Stories: Indiana Jones  
21.55 Crisis  (3:13) 
22.40 Vice  (11:12) 
23.10 Orange is the New Black  (2:14) 
00.05 Veep  (7:10) 
00.30 American Horror Story  (10:12) 
01.10 The Darkest Hour  
02.35 Eden  
03.55 Happy Gilmore  
05.25 True Stories: Indiana Jones  

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.25 Skógardýrið Húgó 
07.47 Tommi og Jenni 07.55 Hókus Pókus 08.00 
Brunabílarnir 08.25 Latibær  08.47 Gulla og grænjaxlarn-
ir  09.00 Dóra könnuður 09.24 Mörgæsirnar 09.45 Doddi 
litli 09.55 Rasmus Klumpur 10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson  10.45 Ævintýraferðin 10.55 
UKI 11.00 Ofurhundurinn Krypto  11.25 Skógardýrið 
11.47 Tommi og Jenni 11.54 Hókus Pókus 12.00 
Brunabílarnir  12.23 Latibær 12.47 Gulla og grænjaxlarn-
ir 13.00 Dóra könnuður  13.24 Mörgæsirnar 13.45 Doddi 
litli 13.55 Rasmus Klumpur 14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 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 grænjaxlarn-
ir 17.00 Dóra könnuður 17.24 Mörgæsirnar 17.45 Doddi 
litli 17.55 Rasmus Klumpur 18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 18.45 Ævintýraferðin 18.55 
UKI 19.00 Ævintýri Samma 20.25 Sögur fyrir svefninn

17.30 Grand Designs  (8:12) 
18.20 Hart Of Dixie  (18:22) 
19.00 Take the Money and Run  (5:6) 
19.45 Bleep My Dad Says  (10:18) 
20.05 Time of Our Lives  (5:13) 
21.05 The Glades  (1:10) Þriðja þátta-
röðin af þessum sakamálaþáttum sem 
segja frá lífi og starfi lögreglumanns-
ins Jim Longworth. Sá söðlar um og 
reynir að fóta sig í nýju starfi á  Flórída 
eftir að hafa verið rekinn frá störfum í 
fyrra starfi sínu í Chicago þegar honum 
var ranglega gefið að sök að hafa sofið 
hjá eiginkonu yfirmanns síns.  Léttir, 
skemmtilegir en líka þrælspennandi 
þættir um kvennagullið Longworth og 
baráttu hans við kaldrifjaða glæpamenn.
21.50 The Vampire Diaries  (20:22) 
22.30 Pretty Little Liars  (17:25) 
23.15 Nikita  (18:22)
23.55 Take the Money and Run  (5:6) 
00.40 Bleep My Dad Says  (10:18) 
01.05 Terminator: The Sarah Connor 
Chronicles  (3:22) 
01.50 Time of Our Lives  (5:13) 
02.45 The Glades  (1:10)
03.30 The Vampire Diaries  (20:22) 
04.10 Tónlistarmyndbönd

12.45 HM í fótbolta–  Bandaríkin - 
Portúgal
14.35 Herstöðvarlíf (17:23) e.
15.20 HM stofan 
15.50 HM í fótbolta (Holland - Síle) 
 BEINT
17.50 HM stofan
18.25 Táknmálsfréttir
18.35 Vinur í raun (1:6) (Moone Boy) 
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.30 HM stofan
19.50 HM í fótbolta (Króatía - Mexíkó) 
 BEINT
21.55 HM stofan
22.15 Tíufréttir
22.30 Veðurfréttir
22.35 Víkingarnir (6:9) (The Vikings) 
 Ævintýraleg og margverðlaunuð þátta-
röð um víkinginn Ragnar Loðbrók, félaga 
hans og fjölskyldu. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna.
23.20 Kvöldstund með Jools Holland 
(1:10) (Later with Jools Holland)  Vinsæll 
breskur tónlistarþáttur í umsjón Jools 
Holland. 
00.20 HM í fótbolta (Kamerún - Bras-
ilía) 
02.05 HM í fótbolta (Ástralía - Spánn)
03.50 Dagskrárlok

DAGSKRÁ
23. júní 2014  MÁNUDAGUR

Í KVÖLD
Stöð 2 Sport 2
HM: Kamerún - Brasilía
Stöð 2 Sport 2 sýnir beint frá 
leik Kamerúna og Brasilíu sem 
fram fer á heimsmeistara-

mótinu í knattspyrnu en mótið 
fer einmitt fram í Brasilíu. 

Liðin leika í A-riðli og verma 
Kamerúnar botnsætið 

með ekkert stig en 
Brasilía tók fj ögur 
stig úr fyrstu 
tveimur leikjum 
riðilsins.

Bylgjan kl. 22-00
Stál og hnífur
Bubbi Morthens fær til 
sín þjóðþekkta gesti 
í skemmtilegt 
spjall um lífi ð 
og tilveruna 
í útvarps-
þætti sínum 
á mánudags-
kvöldum kl. 
22.

The Mindy Project
STÖÐ 2 KL. 19.15 Gamanþáttaröð um 
konu sem er í góðu starfi  en gengur illa 
að fóta sig í ástarlífi nu. Mindy er ungur 
læknir á uppleið en rómantíkin fl ækist 
fyrir henni og samskiptin við hitt kynið 
eru fl óknari en hún hafði ímyndað sér.
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Philips SHO7205BK
THE CONSTUCT O’Neill heyrnartól fyrir þá 
kröfuhörðustu. Höfuðband sem má snúa og 
teygja. Frábær hljómgæði. Fjarstýring og 
hljóðnemi fyrir snjallsíma.

Panasonic TX50AS600Y 
50”  Smart VIERA LED sjónvarp með háskerpu 1920x1080p upplausn. Öflug Dual Core myndvinnsla. 100Hz 
back light blinking. VIERA Connect – Þráðlaus nettenging með opnum netvafra, Swipe & Share 2.0, My Home 
Screen og My Stream. Margmiðlunarspilari með 2 USB tengjum. 3 HDMI tengi o.fl.

LG 32LN570U
32” HD LED Smart sjónvarp. Triple XD Engine. Picture Wizard II. 100Hz 
Motion Clarity Index. Real Cinema 24p. Stafrænn móttakari DVB-T/C. 
CI kortarauf. 3 x HDMI, Scart, 3 x USB o.fl.

64.989
FULLT VERÐ 74.989

TILBOÐ
32” HD LED sjónvarp

Scansonic P2501 
FM ferðaútvarp með hleðslurafhlöðu. Skvettu helt. 
Aux inngangur. Heyrnartólstengi.

Whirlpool AWOD6024 
1400 snúninga, 6kg þvottavél, 50L tromla, rafeindastýrður 
kerfisveljari, hitastillir,15 þvottakerfi ásamt 30 mín hraðkerfi, 
þvotthæfni A, vinduhæfni B, orkunýting A++, orkunotkun: 170 
kWh/ári og hljóð við þvott/vindu: 59/77dB.

1400 sn þvottavél

69.989
FULLT VERÐ 94.989

TILBOÐ
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FULLT VERÐ 39.989

TILBOÐ

ljóðnemi fyrir snjallsíma.hl yrir snjalls

O’Neill h
eyrnartól

Philips 6624570 
Vandaðar hárklippur með sjálfbrýnandi Titanium 
hnífum. 11 stillingar. 60 mín hleðsla. 100-240V. 
Skeggsnyrtir með SteelWave sjálfbrýnandi hnífum. 20 
stillingar. 35 mín hleðsla. Klippibreidd 32mm. 100-240V.

9.989
FULLT VERÐ 15.989

TILBOÐ
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Toshiba Satellite NB10T-A-10G 
Fartölva 11,6” LED HD TFT með snertiskjá og 2.42GHz Intel Pentium N3520 
Quad Core örgjörva. 4GB DDR3L minni. 500GB SATA diskur. 2xUSB 2.0, 1x 
USB 3.0, VGA, HDMI, kortalesari o.fl. Windows 8 64-bit.

11,6” með snertiskjá

,

69.989
FULLT VERÐ 89.989

TILBOÐ

Opið mán. - fös.  kl. 11-19 
Laugardaga kl. 11-18 
Sunnudaga kl. 12-18 BEINT Á MÓTI IKEASÍMI 412 2200

50"
Glæ

nýtt 50” módel

199.989
FULLT VERÐ 249.989

TILBOÐ

Ferðaútvarp - margir litir

11.989
FULLT VERÐ 14.989

TILBOÐ



23. júní 2014  MÁNUDAGUR| LÍFIÐ | 26

„Bridesmaids og Stella í orlofi fá að 
deila þessum titli. Ég er ekki með 
töluna á því hversu oft ég hef horft 
á þessar myndir en ég hlæ alltaf 
jafn mikið að þeim.“
Thelma Björk Einarsdóttir knattspyrnukona.

„Ég áttaði mig allt í einu á því að 
ég væri að gera sama hlutinn aftur 
og aftur,“ segir sviðslistamaðurinn 
Lee Nelson um ástæðu þess að hann 
keypti flugmiða til Íslands árið 2006. 
„Ég hef komið fram í 120 löndum og 
var bókaður í öllum sömu löndunum 
og ég hafði komið til áður,“ segir 
Nelson. Hann ætlaði fyrst að vera 
á landinu í tvær vikur en fann ást-
ina á skemmtistaðnum Sirkus, sem 
hlýtur að teljast skemmtileg tilviljun 
þar sem  Nelson setti í kjölfarið á fót 

fyrsta sirkus Íslandssögunnar. „Við 
kynntumst 2006 og giftumst 2007,“ 
segir Nelson en sú heppna heitir 
Alda Brynja Birgisdóttir og eiga 
þau saman eina þriggja ára dóttur, 
Brynju Lind Nelson, og voru að eign-
ast lítinn strák sem fæddist 17. júní 
síðastliðinn. 

„Eftir fyrsta sumarið mitt hérna 
þurfti ég að finna eitthvað að gera 
yfir veturinn,“ segir Nelson og 
ákvað því að ráðast í það frum-
kvöðlastarf að setja á fót sirkus. „Ég 

byrjaði að þjálfa fólk í Kramhúsinu 
en við urðum svo stór hópur að við 
þurftum að flytja,“ segir Nelson.

Í dag er sirkusinn orðinn að fyrir-
tæki sem hefur yfir 25 starfsmenn 
í vinnu. Sirkus Íslands festi nýlega 
kaup á stórbrotnu sirkustjaldi og 
segist Nelson enn þá ekki hafa hug-
mynd um hvort sirkus gangi upp á 
Íslandi. „Þetta er mjög stressandi,“ 
segir hann og hlær en frumsýning í 
tjaldinu er 25. júní og miða má nálg-
ast á sirkusislands.is.  - bþ

Fann ást á Sirkus, stofnaði sirkus
Sviðslistamaðurinn Lee Nelson stofnaði Sirkus Íslands sem fj árfesti nýlega í sínu 
fyrsta sirkustjaldi. Lee eignaðist einnig sitt annað barn nú á dögunum.

NÝBAKAÐUR  FAÐIR Lee Nelson 
eignaðist lítinn strák 17. júní. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRKISSON

„Ég hef fengið rosalega góð við-
brögð við laginu, og í raun vonum 
framar,“ segir hin 22 ára gamla 
söngkona, Hólmfríður Ólafs-
dóttir, betur þekkt sem Hófí, en 
hún var fengin til þess að syngja 
lagstúf sem notaður var í Egils 
Kristal auglýsingu, en sökum 
mikillar eftir spurnar var lagstúf-
urinn gerður að fullgerðu lagi sem 
komið er nú í spilun. 

Lagið ber titilinn It Has To Be 
You og samdi Pétur Jónsson lag og 
texta. „Pétur hafði samband við 
mig í janúar og fékk mig til þess 
að syngja þennan lagstúf fyrir 
auglýsinguna, þetta var í raun 
bara stef. Þegar stefið var komið í 
loftið, varð mikil eftirspurn eftir 

laginu og var því ákveðið að gera 
fullgert lag úr stefinu,“ útskýrir 
Hófí. 

„Ég bjó til 45 sekúndna langt 
lag eins og venjan er fyrir aug-
lýsingar en svo var fólk farið að 
senda pósta um hvar hægt væri að 
finna lagið og þá var ákveðið að 
klára lagið. Þetta er í raun eins og 
að þú sért búinn að baka eina köku 
en svo koma 20 manns í viðbót, þá 
þarf að baka meira og kakan þarf 
að vera jafn góð,“ segir tónlistar-
framleiðandinn Pétur Jónsson um 
lagið.

Hófí segir þau upphaflega hafa 
kynnst þegar hún söng bakraddir 
fyrir hljómsveitina Feldberg en þá 
lék Pétur á bassa. „Pétur er frá-

bær náungi og það er mjög gott að 
vinna með honum,“ bætir Hófí við.

Hún stundar nám í djasssöng 
við tónlistarskóla FÍH og hefur í 
hyggju að starfa við tónlist í fram-
tíðinni. „Ég er nú ekki í hljómsveit 
eins og er en mig langar  gjarnan 
að semja meiri músík sjálf og 
stefni að því.“ 

Fyrir utan tónlistina  starfar 
Hófí á leikskóla. „Ég stýri oft 
söngstundunum í leikskólanum 
og það er ansi gaman,“ segir Hófi 
og hlær.

Frekara samstarf Hófíar og 
 Péturs er ekki staðfest að svo 
stöddu en Hófí ætlar sér þó stóra 
hluti í framtíðinni.

 gunnarleo@frettabladid.is

Auglýsingastefi ð sem 
allir eru að tala um
Hólmfríður Ólafsdóttir syngur lagstúf sem notaður var í auglýsingu. Vegna mikil-
lar eft irspurnar var ákveðið að gera lagstúfi nn að heilu lagi, sem komið er út.

HÆFILEIKARÍK  Hólmfríður Ólafsdóttir, betur þekkt sem Hófí syngur lagið It Has To Be You, sem Pétur Jónsson samdi upphaf-
lega fyrir auglýsingu. Lagið hefur fengið mikla athygli. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

„Workforce A-liðið ætlar að hjóla 
landið á undir 40 tímum en það 
hefur ekki verið gert áður. Svo 
stefnum við náttúrulega að því 
að vinna,“ segir Yngvar Ómars-
son sem hjólar í WOW cyclo thon 
til styrktar bæklunarskurðdeild 
Landspítalans, ásamt bróður sínum 
Óskari. Yngvar er Íslandsmeist-
ari í götuhjólreiðum en báðir eru 
þaulreyndir hjólagarpar. Keppt er 
í þremur flokkum, einstaklings-
keppni, fjögurra manna liðum og 
tíu manna liðum. 

„Að hjóla í hóp gerir þetta 
skemmtilegra. Einn úr hverju liði 
hjólar í fimmtán til þrjátíu  mínútur 

í senn og liðin hópa sig saman. Í 
svona langri keppni er sameigin-
legt markmið allra að klára á sem 
stystum tíma. Á sama tíma erum 
við í samkeppni innan hópsins,“ 
segir Yngvar. „Keppnin getur verið 
mikið andlegt ferli þrátt fyrir að 
líkamlegi parturinn sé erfiður. Við 
förum af stað snemma inn í nóttina 
og erum komnir vel áleiðis næsta 
morgun svo við lendum í minni 
umferð. Þegar maður er vakandi í 
40 tíma er mikilvægt að hvíla sig 
vel inn á milli.“ Ýmsar reglur eru 
heilagar hjólreiðaköppum. „Uppá-
haldsregla flestra er; Harden the 
fuck up,“ segir Yngvar og hlær.  -mm

Reglan að harka af sér
Yngvar og Óskar Ómarssynir ætla að hjóla hringinn í 
 kringum landið til  styrktar bæklunarskurðdeild LSH.

BRÆÐUR Í ELDLÍNUNNI  Yngvar og 
Óskar Ómarssynir eru vanir að hjóla 
saman. MYND/DAVID ROBERTSON

Pétur Jónsson er vel kunnur 
tónlistarbransanum og hefur 
samið og pródúserað ýmsa 
tónlist sem fólk hefur heyrt 
víðs vegar.

Þekkt tónlist sem Pétur 
hefur unnið að er til dæmis 
lagið Betri en þú, sem notað 
var í Lambakjötsauglýsing-
unum á síðasta ári en Sigríður 
Thorlacius og Bogomil Font 
sungu lagið.

Lagið Big sem notað var í 
Vodafone-auglýsingum árið 
2009.

Þá hefur hann einnig unnið 
að gerð fjölda kvikmyndastikla 
og nú síðast fyrir Vonarstræti.

FLEIRI VERK PÉTURS

UPPÁHALDSKVIKMYND
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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



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Van Persie: Æðislegt að leika með 
Robben

2 Peanut krýndur ljótasti hundur í 
heimi

3 Dómaramistök skyggja á sigur 
Nígeríu

4 Hundurinn Hunter grét þegar hann 
kom heim

5 Leitað í Bleiksárgljúfri í dag

Fyrirliði landsliðsins 
fagnaði afmælinu
Knattspyrnumaðurinn og fyrirliði 
íslenska karlalandsliðsins, Aron Einar 
Gunnarsson, hélt upp á 25 ára afmælið 
sitt með pompi og prakt á skemmti-
staðnum Pósthúsbarnum á Akureyri um 
liðna helgi. Þegar veisluhöldunum lauk 
hélt hluti mannskapsins á Götubarinn 
þar sem rífandi stemning var. Þar mátti 
sjá þá Sverri Bergmann og Halldór 
Gunnar Pálsson og léku þeir nokkur lög 

við góðar undirtektir.  Þá 
var knattspyrnumaðurinn 

Rúrik Gíslason í góðum 
gír, ásamt röppurunum 
Erpi Eyvindarsyni og 

Emmsjé Gauta. Fleira 
tónlistarfólk var 

einnig á svæð-
inu, á borð við 

Unni Birnu 
Björnsdóttur, 
Vigni Snæ 
Vigfússon og 
hljómsveit 

Eyþórs Inga, 
Atómskáldin.   

 - lkg

Stjörnurnar mættu
á Secret Solstice
Margt var um manninn á tónlistarhá-
tíðinni Secret Solstice sem fram fór í 
Laugardalnum um helgina en talið er 
að um sjö til tíu þúsund manns hafi 
sótt hátíðina þegar mest var.
Hátíðin náði hámarki þegar hljóm-
sveitin Massive Attack steig á svið. Þá 
mátti sjá nokkur þekkt andlit í áhorf-
endaskaranum á borð 
leikarann og leikstjór-
ann Baltasar Kormák, 
píratann Halldór Auðar 
Svansson, Sölva 
Blöndal í Quarashi 
og söngkonuna 
Ragnhildi 
Gísladóttur.

Svo virðist 
sem hátíðin 
hafi að 
mestu farið 
vel fram. 

 - glp

Mest lesið
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HEYRNARSTÖ‹IN
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