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HJÓLAÐ UM VIÐEYFjallahjólaklúbburinn verður með hjólakvöld í Viðey annað kvöld 

kl. 19.30. Leiðsögumaður verður með fróðleik um sögu Við-
eyjar, húsin og minjar. Hjólaleiðin er auðveld og hentar því 
fólki á öllum aldri. Gestir koma með eigin hjól. Ferjuferðir 
eru frá Skarfabakka kl. 18.15 og 19.15.

F ram undan eru ýmis fótboltamót og önnur íþróttamót barna þar sem ótal litlir þreyttir fætur mæt-
ast. Ef þú átt barn í fótbolta, frjálsum íþróttum, fimleikum eða öðrum íþrótt-
um sem kvartar yfir þreytuverkjum eftir æfingar þá er Magnesíum Orig-inal-spreyið eitthvað fyrir þig. Mörg börn æfa af kappi og getur það valdið 

miklum þreytuverkjum, harðsperrum 
og krömpum. Magnesíum Original-spreyið hefurrey

finna mikið fyrir þreytu og álagi, og þá sérstaklega í fótum. Ég hafði heyrt 
mikið talað um magnesíum og kosti þess og því ákvað ég að prófa. Niður-staðan varð sú að ég keypti Magnesíum 

Original-spreyið frá Better You til að athuga hvort það gæti gagnast Ísabellu 
og hún fann strax mun. Við notuðum spreyið eftir kvöldmat á fæturna í vetur 
og spreyjuðum bara á þá staði þah

FYRIR LITLA, ÞREYTTA FÓTBOLTAFÆTURGENGUR VEL KYNNIR  Magnesíum Original-sprey sem virkar hefur einstak-

lega vel bæði fyrir börn og fullorðna, fyrir og eftir æfingar til að lina þreytu-

verki, krampa og strengi.
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Kynningarblað 
Rúðuskipti, viðgerðir, 
tryggingar, þjónusta og 
hugmyndabílar framtíðar.

Bílrúðan er rótgróið fyrirtæki í mið-
bænum en þar er skipt um allar teg-
undir bílrúða og hægt að panta tíma með eins dags fyrirvara.

Bílrúðan er fjörutíu ára gamalt fyr-
irtæki,“ segir Jakob Þórarinsson, fram-
kvæmdastjóri Bílrúðunnar, eins elsta starfandi fyrirtækis á sviði bílrúðuskipta á Íslandi. „Við f lytjum inn, skiptum um og gerum við rúður,“ segir Jakob og tekur fram að nóg sé að panta tíma hjá Bílrúð-
unni með eins dags fyrirvara. Skipt sé um rúðurnar samdægurs en það taki fjóra til fimm klukkutíma.

Jakob segir að þegar Bílrúðan var stofn-
uð árið 1972 hafi fyrirtækið smíðað rúð-
urnar sjálft. Síðustu tuttugu árin hafi það flutt þær inn. „Þetta voru orðnar svo stór-
ar og flóknar rúður,“ segir Jakob en Bílrúð-
an flytur inn rúður frá Sant-Gobain Sekurit sem er að hans sögn „einn stærsti „orginal“ bílrúðu framleiðandinn í heiminum í dag“.

Bílrúðan flytur inn bæði framrúður og afturrúður ásamt því að gera við rúður. „Við erum með rúður á lager í allar bíltegund-
ir Svo getum við útve ð ll k

á rúðum: „Þegar gert er við minniháttar skemmdir á rúðunum fellur eigin áhætta niður og þá þarf eigandi ekki að borga neitt. Það er engin sjálfsábyrgð á því,“ upplýsir

flestum stærstu bílaleigunum,“ segir Jakob en á verkstæðinu starfar einungis menntað fagfólk. „Við leggjum mikla áherslu á það að allir é ð

mörgu skil. Við erum alhliða réttingaverk-
stæði.“ Bíl rúðan er til húsa að Grettisgötu 87 í Reykjavík. „Við erum á Grettisgötunni

Allar gerðir af rúðum í boði

Bílrúðan flytur inn bæði framrúður og afturrúður ásamt því að gera við rúður.
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Grjótkrabbi nemur land
Ný krabbategund sem fannst fyrst 
hér við land árið 2006 hefur numið 
búsvæði meðfram ströndinni allt 
norður til Skagafjarðar. 2
Hassið horfið  Hrunið varð til þess 
að nánast ekkert hass er lengur að 
finna á Íslandi og fíkniefnanotendur 
kaupa frekar heimaræktuð efni. 4
Hætta leit  Björgunarsveitir hafa 
hætt leit að Ástu Stefánsdóttur í 
Bleiksárgljúfri. 4
Sakar Landsnet um lygar  Fráfar-
andi formaður Atvinnuþróunarfélags 
Eyjafjarðar fer hörðum orðum um 
fullyrðingar forstjóra Landsnets. 8

Þetta hefur alla 
tíð verið gert 

með þessum hætti. 
Ingimundur Einarsson,

dómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur

SKOÐUN Forsætisráðherra 
sáldrar silfrinu, skrifar Guð-
mundur Andri Thorsson. 13

MENNING Útidúr sendir 
frá sér nýtt lag og er á leið í 
túr um Þýskaland. 22

LÍFIÐ Árlegt körfubolta-
mót Priksins fór fram um 
helgina. 24

SPORT Kristján Þór Einars-
son sendi landsliðsþjálfar-
anum skýr skilaboð. 26

rjóminn af 
sýrða rjómanum

gottimatinn.is

NÝTT

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
í
o

FÓLK „Hann er mikið að tala við 
áhorfendur á milli laga, hann segir 
sögur af lögunum og svoleiðis. Ég 
hef heyrt að þegar hann er í stuði 
þá kalli hann jafnvel eftir óska-
lögum úr sal,“ segir tónleikahald-
arinn Guðbjartur Finnbjörnsson, 
sem stendur fyrir tónleikum kana-
díska tónlistarmannsins Bryans 
Adams í ágúst.

Adams heldur tónleika í Eld-
borgarsal Hörpu þann 9. ágúst 
næstkomandi. Hann kom til 
Íslands og hélt tónleika í desemb-
er 1991. Þá þurfti að fresta tónleik-
unum vegna rafmagnsleysis, en 
ólíklegt er að slíkt plagi tónlistar-
manninn vinsæla nú.

Adams er einn vinsælasti tón-
listarmaður sögunnar og hefur 
selt yfir 100 milljónir platna. 
Hann hefur undanfarin ár farið í 
tónleikaferðir af og til einn með 
gítar ásamt píanóleikara á svo-
kölluðum Bare Bones-túr. „Bare 
Bones-hljómleikarnir hafa feng-
ið gríðarlega góða dóma, röddin 
er alveg frábær og Bryan Adams 
innilegur, fyndinn og skemmtileg-
ur á sviðinu,“ segir Guðbjartur. 
 - glp / sjá síðu 30

Verður innilegur og fyndinn á tónleikum í Eldborgarsal Hörpu í ágúst:

Bryan Adams kemur til Íslands

Á LEIÐ TIL ÍSLANDS  Bryan Adams 
hélt tónleika í Laugardalshöll í 

desember 1991 og kemur nú aftur og 
heldur tónleika í Hörpu í ágúst.

FÓLK Hljómsveitin Dikta er um 
þessar mundir stödd í Þýskalandi 
þar sem sveitin hljóðritar nýja 
tónlist. „Við förum varla út úr 
húsi nema þá bara til þess að fara 
í súpermarkaðinn og þess háttar,“ 
segir Haukur Heiðar Hauksson, 
söngvari, gítar- og píanóleikari 
Diktu. 

Sveitin er í hljóðveri ásamt 
upptökustjóranum Sky van Hoff. 
„Við erum mikið að vinna lögin 
hérna, þróum þau og pródúserum 
í samvinnu við Sky,“ segir Hauk-
ur. „Við vitum ekki hvað við kom-
umst langt með þetta þannig að 
útgáfutíminn er í lausu lofti. Við 
ætlum bara að einbeita okkur að 
því að búa til plötu og svo kemur 
hún bara út þegar hún er tilbúin.“ 
 - glp / sjá síðu 30

Þróa nýju lögin í Þýskalandi:

Dikta tekur 
upp nýja plötu

DUGLEGIR  „Við förum varla út úr húsi,“ 
segir Haukur Heiðar Hauksson í Diktu.

Bolungarvík 9°  SA 6
Akureyri 15°  S 7
Egilsstaðir 16°  S 4
Kirkjubæjarkl. 11°  SA 6
Reykjavík 13°  SA 8

Hvessir  af suðri í dag og fer að rigna. 
Nokkuð bjart A-til í fyrstu en dregur svo 
fyrir. Víða strekkingur. Hiti að 20 stigum 
NA-til en svalara V-lands. 4

ÁFRAM APPELSÍNUGULIR!  Eva frá Hollandi og Guðrún frá Íslandi hvetja sína menn áfram á Ingólfstorgi í gær.  Fjöldi 
manns mætti í miðbæinn til að fylgjast með dramatískum sigri Hollendinga á Mexíkómönnum á heimsmeistaramótinu í knatt-
spyrnu á risaskjá símafyrirtækisins Nova.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

DÓMSTÓLAR Ingimundur Einarsson, 
dómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur, 
segir óheppilegt að dómstólar lands-
ins hafi ekki sömu vinnureglu við 
geymslu rannsóknargagna í málum 
er snerta húsleit eða hleranir. 

„Þetta hefur alla tíð verið gert 
með þessum hætti,“ segir Ingi-
mundur aðspurður af hverju dóm-
stóllinn varðveiti þessi gögn ekki. 
Að hans mati er á þessu stigi ekki 
verið að höfða mál og því líti dóm-
stóllinn til 103. greinar sakamála-
laga en ekki þeirrar 15. líkt og aðrir 
héraðsdómar á landinu.

Búið er að kæra Ingveldi Einars-
dóttur, héraðsdómara við Héraðs-

dóm Reykjavíkur, meðal annars 
vegna þess að málskjöl og fylgigögn 
við úrskurð um húsleitarheimild hjá 
Samherja 2012 finnast ekki hjá dóm-
stólnum. 

Fyrrnefnd 15. grein sakamála-
laga er snýst um geymslu á gögn-
um: „Framlögð skjöl skulu varðveitt 
í skjalasafni hlutaðeigandi dómstóls 
þar til þau verða afhent Þjóðskjala-
safni.“ 103. grein sakamálalaga, 
sem Ingimundur dómstjóri vísar til, 
fjallar um framgang rannsóknar-
mála fyrir dómi og þar kemur ekk-
ert fram um varðveislu gagna hjá 
dómstólum.

Sigurður Líndal lagaprófessor 

segir lagabókstafinn nokkuð skýr-
an um geymslu rannsóknargagna. 
Lögin kveði á um að gögnin skuli 
geymd og svo send Þjóðskjala-
safni. Skúli Magnússon, formaður 
Dómarafélagsins, segir hins vegar 
mikinn mun á því hvort rannsókn-
argögn séu „lögð fram“ eða hvort 
þau „liggi frammi“ svo dómari geti 
glöggvað sig á þeim.  - sa, bj / sjá síðu 10

Stærsti dómstóllinn 
geymir ekki gögn
Allir héraðsdómstólar nema Héraðsdómur Reykjavíkur geyma framlögð rann-
sóknargögn er snerta húsleit eða hleranir. Dómstjórinn vísar í hefð og vafa.

STJÓRNMÁL Þingflokkur sam-
takanna AECR á Evrópuþing-
inu bætti í mánuðinum við sig 
þingmönnum úr Danska þjóðar-
flokknum og Finnska flokknum, 
sem báðir halda á lofti öfgastefnu 
í innflytjendamálum. 

Sjálfstæðisflokkurinn á aðild 
að samtökunum og er Ragnheiður 
Elín Árnadóttir, þingmaður flokks-
ins, einn varaforseta.  

„Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
sína stefnu, sem er laus við allar 
öfgar í þessum efnum,“ segir 
Ragnheiður. - bá / sjá síðu 6

Evrópusamstarf flokka:

Halda á lofti 
öfgastefnu
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DÝRALÍF Grjótkrabbi, sem fyrst 
varð vart hér við land árið 2006, 
hefur nú dreift sér við strend-
ur landsins og virðist hann hafa 
tekið sér bólfestu við vestur-
strönd landsins og við Vestfirði 
að sögn Halldórs Pálmars Hall-
dórssonar, forstöðumanns Rann-
sóknaseturs Háskóla Íslands á 
Suðurnesjum. 

Einnig hefur 
hann frétt af 
e i nu m s em 
barst á land í 
Skagafirði en 
hann á eftir að 
fá það staðfest 
að um grjót-
krabba sé að 
ræða. Jónas 
Jónasson hjá 
Hafrannsókna-
stofnun á Ísa-

firði sagði hins vegar að um grjót-
krabba væri að ræða. Útbreiðslan 
er því nokkuð ör því hann fannst 
í Breiðafirði einungis tveimur 
árum eftir að hann fannst fyrst í 
Hvalfirðinum. Í fyrra varð hans 
síðan vart á Vestfjörðum.

Óvíst er hver áhrif hans geta 
orðið í fæðukerfinu en krabb-
inn étur allt sem að kjafti kemur. 
Enginn skortur virðist þjaka 
hann hvað það varðar, síst af öllu 
í Hvalfirði þar sem hann nær 
venjulega stærð á við stærstu 
grjótkrabba í sínum náttúrulegu 
heimkynnum við austurströnd 
Norður-Ameríku og ber því um 15 
sentímetra breiðan skjöld. Þrátt 
fyrir nafnið heldur krabbinn sig 
á mjúkum botni og þurfa menn 
ekki að vera reyndir sjómenn til 
að veiða hann en krakkar á leikja-

námskeiði á Ísafirði fengu einn í 
gildru sína í fyrradag.

Grjótkrabbi er herramanns-
matur en Halldór segir eflaust 
nokkur ár í það enn að hægt verði 
að stunda hagkvæmar veiðar. 
„Það er margt sem kemur inn í 
þá mynd sem enn er ósvarað,“ 
segir hann. Krabbinn er þó nú 
þegar kominn á matseðilinn hjá 
veitingahúsunum Vitanum í Sand-
gerði og Kopar við Reykjavíkur-
höfn. Ásta Guðrún Óskarsdóttir, 
framkvæmdastjóri Kopars, segir 
krabbann mjög vinsælan en þar 
er hann til dæmis hanteraður í 
kökuform.

 jse@frettabladid.is
 svavar@frettabladid.is

Grjótkrabbi leggur 
undir sig ströndina
Ný krabbategund sem fyrst fannst hér árið 2006 í Hvalfirði hefur nú numið bú-
svæði meðfram ströndinni allt norður til Skagafjarðar. Enn er of snemmt að hefja 
hagkvæmar veiðar, segir fræðimaður. Krabbinn er kominn í veitingahús.

HALLDÓR 
PÁLMAR 
HALLDÓRSSON

NEYTENDUR Nýtt smáforrit fyrir 
snjallsíma sem Náttúran.is setti 
nýverið í loftið hefur að geyma 
upplýsingar um rúmlega hundrað 
merkingar sem finna má á mat-
vælum á Íslandi. 

„Við erum búin að safna upp-
lýsingum í mörg ár og þetta er 
afrakstur þess,“ segir Guðrún Arn-
dís Tryggvadóttir, framkvæmda-
stjóri Náttúran.is. „Þetta eru þær 
merkingar sem hægt er að finna 
á Íslandi og spannar í raun bæði 
umhverfisvottun, lífræna vottun 

og verkefnamerki, matarklasa og 
fleira.“ Guðrún segir að hugmynd-
in sé sú að neytendur geti feng-
ið upplýsingar um þýðingu 
þeirra merkinga sem 
finna má á matvöru 
á meðan verslað er.  
Áður en Náttúran.is 
réðst í gerð gagna-
grunnsins skorti 
íslenska þýðingu á 
flestum þeim merk-
ingum sem finna mátti 
í íslenskum verslunum. 

Smáforritið ber heitir Húsið og er  
gjaldfrjálst fyrir Android- og iOS- 

stýrikerfi. „Þetta kostar ekki 
neitt. Það ætti auðvitað 

að vera á höndum opin-
berra aðila að fræða 
fólk en það er ekki 
gert,“ segir Guðrún.  
 - ssb

Náttúran.is hefur safnað saman nær öllum merkingum á matvælum á Íslandi:

Gagnagrunnur fyrir neytendur

HÚSIÐ  Merki snjall-
forritsins sem hefur að 

geyma upplýsingar um 
yfir 100 matvörumerkingar.

2006 Hvalfj örður

2008–2009  Breiðafj örður

2013–2014  Vestfi rðir

2014 Skagafj örður

➜ Útbreiðsla grjótkrabba við Íslandsstrendur

➜ Grjótkrabbinn er herra-
mannsmatur og er þegar 
kominn á matseðilinn á 

nokkrum veitingahúsum.

STJÓRNMÁL „Mín skoðun er sú að 
ráðherrann hafi ekki haft lagastoð 
fyrir ákvörðuninni sem hann tók 
um flutning á Fiskistofu,“ segir 
Ragnar H. Hall hæstaréttarlög-
maður. 

Fyrirhugaður flutningur á höf-
uðstöðvum Fiskistofu til Akureyr-
ar hefur verið harðlega gagnrýnd-
ur af starfsmönnum Fiskistofu 
í Reykjavík. Þá hefur formaður 
SFR, Árni Stefán Jónsson, lýst því 
yfir að stéttarfélagið muni láta 
kanna hvort flutningurinn sé lög-
mætur.  

„Ráðherra þarf að útskýra á 
grundvelli hvaða lagaheimildar 
hann er að taka þessa ákvörðun. 
Það er alltaf betra að skoða það í 
kjölinn hvort menn hafi heimild-
ir til að gera það sem þeir ætla að 
gera þegar menn fara með opin-
bert vald,“ segir Ragnar. 

Hann telur dóminn sem féll 
ríkinu í óhag þegar Landmæl-
ingar Íslands voru fluttar hafa 
fordæmisgildi í málinu. „Ef ráð-
herra ætlar að halda sig við þetta 
og menn vilja ekki sætta sig við 
ákvörðunina þá verður einhver að 
fara fyrir dóm.“ 

Að sögn Ragnars hlutuðust stétt-
arfélögin sem áttu starfsmenn hjá 
Landmælingum Íslands til um 
málið á þann veg að einn starfsmað-
ur fór í mál við ríkið til að reyna á 
lögmæti ákvörðunarinnar.  Þegar 
dómur féll svo var lögum breytt til 
að flutningur Landmælinga yrði 
löglegur. „Ef menn ætla að halda 
sig við þetta þá þarf Alþingi að taka 
afstöðu til þess hvort þetta er í lagi 
eða ekki,“ segir Ragnar.

Áætlað er að höfuðstöðvar Fiski-
stofu verði endanlega fluttar innan 
átján mánaða.   - ssb

Mikil óvissa er uppi um lögmæti þeirrar ákvörðunar að flytja Fiskistofu: 

Telur ákvörðunina ólögmæta

FLUTNINGUR  Ragnar H. Hall hæsta-
réttarlögmaður segir stjórnvöld ekki 
hafa heimild til að færa Fiskistofu til 
Akureyrar.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Á SLYSSTAÐ  Í vélinni voru flugkennari og nemi í kennslustund. Hvorugur slasaðist 
alvarlega.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÞ

SLYS Flugvél nauðlenti á golfvellinum í Vogum á Vatnsleysuströnd um 
fimmleytið í gær og endaði á hvolfi. Tveir voru um borð og slösuðust 
ekki alvarlega.

Talið er að flugvélin, sem er kennsluflugvél frá flugskóla Keilis, hafi 
misst afl og flugmenn neyðst til að reyna að lenda við golfvöllinn. 

Þeir sem voru um borð í flugvélinni þegar hún brotlenti komust sjálf-
ir úr vélinni. Þeir fengu áfallahjálp á slysstað en voru síðar fluttir með 
þyrlu Landhelgisgæslunnar á slysadeild Landspítala.  - kak

Kennsluflugvél missti afl og nauðlenti á golfvelli í Vogum:

Flugvélin á hvolfi á golfvellinum

VEÐUR „Vikan öll verður sérlega 
vinda- og úrkomusöm,“ segir 
Teitur Arason hjá Veðurstofu 
Íslands. „Þetta er svona óvenju 
leiðinlegt miðað við júlí.“ 

Veðurstofa gerir ráð fyrir 
óvenju öflugri lægð miðað við 
árstíma á þriðjudag, sem fer yfir 
landið á miðvikudag.

Samkvæmt spá mun fyrripart 
vikunnar vera sterk sunnanátt en 
gert er ráð fyrir að lægðin fari 
til austurs og norðanátt taki yfir 
með rigningu fyrir norðan.  - bá

Óvenjuleiðinleg veðurspá:

Vindasöm vika 
fram undan

UMHVERFISMÁL Alþjóðleg ráð-
stefna um plastúrgang í hafi 
verður haldin á vegum Umhverf-
isstofnunar þann 24. september 
næstkomandi.

Markmið ráðstefnunnar er að 
leggja til aðgerðir sem draga eiga 
úr plastúrgangi í hafinu. Mikill 
kostnaður getur fallið á útgerðar-
fyrirtæki vegna plasts sem flæk-
ist í veiðarfæri og skrúfur skipa. 
Auk þess eru dæmi um að sjávar-
dýr og fuglar gleypi plastið.

Ráðstefnan er styrkt af Nor-
rænu ráðherranefndinni.   - ssb

Alþjóðleg ráðstefna í Hörpu:

Plastdrasl í hafi 
veldur skaða

NÍGERÍA Fjögur þorp í austurhluta 
Nígeríu hafa orðið fyrir árásum 
hóps sem talinn er tengjast Boko 
Haram, herskáum samtökum 
íslamista. 

Óstaðfestar fréttir herma að 
fjörutíu almennir borgarar hafi 
fallið í árásunum og að minnsta 
kosti sex uppreisnarmenn. Það er 
vefur BBC sem greinir frá þessu.

Þorpin fjögur eru nálægt borg-
inni þar sem 200 skólastúlkur 
voru numdar á brott í apríl. Neyð-
arástand ríkir í landinu vegna 
ítrekaðra árása hópsins.  - ssb

Boko Haram enn öfgafyllri:

Réðust á fjögur 
þorp í Nígeríu

SPURNING DAGSINS

Varstu þá búin að syngja 
falskan tón allt þitt líf?
Nei, nei, en hinir tónarnir voru bara 
plat.
Salka Sól Eyfeld er ung og upprennandi söng-
kona. Hún er meðlimur Reykjavíkurdætra 
og söngkona reggíhljómsveitarinnar Amaba 
Dama en hún segist hafa fundið sinn sanna 
tón í reggítónlistinni.
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iPhone 5s 16GB

109.990 kr. stgr.
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LG G3
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LG G2
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Samsung Galaxy S5

119.990 kr. stgr.

7.290 kr. /18 mán.

Samsung Galaxy S4

79.990 kr. stgr.

4.890 kr. /18 mán.

1.000 kr.
notkun eða

500 MB á mán.
 í 6 mán.

fylgir.
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notkun eða
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500 MB á mán.
 í 6 mán.

fylgir.

1.000 kr.
notkun eða

500 MB á mán.
 í 3 mán.

fylgir.
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Hass

FÍKNIEFNAMÁL Gríðarlegur sam-
dráttur hefur verið í haldlögðu 
magni af hassi frá hruni. Á sama 
tíma hefur lögregla lagt hald á 
töluvert meira af grasi og kanna-
bisplöntum. 

Skýringuna 
er ekki að finna 
í því að lögreglu 
gangi verr að 
finna hassið 
heldur hefur 
algjört hrun 
orðið í neyslu á 
efninu. 

Örvar Geir 
Geirsson, 
stjórnarmaður 

í samtökunum RVK Homegrown 
sem berjast fyrir lögleiðingu 
kannabisefna, segir að nánast 
ekkert hass sé lengur á markaðn-
um. 

„Öll framleiðsla á kannabis er 
orðin innlend. Síðan gjaldeyris-
höftin komu á þá hefur verið erf-
itt að koma fjármagni út úr land-
inu til að flytja efnin inn. Allt 
fjármagn fór því í hina áttina, til 
að fjárfesta í búnaði hér innan-
lands til að koma upp ræktun.“ 
Hann segir að þróunina hafi upp-
haflega mátt sjá þegar lampar og 
annar ræktunarbúnaður fór að 
hverfa úr gróðurhúsum.  

Örvar segir jafnframt að tölu-
verður munur sé á neyslu á grasi 
og hassi. „Þetta hefur verið mjög 
ánægjuleg þróun þar sem grasið 
fer betur í fólk en hassið.“

Umræða um lögleiðingu vímu-
efna hefur breyst á síðastliðnum 
árum. Kristján Þór Júlíusson 
heilbrigðisráðherra hefur meðal 
annars gefið það út að hann vilji 
endurskoða refsistefnu í fíkni-
efnamálum. Örvar segir mikla 
ánægju ríkja meðal neytenda 
kannabisefna vegna þessa. „Við 
erum í skýjunum. Þetta virðist 
allt vera á hinni jákvæðustu leið.“

Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins er verðið á 
grammi af grasi 3.500 krónur og 
hefur það staðið í stað um nokk-
urra ára skeið. Sölumenn kanna-
bisefna bjóða jafnan upp á magn-
afslátt af efninu. Örvar bendir á 
að ef tekið sé mið af verðlagsþró-
un og gengisþróun síðustu ára þá 
hafi kannabisefni í raun lækkað 
í verði. 

Friðrik Smári Björgvinsson 
yfirlögregluþjónn segir skýring-
ar á minnkandi hassneyslu vera 
takmarkaðri aðgang að gjaldeyri. 
Hann segir lögreglu þó ekki eiga 
erfiðara með að finna smyglvarn-
ing en heimaræktun. 

„Þetta er alltaf erfitt við að 
eiga en ef viljinn er fyrir hendi 
þá getur fólk annaðhvort flutt 
inn eða framleitt. Síðan er þetta 
bara spurning um vinnu, aðferðir 
og mannskap, hvernig gengur að 
leggja hald á efnin,“ segir Frið-
rik Smári. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hefur heimaræktun ein-
staklinga aukist. Sú framleiðsla 
er ekki hugsuð til sölu á efninu 
heldur einvörðungu einkaneyslu. 
 snaeros@frettabladid.is

Hassið horfið eftir hrun
Hrunið varð til þess að nánast ekkert hass er lengur að finna á íslenskum fíkniefnamarkaði. Dæmi eru um að 
fólk rækti kannabisplöntur til einkanota. Neytendur eru ánægðir með viðhorfsbreytingu gagnvart neyslunni. 

Í BLÁUM SKUGGA  Talsmaður RVK Homegrown segir það engin áhrif hafa á mark-
aðinn þegar stórum verksmiðjum er lokað.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FRIÐRIK SMÁRI 
BJÖRGVINSSON

HALDLAGT MAGN AF HASSI OG KANNABIS 
2007–2013 (KG)

Kannabis

Árið 2008 fundust 200 kg af hassi í húsbíl 
sem kom með Norrænu til Seyðisfjarðar. Sá 
innflutningur útskýrir gríðarlegan kúf á árinu.

  Öll framleiðsla á 
kannabis er orðin innlend. 

Síðan gjaldeyrishöftin 
komu á þá hefur verið 

erfitt að koma fjármagni 
út úr landinu til að flytja 
efnin inn. Allt fjármagn 

fór því í hina áttina, til að 
fjárfesta í búnaði hér 

innanlands til að koma 
upp ræktun. 

Örvar Geir Geirsson,
stjórnarmaður í RVK Homegrown

BJÖRGUN Formlegri leit að Ástu 
Stefánsdóttur, sem hvarf í Bleiks-
árgljúfri um hvítasunnuhelgina, er 
lokið. Björgunarsveitir hafa pakk-
að búnaði sínum saman og munu 
að öllum líkindum ekki koma aftur 
að leitinni. 

Fossinum sem rennur um gljúfr-
ið var veitt um stokk á laugardag 
og við það fundust göng í foss-
inum sem ekki er vitað hve djúp 
eru eða hvar enda. „Svo virðist 
sem það sem fari niður fossinn 
fari niður göngin. Það fóru niður 

tveir sandpokar um síðustu helgi 
og það hefur ekkert sést af þeim,“ 
segir Svanur Sævar Lárusson, sem 
stjórnað hefur leitaraðgerðum í 
Bleiksárgljúfri. 

Hann segist aldrei hafa séð göng 
sem svipar til þeirra sem eru í 
fossinum. „Það er ótrúlegt hvern-
ig náttúran getur skapað hlut-
ina.“ Björgunarsveitarmaður sem 
seig niður að göngunum segist að 
minnsta kosti hafa séð tíu metra 
niður göngin. Hann sá þó ekki 
fyrir endann á þeim og varð ekki 

var við neitt fast í þeim. „Þetta 
vatn hlýtur að koma einhvers stað-
ar í gegn, þó við sjáum ekki í end-
ann á þeim,“ segir Svanur. 

„Þetta eru göng sem við mynd-
um aldrei senda neinn í, þetta er 
það hættulegt.“ Hann segir að 
fossinn sé ekki þess eðlis að nokkr-
um myndi detta í hug að hoppa 
niður. 

Svanur segir að erfitt sé að 
hætta leit og hugur björgunar-
sveitarmanna sé hjá fjölskyldu 
Ástu.  - ssb 

Björgunarsveitarfólk og lögregla lögðu allt kapp á að finna Ástu Stefánsdóttur en án árangurs:

Árangurslausri leit í Bleiksárgljúfri lokið

AÐ STÖRFUM Í GLJÚFRINU  Aðstæður 
voru mjög hættulegar björgunarsveitar-
fólki.  MYND/GUÐBRANDUR ÖRN ARNARSON

GJALDTAKA VIÐ GEYSI  Ríkið fór fram 
á lögbann við innheimtu gjalds á ferða-
mannastaðnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DÓMSMÁL Garðar Eiríksson, tals-
maður landeigendafélags Geysis, 
segir það ósanngjarnt að lagt 
sé lögbann á gjaldtöku félags-
ins, á meðan aðrir landeigend-
ur séu látnir óáreittir. Héraðs-
dómur Suðurlands féllst í apríl á 
lögbannskröfu íslenska ríkisins á 
innheimtu gjalds af ferðamönn-
um við Geysi. 

„Er eignarréttur okkar eitt-
hvað minna virði heldur en ann-
arra?“ spyr Garðar. „Ég tel að 
núna hafi átt sér stað mismunun.“

Hann segir með engu móti 
hægt að spá hverjar lyktir máls-
ins verða og að hann hafi áhyggj-
ur af næsta sumri. - gag

Segir lögbann ósanngjarnt:

Ríkið mismuni 
landeigendum

SLYS Ökumaður bifhjóls sem fór 
út af veginum norðan við Akra-
fjall á laugardag liggur enn 
alvarlega slasaður á gjörgæslu 
Landspítala. 

Slysið átti sér stað rétt  austan 
við bæinn Kjalardal. Að sögn 
lögreglunnar á Akranesi kast-
aðist maðurinn af hjólinu og lenti 
töluvert frá veginum. Hann var 
fluttur á slysadeild Landspítala 
þar sem honum er haldið sofandi 
í öndunarvél.

Tildrög slyssins eru enn ókunn 
og er málið í rannsókn.  - bá

Fór út af vegi við Akrafjall:

Bifhjólamaður 
slasaðist mikið
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FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN 
AÐGANG AÐ 
TÓNLISTINNI Í ÖLLUM 
HERBERGJUM

Sonos er kerfi þráðlausra hátalara og hljómtækja. Það sameinar 
stafræna tónlistarsafnið þitt og útvarpsstöðvar í einu appi sem þú 
getur stjórnað frá hvaða síma eða spjaldtölvu sem er.

21% er fækkun innbrota 
á landinu öllu milli 

áranna 2012 og 2013. 
Innbrot í fyrra voru 1.092 talsins 
og hafa ekki verið færri frá því að 
samræmd skráning hófst.

Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

LÆGÐ Í SUMARFRÍI  og vill auðvitað skoða Ísland! Stekkingur eða allhvass vindur 
næstu daga. Talsverð rigning verður um S- og V-vert landið á morgun en einna mest 
NV-til á miðvikudag. Hiti að 18 stigum á morgun en fer svo kólnandi, einkum N-lands.
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„Auðvitað er betra að 
hlaupa í leðurbuxum 
– ef maður skyldi detta“
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Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka

Íslandsbanki, stoltur stuðningsaðili í 17 ár.
Fylgstu með ævintýrum Skálmaldar 
Facebook.com/marathonmennirnir

Fyrsta skrefið er að skrá sig á marathon.is
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka verður að morgni Menningar nætur þann 
23. ágúst. Í boði verða vegalengdir við allra hæfi auk þess sem hægt er að fara 
heilt maraþon í boðhlaupi. Skráningar eru í fullum gangi á marathon.is.

Á hlaupastyrkur.is getur þú safnað áheitum og látið gott af þér leiða á hlaupum.

Skálmöld er komin í hlaupaskóna
Maraþonmennirnir og þungarokkararnir í Skálmöld 
eru byrjaðir að æfa fyrir sitt fyrsta Reykjavíkurmaraþon.  
Fylgstu með undirbúningi og ævintýrum þessara 
skemmtilegu þungarokkara á Facebook-síðunni 
Maraþonmennirnir og fáðu hlaupaáætlun og fleiri 
gagnlegar upplýsingar í leiðinni.
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1. Hversu gömul er reggíhljómsveitin 
Hjálmar?
2. Hvert á landið stendur til að fl ytja 
Fiskistofu?
3. Í hvaða tveimur hljómsveitum 
syngur söngkonan Salka Sól Eyfeld?

SVÖR

1. Tíu ára 2. Akureyri 3. Amaba Dama og 
Reykjavíkurdætur

ÍRAK, AP Stjórnarherinn í Írak hélt 
í gær áfram stórsókn í átt að borg-
inni Tíkrit sem hófst á laugardag. 
Hart var barist um borgina í gær, 
en í gærkvöldi voru vígamenn 
ISIS-hryðjuverkasamtakanna enn 
við stjórn í borginni.

ISIS tóku Tíkrit þann 11. júní, en 
borgin er fæðingarborg Saddams 
Hussein heitins, einræðisherra 
landsins. Íbúar borgarinnar eru 
flestir súnnítar, eins og vígamenn 
ISIS, og hafa verið óánægðir með 
stjórn Nuris al-Maliki, forsætis-

ráðherra Íraks, sem er sjíti.
Herþyrlur og skriðdrekar tóku 

þátt í sókn stjórnarhersins, en 
bandarískir ráðgjafar tóku þátt 
í að skipuleggja hana. Vígamenn 
ISIS hrundu árás stjórnarhersins 
á laugardag, en harðir bardagar 
stóðu yfir í allan dag í gær.

Qassim al-Moussawi, talsmaður 
hersins, sagði í gær að aðgerðirn-
ar í Tíkrit hefðu verið skipulagð-
ar í nokkrum skrefum, og að þær 
hefðu gengið samkvæmt áætlun.

„Öryggissveitirnar hafa náð á 

sitt vald að mestu þeim svæðum 
sem skilgreind voru í fyrsta stig-
inu, svo við höfum náð árangri,“ 
sagði al-Moussawi. „Nú er bara 
tímaspursmál hvenær við náum 
fullri stjórn á borginni.“

Bandarísk stjórnvöld hafa sent  
til Íraks 180 af þeim 300 hernað-
arráðgjöfum sem tilkynnt hefur 
verið að eigi að senda til landsins. 
Þá hafa bandarískar herþotur og 
ómönnuð flugför verið notuð til að 
fylgjast með ferðum vígamanna 
ISIS á jörðu niðri.  - bj

Hart barist um Tíkrit eftir að íraski stjórnarherinn hóf stórsókn til að ná borginni úr höndum ISIS:

Vígamenn ISIS hrundu árás stjórnarhersins

FAGNA  Íraskir hermenn halda á lofti 
herteknum fána ISIS um 60 kílómetra 
norður af Bagdad.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP 

VIÐSKIPTI Viðskiptavinir nokkurra 
íslenskra fyrirtækja urðu varir 
við það um helgina að gjaldfært 
var á greiðslukort þeirra vegna 
greiðslna sem tókust ekki. 

Um er að ræða greiðslur sem 
framkvæmdar voru á stuttu tíma-
bili síðastliðinn laugardag. Meðal 
annars kom þetta niður á viðskipta-
vinum Atlantsolíu, sem auglýst 
hafði sérstakt tilboð þennan dag.

„Það komu upp truflanir í sam-
skiptum milli aðila sem sjá um 
að þjónusta dælulykil Atlantsolíu 
og annarra sambærilegra aðila,“ 
segir Kristinn Wium, rekstr-
arstjóri hjá fyrirtækinu Point, 
sem veitir þjónustu með posa og 

greiðslusöfnun. Hann segir að enn 
liggi ekki alveg ljóst fyrir hvað 
hafi gerst.

„Þetta var tíu mínútna tímabil 
þar sem truflanir voru í heimilda-
gjöfinni hvað þessa lykla varðar. 
Það er verið vinna í að greina hvað 
kom upp.“

Kristinn getur ekki sagt að 
svo stöddu hvaða fleiri fyrirtæki 
truflunin hafði áhrif á, né hversu 
marga viðskiptavini. 

Hugi Hreiðarsson, markaðs-
stjóri Atlantsolíu, segir að leitast 
verði við að koma til móts við þá 
viðskiptavini sem fengu ekki rétt-
an afslátt vegna truflunarinnar.

  - bá

Notendur dælulykla og greiðslukorta lentu í vandræðum um helgina:

Óvart rukkaðir vegna truflana

TÓKU BENSÍN  Truflunin kom meðal 
annars niður á notendum dælulykils 
Atlantsolíu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNMÁL Öfgaflokkar frá Dan-
mörku og Finnlandi eru meðal 
þeirra sem gengu í mánuðinum 
til liðs við þingflokk Samtaka evr-
ópskra íhaldsmanna og umbóta-
sinna (AECR), samtaka sem Sjálf-
stæðisflokkurinn er meðal annars 
aðili að. 

AECR varð til árið 2009 þegar 
Breski íhaldsflokkurinn sagði 
sig úr Evrópska þjóðarflokknum, 
samtökum hófsamra hægriflokka 
(EPP), vegna ágreinings um völd 
og ítök Evrópusambandsins. Sjálf-
stæðismenn hafa átt aðild að sam-
tökunum frá því í nóvember 2011, 
en þeir áttu áður aðild að EPP.

Í kjölfar kosninga til Evrópu-
þingsins nú síðustu helgina í maí 
gengu til liðs við þingflokk AECR, 
sem kallast ECR, fjórir þingmenn 
Danska þjóðarflokksins og tveir 
þingmenn Finnska flokksins, sem 
áður kallaðist Sannir Finnar.

Þessir flokkar hafa oft verið 
nefndir hægriöfgaflokkar og 
berjast báðir fyrir harðlínustefnu 
í innflytjendamálum. Ummæli 
þingmanna þeirra hafa sætt mik-

illi gagnrýni og þótt bera vott um 
kynþátta- og útlendingahatur.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra og 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 
er einn þriggja varaforseta AECR.

„Það sem sameinar okkur í 
AECR er fyrst og síðast Evrópu-
pólitíkin,“ segir Ragnheiður Elín. 
„Það er ágætis samhljómur með 
stefnuyfirlýsingu AECR og sjálf-
stæðisstefnunni. Þar er lögð 
áhersla á frelsi einstaklingsins, 
viðskiptafrelsi, lága skatta og þess 
háttar, plús að vera ekki hlynnt 
frekari Evrópusamruna. Það er 
þar sem Sjálfstæðisflokkurinn sá 
samleið með þessum samtökum.“ 

Ragnheiður segir að aðild nýrra 
flokka að AECR verði væntanlega 
rædd á stjórnarfundi samtakanna 
í vikunni. Hún segir það alls ekki 
svo að hvaða flokkar sem er geti 
rúmast innan þessara samtaka.

„Flokkarnir þurfa að undirgang-
ast þá stefnu sem samtökin standa 
fyrir,“ segir hún. „Þegar nýir 
flokkar eru teknir inn, þá er þess 
gætt afar vel að það sé ekki um 

neina öfgaflokka að ræða, og engin 
öfgasjónarmið. Við höfum hafnað 
flokkum í gegnum tíðina sem hafa 
sóst eftir aðild vegna slíkra hluta.“

Hún segir að þar sem Ísland 
sé ekki í Evrópusambandinu hafi 
Sjálfstæðisflokkurinn ekkert um 
það að segja hvaða flokkar ganga 
til liðs við þingflokkinn á Evrópu-
þinginu.

„En hvað sem öðru líður, þá er 
ég fulltrúi Sjálfstæðisflokksins og 
Sjálfstæðisflokkurinn hefur sína 
stefnu, sem er skýr og klár og laus 
við allar öfgar í þessum efnum.“ 
 bjarkia@frettabladid.is

Öfgaflokkar í félagi 
með Sjálfstæðisflokki
Sjálfstæðisflokkurinn er aðili að evrópskum samtökum íhaldsmanna. Þingflokkur 
samtakanna á Evrópuþinginu starfar nú með umdeildum þjóðernisflokkum en 
Ragnheiður Elín Árnadóttir segir sjálfstæðismenn engu ráða um samstarfið.

Á EVRÓPU-
ÞINGINU 
 Þingflokkur 
AECR hefur 
mátt sæta 
gagnrýni fyrir 
samstarf sitt 
og þjóðernis-
flokka frá 
Danmörku 
og Finnlandi. 
 NORDICPHOTOS/AFP

  Þegar 
nýir flokkar 

eru teknir 
inn, þá er 

þess gætt afar 
vel að það sé 

ekki um 
neina öfgaflokka að ræða. 

Ragnheiður Elín Árnadóttir,
einn þriggja varaforseta AECR

PAKISTAN, AP Foreldrar sautján 
ára stúlku sem giftist án leyfis 
þeirra myrtu dóttur sína og eig-
inmann hennar á föstudagskvöld 
í Punjab-héraði í austurhluta Pak-
istan.

Muafia Bibi og eiginmaður 
hennar, hinn þrítugi Sajjad 
Ahmed, voru myrt í þorpinu 
Satrah síðastliðinn föstudag. Að 
sögn lögreglu bendir allt til þess 
að foreldrar stúlkunnar, tveir 
frændur hennar og afi hafi ráðist 
að hjónunum og myrt þau. Þau 
voru myrt með kjöthníf. Meintir 
árásarmenn eru nú allir í haldi 
lögreglu.

Asghar Ali, lögreglustjórinn 
á svæðinu, segir að hjónin hafi 
gengið í það heilaga 19. júní og að 
fjölskyldan hafi lokkað þau heim 
með því að segjast sátt við ráða-
haginn.  - bþ

Giftust án samþykkis:

Voru myrt af 
fjölskyldunni

ÚKRAÍNA, AP Petro Porosjenko, 
forseti Úkraínu, freistaði þess 
í gær að ná friðsamlegri lausn 
á átökum við aðskilnaðarsinna 
í austurhéruðum landsins með 
símafundi með Vladimír Pútín 
Rússlandsforseta í gær.

Angela Merkel, kanslari Þýska-
lands, og Francois Hollande, for-
seti Frakklands, tóku einnig þátt 
í símafundinum, sem stóð í tvær 
klukkustundir.

Leiðtogar Evrópusambandsins 
hafa krafið Rússa og aðskilnaðar-
sinna um aðgerðir til að tryggja 
frið í Úkraínu, og hafa hótað 
frekari refsiaðgerðum verði ekki 
brugðist við. 

Í yfirlýsingu frá Hollande um 
fundinn sagði að þar hefðu Rúss-
ar og Úkraínumenn verið hvattir 
til að vinna að því sameiginlega 
að uppfylla skilyrði ESB. - bj

ESB hótar harðari aðgerðum:

Ræddu frið 
á símafundi

VEISTU SVARIÐ?
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NÝJAR
UUMBÚÐIRR

*PLÚS með engifeer- og sítrónnubragði
innniheldur eiinunggis 95 kaloríur.

ORKUMÁL Fráfarandi formaður 
Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarð-
ar (AFE) sakaði forstjóra Lands-
nets um að fara með ósannindi 
þegar hann sagði sveitarfélögin 
hafa dregið lappirnar við að koma 
betri byggðalínu til Eyjafjarðar.

„Það er grátlegt þegar fulltrú-
ar opinberra einokunarfyrirtækja 
láta hafa svona eftir sér,“ sagði 
Oddur Helgi Halldórsson, frá-
farandi formaður AFE og bæjar-
fulltrúi á Akureyri síðastliðna tvo 
áratugi, í ræðu á ársfundi AFE á 
föstudag.

Þetta var síðasta embættisverk 
Odds Helga þar sem hann hætti 
í bæjarstjórn eftir sveitarstjórn-
arkosningarnar í lok maí síðast-
liðins. Í ræðu sinni sagði hann að 
málefni byggðalínunnar hefðu svo 
sannarlega ekki strandað á sveit-
arstjórnum á Eyjafjarðarsvæðinu. 
Fréttablaðið birti í síðustu viku 
frétt um að raforkuflutningar til 
Eyjafjarðar væru í molum. 

Þórður Guðmundsson, forstjóri 
Landsnets, sagði þessi mál vera í 
ákveðinni biðstöðu. Á teikniborð-
inu væri um tólf til fimmtán millj-
arða framkvæmd af þeirra hálfu 
til að styrkja orkuflutninga til 
Eyjafjarðar um nýja Blöndulínu, 
svokallaða Blöndulínu þrjú. Hins 
vegar stæði allt fast í skipulags-
vinnu þeirra sveitarfélaga sem 
línan mun fara í gegnum. Þessu er 
Oddur Helgi ósammála.

„Eitt verð ég að koma inn á og 
mótmæla, það er umfjöllun í fjöl-
miðlum um orkuleysi fjarðarins, 
þar sem Landsnet kennir sveitar-
félögunum um. Ég segi hreint út 
að það er ekki satt að það sé okkur 
sveitarfélögunum að kenna. Sveit-
arfélögin á svæðinu hafa allan tím-
ann verið áfram um það að aðstoða 
landsnet við að leggja þessar 

línur,“ sagði Oddur í ræðu sinni.
Hann sagði Landsnet ekki hafa 

léð máls á samstarfi við sveitarfé-
lögin um lausnir, heldur hafi barið 
höfðinu við steininn og viljað gera 
þetta algerlega eftir sínu höfði.

„Ég fullyrði, til dæmis hvað 
viðkemur Akureyrarbæ, að ekki 
hefur strandað á okkur að finna 
leið fyrir þá fyrir jarðstreng í 
gegnum bæjarlandið. Það er grát-
legt þegar fulltrúar opinberra ein-
okunarfyrirtækja láta hafa svona 
eftir sér.“

 sveinn@frettabladid.is

Sakar forsvarsmann 
Landsnets um lygar
Fráfarandi formaður Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar fór hörðum orðum um 
ummæli forstjóra Landsnets um að sveitarfélög hefðu dregið lappirnar. „Sveitar-
félög hafa allan tímann verið áfram um að aðstoða Landsnet við að leggja línur.“

BYGGÐALÍNA 
 Raforkuflutning-
ar til Eyjafjarðar 
eru í molum og 
úrbóta er þörf.

NORÐUR-KÓREA, AP Stjórnvöld í 
Norður-Kóreu skutu á loft tveimur 
skammdrægum eldflaugum í gær. 
Eldflaugarnar höfnuðu í hafinu 
austur af landinu. Stjórnvöld sögðu 
í síðustu viku að þróun á nýrri gerð 
eldflauga væri lokið.

Heimildarmaður AP-fréttastof-
unnar innan hers Suður-Kóreu 
segir að svo virðist sem flugskeytin 
hafi verið skammdræg Scud-flug-
skeyti, sem voru hönnuð í Sovét-
ríkjunum á tímum kalda stríðsins.

Stjórnvöld í Norður-Kóreu nota 

gjarnan heræfingar til að senda 
alþjóðasamfélaginu skilaboð. 
Stjórnmálaskýrendur hafa því sett 
eldflaugaskotin í gær í samhengi 
við gagnrýni stjórnvalda í Norð-
ur-Kóreu á meintar æfingar stór-
skotaliðs hers Suður-Kóreu nærri 
eyjaklasa sem ríkin deila um á haf-
svæðinu austur af Kóreuskaga.

Aðrir hafa bent á að í vikunni 
muni Xi Jinping, forseti Kína eina 
eiginlega bandamanns Norður-Kór-
eu, eiga fund með Park Geun-hye, 
forseta Suður-Kóreu.  - bj

Stjórnvöld í Norður-Kóreu sendu alþjóðasamfélaginu kunnugleg skilaboð:

Skutu tveimur eldflaugum á loft

SKOT  Maður fylgist með sjónvarps-
útsendingu frá eldflaugarskotinu í Seúl, 
höfuðborg Suður-Kóreu.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

  Sveitar-
félögin á 

svæðinu hafa 
allan tímann 

verið áfram 
um það að 

aðstoða 
Landsnet við að leggja 

þessar línur. 
Oddur Helgi Halldórsson,
fráfarandi formaður AFE

BYGGING HRUNDI  Mikil eftirspurn er eftir húsnæði á 
Indlandi og freistast verktakar oft til að brjóta byggingar-
reglugerðir til að græða meira.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

INDLAND, AP Að minnsta kosti 22 eru látnir eftir að 
tvær stórar byggingar hrundu á Indlandi á laugardag. 
Tugir eru taldir fastir í rústunum. Fimm stjórnendur 
verktakafyrirtækis sem reisti aðra bygginguna voru 
handteknir.

Björgunarmenn notuðu logsuðutæki og skóflur til 
að reyna að bjarga fólki úr rústunum. Talið er að það 
geti tekið einhverja daga til viðbótar að ná öllum úr 
rústunum og því líklegt að tala látinna muni hækka á 
næstu dögum.

Talið er að nærri 90 verkamenn hafi verið í kjallara 
annarrar byggingarinnar. Þeir voru að sækja laun sín 
á laugardag þegar ellefu hæða byggingin hrundi til 
grunna. Ástæður þess að hún hrundi eru ekki ljósar. 
Á fjórða tug manna höfðu í gær verið grafnir út úr 
rústunum. Fjórir voru þegar látnir og sjö til viðbótar 
létust af meiðslum sínum eftir komuna á spítala.

Fjögurra hæða bygging hrundi fyrr um daginn, og 
létust ellefu í því slysi, auk þess sem einn er alvarlega 
slasaður.  - bj

Óttast er að tugir séu fastir í rústum tveggja húsa sem hrundu á Indlandi:

Fimm handteknir og 22 látnir
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NATURE’S REST 

SUMAR
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DÚNKODDI 

ÚTSÖLUVERÐ:  
3.430
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30%

MONTARIO MON

SUMAR
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79.900 
FULLT VERÐ 99.900
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KRÓNA AFSL.
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tjaldaðu
ekki til einnar nætur

High Peak Como

37.990 / 44.990 KR.
4 og 6 manna traust
fjölskyldutjald

High Peak ancona

59.990 KR.
5 manna þægilegt
fjölskyldutjald

High Peak cave

26.990 KR.
2 manna þægilegt
göngutjald

The north face talus 3

64.990 KR.
3 manna létt og rúmgott
göngutjald

Frábært úrval af tjöldum í glæsibæ 

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

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Skrúfur og festivörur
í Múrbúðinni

Rifflur
sem skera
viðinn

Ruspert ceramic
húðun þolir meira
en 2000 tíma
saltupplausn

Torx

Týpa 17 oddur
auðveldar skrúfun!

„Torque” rifflur
minnka viðnám
og hreinsa gatið!

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

   A4     A2     Rafgalv     Ruspert     Gipsskrúfur    Kopar

Mikið úrval af skrúfum og festingavörumð úrval af skrúf

Ruspert skrúfan sem iðnaðarmenn velja.

Pakki af þessum
Ruspert skrúfum
4,5x50 200 stk
kostar kr. 1.095

DÓMSMÁL Allir  héraðsdómstólar 
landsins nema Héraðsdómur 
Reykjavíkur geyma framlögð rann-
sóknargögn í málum er snerta hús-
leit eða hleranir. Þetta kemur fram 
í svörum við fyrirspurnum Frétta-
blaðsins til héraðsdómstóla landsins 
sem og svörum dómstólanna við fyr-
irspurnum lögfræðinga Samherja. 

Samkvæmt lögum um sakamál 
ber dómstólum að geyma fram-
lögð gögn, en dómstjóri Héraðs-
dóms Reykjavíkur segir vafa ríkja 
um gögn sem lögð séu fram á rann-
sóknarstigi. Ingveldur Einarsdótt-
ir, héraðsdómari við Héraðsdóm 
Reykjavíkur, hefur verið kærð 
meðal annars vegna þess að máls-
skjöl og fylgigögn við úrskurð um 
húsleitarheimild hjá Samherja árið 
2012 finnast ekki hjá Héraðsdómi 
Reykjavíkur.

Í 15. grein sakamálalaga segir: 
„Skjöl, sem eru lögð fram í dómi, 
skulu vera í frumriti séu þau tiltæk. 
Þau skulu merkt í áframhaldandi 
töluröð og vottuð um framlagn-
ingu.“ Í annarri málsgrein sömu 
lagagreinar segir: „Framlögð skjöl 
skulu varðveitt í skjalasafni hlutað-
eigandi dómstóls þar til þau verða 
afhent Þjóðskjalasafni.“

Sigurður Líndal lagaprófessor 
segir dómstóla verða að haga vinnu 
sinni þannig að þeir vinni eins á 
öllu landinu. Það sé ekki æskilegt 
ef vinnulag um geymslu gagna sé 
mismunandi eftir umdæmum hér-
aðsdómstóla.

Ingimundur Einarsson, dóm-
stjóri Héraðsdóms Reykjavíkur, 
tekur undir að óheppilegt sé að 
menn viðhafi ekki sömu vinnu-
brögð í öllum héraðsdómstólum 
landsins, en segir Héraðsdóm 
Reykjavíkur fara að lögum.

„Þetta hefur alla tíð verið gert 
með þessum hætti,“ segir Ingi-
mundur. Hann segir vafa leika 
á hvort dómstólnum sé skylt að 
geyma gögn sem eru lögð fram 
þegar óskað er eftir heimild til hús-
leitar eða símahlerunar.

„Málið hefur ekki verið höfð-
að, þarna er verið að óska eftir 
úrskurði á rannsóknarstigi, en það 
er ekki verið að höfða málið með 
þessu,“ segir Ingimundur.

Hann segir að í þessu líti dóm-
stóllinn til 103. greinar sakamála-
laga, þar sem fjallað er um fram-
gang rannsóknarmála fyrir dómi. 
Þar segir að lögreglustjóri eða 
ákæruvaldið skuli leggja skriflega 
og rökstudda kröfu um atbeina 
dómara fyrir dómstólinn. Þeirri 

kröfu eiga að fylgja þau gögn sem 
hún styðst við. Þar er ekkert tekið 
fram um hvort dómstóllinn skuli 
geyma gögn eða ekki.

Skúli Magnússon, formaður 
Dómarafélags Íslands, hefur tjáð 
sig um málavöxtu á þann hátt að 
eðlilegt sé að rannsóknargögn 
séu ekki geymd. Hann skrifar á 
Facebook-síðu sína: „Rannsóknar-
gögn „liggja þannig frammi“ þegar 
mál er tekið fyrir en eru ekki „lögð 
fram“ þannig að þau verði að dóm-
skjölum og varðveitt hjá viðkom-
andi dómstól. Þess er því ekki að 
vænta (eðlilega) að rannsóknar-
gögn sé að finna í skjalasafni hér-
aðsdóms.“ 

Þetta virðist stangast á við 
ákvæði 15. greinar sakamálalaga, 
sem dómstólar eiga að fara eftir. 

„Það er mikill munur á því að 
rannsóknargögn séu lögð fram 
sem skjöl í málum eða hvort rann-
sóknargögn liggi frammi þannig að 
dómari geti glöggvað sig á mála-
vöxtum til að úrskurða um heimild 
til hlustunar eða húsleitar. Rann-
sóknargögn eru afar viðkvæm. 

Einnig þyrfti að hugsa þessi mál 
alveg upp á nýtt ef þyrfti að geyma 
öll gögn hjá dómstólnum,“ segir 
Skúli í samtali við Fréttablaðið. 

„Það er rétt að öll skjöl sem lögð 
eru fram í málinu eru geymd og 
eiga að vera geymd samkvæmt 
lögum.“  sveinn@frettabladid.is

 brjann@frettabladid.is

Óljóst hvort dómar 
eigi að geyma gögn
Dómstólar landsins viðhafa ekki sama verklag í hlerunar- og húsleitarmálum. Allir 
aðrir dómstólar en Héraðsdómur Reykjavíkur geyma öll gögn. Dómstjóri Héraðs-
dóms Reykjavíkur segir vafa leika á hvernig túlka skuli lögin en segist fara að lögum.

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR  Héraðsdómurinn er sá eini á landinu þar sem 
skjöl eru ekki geymd í úrskurðum um hlustun og húsleit. 

Sigurður Líndal lagaprófessor telur lagabókstafinn 
hvað varðar geymslu rannsóknargagna nokkuð skýran. 
Lögin kveða á um að leggja skuli fram gögn í málum 
um rannsóknarúrskurði og gögnin eigi að vera geymd 
hjá héraðsdómi þar til þau fara til Þjóðskjalasafns. 
Þegar hann er spurður út í muninn á því að gögn „liggi 
frammi“ og að gögn séu „lögð fram“ er fátt um svör. 
„Ég játa það að ég skil þetta eiginlega ekki. Þetta þarf 
líklega að senda í guðfræðideildina, þeir eru fræðingar 

í því að reyna að skilja það sem er óskiljanlegt,“ segir Sigurður.

„Lögin eru nokkuð skýr“

  Það er 
mikill munur 

á því að 
rannsóknar-

gögn séu lögð 
fram sem 

skjöl í málum 
eða hvort rannsóknargögn 

liggi frammi þannig að 
dómari geti glöggvað sig á 

málavöxtum til að úr-
skurða um heimild til 

hlustunar eða húsleitar.  
Skúli Magnússon,

formaður Dómarafélags Íslands

HLÍFÐARBÚNAÐUR  Meðlimur samtakanna Læknar án landamæra setur á sig 
hlífðargleraugu áður en hann sinnir sjúklingum sem eru í einangrun.  NORDICPHOTOS/AFP

SÍERRA LEÓNE, AP Ebóla-faraldurinn sem geisar í þremur löndum í 
Vestur-Afríku er orðinn stjórnlaus, að sögn samtakanna Læknar án 
landamæra. Alls hefur verið staðfest að 599 hafa smitast af vírusnum 
og 338 hafa látist í Líberíu, Gíneu og Síerra-Leóne. Þetta er versti 
ebóla-faraldurinn sem vitað er af. 

Engin lækning er til við ebóla-vírusnum. Hann veldur innvort-
is blæðingum og líffærabilun. Vírusinn smitast milli manna meðal 
annars í jarðarförum þeirra sem hafa látist af hans völdum. Rúmlega 
helmingur þeirra sem smitast af ebóla-vírusnum deyr.  - bj

Nærri 600 smitast af ebóla-vírusnum í þremur Afríkuríkjum:

Ebóla-faraldurinn stjórnlaus
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HRÍSEY Á fundi bæjarráðs Akureyrar síðastlið-
inn fimmtudag var samþykkt samkomulag við 
K&G fiskverkun í Sandgerði um forkaupsrétt á 
aflaheimildum í Hrísey. Forsaga málsins er sú 
að K&G fiskverkun keypti allar eignir fyrir-
tækisins Hvamms í Hrísey í maí síðastliðnum. 
Í febrúar sagði Hvammur upp öllum starfs-
mönnum sínum og áformaði að loka vinnslu 
sinni í eynni. Fimmtán starfsmenn unnu hjá 
fyrirtækinu og hefði þetta þýtt mikla blóðtöku í 
atvinnulífinu í eynni. 

Inga Þöll Þórgnýsdóttir, bæjarlögmaður 
Akureyrarkaupstaðar, segir að þetta sam-
komulag sé góð niðurstaða fyrir sveitarfélagið. 

„Samkomulagið snýr að því að ef K&G ákveður 
að selja aflaheimildir sínar í eynni eða flytja 
þær annað hefur Akureyrarkaupstaður for-
kaupsrétt á aflaheimildunum.“ 

Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á 
Akureyri, telur meginmarkmiðið vera að efla 
byggð í eynni og að þetta hafi verið eitt skref í 
þeirri vegferð.

„Þetta samkomulag er þannig að við tryggj-
um okkur forkaupsréttinn. Ákveðin umræða 
fór af stað í þjóðfélaginu eftir hagræðingar-
aðgerðir Vísis í Grindavík og við vildum vera 
viss um að þetta myndi ekki henda í Hrísey,“ 
segir Eiríkur Björn.  - sa   

Samkomulag hefur náðst milli Akureyrarbæjar og K&G fiskverkunar um forkaupsrétt á kvóta í Hrísey:  

„Markmiðið að styrkja byggðina í Hrísey“

HRÍSEY  Akureyrarbær hefur tryggt sér forkaupsrétt á 
aflaheimildum í eynni. MYND/ANNA TRYGGVADÓTTIR

HELLUHRAUN  Þykkan, svartan reyk 
lagði yfir nágrennið. FRÉTTABLAÐIÐ/HG

BRUNI Eldur kviknaði í ruslahaug 
við Helluhraun í Hafnarfirði á 
þriðja tímanum á laugardag. Lið 
frá tveimur slökkvistöðvum voru 
kölluð út og rúman hálftíma tók 
að ráða niðurlögum eldsins.

Slökkviliðið girti svæðið af 
og gerði ráðstafanir líkt og um 
sprengihættu væri að ræða.

„Við vildum umgangast eldinn 
af mikilli varúð, því þegar það 
er eldur í svona haug veit maður 
aldrei hvað leynist í honum,“ 
segir Ólafur Ingi Grettisson, 
innivarðstjóri Slökkviliðsins á 
höfuðborgarsvæðinu.  - kak

Slökkvilið kallað út:

Eldur kom upp 
í ruslahaug

SÝRLAND, AP Rúmlega 7.000 
manns, aðallega uppreisnarmenn 
sem berjast gegn stjórn Bashars 
al-Assad Sýrlandsforseta, hafa 
fallið í átökum milli uppreisnar-
hópa í norðurhluta Sýrlands á 
þessu ári.

Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá breskum mannréttindasam-
tökum sem starfa á svæðinu.

Frá því í janúar hafa samtökin 
skráð nöfn þeirra sem hafa fallið 
í átökum milli uppreisnarmanna 
sem eru annars vegar tengdir al-
Kaída og hins vegar uppreisnar-
manna í samtökunum Íslamskt 
ríki í Írak og Austurlöndum nær, 
ISIS. 

Nöfnin eru nú orðin 5.641 tals-
ins. Nöfn um 1.200 til viðbótar 
hafa ekki verið staðfest. Þá hafa 
650 óbreyttir borgarar látið lífið.
 - bþ

Uppreisnarmenn berjast:

Um 7.000 látnir 
frá því í janúar

ÍSLENSKT VEGABRÉF  Íslendingar geta 
ferðast til 165 landa án áritunar.
  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SAMGÖNGUR Íslensk vegabréf 
koma handhöfum sínum til 165 
landa án þess að þeir þurfi sér-
staka vegabréfsáritun. Aðeins 24 
lönd gefa út „öflugra“ vegabréf 
að þessu leyti, samkvæmt nýleg-
um lista tímaritsins Good.

Í efsta sæti listans tróna 
Svíþjóð, Finnland og Bretland. 
Handhafar vegabréfa frá þessum 
löndum geta ferðast til 173 
annarra landa án áritunar. 

Vegabréf frá Afganistan verma 
neðsta sæti listans en aðeins 28 
lönd hleypa handhöfum slíkra 
vegabréfa inn án áritunar.  - bá

Áritun óþörf í 165 löndum:

Íslensk vegabréf 
þau 25. bestu
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Er það rétt sem forsætisráðherrann sagði 
í hátíðarræðu sinni 17. júní að framfarirn-
ar sem orðið hafa í landinu á undanförn-
um áratugum hafi ekki nýst landinu öllu? 
Er það mælikvarði á hvernig framfarirnar 
hafa nýst að nú býr hlutfallslega færra fólk 
í hinum dreifðari byggðum en gerði við lýð-
veldistökuna?

Ég held að svarið við báðum spurning-
unum sé nei. Það kom reyndar fram í máli 
ráðherrans að það er ekki séríslenskt 
fyrirbrigði að fólk flytjist í þéttbýli. Úr 
sveitum í þorp eða bæi og frá þorpum og 
bæjum á stærri þéttbýlissvæði. 

Enn má spyrja og nú hvort það sé sér-
stakt hlutverk stjórnmálanna að sporna 
við þessari þróun? Svarið við því er líka 
nei. Auðvitað er það hlutverk stjórnmál-
anna að stuðla að því að fólk hafi það sem 
best og geti lifað sem auðugustu lífi hvar 
sem það kýs að búa. En það er ekki hlut-
verk stjórnmálanna að berjast gegn þró-
uninni. 

Auðvitað hafa orðið gífurlegar fram-
farir um allt land. Það er óskynsamlegt að 
gefa annað í skyn. Samt sem áður getur 
verið full þörf á að styrkja innviði, sam-
göngur og fjarskipti til að nefna augljós 
verkefni.

Ég hef minni áhyggjur af landsbyggð-

inni en því að 12.000 börn á Íslandi búi 
eða eigi á hættu að búa við fátækt, eins og 
fram kom í skýrslu sem birt var í apríl. 
Þessar áhyggjur dvína ekki þegar hugsað 
er til þess að landsbyggðin á öflugan her 
þingmanna sem heldur hag hennar á lofti. 
Börnin hafa hins vegar ekki atkvæðisrétt. 
– Kannski er rétt að rifja upp að 7.000 
manns búa á Vestfjörðum.

Með fjárlögum samþykkti Alþingi að 
barnabætur yrðu 10,2 milljarðar á árinu. 
Reglur um úthlutun gefa tilefni til að 
ætla að afgangur verði og að tugir millj-
óna renni aftur í ríkissjóð. Eitt af síðustu 
verkum þingsins var að fella tillögu sem 
hefði tryggt að öll fjárhæðin rynni til 
barnafjölskyldna. Nú hyggst ríksstjórnin 
eyða umtalsverðum fjármunum í hreppa-
flutninga frá Hafnarfirði til Akureyrar. 
– Stundum skilur kona ekki forgangsröð-
unina.

Um forgangsröðun

 fyrir börn í Suður-Súdan

Neyðarákall

Hundruð þúsunda barna búa við 
sára neyð og hungur í Suður-Súdan. 

Þau þurfa hjálp – núna!

Súdan

Eþíópía

Mið-Afríku-
lýðveldið

Suður-Súdan

Sendu sms-ið 
BARN í númerið 1900 
og gefðu 1.900 krónur

➜ Nú hyggst ríksstjórnin eyða 
umtalsverðum fjármunum í 
hreppafl utninga frá Hafnarfi rði til 
Akureyrar. – Stundum skilur kona 
ekki forgangsröðunina.

STJÓRNMÁL

Valgerður 
Bjarnadóttir
 þingmaður 
Samfylkingarinnar

Þ
að er gott fyrir grunnskólana í Reykjavík, nemendurna 
og foreldra þeirra að úrskurðarnefnd upplýsinga-
mála skyldi skikka borgina til að birta niðurstöður um 
frammistöðu einstakra grunnskóla í PISA-könnuninni 
svokölluðu. Það er alþjóðleg könnun sem mælir frammi-

stöðu tíundu bekkinga í ýmsum grunnþáttum þeirrar þekkingar 
sem fólk á að hafa á valdi sínu í lok grunnskóla.

Borgarstjórnarmeirihlutinn 
hafði fyrir kosningar hafnað 
kröfum sjálfstæðismanna í 
borgarstjórn og margra for-
eldra um að niðurstöðurnar 
yrðu birtar. Úrskurðarnefndin 
var hins vegar ósammála þeirri 
skoðun borgarstjórnarmeirihlut-

ans að niðurstöðurnar væru vinnuplagg, bara fyrir sérfræðinga 
og fagfólk borgarinnar til að rýna. Foreldrar og allur almenning-
ur fá nú aðgang að upplýsingum um það hvernig einstakir skólar í 
Reykjavík standa.

Hitt er svo annað mál, að það segir okkur ekki mikið hvaða 
skóli kom verst út úr könnuninni og hver bezt. Undanfarna daga 
hefur mest verið gert úr því í fréttum að Fellaskóli hafi komið 
verst út í könnuninni. Það kom ekki á óvart; í skólahverfi þess 
skóla er hæsta hlutfall innflytjenda í borginni og mikið af fólki 
með lágar tekjur og litla menntun. Þess vegna var niðurstaðan 
fyrirséð. Um leið er þó ekki bara hægt að útskýra burt slaka 
niðurstöðu í PISA-könnuninni með því að íbúasamsetningin í 
hverfinu sé svona eða hinsegin.

Nú þegar foreldrar í Reykjavík hafa fengið niðurstöðurnar í 
hendur, eiga þeir að spyrja skóla barnanna og borgarkerfið spurn-
inga á borð við þessar: Hvernig kemur skólinn út í samanburði við 
síðustu PISA-könnun? Miðar í rétta átt eða er árangurinn niður á 
við? Hvernig kemur skólinn út í samanburði við skóla í hverfum 
þar sem dreifing íbúanna eftir tekjum, menntun og uppruna er 
svipuð og í mínu hverfi? Hvernig er samanburðurinn í alþjóðlegu 
samhengi? Eru niðurstöðurnar í samræmi við útkomu úr sam-
ræmdum prófum? Hvað gera skólarnir sem koma bezt út öðruvísi 
en skólar sem koma ekki eins vel út? Telja skólastjórnendur að 
þeir geti bætt eitthvað? Hvað getum við sem foreldrar gert öðru-
vísi til að styðja betur við börnin heima fyrir?

PISA-niðurstöðurnar snúast þannig ekki um einhverja óheil-
brigða og neikvæða samkeppni milli skóla, eins og sumir hafa 
haldið fram. Þær eiga að nýtast til að bæta skólastarfið, rýna hvað 
er vel gert og hvað síður og fyrst og fremst hvað er hægt að gera 
til að bæta árangur skólanna.

Eftir að pólitíska kerfið hafði ákveðið að þessar niðurstöður 
væru bezt geymdar sem leyndarmál sem eingöngu lítill hópur fag-
fólks hefði aðgang að, kærði framtakssamt foreldri ákvörðunina 
og fékk niðurstöðurnar fram í dagsljósið. Nú ætti borgin ekki að 
bíða eftir næsta kærumáli, heldur þvert á móti gera opinberar og 
aðgengilegar allar mögulegar upplýsingar um frammistöðu skól-
anna í Reykjavík, sem liggja fyrir en eru ekki á almennu vitorði 
foreldra. Þannig er valdajafnvæginu á milli foreldra og kerfisins 
vissulega raskað; í upplýsingunum felst vald, sem foreldrar fá nú í 
auknum mæli. En það er samt ekki slæmt fyrir kerfið. Það eykur 
aðhaldið og er gott fyrir hið opinbera skólakerfi.

Borginni gert að birta niðurstöður PISA-könnunar:

Aðhald í krafti 
upplýsinga

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Fljótt flýgur Fiskistofa
Sigurður Ingi Jóhannsson, atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðherra, stimplaði sig 
rækilega inn í umræðuna fyrir helgi 
þegar hann mætti á kontórinn hjá 
Fiskistofu og tilkynnti öllum að búll-
unni yrði svo gott sem lokað. Nú hefur 
komið á daginn að lögfróðir menn telja 
ákvörðunina ólögmæta. Ráðherra 
hefði mátt segja sér það 
sjálfur enda er það fólki í fersku 
minni þegar dómur féll gegn 
ríkinu þegar Landmælingar 
Íslands voru fluttar með 
sambærilegum hætti. 
Það er raunar alveg 
með ólíkindum að 
engar viðvörunarbjöllur 
hafi farið í gang hjá 
starfsmönnum ráðu-
neytisins, aðstoðar-

mönnum og ráðherrum í ríkisstjórn 
áður en ákvörðunin var tekin. 

Ekki benda á mig
Það eru fleiri fréttir úr atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu. Það hefur 
komið upp úr dúrnum að nær allt 
íslenskt grænmeti hefur síðastliðin 
tólf ár verið merkt vottun sem ekkert 
eftirlit hefur verið með. Svo virðist 
sem ráðuneytið sjálft hafi gleymt 
að fylgja eigin reglugerð eftir. 
Sigurður Ingi furðar sig á því að 

kartöflubændurnir hafi 
notað vottunina í öll 
þess ár þrátt fyrir eftir-
litsleysið en gleymir 
ábyrgð ráðu-
neytisins í þeim 
efnum. Er það 
ekki ráðuneyti 

landbúnaðar sem á að sjá til þess að 
bændur geri hlutina almennilega?

Í hópi öfgaflokka
Sjálfstæðisflokkurinn hefur fengið 
heldur óskemmtilega félaga til 
liðs við sig í Samtökum evrópskra 
íhaldsmanna. Finnski flokkurinn 
hefur sótt um aðild að samtökunum 
sem Ragnheiður Elín Árnadóttir 

iðnaðarráðherra er varaforseti að. 
Finnski flokkurinn hefur meðal 

annars lagt til að þeir útlendingar 
sem búi í Finnlandi beri merki 
á erminni svo unnt sé að 
þekkja þá. Spurning hvort 
Ragnheiði takist að standa 
í vegi fyrir rasistunum sem 
nú banka og vilja komast 
inn.
  snaeros@frettabladid.is 
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Hér á landi er viss tilhneiging 
til að lifa sig inn í hlutskipti 
eða hugmynd án þess að veru-
leikinn sé endilega alltaf hafð-
ur með í ráðum. Sama þjóð og 
taldi ekki eftir sér að áminna 
fjölmenningarsamfélög Evr-
ópu strengilega um að sýna 
enga fordóma lét skömmu 
síðar borgarstjórnarkosningar 
snúast um hugsanleg vanda-
mál kringum órisna mosku 
sem að dómi fjölda manns – 
fordómi – myndi leiða til nauð-
ungarhjónabanda í stórum stíl 
og jafnvel innleiðingu sjaría-
laga hér á landi. 

Og nú er okkur ætlað að 
trúa því að Akureyri sé jaðar-
byggð, sem þurfi sárlega á því 
að halda að fólk sé flutt þang-
að nauðungarflutningum enda 
sé það stórfellt hagsmunamál 
svonefndrar „landsbyggðar“ 
að fólki sé gert að búa utan 
Reykjavíkur. 

„Landsbyggðin“?
Eru það hagsmunir fólks á 
Flateyri að Fiskistofa starfi á 
Akureyri fremur en í Reykja-
vík? Breytir það einhverju 
fyrir fólk á Höfn í Hornafirði? 
Líta íbúar í Vík í Mýrdal á 
Akureyri sem sína höfuðborg? 
Eru Akureyri og Hellisandur 
einhvers konar eining sem 
standi andspænis Reykjavík? 
Eða eiga kannski Akureyri og 
Stykkishólmur það eitt sam-
eiginlegt að vera ekki Reykja-
vík? Er það nóg? 

Hver er þessi „lands-
byggð“? Allt sem er ekki 
Reykjavík?  Íslendingabyggðir 

utan Reykjavíkur? Eru þá 
Kaupmannahöfn og Winni-
peg „landsbyggðin“? Og ef við 
höldum okkur við þessa eyju: 
hvar drögum við mörkin? Er 
Álftanes „landsbyggðin“? 
Kópavogur? Skútuvogur? 
Grensásvegur?

Síðast þegar ég gáði var 
Akureyri blómlegt bæjar-
félag og Akureyringar stoltir 
og harðmæltir, myndarlegt 
fólk upp til hópa, duglegir 
að þvo bílana sína og klippa 
hekkin; vinnusamt og vandað 
fólk sem ekki þarf á neinni 
ölmusu að halda, og allra síst 
því að fólk sé neytt til þess að 
flytja þangað frá Reykjavík. 
Það hlýtur að vera óskemmti-
legt að fá nágranna sem látinn 
hefur verið flytja í götuna til 
manns. Á Akureyri eru ágætir 
innviðir og haldi þeir áfram 
að reka sitt góða leikfélag, 
rækta kórana sína fínu, hlúa 
að þeirri merkilegu myndlist-
arhefð sem bærinn á – gæti 
þeir þess að eiga góða skóla, 
góða heilbrigðisþjónustu, 
skemmtilegt íþróttastarf og 
fallegan miðbæ – rækti þeir 
sem sagt garðinn sinn á öllum 
sviðum – þá dafnar bærinn 
því að það er alveg rétt sem 
Sigmundur Davíð segir, að það 
er gott að búa á Akureyri og 
Norðurlandi yfirleitt. En fólk 
verður að fá að fara þangað 
á eigin forsendum – eða að 
minnsta kosti öðrum forsend-
um en þeirri að afla honum 
atkvæða í bænum.

Sjálfur er Sigmundur Davíð 
aðkomumaður að sunnan. Og 
vill nú vera velgjörðarmaður 
að sunnan. Hann sáldrar silfr-
inu úr opinberum sjóðum í 
þetta kjördæmi og hyggst nú 
skikka sjötíu manna vinnustað 
til að flytja norður, með manni 
og mús: Ykkur mun víst líða 
vel á Akureyri, segir hann 
eins og hann ráði því eitthvað 
hvernig fólki líður einhvers 

staðar. Hvert er umboð hans? 
Hann er með rúm tuttugu og 
fjögur prósent atkvæða í síð-
ustu alþingiskosningum á bak 
við sig; samkvæmt könnunum 
nýtur flokkur hans um þessar 
mundir stuðnings um tólf pró-
senta landsmanna.

Pólaríseringin
Auðvitað er borgarlífið í 
Reykjavík um sumt ólíkt því 
sem gerist annars staðar á 
landinu. En við skulum heldur 
ekki lifa okkur of mikið inn í 
þann mun, eins og manni virð-
ist vera tilhneiging til að gera 
um þessar mundir. Reykja-
vík er ekki heimsborg heldur 
safn þorpa. Flestir Reykvík-
ingar hafa tengsl við aðra 
staði á landinu. Reykjavík á 
sitt frjálsræði þar sem börnin 
mega ólmast úti og sín skíða-
svæði, sína hestamennsku 
og sínar bensínstöðvar, rétt 
eins og aðrir bæir; hún á sitt 
fásinni og sína einsemd rétt 
eins og aðrir bæir; sitt skíta-
veður og sinn gráma; sínar 
bílskúrshljómsveitir og sitt 
bryggjudorg, rétt eins og 
aðrir bæir. Það er vissulega 
fleira fólk í Reykjavík en í 
öðrum bæjum en á góðviðris-
degi er samt meiri borgar-
bragur á göngugötunni á 
Akureyri en í Austurstræti.

Ef við höfum á annað borð 
áhuga á að halda saman 
íslensku ríki þar sem búi eitt-
hvert mengi sem kenna má við 
íslenska þjóð er þessi póla-
væðing varasöm. Hún hentar 
óprúttnum pólitíkusum sem 
vilja láta sem svo að þeir gæti 
hagsmuna síns kjördæmis af 
harðfylgi, með því að veita 
þangað opinberu fé. En þeir 
leiðrétta ekki það sem skiptir 
máli. Aðförin að lífsafkomu 
fólks í dreifðum byggðum 
landsins er ekki fólgin í því að 
opinberar stofnanir séu stað-
settar í höfuðborginni þar 

sem stjórnsýslan er, heldur 
hinu að sjávarbyggðirnar hafa 
sumar hverjar misst réttinn 
til þess að sækja lífsbjörgina 
sem er að finna í hafinu allt í 
kring. Það er stóra málið fyrir 
„landsbyggðina“, ekki hitt að 
láta velgjörðarmenn mylgra í 
sig smáræði samkvæmt smá-
skammtalækningum stjórnar-
flokkanna, sem styðja með 
ráðum og dáð það fyrirkomu-
lag að óveiddur fiskurinn í 
sjónum sé í eigu örfárra kvóta-
fursta sem fá að ráðskast að 
vild með fjöregg byggðanna.

Þeim hentar að benda á 
Reykjavík sem keppinaut 
„landsbyggðarinnar“ en við 
eigum ekki að hlusta á þetta 
latteþvaður í þeim. Það var 
vel til fundið að fá karlakór-
inn Heimi til að syngja á 17. 
júní – ekki af því að þar með 
væri Reykjavík hernumin  
heldur af því að hann er part-
ur af reykvískri menningu, 
rétt eins og graffið og rappið 
úr Vesturbænum í Reykjavík 
og Breiðholtinu er partur af 
skagfirskri menningu. Akur-
eyri er ekki „landsbyggðin“, 
alls staðar sniðgengin, heldur 
ríkt samfélag sem allra síst 
þarf á velgjörðarmönnum að 
halda.

Velgjörðarmaður að sunnan
Sjálfur er 
Sigmundur 

Davíð aðkomumaður 
að sunnan. Og vill nú 
vera velgjörðarmaður 
að sunnan. Hann sáldrar 
silfrinu úr opinberum 
sjóðum í þetta kjördæmi 
og hyggst nú skikka 
sjötíu manna vinnustað 
til að flytja norður, með 
manni og mús.

citroen.is

C3

LÆGRA VERÐ - FRÁ 2.250.000 KR.

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga kl. 9-17. 
  

Við frumsýnum nýja bíltækni á lægra verði. Hinar nýju PureTech vélar frá Citroën hafa meiri kraft, lægri eldsneytiseyðslu 
og 25% minni losun koltvísýrings en fyrri kynslóðir slíkra véla. Eldsneytiseyðsla Citroën C3 með nýju PureTech vélinni er 
aðeins 4,3 l/100 km í blönduðum akstri.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Komdu og reynsluaktu vel búnum Citroën C3.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

NÝR CITROËN C3
LÆGRA BÍLVERÐ - MINNI EYÐSLA

Ritstjóri Fréttablaðsins, Ólafur 
Stephensen, lofsamar áfanga-
skýrslu stjórnarskrárnefndar 
undir forystu Sigurðar Líndal. 
Segir hana góða byrjun og betri 
en klúður stjórnlagaráðs sem 
sett hafi fram illa ígrundaðar til-
lögur, mótsagnakenndar og inni-
bera gríðarlega stjórnskipunar-
lega óvissu. Fróðlegt væri að fá 
nánari útlistingu á þessu í næsta 
ritstjórnarpistli. Sannleikurinn 
er sá að stjórnlagaráð áttaði sig 

fljótt á því að enngildandi stjórnarskrá var og er 
barn síns tíma. Hún fjallar að stórum hluta um for-
setann, valdmörk eru óskýr og í hana vantar auð-
linda- og umhverfisákvæði. Með frábært undir-
búningsstarf stjórnlaganefndar í höndunum og 
áherslur þjóðfundar um jafnt atkvæðavægi, per-
sónukjör og beint lýðræði var niðurstaða stjórn-
lagaráðsliða ótvírætt sú að betra væri að semja 
nýja stjórnarskrá en að lappa upp á þá gömlu.  

Ólafur Stephensen fagnar því að breytingar á 
stjórnarskrá séu nú ræddar í aflokaðri, flokkspóli-
tískri nefnd. Hann er hvorki sá fyrsti né eini því 
þessi háttur hefur verið á hafður allt frá fyrstu 
endurskoðun stjórnarskrárinnar í byrjun lýðveld-
istímans. Samstaða um gagngerar breytingar hefur 
aldrei náðst og öll þessi yfirlega engu þjónað nema 
til að fresta valdaafsali ráðamanna til þjóðarinnar. 
Nefnd Sigurðar Líndal mun ekki skipta sköpum og 
áfram munu frekustu dætur og synir þessa lands 
flíka eiginhagsmunum í skjóli lögleysu. Tillögur 
stjórnlagaráðs kröfðust hinsvegar nýrra leikreglna.

Ólafur Stephensen gerir lítið úr þeim fullyrðing-
um sumra stjórnlagaráðsmanna að hunsun þjóð-
aratkvæðagreiðslunnar 2012 um tillögur stjórn-
lagaráðs sé ígildi valdaráns. En þó skriðdrekar 
og byssur komi hvergi nærri liggur þjóðarvilji 
fyrir, tillögurnar hlutu blessun afgerandi meiri-
hluta þeirra sem kusu að láta sig málið varða. 
Vissulega var þjóðaratkvæðagreiðslan ráðgefandi 
en hlutverk hennar skýrt: Að ljúka því ferli sem 
fólst í því að láta þjóðina smíða sína eigin stjórnar-
skrá. Að svipta þjóðina svo þessu réttfengna valdi 
og umsnúa niðurstöðunni hlýtur að mega kallast 
valdarán.

Í lok ritstjórnarpistils síns lýsir Ólafur Stephen-
sen tillögum stjórnlagaráðs sem hrærigraut og 
stjórnlagaþinginu sem misheppnaðri tilraun. Hafi 
Ólafur mætt á kjörstað í kosningunum um tillögur 
stjórnlagaráðs hefur atkvæði hans væntanlega fall-
ið í samræmi við þessi orð hans. Hinir voru fleiri 
sem litu tillögurnar öðrum augum og kallast það 
lýðræði. Höfum það hugfast.

Vond töf
STJÓRNARSKRÁ

Lýður Árnason
læknir og vaktstjóri 
Lýðræðisvaktarinnar
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Enn syrtir í álinn í Sýr-
landi og blóðugt borgara-
stríðið í landinu teygir nú 
anga sína út fyrir landa-
mærin. Hætt er við að sú 
hugsun sé að skjóta rótum 
að lítið sé hægt að gera 
annað en að selja stríðandi 
fylkingum vopn og horfa á 
þær brytja hvor aðra niður. 
Alþjóðasamfélagið má ekki 
snúa baki við sýrlensku 
þjóðinni og láta þennan 
heimshluta verða enda-
lausri grimmd og vargöld 
að bráð.

Tala látinna er líklega komin vel 
yfir 150 þúsund. Körlum, konum 
og jafnvel börnum er hrúgað inn í 
fangelsi og frumstæðar dýflissur 
sem eru að springa utan af þeim. 
Aftökur og hroðalegar pyntingar 
eru algengar. Fólk deyr einnig úr 
hungri og smitsjúkdómum sem 
voru fátíðir þar til fyrir skemmstu. 
Miðborgir hafa verið lagðar í rúst 
og sama máli gegnir um sumt af 
því merkasta sem mannkynið 
hefur skapað á sviði húsagerðar-
listar og menningar. Sýrland er í 
vaxandi mæli hrunið ríki. 

Sameinuðu þjóðirnar hafa lagt 
hart að sér að takast á við hinar 
djúpu rætur átakanna og skelfi-
legar afleiðingar þeirra. Mannúð-
araðstoð okkar og önnur viðleitni 
bjargar mannslífum og dregur úr 
þjáningum. En okkur hefur ekki 
tekist að ná aðalmarkmiði okkar, 
að binda enda á ófriðinn. Þær litlu 
friðarvonir, sem voru til staðar, 
hafa fuðrað upp á báli ofbeldis og 
flokkadrátta trúarhópa í Írak. Nú 
er hætta á að tvö en ekki eitt meiri-
háttar ríki sundrist. 

Eftirfarandi sex atriði geta vísað 
veginn til framtíðar:
Í fyrsta lagi verður að binda enda 
á ofbeldið. Það er ábyrgðarlaust af 
erlendum öflum að veita áfram-
haldandi hernaðaraðstoð til aðila 
sem fremja óhæfuverk og brjóta 
bæði grundvallarsjónarmið mann-
réttinda og alþjóðalög. Ég hef hvatt 
Öryggisráðið til að koma á vopna-
sölubanni. Deiluaðilar verða að 
setjast niður hvorir andspænis 
öðrum við samningaborðið. Hve 
margir þurfa að deyja áður en það 
gerist?

Í öðru lagi verður að vernda 
almenning. Sameinuðu þjóðirnar 
halda áfram að veita og stjórna 
mannúðaraðstoð. En ríkisstjórnin 
heldur áfram að setja blygðunar-
lausar skorður við aðstoð. Dæmi 
eru um að lyf séu fjarlægð þegar 
neyðaraðstoð er send í bílalest-
um. Heilu samfélögin eru svelt til 
að refsa þeim fyrir fylgispekt við 
stjórnarandstöðuna. Sumir hópar 
uppreisnarmanna hafa einnig gert 
sig seka um að beita hungurvopn-
inu. Að auki hefur alþjóðasamfé-
lagið aðeins lagt fram þriðjung af 
því sem til þarf til að hjálpa nauð-
stöddum. Ég hvet enn til að umsátri 
verði aflétt og mannúðaraðstoð sé 
hvarvetna hleypt í gegnum víglín-
ur og alþjóðleg landamæri. 

Í þriðja lagi verður pólitískt 
ferli að hefjast af alvöru. Stríð-
andi fylkingar komu kerfisbundið 
í veg fyrir að þrotlaus friðarvið-
leitni tveggja af hæfustu stjórn-
arerindrekum heims, Kofis Annan 
og Lakhdars Brahimi, skilaði 
árangri. Forsetakosningar fyrr í 
þessum mánuði voru enn eitt áfall-
ið en þær fullnægðu ekki einu sinni 
einföldustu skilyrðum fyrir því að 
atkvæðagreiðsla geti talist trú-
verðug. Senn mun ég skipa nýjan 
sérstakan erindreka til að leita 
pólitískrar lausnar og umskipta í 
átt til nýs Sýrlands. Ríki í þessum 
heimshluta bera sértaka ábyrgð og 
ber að hjálpa til við að binda enda 
á stríðið. Ég lýsi ánægju með nýleg 
samskipti Írans og Sádi-Arabíu og 
vona að þeim auðnist að efla traust 
og láta af skaðlegri samkeppni sem 

hefur haft alvarlegar afleiðingar í 
Sýrlandi, Írak, Líbanon og víðar. 
Hópar innan raða borgaralegs 
samfélags í Sýrlandi hafa af miklu 
hugrekki reynt að halda samfé-
laginu í einu lagi og haldið opnum 
samskiptaleiðum og sýnt innbyrðis 
samstöðu. 

Í fjórða lagi þarf að tryggja að 
hinir seku séu látnir sæta ábyrgð 
fyrir alvarlega glæpi. Í síðasta 
mánuði tókst ekki að tryggja 
samþykki ályktunar um að veita 
Alþjóðlaglæpadómstólnum umboð 
til að fjalla um átökin. Ég hvet þau 
ríki, sem stóðu í veginum fyrir 
samþykktinni en segjast engu að 
síður vilja að sekir séu dregnir til 
ábyrgðar, til að stinga upp á trú-
verðugum valkosti við Alþjóða-
glæpadómstólinn. Sýrlenska þjóð-
in á réttlæti skilið og grípa þarf til 
aðgerða gegn refsileysi.

Í fimmta lagi ber að ljúka eyð-
ingu efnavopna í Sýrlandi. Sam-
einuðu þjóðirnar og Samtökin um 
bann við efnavopnum hafa unnið 
saman við að eyða öllum efna-
vopnum sem tilkynnt hefur verið 
um eða fjarlægja þau frá landinu. 
Mörg aðildarríki hafa veitt bráð-
nauðsynlega aðstoð og stuðning 
við þetta erfiða verk á styrjaldar-
svæði. 

Í sjötta lagi þarf að taka með í 
reikninginn allan þennan heims-
hluta, þar á meðal þá ógn sem staf-
ar af öfgamönnum. Erlendir víga-
menn berjast með báðum aðilum 
og virka sem olía á eld ofbeldis 
og gagnkvæms haturs trúarhópa. 
Við ættum hvorki að fallast fyrir-
varlaust á málflutning Sýrlands-
stjórnar sem útmálar alla andstæð-
inga sína sem hryðjuverkamenn, 
né að líta fram hjá raunverulegri 
hættu á hryðjuverkum í Sýrlandi. 
Binda verður enda á fjármögnun 
og annan stuðning í heiminum við 
Jabhat al-Nusra, Íslamska ríkið 
Írak og al-Sham. Öllum samfélög-
um í Írak stafar einnig hætta af 
ISIS; það skiptir sköpum ef allir 
leiðtogar heimshlutans, jafnt póli-
tískir sem trúarlegir, hvetja til 
stillingar til að koma í veg fyrir 
hrinu árása og gagnárása. 

Á þessari stundu er sú bábilja að 
hernaðarsigur geti unnist, stærsti 
Þrándur í götu þess að bundinn sé 
endi á stríðið í Sýrlandi. Ég vísa á 
bug þeirri túlkun atburða að rík-
isstjórn Sýrlands sé „að vinna“. 
Það er ekki sigur að leggja undir 
sig landsvæði með því að beita 
loftárásum á þéttbýl svæði byggð 
óbreyttum borgurum. Það er ekki 
sigur að svelta samfélög, sem fang-
elsuð eru í herkví, til uppgjafar. 
Jafnvel þótt annar styrjaldaraðil-
inn kunni að hafa yfirhöndina til 
skamms tíma litið, hefur hrika-
legt mannfallið sáð fræjum kom-
andi ófriðar.

Stórhættulegt sundurlyndi trúar-
hópa, gríðarlegur flóttamanna-
straumur, dagleg myrkraverk og 
óstöðugleiki sem breiðist út valda 
því að borgarastríðið í Sýrlandi 
er orðið ógn á heimsvísu. Öll þau 
gildi sem við stöndum fyrir og 
sjálf ástæðan fyrir tilvist Samein-
uðu þjóðanna er í veði í þeirri ger-
eyðingu sem Sýrland hefur orðið 
að bráð. Það er löngu kominn tími 
til að alþjóðasamfélagið, og þá sér-
staklega Öryggisráðið, axli ábyrgð 
sína.

Borgarastríðið 
í Sýrlandi: 
Ógn á heimsvísu

Nú í júnímán-
uði hafa birst 
fréttir af tveimur 
kærum á hendur 
dómurum við 
Hæstarétt, annar 
þeirra er skip-
aður dómari 
en hinn settur. 
Hvort tveggja 
málin tengj-
ast úrskurðum 
um húsleitir og/
eða símhlerun. 
Kæran á hendur hinum skipaða 
dómara fyrir að falsa úrskurð um 
símhlerun beindist einnig að Sér-
stökum saksóknara og ef til vill 
fleirum. Það mál mun hafa verið 
afgreitt af Ríkissaksóknara, 
þangað sem kærunni var beint, 
og ekki talin efni til aðgerða. 
Síðara málið gegn settum dóm-
ara varðar rösklega tveggja ára 
gamlan úrskurð um húsleit og 
virðist dómarinn, sem þá var við 
Héraðsdóm Reykjavíkur, vera 
kærður fyrir hegningarlagabrot 
fyrir að hafa kveðið upp rangan 
úrskurð! 

Á meðal lögmanna, og raunar 
annarra lögfræðinga, þar á meðal 
dómara, er það mjög algeng skoð-
un að lagareglur um úrskurði um 
húsleitir og símhleranir og aðrar 
rannsóknaraðgerðir sem ganga 
mjög nærri persónufrelsi fólks, 
séu verulega gallaðar og regl-
urnar sjálfar og framkvæmdin 
þarfnist mikilla endurbóta. Þeirr-
ar skoðunar var meðal annars 
Róbert Spanó, þegar hann var rit-
stjóri Tímarits lögfræðinga, en 
hann hefur nú tekið sæti í Mann-
réttindadómstóli Evrópu. Helstu 
gallarnir við meðferð slíkra 
mála eru að þar hefur ákæru- 

eða rannsóknar-
vald eitt aðgang 
að dómstóli, en 
sá sem húsleit 
eða hlerun á að 
sæta fréttir ekk-
ert fyrr en eftir 
á. Er því enn 
brýnna en endra-
nær að dómarar 
vandi til verka 
sinna. 

Margir lög-
menn sem hafa 

verið í samskiptum við embætti 
Sérstaks saksóknara eru mjög 
gagnrýnir á stjórnsýslu, stjórnun 
og vinnulag þar á bæ. Hefur enda 
komið fram í dómi nú nýlega, það 
sem fjölmargir lögmenn vissu 
af reynslu, að hjá embættinu var 
brotið alvarlega gegn réttindum 
sakaðra manna í samskiptum við 
lögmenn sína. Um afsakanir og 
útskýringar á brotum er kurteis-
legast að segja að þær hafi verið 
klaufalegar. Rómverjar spurðu 
til forna: Quis custodiet ipsos 
custodes, sem eiginlega þýðir: 
Hverjir verja okkur fyrir varð-
mönnunum? Þegar lögreglu og 
ákæruvaldi er falið mikið vald til 
afskipta af almennum borgurum, 
er einstaklega mikilvægt að því 
sé beitt í samræmi við lög, lýð-
ræðishefðir og í hófi. Á það hefur 
greinilega skort hjá embætti Sér-
staks saksóknara.

Lögmenn og dómarar eru 
hvorir tveggja þjónar réttarins. 
Bæði lögmenn og dómarar verða 
að sjálfsögðu að hlíta lögum í 
störfum sínum, en það er ekki 
nóg. Samfélag okkar sýpur enn 
seyðið af framferði manna sem 
litu þannig á að ef þeir gætu, 
mættu þeir. Þeir sem vilja sam-

félagsskipan feiga ráðast einna 
fyrst að réttarkerfinu. Dómarar 
eru ekki friðhelgir, brjóti þeir lög 
verða þeir að taka afleiðingunum. 
Þá tæki þó fyrst steininn úr ef 
krafist yrði lögreglurannsóknar 
í hvert sinn sem sakaður maður 
eða málsaðili í einkamáli teldi 
dóm eða úrskurð rangan. 

Áratugum saman hefur fyrsta 
grein siðareglna íslenskra lög-
manna hljóðað sem hér segir: 

„Lögmanni ber að efla rétt og 
hrinda órétti. Skal lögmaður svo 
til allra mála leggja, sem hann 
veit sannast eftir lögum og sinni 
samvisku.“

Vafalaust hefur þorri lögmanna 
heiðrað þessa reglu í störfum 
sínum af fullri alvöru og hafi út 
af brugðið hafa hinir brotlegu að 
minnsta kosti fundið fyrir því í 
samskiptum við aðra lögmenn. 
Lögmenn hafa einnig virt þær 
reglur sem fram koma í 19. gr. 
siðareglna en greinin er í III. 
kafla, þar sem fjallað er um sam-
skipti lögmanna við dómstóla:

„19. gr. Lögmaður skal sýna 
dómstólum fulla tillitssemi og 
virðingu í ræðu, riti og fram-
komu. Lögmaður skal eftir sem 
áður gæta hagsmuna skjólstæð-
ings síns fyrir dómi af fullri ein-
urð og heiðarleika og án tillits til 
eigin hagsmuna eða hagsmuna 
annarra.“ 

Því er til þessara reglna vitnað 
að ýmsir lögmenn virðast nú hafa 
ruglast í ríminu og telja að dóm-
arar í héraði eða Hæstarétti séu 
andstæðingar þeirra og megi 
beita hverjum ráðum sem vill 
til þess að koma á þá höggi. Þeir 
sem þannig haga sér vita sem er 
að dómarar geta ekki borið hönd 
fyrir höfuð sér í fjölmiðlum. 

Sótt að dómurum

FUNDUR UM DANSKA HÚSNÆÐISKERFIÐ

Verkefnastjórn á vegum félagsmálaráðherra 
um framtíðarskipan húsnæðismála leggur 
til innleiðingu kerfis í líkingu við danska 
húsnæðislánakerfið hér á landi. 

Dansk-íslenska viðskiptaráðið boðar til fundar 
með dönskum sérfræðingum til að kynna 
danska húsnæðislánakerfið og hugsanlega 
innleiðingu þess hér á landi.  

Á fundinum tala Eygló Harðardóttir ráðherra 
húsnæðismála, Jesper Rangvid prófessor við 
CBS og formaður nefndar danska ríkisins um 
orsakir og afleiðingar fjármálakreppunnar 
í DK og Jesper Berg forstjóri við Nykredit, sem 
er stærsta lánafyrirtæki á húsnæðislánamarkaði 
í Danmörku.

Eygló Harðardóttir
félags og húsnæðismálaráðherra 

A heavenly match or recent developments 
in mortgage finance in the EU 
Jesper Berg
forstjóri Nykredit

The Danish mortgage system: 
Advantages, challenges, and lessons learned 
Jesper Rangvid
prófessor í fjármálahagfræði CBS

Are specialise lenders for housing really 
the optimal structural arrangement? 
Yngvi Örn Kristinsson 
Hagfræðingur SFF
 

HVERNIG Á AÐ FJÁRMAGNA 
HÚSNÆÐISKERFIÐ?
ER DANSKA LEIÐIN SÚ RÉTTA?

GRAND HÓTEL  /  1. JÚLI 2014
Klukkan: 8.15-10.15
Verð: 3.400 kr. 
Fundarmál: Enska/english
Skráning: www.dansk-islenska.is

Fundarstjóri 
SVERRIR SVERRISSON 
formaður DÍV
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Jakob R. Möller og Sigurmar K. 
Albertsson
hæstaréttarlögmenn og fyrrverandi 
formenn Lögmannafélags Íslands

➜ Sameinuðu 
þjóðirnar hafa lagt 
hart að sér að takast á 
við hinar djúpu rætur 
átakanna og skelfi leg-
ar afl eiðingar þeirra. 
Mannúðaraðstoð 
okkar og önnur við-
leitni bjargar manns-
lífum og dregur úr 
þjáningum.

ALÞJÓÐAMÁL

Ban-Ki-moon
Aðalframkvæmda-
stjóri Sameinuðu 
þjóðanna
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Mánudaga – föstudaga frá kl.10-18 og laugardaga frá kl.11-15
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INNRÉTTINGAR

Það er
allt hægt!

eldhúsinnréttingar
baðinnréttingar
þvottahúsinnréttingar
fataskápar

HTH er einn stærsti framleiðandi 
innréttinga í Evrópu, enda er dönsk 

hönnun mikils metin og danskt 
handverk eftirsótt um allan heim.

Við teiknum tillögur að nýju drauma-
eldhúsi fyrir þig, án skuldbindinga, 
og gerum þér frábært verðtilboð.

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8
og kynnist því nýjasta í innréttingum 

frá HTH – og því heitasta í AEG
eldhústækjum.

með kaupum á HTH
eldhúsinnréttingum

afsláttur af
hágæða
eldhústækjum

20%
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önnumst við alla þætti
þjónustunnar með virðingu 
og umhyggju að leiðarljósi

Þegar andlát 
ber að höndum

Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is
Við þjónum allan sólarhringinn

Ástkær móðir mín, tengdamóðir og amma,

RAGNHILDUR HELGADÓTTIR 
lést 14. júní á dvalarheimilinu Grund.  
Útför hennar verður gerð frá Neskirkju  
við Hagatorg mánudaginn 30. júní kl. 15.00.  
Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð. 

Helgi B. Thoroddsen 
Sigrún B. Bergmundsdóttir
Bergmundur Bolli og Jóhannes

Eiginkona mín, móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

STEFANÍA INGIBJÖRG  
PÉTURSDÓTTIR 

lést fimmtudaginn 26. júní á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi.

Páll Bragi Kristjónsson
Jórunn Pálsdóttir Þórarinn Stefánsson
Þórður Pálsson Kristín Markúsdóttir
Rakel Pálsdóttir Óskar Sigurðsson
Kristján L. Loðmfjörð Pálsson Tinna Guðmundsdóttir
og barnabörn.

Sápuóperan Leiðarljós eða „Guiding 
Light“ er Íslendingum að góðu kunn. 
Vanessa Chamberlain, Billy Lewis, Reva 
Shayne og Ross Marler eru þekkt nöfn 
í hugum margra. Samkvæmt Heims-
metabók Guinness er Leiðarljós sú 
sápuópera sem var lengst í framleiðslu 
og er lífseigasti dramaþáttur sjónvarps-
sögunnar. Leiðarljós gerist í Springfield 
í Bandaríkjunum. Í þáttunum er fjallað 
um ástir, hatur, átök og sættir á milli 
fjölskyldna og vina. Höfundur Leiðarljóss 
er Irna Phillips og byggði hún þættina á 
eigin lífsreynslu. 

Leiðarljós byrjaði sem útvarpsþáttaröð 
árið 1937 áður en hún færðist yfir í sjón-

varpið 30. júní 1952. Titillinn „Guiding 
Light“ á nafn sitt að rekja til lampa í 
lesstofu dr. John Ruthledge sem var ein af 
aðalpersónunum í þáttaröðinni þegar hún 
hóf göngu sína árið 1937. 

Leiðarljós var einstaklega vinsæl sápu-
ópera og hefur unnið til fjölda verðlauna 
á sínum langa ferli. Þættirnir voru á dag-
skrá RÚV frá árinu 1995 til 2012 og átti 
tryggan hóp áhorfenda enda voru sýndir 
rúmlega 4.200 þættir allt í allt hérlendis.

Leiðarljós er sú leikna þáttaröð sem 
hefur verið sýnd lengst í sjónvarpi í heim-
inum, eða í 57 ár, en áhorf fór dvínandi á 
nýju árþúsundi og árið 2012 var fram-
leiðslunni hætt.

ÞETTA GERÐIST 30. JÚNÍ 1952

Leiðarljós byrjar í sjónvarpi
MERKISATBURÐIR
1232 Antoníus frá Padúa, verndardýrlingur týndra hluta, er tek-
inn í heilagra manna tölu.
1564 Stóridómur samþykktur á Alþingi.
1579 Í Bæ á Rauðasandi er mannrán framið er erlendir hval-
veiðimenn ræna Eggerti Hannessyni sýslumanni og heimta fyrir 
hann lausnargjald.
1594 Morðbréfamálið: Fjögur bréf sem hermdu morð upp á Jón 
Sigmundsson lögmann eru dæmd fölsuð á Alþingi.
1742 Sunnefumál: Hans Wium sýslumaður dæmir systkinin Sun-
nefu Jónsdóttur og Jón Jónsson Sunnefubróður til dauða fyrir 
sifjaspell.
1856 Jerome Napóleon prins, bróðursonur Napóleons Frakka-
keisara, kemur til Íslands á herskipi með fylgdarliði. 
1862 Eldgos hefst vestan Vatnajökuls og stendur í tvö ár. Eld-
stöðin heitir Toppgígar og hraunið sem rann heitir Tröllahraun.
1874 Skólapiltar Lærða skólans mótmæla latneskum stílum 
með því að halda brennu vestur á Melum.
1910 Laufey Valdi-
marsdóttir verður 
fyrst íslenskra kvenna 
til að ljúka stúdents-
prófi frá Lærða skól-
anum í Reykjavík.
1934 Nótt hinna 
löngu hnífa í Þýska-
landi. Blóðugar hreins-
anir innan nasista-
flokksins.
1968 Kristján 
Eldjárn er kjörinn 
forseti Íslands.
1990 Kvennahlaup ÍSÍ 
haldið í fyrsta sinn og 
er hlaupið á sex stöð-
um.
1994 Kvikmynd Frið-
riks Þórs Friðrikssonar, 
Bíódagar, er frumsýnd.
2005 Spánn heimil-
ar hjónabönd samkyn-
hneigðra.

„Við köllum þetta Reykjavík Safari, 
sem er árleg ganga þar sem gengið er 
um miðbæinn og menningarstofnanir 
Reykjavíkurborgar kynntar á ýmsum 
tungumálum,“ segir Bergsveinn Þórs-
son, verkefnastjóri hjá Borgarsögusafni 
Reykjavíkur, spurður um menningar-
gönguna sem fram fer á fimmtudags-
kvöldið, 3. júlí. „Við erum að reyna að 
ná til íbúa höfuðborgarsvæðisins af 
erlendum uppruna og kynna þeim hvað 
stendur til boða hjá þessum stofnunum. 
Við komum við á Listasafni Reykjavík-
ur, Landnámssýningunni, göngum um 
Lækjargötuna og stoppum hjá Stjórn-
arráðinu, það er komið við hjá Hörpu 
og talað um hana. Það er sem sagt bæði 
verið að segja frá sögulegum húsum og 
stöðum og svo þessum menningarstofn-
unum.“ 

Gangan skiptist í sex hópa eftir 
tungumálum og í ár fara kynning-

arnar fram á íslensku, ensku, pólsku, 
arabísku, víetnömsku og frönsku. „Við 
reynum að breyta því hvaða tungu-
mál eru í boði á hverju ári og í ár 
bjóðum við til dæmis í fyrsta 
skipti upp á kynningu á arab-
ísku,“ segir Bergsveinn. „Gang-
an hefst við Grófarhús, aðalsafn 
Borgarbókasafnsins, Tryggva-
götu 15 klukkan 20. Dagur B. Egg-
ertsson borgarstjóri mun að 
þessu sinni leiða Reykjavík 
Safarí af stað. Það leggja 
sem sagt allir af stað í einu 
en síðan skiptist hópurinn 
upp eftir tungumálum og 
sameinast síðan við Gróf-
arhúsið eftir um það bil 
klukkustund. Þar verð-
ur boðið upp á hressingu 
og skemmtun frá Sirkus 
Íslands. Fimleikadúett 

leikur listir sínar og býður þeim sem 
þora að taka þátt.“ 

Þetta er sjöunda sumarið sem 
boðið er upp á göngur af þessu tagi 
en þær eru hluti af kvöldgöngu-
dagskrá menningarstofnana 
Reykjavíkurborgar undir heitinu 
Kvöldgöngur. Bergsveinn segir 
þátttökuna yfirleitt hafa verið góða 

og almenna ánægju hafa ríkt 
með framtakið. Að þessari 
göngu standa Borgarbóka-
safn, Listasafn og Borg-
arsögusafn Reykjavíkur 
svo og Reykjavík – Bók-
menntaborg UNESCO.  

fridrikab@frettabladid.is

Menningarstofnanir 
borgarinnar kynntar
Menningarlífi ð í miðborginni verður kynnt á íslensku, ensku, pólsku, víetnömsku, 
 arabísku og frönsku í kvöldgöngu sem nýr borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson, leiðir.

KYNNA MENNINGUNA  Meðal 
þeirra stofnana sem staldrað 
er við er tónlistarhúsið Harpa. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BORGARSTJÓRINN 
LEIÐIR  Dagur B. Eggerts-
son borgarstjóri mun leiða 
gönguna fyrsta spölinn.



HJÓLAÐ UM VIÐEY
Fjallahjólaklúbburinn verður með hjólakvöld í Viðey annað kvöld 

kl. 19.30. Leiðsögumaður verður með fróðleik um sögu Við-
eyjar, húsin og minjar. Hjólaleiðin er auðveld og hentar því 
fólki á öllum aldri. Gestir koma með eigin hjól. Ferjuferðir 
eru frá Skarfabakka kl. 18.15 og 19.15.

FRÁBÆRT
Ólöf segir að 
Magnesíum 
Original-
sprey gagn-
ist frábær-
lega vel.
MYND/DANÍEL

Fram undan eru ýmis fótboltamót 
og önnur íþróttamót barna þar 
sem ótal litlir þreyttir fætur mæt-

ast. Ef þú átt barn í fótbolta, frjálsum 
íþróttum, fimleikum eða öðrum íþrótt-
um sem kvartar yfir þreytuverkjum 
eftir æfingar þá er Magnesíum Orig-
inal-spreyið eitthvað fyrir þig. Mörg 
börn æfa af kappi og getur það valdið 
miklum þreytuverkjum, harðsperrum 
og krömpum. Magnesíum 
Original-spreyið hefur 
reynst einstaklega vel til 
að lina þessa verki eftir 
íþróttaæfingar.  

KRAFTAVERKASPREY
Ólöf Mjöll Ellertsdóttir er 
móðir Ísabellu sem æft 
hefur klassískan ballett í 
mörg ár: 

„Við Ísabella viljum deila 
með ykkur reynslu okkar 
af magnesíumspreyi sem 
á okkar heimili er kallað 
„kraftaverkaspreyið“. Ísa-
bella hefur æft klassískan 
ballett í mörg ár og með 
auknum árafjölda koma 
fleiri og lengri æfingar. 
Síðasta haust fór hún að 

finna mikið fyrir þreytu og álagi, og 
þá sérstaklega í fótum. Ég hafði heyrt 
mikið talað um magnesíum og kosti 
þess og því ákvað ég að prófa. Niður-
staðan varð sú að ég keypti Magnesíum 
Original-spreyið frá Better You til að 
athuga hvort það gæti gagnast Ísabellu 
og hún fann strax mun. Við notuðum 
spreyið eftir kvöldmat á fæturna í vetur 
og spreyjuðum bara á þá staði þar sem 

hún kvartaði mest hverju 
sinni. Daginn eftir var hún 
nær alltaf góð. Núna erum 
við löngu hættar að spá í 
hvað álagseinkenni, þreyta, 
strengir eða vaxtarverkir 
eru, við notum bara spreyið 
og það gagnast okkur ein-
staklega vel. Þetta Magnesí-
um Original-sprey er bara 
snilld.“

FYRIR LITLA, ÞREYTTA 
FÓTBOLTAFÆTUR
GENGUR VEL KYNNIR  Magnesíum Original-sprey sem virkar hefur einstak-
lega vel bæði fyrir börn og fullorðna, fyrir og eftir æfingar til að lina þreytu-
verki, krampa og strengi.

SÖLU-
STAÐIR
Útsölustaðir: 
Fjarðarkaup, 
Lyfja, Lyf og 
Heilsa, Hagkaup, 
Heilsuhúsið, 
Lifandi markað-
ur, Garðsapótek, 
Krónan, Tri, 
Systrasamlagið, Þín 
verslun Seljabraut, 
Crossfit Reykjavík, 
Lyfjaver/Heilsuver 
og fleiri staðir. 
Nánari upplýsingar 
á www.gengurvel.is.

FRÁBÆRT
„Við Ísabella 
mælum eindregið 
með því að nota 
Magnesíum 
Original. Þetta 
sprey er bara 
snilld!“
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður aug lýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

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

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

KOLUR 305 Borðlampann kynnti Anna 
Þórunn á liðnum HönnunarMars í Epal.
 Myndir/Anna Þórunn

LANDFESTAR Lítið akkeri á lampafæt-
inum heldur utan um snúruna.

ANNA ÞÓRUNN 
Anna keyrir daglega 
fram hjá höfninni í 
Hafnarfirði og sótti 
innblástur þangað við 
hönnun lampans.
MYND/ANNA ÞÓRUNN

LÝSING Lampinn lýsir bæði niður og upp 
í gegnum lokið á skerminum. Til stendur 
að útfæra lampann frekar í marmara.

Ég flutti í blessaðan Hafnar-
fjörðinn fyrir tveimur árum 
og keyri nánast daglega 

meðfram sjónum og höfninni. 
Þegar ég ákvað að hanna lampa 
sótti ég innblástur þangað,“ segir 
Anna Þórunn Hauksdóttir vöru-
hönnuður en hún kynnti á liðn-
um HönnunarMars borðlampann 
Kol 305.

Lampinn er úr málmi og kross-
við og segir Anna takmarkað 
efnisval á Íslandi hafa haft sitt að 
segja í hönnunarferlinu.

„Það verður að horfa í úr 
hvaða efnum hægt er að fram-
leiða hér á landi og þar liggur 
málmur beinast við. Ég fór því 
að skoða skipin og togarana og 
öll samskeyti á lampanum eru 
gróf, líkt og á skipum. Skermur-
inn er hallandi, eins og skip að 

kljúfa öldurnar. Togarar höfðu 
í raun aldrei höfðað til mín en 
eftir rannsóknarferlið finnst mér 
þeir svo fallegir. Mig dauðlang-
aði bara út á sjó en það varð þó 
ekki af því,“ segir Anna Þórunn 
hlæjandi.  

Lampinn lýsir bæði niður 
og upp í gegnum gat á lokinu 
og einnig er hægt að taka lokið 
af skerminum. Á döfinni er að 
útfæra lokið og litla „akkerið“ á 
lampafætinum úr marmara. Akk-
erið hefur það hlutverk að halda 
utan um snúruna og eignar Anna 
manninum sínum þá útfærslu.

„Hann var orðinn svo þreyttur 
á hvað langt var í rofann á nátt-
lampanum að hann var farinn að 
vefja snúrunni utan um fótinn á 
lampanum. 

Mér fannst það ekkert sérstak-

lega smart og fór að velta fyrir 
mér hvernig hægt væri að leysa 
málið. Þannig varð hringurinn 
til, hann vísar í landfestar og í 
akkeri,“ útskýrir Anna. Maðurinn 
hennar á heiðurinn af fleiru en 
Anna segir ýmislegt hafa verið á 
hann lagt við hönnun og smíði 
lampans. „Hann skar sig illa á fæti 
á stálprufum sem ég hafði lagt á 
gólfið þegar við vorum að spek-
úlera í samsetningum og þurfti að 
sauma fimmtán spor. Nafn lamp-
ans er því tileinkað honum en 
maðurinn minn er Ítali og Kolur 
þýðir maður sem er dökkur yfir-
litum. 305 er svo afmælisdagurinn 
hans,“ útskýrir Anna. 
Nánar má forvitnast um 
hönnun Önnu Þórunnar á 
www.annathorunn.is.

 ■ heida@365.is

KLÝFUR ÖLDURNAR
ÍSLENSK HÖNNUN  Vöruhönnuðurinn Anna Þórunn Hauksdóttir kynnti nýjan 
borðlampa á liðnum HönnunarMars, Kol 305. Togaraútgerð í Hafnarfirði var 
innblásturinn að baki lampanum.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

I

Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
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Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940 | Opið mán.–fös. kl. 9–18. Laugard. kl. 9–16 Opið á sunnudögum í allt sumar 10 – 14

Fluuggustanggarsett - Diskabremsuhjól - Línur

Flugustangarsett frá Jaxon. 

Monolith er nýjasta stöngin 
frá Jaxon. Lína 4-5-6-7- eða 8. 

Gott diskabremsuhjól, 
lína að eigin vali og 
góður hólkur.

Fullt verð 38.900 kr 

Tilboð 29.900 kr.

VVeiðikasssar

Þessi rúmar mikð af dóti, st. 49x28x28 
cm. 4-5 kasthjól komast leikandi fyrir 
2 skúffur. Allt á einum stað í stórum 
og góðum kassa. 

Fullt verð 9.900 kr 

Tilboð 5.900 kr. 

Polaroid 
Veiðiglerauuuggu

Polaroid gleraugu í miklu u úrrvavalili

verð frá 2.990 kr. 

Jaxxxoonn vvööððluur  

Líklega bestu vövöðlðlururnar
fyrir peninginn. 4 oog g 5
lagaga v vöðlur, engir 
saumar á innannnvn erðum 
skálmum vaasisi, bebeltlti 
og poki fylgja.

FuFulllltt verð 34.900 kr 
Tilboð 24.900 kr 

arrnnaavvööððlluurr

Frábært á smáfólkið. 

Allir út að busla, veiða eða 
bara vera út í rigningunni með 
þurrar fætur. 

Vandaðar og níðsterkar vöðlur 
Fást í bleiku, grænu, bláu og 
mosagrænu. 

St. 21 – 41 

Verð 9.900 kr 

Strandveiððisetttt
Jaxon 15 feta stöng, 6 legu stórt hjól, 
250m af 100 punda ofurlínu, taumar, 
sökkur, beituteygja, beita og nælur 
fylgja. Fullt verð 43.390 kr .

Tilboð  34.900 kr. 
Okkar lang besta strandveiðisett !

Ódýrt byrjenda strandveiðisett 
Jaxon 15 feta stöng, 6 legu hjól,  
250 metrar af 35 punda línu,
taumar, sökkur og nælur .
Fullt verð 23.800 kr 

Tilboð  19.900 kr. 

Snnowbee U bbáátur

Snowbee U bátuur, þriggja hólfa

Fullt verðð 227.7.9000 0 kr
Tilboð 19.900 kr. 

Veiðð

Jaxonn MaMarion er ódýrt en gott
3 legu hhjól frá Jaxon fæfæst í 
tvtveimur stærðumm
Verð 3.590 kr

Nýtt sstrtrana dvdveeiðihjól ffrrá Jaxon.
6 legur, 2 spólur sesem taka mis
mikið magnn a af línuu og eru
sér hannaðar til aað ð köstin verði 
sem m lengstt, , rrústtfrfríaíar legur.
Tekur um 33000  metetrra af 0.40mm 
línu Verð 15.900 kr

Jaxon Dolphin Strandveiðihjól
ódýrasta stóra strandveiðihjólið 
okkar. 3 Legur auka spóla.
Tekur 250 metra af 0,40mm línu.
Verð 5.990 kr

Stórt og öflugt strandveiðihjól 
mem ð 6 leguumm ogg auka spspólólu.
Fæst í tveimmurur s stærðumum 6 65050 og 
757 0 sem  tekekuru  uum 300 memetra af
0.40 línu. Verð 8.950 kr

, Sími 552 9940

skabremsuhjó

16. Opið á sunnu

BBa

FrFráá

AlAllili
babarr
þuþurr

VaVann
FáFáss
momo

StSt. . 

Ve

Flökkunarhnífar Stangaarhaldarrarr
Gott úrval af flofl ttum
flökunarhnífum 
frá 1.990 kr.

Komdu mem ð ð 
gamla hnífinn
og viðið b brýr nu
hann fyrir þigi
ogg hana n n veerðrður
sesem nýr fyrir 
750 kr.

ÞeÞ ssir hafa sannaðð s sigig í gegnuum m 
árá in 

FuFullllt t verð 99..9000 kr
Tilboð 7.900 kr 

kr.

n 
m m
g
ðður

Jaxo RRapaalla mmiitttisvööððllur Maakkrílssllóóððaarr

ihhjóólll

on byrjenda fluugguussttaannggaarpaakkkkii  
Stöng, lína, hjól,10 flugur, taumur,
derhúfa og polaroid 
veiðigleraugu.

Frábært 
verð 19.900 kr 

Frábærar mittisvöðlur 
frá Rapala 
Styrkingar á hnjám 
poki fylgir.

Fullt verð 34.900 kr 

Tilboð 
29.900 kr 

Mikið úrval af makrilslóðum 

Verð frá 495 kr.

uur r 
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1½ bolli hveiti
½ bolli sykur
2 ½ tsk. lyftiduft
1 klípa af salti
½ bolli mjólk
¼ bolli grænmetisolía
1 egg
2 bollar bláber

MULNINGUR SEM FER 
YFIR KÖKUNA
1/3 bolli hveiti 
½ bolli sykur
¾ tsk. kanill
¼ bolli smjör

Aðferð:
1. Hitið ofninn í 175 gráður og smyrjið 
form sem er um það bil 23 sentimetrar 
á kant.
2. Blandið hveiti, sykri, lyftidufti og salti 
í skál. Gerið holu í miðjuna og hellið 
mjólkinni þar í, olíunni og eggjum. 
Hrærið vel saman. Blandið bláberjunum 
samanvið og hellið í formið. 
Í minni skál blandið 1/3 bolla hveiti, 
½ bolla sykur og ¾ tsk. af kanil. 
Myljið smjörið út í og dreifið yfir deigið 
í forminu.
3. Bakið í ofninum í 30 til 40 mínútur 
eða þar til tannstöngull sem stungið er í 
miðjuna kemur hreinn út.
Kælið.

BLÁBERJABAKA MEÐ 
MÁNUDAGSKAFFINU
Til að hressa upp á mánudaginn er tilvalið að skella 
í þessa einföldu og gómsætu köku sem ber einmitt 
nafnið Mánudagskakan.

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

RV
 03/13

BIOTECH

Vistvænar rekstrarvörur

Engin 
ólykt

Engar 
stíflur í
klósetti

Engar 
stíflur  í
frárennslislögnum

Án þess að 
nota BIOTECH

Eftir 10 daga 
með BIOTECH

Eftir 30 daga 
með BIOTECH

2  0  1  4

00000

 w w w . v e i d i k o r t i d . i s

Eitt kort
36 vötn
6.900 kr

 

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín

Blómfríður hefur mikinn 
áhuga á sauðfjárræktun, 
hártísku, garðyrkju og 

eldri og heldri munum. Rósótt 
þykir henni til dæmis ein-
staklega lekkert og elegant, 
því skrautlegra og eldra, því 
betra. Í skrautleiðöngrum 
sínum hefur Blómfríður kynnst 
mörgum skemmtilegum konum 
sem deila með henni þessum 
áhugamálum. Í kjölfarið varð 
Kvenfélagið til, „einfaldlega til 
að gleðjast, njóta og hafa það 
huggulegt saman“, eins og þær 
Kvenfélagskonur komast að 
orði.

Fljótlega kom í ljós að heimili 
kvennanna voru orðin yfirfull af 
gersemum, annað heimilisfólk 
farið að hrasa um gullmolana á 
ótrúlegustu stöðum og eitthvað 
varð til bragðs að taka. Þá varð 
Skrautmunasala Blómfríðar á 
Ytri-Brennihóli í Glæsibæjar-
hreppi hinum forna til. Í Kven-
félaginu eru auðvitað lista- og 
handverkskonur og bjóða þær 
einnig verk sín til sölu í Skraut-
munasölunni. „Aðalverkefnið er 
þó umfram allt að njóta lífsins 
og skapa huggulega stemmingu 
í sveitinni. Bjóða jafnvel upp 
á lifandi tónlist eða hvaðeina 
annað sem okkur dettur í hug,“ 
segja Kvenfélagskonur og brosa 
blítt. 

Upplýsingar um opnunartíma, 
sem eru ekki fastir, 
má sjá inn á Facebook-síðu 
Fröken Blómfríðar.

LEKKERT OG ELEGANT 
FALLEGIR MUNIR  Blómfríður er sveitakona á óræðum aldri sem elskar lífið og 
tilveruna. Hún opnaði á dögunum litla skrautmunasölu rétt norðan Akureyrar. 

KVENFÉLAGSKONUR Kvenfélagskonurnar Áslaug Hildur Harðardóttir og Ásrún Aðal-
steinsdóttir reka skrautmunasölu Blómfríðar á Ytri-Brennihóli í Glæsibæjahreppi hinum 
forna.   MYNDIR ÚR EINKASAFNI

SKRAUTMUNIR Margt fallegt má finna í 
skrautmunasölu Blómfríðar.

DÝRMÆTT Gullmolarnir leynast víða hjá 
Blómfríði og Kvenfélagskonunum.



BÍLRÚÐUR
MÁNUDAGUR  30. JÚNÍ 2014

Kynningarblað 
Rúðuskipti, viðgerðir, 
tryggingar, þjónusta og 
hugmyndabílar framtíðar.

Bílrúðan er rótgróið fyrirtæki í mið-
bænum en þar er skipt um allar teg-
undir bílrúða og hægt að panta tíma 

með eins dags fyrirvara.
Bílrúðan er fjörutíu ára gamalt fyr-

irtæki,“ segir Jakob Þórarinsson, fram-
kvæmdastjóri Bílrúðunnar, eins elsta 
starfandi fyrirtækis á sviði bílrúðuskipta 
á Íslandi. „Við f lytjum inn, skiptum um 
og gerum við rúður,“ segir Jakob og tekur 
fram að nóg sé að panta tíma hjá Bílrúð-
unni með eins dags fyrirvara. Skipt sé um 
rúðurnar samdægurs en það taki fjóra til 
fimm klukkutíma.

Jakob segir að þegar Bílrúðan var stofn-
uð árið 1972 hafi fyrirtækið smíðað rúð-
urnar sjálft. Síðustu tuttugu árin hafi það 
flutt þær inn. „Þetta voru orðnar svo stór-
ar og flóknar rúður,“ segir Jakob en Bílrúð-
an flytur inn rúður frá Sant-Gobain Sekurit 
sem er að hans sögn „einn stærsti „orginal“ 
bílrúðu framleiðandinn í heiminum í dag“.

Bílrúðan flytur inn bæði framrúður og 
afturrúður ásamt því að gera við rúður. „Við 
erum með rúður á lager í allar bíltegund-
ir. Svo getum við útvegað alls konar rúður 
með skömmum fyrirvara ef við eigum þær 
ekki,“ segir Jakob og bætir við að á Bílrúð-
unni sé einungis notað viðurkennt efni. 
Hann lýsir svo viðgerðum á skemmdum 

á rúðum: „Þegar gert er við minniháttar 
skemmdir á rúðunum fellur eigin áhætta 
niður og þá þarf eigandi ekki að borga neitt. 
Það er engin sjálfsábyrgð á því,“ upplýsir 
hann en Bílrúðan er viðurkennd af öllum 
tryggingafélögunum.

Hverjir leita helst til ykkar? „Það eru 
bæði einstaklingar og fyrirtæki. Við sinn-
um mörgum stórum bílaumboðum og 

flestum stærstu bílaleigunum,“ segir Jakob 
en á verkstæðinu starfar einungis menntað 
fagfólk. „Við leggjum mikla áherslu á það 
að allir séu menntaðir í því sem þeir eru 
að gera. Framrúðurnar eru burðarvirk-
ið í bílnum þegar lent er í tjóni, svo þetta 
þarf að vera vel gert,“ segir Jakob. „Við 
erum líka réttingaverkstæði og málning-
arverkstæði þannig að við getum gert svo 

mörgu skil. Við erum alhliða réttingaverk-
stæði.“ Bíl rúðan er til húsa að Grettisgötu 
87 í Reykjavík. „Við erum á Grettisgötunni, 
milli Snorrabrautar og Rauðarárstígs, alveg 
við Hlemm. Við erum á góðum stað og með 
nóg af bílastæðum.“

Nánari upplýsingar má finna á slóðinni 
www.bilrudan.is og í símum 552 5780 og 
552 5755.

Allar gerðir af rúðum í boði

Nóg er að panta tíma með eins dags fyrirvara hjá Bílrúðunni, að sögn Jakobs. Bílrúðan er fjörutíu ára gamalt fyrirtæki sem er við Grettisgötu í Reykjavík og nóg er af bílastæðum hjá fyrirtækinu.

Bílrúðan flytur inn bæði framrúður og afturrúður ásamt því að gera við rúður.
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Bíllinn er í öruggum hönd-
um hjá Páli Gunnlaugs-
syni bifreiðasmíðameist-

ara, sem rekur Bílrúðumeistar-
ann á Dalvegi 18 í Kópavogi. Páll 
hefur unnið við ísetningar og 
viðgerðir á bílrúðum í tólf ár. „Ég 
sérhæfi mig í bílrúðuviðgerðum, 
rúðuskiptum og rúðuísetning-
um. Ég laga 
líka mött ljós 
og skipti um 
upphalara,“ 
s e g i r  P á l l , 
sem stofnaði 
Bílrúðumeist-
arann í mars 
2 0 01.  N ó g 
hefur verið að 
gera hjá honum síðan.

Páll sinnir v iðsk iptav in-
um sínum afar vel og raunar 
þurfa þeir ekki að hafa áhyggj-
ur af neinu sem snýr að pappírs-
vinnu eða öðru verklegu í kring-
um það tjón sem þeir verða fyrir. 
„Fólk þarf ekki að leita til trygg-
ingafélaga ef rúða brotnar. Það 
getur leitað beint til mín og ég sé 
um öll samskipti við trygginga-
félögin,“ upplýsir Páll og bend-
ir á að Bílrúðumeistarinn sé við-
urkenndur aðili hjá öllum trygg-
ingafélögum á Íslandi. „Þá á ég 
í mjög góðum samskiptum við 
þau,“ segir Páll sem einnig býður 
upp á aðstoð við að fylla út tjóna-
skýrslu. 

Viðgerð eða rúðuskipti 
„Helstu ástæður þess að rúður 
brotna eða skemmast eru fyrst 
og fremst steinkast og svo eru 
það skemmdarverk á hliðarrúð-
um vegna innbrota,“ segir Páll. 
Ef skipta þarf um rúðu þarf fólk 
iðulega að borga sjálfsábyrgð og 
tryggingafélögin afganginn. Ef 

hins vegar er 
um viðgerð á 
rúðu að ræða 
borga t r ygg-
ingafélög-
in það í topp 
að sögn Páls. 
„Ef greiða þarf 
sjálfsábyrgð 
af rúðuskipt-

um eru það fimmtán prósent af 
kostnaði sem er yfirleitt á bilinu 
átta til tólf þúsund. Svo er fram-
rúðan sá hlutur bifreiðarinnar 
sem fólk horfir mest á og mikið at-
riði að hún sé í toppstandi,“ segir 
Páll glaðlega.

Hægt að skila lyklum 
hvenær sem er
Viðskiptavinir eru ekki  bundnir 
við sérstakan tíma til að koma 
bílnum til Bílrúðumeistarans. 
„Fólk getur komið hvenær sem er 
sólarhringsins og sett bíllyklana 
inn um sérstaka lúgu fyrir lykla 
sem er á verkstæðinu,“ segir Páll 
og upplýsir að viðgerðin taki yfir-
leitt um fjóra tíma. „Flestir koma 

með bílinn um morguninn og ná 
í hann í hádeginu eða koma með 
hann í hádeginu og sækja hann 
eftir vinnu,“ segir Páll og lofar 
toppgæðum og toppþjónustu 
hjá Bílrúðumeistaranum á Dal-
vegi 18.

Nánari upplýsingar má finna á 
www.bilrudumeistarinn.is eða 
gegnum netfangið brm@brm.is.
pallgunnlaugsson@gmail.com, 
8997536.

Meistarinn gerir allt einfaldara
Ef bílrúða brotnar er besta ráðið að panta tíma hjá Bílrúðumeistaranum. Þá er vandinn úr sögunni enda sér eigandinn, 
bifreiðasmíðameistarinn Páll Gunnlaugsson, um öll samskipti við tryggingafélögin og aðra pappírsvinnu. Páll sérhæfir sig í öllu er 
varðar bílrúðuskipti og -viðgerðir.

brm.is

„Fólk þarf ekki að leita til tryggingafélaga ef rúða brotnar. Það getur leitað beint til mín 
og ég sé um öll samskipti við tryggingafélögin,“ upplýsir Páll.  MYND/HAG

Toyota vakti mikla athygli fyrir nýj-
asta hugmyndabílinn FV2 á bíla-
sýningunni í Tókýó í lok síðasta 

árs. FV2 stendur fyrir „Fun Vehicle 2“ eða 
skemmtilega bifreiðin. Markmið hönnuða 
bílsins var að mynda líkamlegt og andlegt 
samband milli manns og vélar, svipað og 
milli knapa og hests. 

Bíllinn stjórnast að hluta af hreyf-
ingum bílstjórans auk þess sem bíllinn 
nemur raddblæbrigði og andlitsdrætti bíl-
stjórans til að geta sér til um skap hans. 
Þetta hljómar líkt og úr vísindaskáldsögu 
en þegar nánar er að gáð er tæknin sem 
 Toyota notar nú þegar í notkun í öðrum 
tólum.

Stjórnað með líkamanum
Útlitið er hins vegar óneitan-
lega eins og úr fjarlægri fram-
tíð. Bíllinn er lítill og rúmar 
aðeins bílstjórann sem getur 
stjórnað bílnum annað-
hvort sitjandi eða stand-
andi. Í stað dyra er skyggni 
á toppnum sem opnast 
eins og skel. Ef bílstjórinn 
stendur helst skyggnið opið 
og myndar nokkurs konar 
framrúðu en ef bílstjór-
inn situr lokast hlífin yfir 
honum. 

Ekkert stýri er í bílnum, 
engin bremsa eða bensíngjöf. Í 

staðinn bregst FV2 við breytingum á lík-
amsstöðu og þyngd. Þannig þarf bílstjór-
inn að halla sér í þá átt sem á að fara og 
halla sér fram til að fara áfram, svipað því 
og að aka Segway.

Liturinn endurspeglar skapið
Tækni sem kallast „Illumination“ gerir 
FV2 kleift að endurspegla skap bílstjór-
ans með því að breyta um lit. Bíllinn 
nemur þannig andlitsdrætti og raddblæ 
og ákveður þannig í hvernig skapi öku-
maðurinn er. Tæknin varð til í gegnum 
 Toyota Heart-verkefnið sem gengur út á að 

kenna vélmennum að hafa sam-
skipti með líkams- og andlits-
tjáningu.

Allur bíllinn getur breytt 
um lit og mynstur. Þannig 

endurspegla mismunandi litir 
mismunandi skapferli. Líklega 

kemur það sér vel fyrir lögregluna 
að vita hverjir 

eru við það 
að missa 

sig úr 
reiði. Þá kemur FV2 með ábendingar sem 
miða að skapi ökumannsins. „Ertu stress-
aður? Viltu koma við í ræktinni?“

Rafknúin kerra
Dekkjunum á FV2 er raðað upp í tígul. Eitt 
hjól að framan og aftan og tvö hjól hvort 
til sinnar hliðar bílstjórans. Hliðarhjól-
in lýsast upp og hægt er að breyta litnum 
að vild.

FV2-bíllinn, sem hefur verið sýnd-
ur bæði í Tókýó og á fleiri bílasýningum 
í vor, er rafmagnsknúinn en Toyota telur 
lítið mál að laga aðrar náttúruvæna orku-
gjafa að bílnum. 

Þeir sem vilja prófa slíkan bíl geta 
komist næst því með því að hlaða niður 
appi með kappakstursleik. Hægt er að 
hlaða því niður bæði á AppStore og 
 Google Play.

Bílrúðan endurspeglar skapið
Hugmyndabílar vekja iðulega mikla athygli á alþjóðlegum bílasýningum. Margir þeirra virðast fremur eiga heima í 
vísindaskáldsögum en á götum en þegar nánar er að gáð eru hugmyndir bílasmiðanna ekki svo fjarlægar þegar allt kemur til alls. 
Toyota FV2 er einn þessara framtíðarbíla.

FV2-hugmyndabílnum er hægt að stjórna bæði standandi og sitjandi.  NORDICPHOTOS/GETTY
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Fold fasteignasala kynnir: Vel 
útbúna 82,5 fm íbúð á hæð 
ásamt góðri ósamþykktri 
séríbúð í kjallara á eftirsóttum 
stað í Reykjavík. Innbyggður 
bílskúr. Sæviðarsund 13 – OPIÐ 
HÚS MIÐVIKUDAG FRÁ KL. 
17.30-18 – VERIÐ VELKOMIN!

Hæðin er þriggja til fjögurra her-
bergja. Gengið er inn í parket-
lagt hol. Rúmgott eldhús, flísalagt 
með fallegri eldri innréttingu, gott 
skápapláss og ágæt tæki.

Stofan er björt og parket á gólfi. 
Búið er að útbúa þriðja svefnher-
bergið úr hluta stofunnar en með 
lítilli fyrirhöfn er hægt að stækka 
stofuna aftur.

Hjónaherbergi með góðu skápa-
plássi, parketi á gólfi og útgengi á 
austursvalir.

Tvö barnaherbergi, annað inn 
af stofu með suðursvölum. Hitt 
herbergið er með góðum skáp. 
Baðherbergi með flísum á gólfi, 
baðkeri með sturtutækjum og 
ágætri innréttingu.

Neðri hæðin er ósamþykkt 
tveggja herbergja íbúð. Gengið 
er inn í hol með fataskáp.

Svefnherbergi með góðum 
fataskápum og plastparketi á 
gólfi. Rúmgóð og björt stofa með 
plastparketi á gólfi.

Stórt eldhús með góðri eldri 
innréttingu, góðu skápaplássi og 
ágætum tækjum, plastparket er á 
gólfi. Baðherbergi er með dúk á 
gólfi, baðkeri með sturtutækjum 

og vaskaskáp. Vart hefur orðið 
leka frá baði á innvegg í eldhúsi.

Bílskúrinn er rúmgóður en 
hann er skráður 28,9 fm. Búið er 
að útbúa flísalagt skrifstofuher-
bergi innst í bílskúr. 

Í sameign er gott þvottaher-
bergi með tengingu fyrir þvotta-
vél og þurrkara fyrir hvora íbúð 
ásamt þurrkherbergi. Einnig er 
þar að finna 4 fm sérgeymslu 
með hillum.

Hæð við Sæviðarsund

Húsið stendur á vinsælum stað. Hæð og ósamþykkt íbúð í kjallara.

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

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Tröllakór - 4ra herb + bílageymsla
Góð 4ra herb. 133fm endaíbúð ásamt stæði í bíl-
geymslu. Stofa og borðstofa mynda eitt stórt rými, 
eldhús með borðkrók. Hjónah. með góðum skáp, 
tvö barnaherbergi með skápum. Baðherbergi með 
sturtu og baðkari. Þvottahús. Eignin er nýmáluð 
og laus til afhendingar. Frábær fjölskylduíbúð. 
V.36,5m Opið hús í dag frá kl. 17:30-18:00

Gullengi – 5 herbergja 
Vönduð rúmgóð og vel skipulögð endaíbúð með 
sérinngangi. Íbúðin er 140 fm með fjórum góðum 
svefnherbergjum, stórum  svölum og útsýni.  
Vandaðar innréttingar og gólfefni.   
Stutt í verslun og alla þjónustu.  V. 37,9 m. 

Haukdælabraut -  Raðhús  - Makaskipti
Þrjú miðjuraðhús á tveimur hæðum á  fallegum 
útsýnisstað í Grafarholti norðan Reynisvatns.  Húsin 
er um 207  fm. Íbúðarrými 175 fm og innbyggður 
bílskúr 33 fm.  Að auki er gluggalaust rými um 40 
fm innaf bílskúr sem gefur ýmsa möguleika. Vel 
skipulagt hús. V. 48,5 m.

Engjasel  - Endaraðhús 
 Vandað mikið endurnýjað endaraðhús með 
tvöföldu stæði í bílskýli.  4-5 svefnherbergi og 
tvöföld stofa. Húsið er vel skipulagt um 210 fm og 
bílskýlið að auki.     Nýtt eldhús með innbyggðum 
tækjum, nýleg gólfefni, nýtt gestasalerni og hluti 
fataskápa.  Gott fjölskylduhús  á rólegum stað.  

Þinghólsbraut 39
Góð 3ja herbergja íbúð á tveimur hæðum á 
frábærum stað við Þinghólsbraut í Kópavogi. Eignin 
skiptist í sameiginlega  forstofu, eldhús, stofu/
borðstofu, tvö góð herbergi, baðherbergi, geymslu 
og sameiginlegt þvottahús. V.28,9m.

Þorláksgeisli - 4ra herb. 
Góð 4ra herb. íbúð í Grafarholti ásamt stæði í 
lokaðri bílgeymslu. Vandaðar innréttingar, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymsla 
innan íbúðar. Stór afgirtur sólpallur til suðurs og 
hellulagður sólpallur til vesturs. V.36,9m 

Aratún - tveggja íbúða hús - Makaskipti
Tvílift  einbýlishús með aukaíbúð í kjallara. Húsið 
er skráð 271,6 fm. íbúðarrýmis er 148 fm, flatarmál 
íbúðarrýmis í kjallara er 77 fm og bílskúrs er 46,6 
fm. Lóðin er falleg og með sundlaug, verönd, gras-
flöt og trjágróðri. Nýlegur dúkur á þaki og bílskúr.  
Vel skipulagt hús með mikla möguleika.

Karlsá - jörð
Jörðin er 3km norður af Dalvík um 1300 he. Mikið 
útivistarsvæði og berjaland. Liggur að sjó og upp til 
fjalla. Rafstöð og uppsprettuvatn. Húsið sem er 253 
fm mikið uppgert, tvær hæðir og kjallari, 6 svefn-
herbergi. Óskað er eftir tilboði: gustaf@heimili.is

Eyrarskógur, sumarhús
Fallegur og velviðhaldinn 47 fm sumarbústaður 
ásamt geymsluhúsi í kjarrivöxnu umhverfi með 
útsýni yfir Eyrarvatn og Vatnaskóg. Sólpallur 
umlykur húsið á þrjá vegu. Tvö svefnherbergi ásamt 
svefnlofti. Laus strax. Óskað er eftir tilboði:  
gustaf@heimili.is

Við leitum að - Góð sala - Góð kjör
Við leitum að til kaups  fyrir ákveðna  kaupendur.  
**  Sérbýli, einbýli, raðhúsi  í Fossvogi
**  Sérbýli, par-/raðhúsi í grafarholti
**  5 herbergja íbúðum
**  3ja herb. miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

Suðurlandsbraut 22  |  Opið mán. – fös. frá kl. 9–17  |  www.heimili.is
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Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

MAKASKIPTI

Heitt vatn

Rafmagn Innbú fylgir Útsýni yfir vatn

Heitur pottur

LÍTTU VIÐ Á SUMARHUSASALAN.IS

Hverjar eru þínar óskir?
Jón Rafn Valdimarsson
Löggiltur fasteignasali
s. 695-5520 / 588-4477

I bú f l i

Heitur pottur Eignarland



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

RJÚPNASALIR - 2JA–3JA HERBERGJA
- 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. 

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

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

34,9 millj. Verð tilboð  

28,5 millj.

24,9 millj. 

27,0 millj.

18,9 millj.

4RA- 6 HERBERGJA

2JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

LANGAMÝRI

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

Til leigu er 120 fermetra skrifstofuhúsnæði á 2. 
hæð og 170 fermetra innkeyrslubil í kjallara á mjög 
góðum stað miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 
Lyfta er í húsinu og sameign til fyrirmyndar. 
Leigutími er umsemjanlegur, til lengri eða skemmri 
tíma. 
Bæði rýmin eru laus til afhendingar strax.

Hlíðasmári 8 – Kópavogi. Til leigu.

4RA 6 HERBERGJA3JA HERBERGJA

Glæsileg 119,8 fm. 2ja - 3ja herbergja útsýnisíbúð 
á efstu hæð í Sjálandi í Garðabæ auk sér stæðis 
í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Íbúðin er inn-
réttuð á vandaðan og smekklegan hátt. Rúmgóðar 
stofur, eitt svefnherbergi og sjónvarpshol. Auðvelt 
er að gera auka svefnherbergi í íbúðinni. Flísa-
lagðar svalir til suðurs og vesturs.  

Verð 45,0 millj.

17. Júnítorg – Sjálandi Garðabæ. 2ja – 3ja herbergja útsýnisíbúð

Glæsileg 129,0 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð með 
svölum til vesturs í 5 hæða glæsilegri nýbyggingu 
við Kirkjulund í Garðabæ auk 8,5 fm. geymslu í 
kjallara og sér bílastæðis í bílageymslu. Íbúðin er 
fullbúin og innréttuð á vandaðan og smekklegan 
hátt. Innréttingar frá Fagus í Þorlákshöfn. Þrjú her-
bergi. Frábær staðsetning, stutt í alla þjónstu
Íbúðin er laus til afhendingar strax.  

Verð 55,9 millj.

Kirkjulundur - Garðabæ. Fullbúin 4ra herbergja útsýnisíbúð.

Eignin verður til sýnis á morgun
frá kl. 17.30-18.00 
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 eld-
hús með nýlegri háglansinnréttingu. Þrjú til fjögur 
herbergi. Ræktuð lóð með afgirtri viðarverönd. 
Verkfæraskúr er á lóð. Hellulögð innkeyrsla með 
hitalögn. Eignin er laus til afhendingar fljótlega. 

Verð 53,9 millj.

Aratún 5 - Garðabæ.
Mjög fín og björt 145,2 fm.  íbúð á efstu hæð og 
í risi auk 29,1 fm. bílskúrs á jarðhæð. Tvennar 
rúmgóðar og skjólsælar svalir.  Mikið útsýni af 
svölum, úr stofu og eldhúsi. Mikil lofthæð í hluta 
íbúðar. 5 herbergi og stór stofa. Eikarinnrétting í 
eldhúsi. Stutt í skóla og alla þjónustu. 

Verð 42,5 millj.

Hrísmóar- Garðabæ. 6 herbergja íbúð á efstu hæð ásamt bílskúr.

AKURGERÐI

Akurgerði- Reykjavík.
Vel skipulagt 143,7 fm. parhús á tveimur hæðum að meðtöldum 25,9 fm. bílskúr á þessum eftirsótta stað í Smáíbúðahverfinu. 
Stofa með útgengi á verönd til suðurs með skjólveggjum. Þrjú herbergi auk fataherbergis. Eldhús með máluðum hvítum innrétt-
ingum. Vel staðsett eign. Stutt í skóla og aðra þjónustu. Verð 32,9 millj.

OPIÐ HÚS



DALAKUR – GARÐABÆ.
Glæsilegt 261,0 fm. einbýlishús á frábærum stað í Akralandinu. Húsið er afar 
vandað að allri gerð og ekkert hefur verið til sparað við byggingu og hönnun þess. 
Húsið afhendist nú þegar fullfrágengið að utan og með frágenginni lóð, en tilbúið 
undir innréttingar að innan.  Gólfhitalagnir eru í öllu húsinu og búið að draga í allt 
rafmagn. Gólfsíðir gluggar eru í stórum hluta hússins. 

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

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

GRUNDARSMÁRI – KÓPAVOGI.
Vandað og vel skipulagt 287,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum útsýnis-
stað. Eignin er öll innréttuð á vandaðan máta.  Aukin lofthæð er á efri hæð hússins 
og innfelld lýsing í loftum.  Tvö baðherbergi, annað með sturtu og hitt með baðkari.  
Auðvelt er að bæta 5. svefnherberginu við í holi á neðri hæð hússins. Tvennar 
flísalagðar svalir og skjólgóð gróin lóð til suðurs með verönd

NÝLENDUGATA.
Afar glæsilegt 148,3 fm. einbýlishús á þremur hæðum á rúmgóðri lóð. Húsið hefur 
verið mikið endurnýjað á sl. árum og að utan er húsið nýviðgert og múrað uppá 
nýtt.  Samliggjandi bjartar stofur og eldhús í rúmgóðu opnu rými. Þrjú herbergi. 
Húsið stendur á 252,0 fermetra afgirtri eignarlóð, sem nýlega var tekin í gegn með 
jarðvegsskiptum og hún tyrfð.  Frábær staðsetning.

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

72,9 millj.

54,9 millj. 42,0 millj.

41,5 millj.

54,9 millj.

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

Lundur 2 - 6 - Kópavogi   
STÓRGLÆSILEGAR ÍBÚÐIR MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI Á FRÁBÆRUM STAÐ VIÐ LUND Í KÓPAVOGI. 
Nýjar og vandaðar 2ja til 6 herbergja íbúðir frá 100,7 fm. upp í 179,9 fm. í Lundi 2-6 í Kópavogi.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum 
íbúðum. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna, nema flísar verða á baðherbergi og í þvottahúsi. Í eldhúsi verður eikarinnrétting frá 
Brúnás. Lyfta gengur niður í bílageymslu. Lóð verður frágengin með grasþökum og gróðri ásamt malbikuðum bílastæðum og 
hellulögðum gangstéttum með snjóbræðslukerfi við húsið. Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.
Staðsetning er frábær miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og stutt í frábær útivistarsvæði, sem og alla þjónustu.

LUNDUR 2 - 6 BAKKAHJALLI

108,0 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

Eignin verður til sýnis á morgun 
frá kl. 17.15-17.45 
Glæsilegt og virkilega vel skipulagt 250,9 fm. 
endaraðhús sem er tvær hæðir og kjallari að með-
töldum 32,0 fm. bílskúr á Seltjarnarnesi. Stórar og 
glæsilegar stofur og fjögur til fimm svefnherbergi. 
Ljósar viðarinnréttingar úr aski í eldhúsi.  Mikil 
lofthæð á efri hæð. Full lofthæð í kjallara. Skjólsæl 
og afgirt viðarverönd til suðurs. Hitalagnir eru í inn-
keyrslu og stéttum fyrir framan húsið. 

Verð 74,9 millj.
Verið velkomin.

Tjarnarmýri 10 – Seltjarnarnesi.
Eignin verður til sýnis á morgun 
frá kl. 17.15-17.45 
Mjög falleg, björt og vel skipulagða 5 herbergja 
neðri sérhæð í fallegu og frábærlega staðsettu 
fjórbýlishúsi við Reynimel auk bílskúrs og stúdíó-
íbúðar. Á hæðinni sem er 113,8 fermetrar eru m.a. 
samliggjandi stofur með frönskum gluggum og 
útgengi á suðursvalir, eldhús með nýlegum ljósum 
innréttingum og þrjú herbergi. Stúdíóíbúðin er um 
34 fermetrar, með sérinngangi og var öll endur-
nýjuð nýlega. Eign sem vert er að skoða.  

Verð 54,9 millj.
Verið velkomin.

Reynimelur 22- Reykjavík. 5 herbergja neðri sérhæð. 

Vegna mikillar sölu óskum við eftir
 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðum á söluskrá.

Skoðum og metum samdægurs.  
Sanngjörn söluþóknun.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 HRINGBRAUT 97
- 3JA + AUKAHERB.

Vel skipulögð 3ja herbergja 83 fm íbúð á 1. hæð með aukaherbergi í sameign. 
Íbúðin er með einu svefnherbergi og tveimur stofum og auðvelt að breyta 
annarri stofunni í herbergi. Svalir til suðurs Eignin verður sýnd mánudaginn 
30.júní milli kl. 17:30 og kl. 18:00 V. 24,4 m. 4276

 VÆTTABORGIR 93, 112 RVK. 
MIKIÐ ÚTSÝNI

Mjög fallegt parhús á tveimur hæðum með bílskúr. Húsið er fyrir neðan götu 
á góðum útsýnisstað. Eignin skiptist í forstofu, sjónvarpshol, hjónaherbergi, 
barnaherbergi, stofu/borðstofu eldhús, gestasnyrtingu, baðherbergi, þvot-
taherbergi og bílskúr.  Eignin verður sýnd mánudaginn 30.júní milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 50,5 m. 4229

 LOGAFOLD 78, 112 RVK.

Einstaklega vel staðsett 278,1 fm einbýlishús með innbyggðum tvöföldum bíl-
skúr. Húsið er einstaklega vel skipulagt, með mikilli lofthæð og með fallegum 
garði til suðurs við opið útivistarsvæði.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
30.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 59,5 m. 4128

HULDULAND 11, 108 RVK. 2.H

Falleg og vel staðsett endaíbúð á 2. hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi. Húsið er 
vel staðsett innst í götu við opið svæði. Örstutt er í skóla og leikskóla.   Eignin 
verður sýnd mánudaginn 30.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,3 m. 3256

LAUFRIMI 14A 112 RVK. 
SÉR INNGANGUR. 

Góð fjögurra herbergja íbúð með sér inngangi og sér afgirtum garði á eftirsót-
tum stað í Grafarvogi, steinsnar frá fjölbreyttri þjónustu.  Eignin samansten-
dur af forstofu, þremur svefnherbergjum, stofu, eldhúsi, þvottaherbegi og 
baðherbergi.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 30.júní milli kl. 18:15 og kl. 18:45.V. 32 m. 4279

 HRINGBRAUT 45, 107 RVK. 3.HÆÐ 

(OPIÐ HÚS BORÐI ÞRIÐJUDAGINN) 4ra herbergja íbúð á 3. hæð við Hring-
braut í Reykjavík. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, stofu, baðherbergi, 
eldhús og hol. Geymsla í kjallara og herbergi í risi. Sameiginlegt þvottahús í 
kjallara. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 26,8 m. 4243

 LÁTRASTRÖND 9, 
170 SELTJARNARNESI 

Vorum að fá 221,1 fm einbýlishús á þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesi. 
Eignin er að hluta á tveimur hæðum en aðkoma er inn á efri hæð. Innbygður 
bílskúr sem er innréttaður sem herbergi. Sér inngangur er einnig á neðri hæð. 
Fallegur garður. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 2.júlí milli kl. 17:30 
og kl. 18:00. V. 75,0 m. 4275

 TÚNGATA 8 101 RVK.

Einstakt einbýlishús í miðborginni. Húsið er hæð, rishæð og kjallari. 
Aðalhæð: Þrjár glæsilegar samliggjandi stofur, eldhús, forstofa, snyrting 
og hol. Einnig bakinngangur með rými innaf sem nýtist sem búr og er með 
skápum. Í stofuloftum eru fallegir bitar.  Hurðir á milli stofa eru hvítlakkaðar og 
með gylltum hurðarhúnum. Karmar og gluggapóstar eru hvítlakkaðir. Eldhús 
er fremur lítið. Gömul innrétting. Gólfefni er gólfdúkur að mestu leyti. Tilboð 
4131

 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

 VÍÐVANGUR 
- EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

Frábærlega staðsett 242 fm einbýlihús á einni hæð. Staðsetning er einstök, 
innst í botnlangagötu við fallega hraunlóð. Góður sólpallurmeð skjólvegg, 
fjögur svefnherbergi og 50 fm bílskúr. V. 60 m. 4053

 KLETTHÁLS 1 
- SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á ANNARI HÆÐ

Mjög vandað og glæsilegt 237,5 fm skrifstofuh. á 2. hæð (efstu). Lyfta og sam. 
svalir til suðurs. Sameign er snyrtileg. Eignin er glæsilega innréttuð og fylgja 
allar innréttingar með húsnæðinu. Húsið stendur á frábærum útsýnisstað með 
fallegri borgar, fjalla og sjávarsýn. V. 54,9 m. 3262

LANGALÍNA GARÐABÆ 
- LANGTÍMALEIGA 

4ra herbergja íbúð til leigu við Löngulínu í Garðabæ. Laugtímaleiga í boði. 
Laus 1 júlí 2014. Íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu.  
1 mánuður fyrir fram og tveggja mánaða trygging.  V. 195 þús.3256
Upplýsingar gefur Anna á skrifstofutíma Eignamiðlunar
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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

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 

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. 

3ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli 

Gott skipulag, rúmgóð stofa 

Tvö góð svefnherbergi, stórar svalir 

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

Nánar Atli 899 1178

Tröllakór
203 Kópavogur

Verð  28,9 millj. 

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

Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík 

Örstutt í alla verslun og þjónustu 

Endaíbúð, rúmgóðar svalir með fallegu útsýni 

Vel viðhaldið hús. Bílskúr

Nánar Lára 841 2333

Safamýri
108 Reykjavík

Verð  30,9 millj. 

Skrífstofuhæð á 10. hæð í Húsi verlslunarinnar stærð 274 fm
Húsnæðið er í góðu standi með fallegum innréttingum og gólfefnum
Víðáttumikið útsýni yfir borgina
Húsnæðið er laust við kaupsaming

Kringlan 103 Reykjavík

Verð 75,0 millj.

Fallegar 4ra herbergja íbúðir á efri hæð í litlu fjölbýli 
Allar íbúðirnar með sérinngangi og stórum svölum 
Mikið lagt í vandaðan frágang - öll gólfefni fylgja 
Stærðir 116 og 118 fm

Drekavellir 221 Hafnarfjörður

Verð 34,2 - 34,8 millj.

120 fm, 3ja herbergja íbúð á efstu hæð 
Tvennar svalir
Tvö svefnherbergi
Bílakjallari

Sóltún 105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

220 fm einbýlishús
Aukaíbúð með 2 - 3 svefnherbergjum 
Frábær suðurgarður 
Möguleiki á stækkun 

Granaskjól 107 Reykjavík

Verð 80,0 millj. Verð 42,9 millj.

Glæsileg, 4ra herbergja 161 fm sérhæð og bílskúr 
Óviðjafnanlegt útsýni yfir Elliðavatn 
Rúmgóðar suðaustur svalir 
Sérinngangur

Andarhvarf 203 Kópavogur

Verð 43,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Skrifstofuhúsnæði á tveimur efstu hæðunum í turni Borgar-
kringlunnar samtals 232 fm
Húsnæðið er bjart með miklu útsýni
Skemmtilegt skipulag

Kringlan 103 Reykjavík

Verð 55,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Lækjarás 110 Reykjavík

Verð 68,7 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

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

Lækjarás 110 Reykjavík

Verð 68,7 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Mjög gott, 120 fm sumarhús í land Fossatúns
Tilvalinn stórfjölskyldu bústaður með 4 góðum herbergjum
Pallar eru á suður og vesturhlið
Heitt vatn er ekki komið inn en er í næsta nágrenni

Fauskás 311 Borgarbyggð

Verð 26,8 millj.
Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignasali
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

Tveir bústaðir, 36,6 fm hvor ásamt geymslu og svefnskála 
Kjarri vaxið undir stórbrotnum klettum 
Byggðir 1988 - nýr 20 ára leigusamningur 
1,5 ha lóð sem skiptist í 1 ha og 1/2 ha. Frábært útsýni 

Múlabyggð 311 Borgarbyggð

Verð 11,0 millj. hvor

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignasali
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210
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Glæsileg íbúð með sér inngangi
Alls 175 fm þar af bílskúr 42 fm
Stór alrými, svalir og sér verönd
Gott viðhaldslétt og klætt hús

Gulaþing 32
203 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Þrijudag 1. júlí
18:00 - 18:30

Verð 43,9 millj.

Laus strax

Mjög góð 87 fm, 3ja herbergja íbúð á 7undu hæð 
Álklædd lyftublokk
Mikið útsýni 
Frábær staðsetning

Ljósheimar 6
104 Reykjavík

Verð 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
Mánudag 30. júní

17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS
Mánudag 30. júní

17:30 - 18:00

Verð 24,9 millj.

Glæsileg 75 fm 2ja herbergja 
Efsta hæð, 4. hæð 
Lyfthús 
Stórkostlegt útsýni

Akurhvarf 1 - íbúð 402
203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Mánudag 30. júní

17:30 - 18:00

Verð 28,9 millj.

Falleg íbúð á annari hæð að stærð 89 fm
Verktaki, Húsvirki 
Þvottahús innan íbúðar 
Suður svalir /Lyftuhús

Akurhvarf 5 - íbúð 205
203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir

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

101 Reykjavík

Til leigu 332 fm þjónustu- og skrifstofurými á jarðhæð
Glæsilega innréttað með skrifstofum og móttöku
Laust 1. september

Skúlagata 17 - jarðhæð Skúlagata 17 - jarðhæð 

LEIGA
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

242 fm einbýlishús, 4 svefnherbegi

Góð staðsetning 

Viðarpallur sem snýr í suður 

Rúmgóður bílskúr

Stutt í alla helstu þjónustu

Nánar: Gunnar 899 5856

Víðivangur
220 Hafnarfjörður

Verð  60,0 millj. 

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Bjartar og rúmgóðar 3ja til 5 herbergja íbúðir. Stórbrotið útsýni
Fullbúnar nýjar íbúðir með vönduðum gólfefnum, tækjum og innréttingum.
Stæði í bílgeymslu með öllum íbúðum. Stærðir frá 129-152 fm
Stendur í suðurhlíð með svölum til suðurs

Gerplustræti 25-27 270 Mosfellsbær

Verð frá 35,5 millj.

Sjarmerandi hús sem telur 32 fm í Mosfellsdal

Lóðin er gróin og einkar falleg eignalóð

Laust við kaupsamning

Nánar: Atli 899 1178

Höllin - sumarhús
271 Mosfellsbær

Verð  14,9 millj. 

Góð 2ja herbergja íbúð í bryggjuhverfinu

Vel skipulögð

Góð staðsetning

63 fm

Nánar: Gunnar 899 5856

Naustabryggja
110 Reykjavík

Verð  19,5 millj. 

Mjög góð 87 fm, 3ja herbergja íbúð á annarri hæð

Stutt í alla verslun og þjónustu, skóla og leikskóla

Hús byggt af traustum byggingavertaka árið 2006

Góð staðsetning í Kórahverfinu í Kópavogi

Nánar Lára 841 2333

Baugakór
203 Kópavogur

Verð  28,9 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. 

136 fm auk 40 fm tvöfalds bílskúrs

Stórar stofur

Sér stæði fyrir fjóra bíla

Tvö góð svefnherbergi

Nánar: Jason 775 1515

Marargata
101 Reykjavík

Verð 75,0 millj. 

70 fm sumarhús auk  10 fm svefnlofts 

Gestahús 15 fm

Sundlaug og golfvöllur á svæðinu

Nánar: Heimir 893 1485

Öndverðarnes
801 Selfoss

Verð 26,6 millj. 

Fallegt raðhús 107 fm að stærð 

Mikið endurnýjað 

Stór verönd 

Fjögur svefnherbergi 

Nánar: Jórunn 845 8958

Tunguvegur
108 Reykjavík

Verð  37,2 millj. 

Glæsilegt og vel skipulagt raðhús 144 fm 

Bílskúr 25 fm 

Glæsileg hönnun 

Stór afgirt verönd 

Nánar: Jórunn 845 8958

Vesturás
110 Reykjavík

Verð  55,9 millj. 

Fallegt einbýlishús samtals 227 fm 

Eign sem hefur verið vel við haldið 

Fimm svefnherbergi

Barnvænt hverfi

Bílskúr

Nánar: Jórunn 845 8958

Kleifarsel
109 Reykjavík

Verð  57,5 millj. 

Paradís steinsnar  
frá borgarmörkum

Til leigu 164 fm þjónustu – eða verslunarrými á  jarðhæð
Fallega innréttað, í dag notað sem veitingasala
Laust 1. Desember

Til leiguTil leiguLaus strax



Stærð: 218,5 fm Herb. 5 Stærð: 131,2 fm BílskúrHerb. 3-4Stærð: 109,7 fm Sér-bílastæðiHerb. 3-4Stærð: 64,4 fm Herb. 3

Herb: 5-6Stærð: 212 fm BílskúrHerb. 6

Herb: 5-6Stærð: 88 fm

Herb: 5-6Stærð: 110,6 fmHerb. 5 Herb: 5-6Stærð: 91,8 fmHerb. 3

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Stærð: 495 fmHerb: 5-6Stærð: 152,5 fmHerb. 6 Herb: 5-6Stærð: 150,0 fmHerb. 6

Stærð: 123,2-152,6 fmHerb. 4

31,9

Stærð: 268,8 fm

Einbýlishús 

Herbergi: 5



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 37,5 millj. 
Laus við kaupsamning.

 
Einihlíð – Hafnarfjörður –Einbýli 
Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað innst í botlanga við 
grænnt svæði í Mosahlíðinni í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög 
snyrtilega eign með glæsilegri lóð, steyptu bílaplani sólpöllum og 
tilheyrandi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður. 
Frábær staðsetning. Verð kr. 62 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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Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
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Stofnað 
1983

Sími 520 7500

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

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft 
raðhús með innbyggðum bílskúr samtals 
170 fm. Mjög fallegur garður. Róleg og góð 
staðsetning. Myndir á netinu.  
Verð 42,9 millj.

Stuðlaberg Hf. – Endaraðhús

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.



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

NÝHÖFN 2-6 
• 210 Sjáland Gbæ.  
• Glæsilegar nýjar íbúðir.
• Sjávarútsýni. 
• 4ra herb. 123 fm. til 153 fm. 
• Stæði í bílageymslu.  

HÁTEIGSVEGUR 13
• 105  Rvk.  
• 64 fm. 
• 3ja herb. 
• Góð íbúð á þessum 
 vinsæla stað.     

Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 16:30 og 17:00. 

HRAUNBÆR 44 
• 110  Rvk.  
• 2ja herb. íbúð. 
• Íbúðinni fylgir herbergi 
 á 1. hæð. 
• Verð 16,9 millj. 

Opið hús þriðjudag 1. júlí 
á milli kl. 16:30 og 17:00. 

Marargata
• 101  Rvk.  
• Sérlega glæsileg og  
 vel staðsett 136 fm   
 sérhæð ásamt 40 fm 
 tvöföldum bílskúr.   
• Frábær staðsetning.  

FRÓÐAÞING 17
• 203 Kóp. 
• Einbýli. 417 fm. 
• Stórglæsilegt hús.  
• Fallegar innréttingar  
 og gólfefni.  
• Gott útsýni.  
• Stór bílskúr.  

Opið hús þriðjudag 1. júlí  
á milli kl. 17:00 og 17:30.

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

 
RJÚPNASALIR

201 Kóp.  2ja til 3ja herb. 10. hæð.  
Álklætt hús. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni. Glæsilegt útsýni.  
Verð 28,5 millj.

 
SÖRLASKJÓL

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

 
LUNDUR-RAÐHÚS

200 Kóp.  230-240 fm.  Afhent tilbúinn 
undir tréverk að innan.  Frágengin 
að utan með sólpöllum, gróðri og 
bílastæði.   

 
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.  

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

Helluvað 13 - 110 Reykjavík
Glæsileg fjögra herbergja íbúð í lyftuhúsi með út sýni og 
stæði í bílageymslu. Frábær staðsettning, öll þjónusta í 
næsta nágrenni og tenging við náttúruna.
Verð 32.8 millj.

Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson 
löggiltur fasteignasali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Álfhólsvegur 32 - NÝBYGGING
Opið hús í dag 30. júní kl.18.00 til 18.30

Til afhendingar strax. Fallegar íbúðir á besta stað í 
Kópavogi. 3 herbergi, þvottahús, flísalagt baðherbergi, 
eikarinnréttingar, 2 bílastæði
Íbúð 101: 110 fm - Verð 39.9millj.
Íbúð 201: 115 fm - Verð 39.9millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson, sölufulltrúi
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Sogavegur 162 parhús - 108 Reykjavík
Opið hús í dag 30. júní kl. 17:30-18:00

*NÝTT PARHÚS * VAL UM BYGGINGARSTIG*
Nýtt og vel skipulagt 130,5 fm. parhús. Tvær hæðir og 
staðsteypt. Val um afhendingu: a) fullbúið án gólfefna b) 
tilbúið undir tréverk c) á núverandi byggingarstigi. Gott 
útsýni. Verð 34,9 til 42,9 millj.
Upplýsingar veitir Eggert Ólafsson, lögg. fasteignas. 
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Kiðárbrekkur 5 - Húsafelli

sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Boðagrandi 2A íbúð 501 107 Reykjavík
Opið hús þriðjudag 1. júlí kl. 17:30-18:00

*RÚMGÓÐ ÍBÚÐ MEÐ BÍLGEYMSLU * ÚTSÝNI*
Rúmgóð og björt 4ra herb., 129,7 fm. íbúð á 5. hæð 
í fallegu lyftuhúsi, auk bílageymslu. Húsið var byggt 
árið 2000. Gluggar á þrjár hliðar. Tvennar svalir. Fallegt 
útsýni. Gönguleiðir við sjávarsíðuna. Verð 43 millj.
Upplýsingar veitir Eggert Ólafsson, lögg. fasteignas. 
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Fagleg og persónuleg þjónusta

Lyngmóar 6 - 210 Garðabær
Falleg 140,5 fm, 4 herbergja íbúð á 2. hæð á góðum 
stað í Garðabænum, með flottu útsýni. Talsvert uppgerð 
íbúð, með nýlegri eldhúsinnréttingu, nýjum fataskápum 
í hjónaherbergi og forstofu. Nýlegt gler, lokaðar svalir, 
bílskúr, stór geymsla, stutt í alla þjónustu og skóla.
Verð 34.7millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson, sölufulltrúi
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Kambsvegur 22 - 104 Reykjavík
Opið hús þriðjudag 1. júlí kl. 18.30-19.00

4 herbergi, baðherbergi, eldhús með hvítri innréttingu og 
góðum borðkrók, geymsla, sameiginlegt þvottahús, 38 
fm bílskúr. Sólpallur.
Verð 41.9 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson, sölufulltrúi
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Heiðarbrún 12 - 825 Stokkseyri
Snyrtilegt og vandað steinsteypt 163,3 fm parhús, þar 
af bílskúr 38,8 fm. Byggt 2006. Smíðavinna, skipulag 
og frágangur til fyrirmyndar. 3 rúmgóð svefnh. Vandaðar 
innréttingar, bílskúr og lóð er frágengin. Eiguleg og 
vönduð eign þar sem skipti eru skoðuð. Verð 25,9 millj.

sími 891 8891 eða hafsteinn@fasteignasalan.is 
og Snorri Sigurðarson, sölufulltrúi 
sími 897 7027 eða ssig@fasteignasalan.is
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Daggarvellir 4B - 221 Hfj.

 
Falleg 96,8 m2, 3ja herbergja íbúð á 4 hæð, 
ásamt bílastæði í lokuðum bílakjallara í 
lyftuhúsi við Daggarvelli 4B í Hafnarfirði. 
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, sjónvarpshol, 
eldhús og stofu. V. 25,0 m.

Þrastarhöfði 6, íb. 305 - 270 Mos. 

 
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. 33,9 m.

Grundarstígur 11 -101 Rvk.

 
Sjarmerandi 65,9 m2 2ja herbergja íbúð á 
1. hæð við Grundarstíg 11, 101 Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í stóra forstofu, stóra stofu, 
eldhús, svefnherbergi og baðherbergi.  
V. 24,5 m.

Nýtt á skrá
Laus straxNýtt á skrá

Fallegt 175,1 m2 raðhús með inn-
byggðum bílskúr við Spóahöfða í 
Mosfellsbæ. Fallegar innréttingar og 
gott skipulag. Tvær timburverandir. 
Þetta er falleg eign í góðu hverfi á 
vinsælum stað í Mosfellsbæ.  
V. 43,9 m.

Spóahöfði 4 - 270 Mosfellsbær 

4265,6 m2 atvinnu- og skrifstofuhús-
næði við Tjarnarvelli 11 í Hafnarfirði. 
Eignin skiptist í verslunar- og lagerrými 
á fyrstu hæð og skrifstofurými á tveimur 
hæðum. Stórt malbikað bílastæði. Vel 
staðsett eign með miklu auglýsingagildi. 
V. 420 m.

Tjarnarvellir 11 - 221 Hafnarfjörður 

1698,3 m2 atvinnuhúsnæði sem er öll 
húseignin við Selhellu 3 í Hafnarfiði. 
Fimm innkeyrsludyr og stórt malbikað 
bílastæði fyrir framan húsið. Húsið er 
fallegt með stóru malbikuðu bílaplani. 
V. 170 m.

Selhella 3 - 221 Hafnarfjörður 

2250,4 m2 iðnaðarhúsnæði á tveimur 
hæðum sem skiptast í 10 iðnaðarbil(öll 
húseignin), hvert um sig með sér 
fastanúmer, við Breiðhellu 16 í Hafnar-
firði. V. 128 m.

Opið hús þriðjudaginn 1. Júlí frá kl. 
17:00 til 18:00

Mjög falleg og mikið endurbætt 56,0 m2 
2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi í þríbýlishúsi við Fálkagötu 
8 í Reykjavík. Íbúðin er í kyrrlátri og afar 
vinsælli götu nálægt Háskóla Íslands 
og Háskólatorgi. Strætóstoppistöð er 
steinsnar frá og bakarí á næsta horni. 
V. 24,7 m.

1633,1 m2 atvinnuhúsnæði á tveimur 
hæðum á 3.323 m2 lóð við Eyjarslóð 5 í 
Reykjavík. Góð staðsetning. Malbikað 
bílaplan. 4 stórar innkeyrluhurðir.  
V. 220 m.

Breiðhella 16 - 221 Hafnarfjörður 

Fálkagata 8 - 107 Reykjavík  

Eyjarslóð 5 - 101 Reykjavík 

Glæsilegt 259,4 m2 einbýlishús á 
tveimur hæðum með aukaíbúð í 
kjallara á 965 m2 lóð við Dvergholt 
11 í Mosfellsbæ. Sérlega glæsilegur 
garður með stórum veröndum,  
heitum potti, geymsluskúr og garð- 
húsi í stóru tré. Stutt í alla þjónustu 
og skóla. V. 59,5 m.

Dvergholt 11 - 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

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Allt að 90% fjármögnun

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýjar íbúðir

OPIÐ HÚS

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

EIGNIR VIKUNNAR

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

Hrísrimi 3 0101 jarðhæð
Ca. 104 Fm. mikið endurnýjuð jarðhæð í 
Grafarvogi með útgengi frá stofu á sérgarð. 
Eldhúsinnrétting og tæki eru nýleg, baðher-
bergi endurnýjað, herbergin tvö eru rúmgóð 
og mögulegt er að bæta þriðja svefnherber-
ginu við. Verð 24,9 millj. Hrísrimi 3, í 0101, 

Kaplaskjólsvegur 51, 1.H. 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 30. 6. FRÁ KL. 17:30 - 18:00

Kaplaskjólsvegur 51 1.h: 4ra herberggja íbuð 
á góðum stað. Eldhús er opið við stofu, 3 
svefnherbergi. Gott skilpulag. 

OPIÐ HÚS MÁNUD.30.6  
FRÁ 17:30-18.  
VERIÐ VELKOMIN

Þórufell 2 mikið áhvílandi, auðveld kaup.  
OPIÐ HÚS MÁNUD. 30. 6. FRÁ KL. 17:00 - 17:30

Þórufell 2. 2. h. Ca. 81 fm. endurnýjuð 
endaíbúð á annari hæð við Þórufell. Íbúðin er 
laus, nýmáluð og með nýjum gólfefnum. Gott 
eldhús, tvö svefnherbergi. Há ÍLS ÁHVílandi. 
verð 19,9 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNUD. 30.6  
FRÁ 17-17:30

Sumarhús

Möðruvellir, Kjós-SVEITASETUR!
Möðruvellir, sveitasetur á stóru eignarlandi í 
Kjósinni. Rúmgott hús, sem skiptist í 3 svefnher-
bergi, svefnloft, baðherbergi, stóra stofu og opið 
eldhús á fallegum stað með útsýni yfir Laxá, nálægt 
Meðalfellsvatni í Kjós. Húsið stendur á ca. 3,4 ha. 
eignarlandi sem býður upp á mikla möguleika. 
Vandað, vel viðhaldið hús á góðum stað, nálægt 
borginni. Verð 24,9 millj. 

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

4ra herbergja

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Leifsgata 7 1. h.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 1.7 . FRÁ KL 17:30-17:30

Leifsgata 7, Endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á einum besta stað Reykjavíkur. Sérgeymsla í 
kjallara með glugga sem væri hægt að nýta sem herbergi. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD.1.7 
KL. 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN. Verð 23,5 millj. MIKIÐ ÁHVÍLANDI, LÍTIL ÚTBORGUN.

Sæviðarsund 13 - 2 íbúðir 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 2.7 . FRÁ KL 17:30-18:00

Sæviðarsund 13, 167 FM.: 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 ca. 52 2ja herbergja 
íbúð í kjallara. Samtals um 168 fm. Kjörið tækifæri fyir leigufjárfesta og fyrir alla sem þurfa á góðri 
aukaíbúð að  halda. OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 2.7 FRÁ 17:30-18 

OPIÐ HÚS

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

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

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



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 30. 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.

Víðihlíð 41,105 Reykjavík

Verð: 59.700.000

Tegund:

Ásdís Ósk gsm: 863-0402

raðhús
Stærð: 201,5 fm.

 3Svefnherbergi:

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 30. júní. 
kl. 18:30-19:00

Smáraflöt 38, einbýlishús í Garðabæ
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 1. JÚLÍ 18:00-18:30

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Valhöll fasteignasala kynnir í einkasölu glæsilegt einbýlishús á einni hæð 
á eftirsóttum og barnvænum stað við Smáraflöt í Garðabæ. Húsið er 205.3 
fm auk 37,9 fm bílskúrs, samtals 243,2 fm. Á árunum 2005 og 2006 var húsið 
allt endurhannað að innan af Baldri Svavarssyni arkitekt, auk þess sem 
húsið var stækkað um 51,9 fm. Garðurinn líka tekinn í gegn. Húsið er í 
göngufæri við Flataskóla og Garðaskóla, sundlaug Garðabæjar og alla  
   íþróttaaðstöðu Stjörnunnar. Verð 88 millj.
 

Uppl. veita Bárður í s: 692-5221 
og Andri í s: 662-2705

ÖNDVERÐARNES - LÓÐIR
Eigum eftir 4 lóðir við Grjóthólabraut  

við Golfvöllinn í Öndverðarnesi.

Sameiginleg fráveita komin.

Verð 2,8 millj.  
+ 90.000 kr ársleiga.

HEITASTI SUMARHÚSASTAÐURINN!
ÖNDVERÐARNES EHF  S. 899 2346

Stórglæsilegt parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. 
stærð 217.5 fm Lýsing, efri hæðin. Forstofa, snyrting, eldhús, sto-
fur, svalir og innbyggður bílskúr. Neðri hæðin. Sjónvarpsstofa, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymsla. Verð 64,9 m. 
Dan Wiium s. 896-4013.
  

Rúmgóð 3ja herb.íbúð á 1.hæð, í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri 
bílgeymslu. Stór suður verönd út frá stofu. Stærð 106,8 fm. Íbúðin 
skiptist í rúmgóða stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og tvö 
rúmgóð herbergi. Laus fljótlega . Verð 43,5 m. Ólafur s. 896-4090.

Mjög góð og mikið endurnýjuð íbúð á 1. hæð við Álfheima í  
Reykjavík. Stærð 102,8 fm Lýsing. Forstofa/gangur, eldhús, 
baðherbergi, stofa, þrjú svefnherbergi, svalir og geymsla í  
kjallara.  Verð 31,9 m. Þórarinn s. 844-6353.

Rúmgóð og falleg Íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Sér inngangur í íbúð frá sameiginlegum svalagangi. 
Stærð íbúðar er 106,7 fm. þ.e. íbúð og geymslur. Laus strax. 
Verð: 41,5 millj. Ólafur s. 896-4090. Íbúð 303.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Lómasalir 15, Kóp

Seinakur 3, Garðabæ

Álfheimar 62, Rvk 

Skógarsel 41, Rvk

Opið hús í dag mánudag 30.júní
 milli 18:00 - 19:00

Opið hús í dag mánudag 30.júní
 milli 18:00 - 18:30

Opið hús í dag mánudag 30.júní
 milli 17:30 - 18:00

Opið hús í dag mánudag 30.júní
 milli 17:00 - 17:30
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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
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TILBOÐ 
ÚT JÚLÍ
Nú í júlí mun Poulsen veita 
50 prósenta afslátt af rúðu-
þurrkum til þeirra sem koma í 
rúðuskipti eða viðgerð á rúðu. 
Allar nánari upplýsingar er að 
finna á heimasíðu fyrirtækisins, 
poulsen.is, eða í síma 530 
5900.

EF RÚÐA ER BROTIN 
Í BÍLNUM ÞÍNUM
● Hringir þú í Poulsen í síma 
530 5900 og pantar tíma í 
bílrúðuskiptum.
● Gefur þú upp bílnúmer og 
tryggingafélag bílsins.
● Mætir þú með bílinn á 
umsömdum tíma í Skeifuna 2.
● Færð þú hjálp við að fylla 
út tjónaskýrslu og skilur bílinn 
eftir.
● Sækir þú bílinn seinnipart 
dags og það eina sem þú þarft 
að greiða er sjálfsábyrgð.
● Ekur þú heim með splunku-
nýja rúðu og gott útsýni.
● Ef aðeins þarf að gera við 
rúðu greiðir tryggingafélagið 
viðgerðina að fullu.
● Ef skemmd er minni en tíkall 
að stærð er oftast hægt að 
gera við rúðuna.

Poulsen var stofnað af Dan-
anum Valdimar Poulsen árið 
1910 og er því orðið rúmlega 

aldargamalt fyrirtæki.
Hjá Poulsen starfa í dag yfir 30 

manns, hver með sína sérhæfingu, 
sem þjónusta bæði bíleigendur og 
bifreiðaverkstæði. Fullbúið bílrúðu-
verkstæði Poulsen er í Skeifunni 2.

Þjónusta alla
Björgvin Ragnarsson, sölustjóri 
Poulsen, segir það ganga f ljótt 
fyrir sig að skipta um rúðu í bíl 
þegar fagmenn eru að verki.

„Þetta er einfalt mál. Ef rúða er 
brotin í bílnum, hvort sem er að 
framan, aftan eða á hlið, pant-
ar fólk tíma í bílrúðuskipti. Við 
fáum upplýsingar um númer bíls 
og hvar hann er tryggður. Mætt 
er með bílinn á umsömdum tíma, 
tjónaskýrslan fyllt út og hann skil-
inn eftir. Bíllinn er svo tilbúinn 
seinnipart dagsins. Svona einfalt 
er þetta,“ segir Björgvin.

Hvað kostnað varðar þarf ávallt 
að borga sjálfsábyrgð við bílrúðu-
skipti en ef gera á við rúðu er það 
greitt að fullu af tryggingafélag-
inu. Ef skemmdin er minni en um 
það bil tíkall að stærð er að sögn 

Björgvins oftast hægt að gera við 
rúðuna. „Af öryggisástæðum er þó 
ekki gert við skemmdir sem eru í 
beinni sjónlínu ökumanns. Þá er 
betra að skipta.“

Fagmennska í fyrirrúmi
Verkstæði Poulsen hefur á að skipa 
faglærðu starfsfólki með margra 

ára reynslu. Meðal annars hefur 
það sinnt kennslu í bílrúðuísetn-
ingum og bílrúðuviðgerðum úti 
um allt land.

„Bí lrúðuíset ning er mik ið 
vandaverk og ekki sama hvern-
ig hún er framkvæmd. Við höfum 
tileinkað okkur ákveðnar vinnu-
reglur sem skara langt fram úr 

 almennum vinnureglum. Það er 
trygging fyrir viðskiptavininn að 
vönduð vinnubrögð séu ávallt við-
höfð og að viðgerðin muni standast 
tímans tönn.“

Gæði og vandvirkni
Mikil áhersla er lögð á gæði, bæði í 
vörum og þjónustu. Poulsen  flytur 

inn stærstu merkin í bílrúðum, 
AGC og Pilkington, sem er virtasti 
og umsvifamesti bílrúðuframleið-
andi heims. „Þar sem við erum 
stærsti innflytjandi á bílrúðum, 
listum og smellum, ásamt vélum 
og tækjum til rúðuskipta, höfum 
við ávallt nýjustu tæki og beitum 
nýjustu aðferðum við rúðuskipti.“

Stærsti bílrúðuinnflytjandi landsins
Fyrirtækið Poulsen er stærsti bílrúðuinnflytjandi landsins og býður upp á rúður í flestar gerðir bíla. Í Skeifunni 2 rekur Poulsen 
fullbúið bílrúðuverkstæði. Þar starfa fagmenn með margra ára reynslu. Mikil áhersla er lögð á gæði, bæði í vörum og þjónustu.

Það er vandaverk að skipta um bílrúður. Starfsfólk Poulsen vinnur eftir ströngum vinnu-
reglum sem tryggja að ávallt er vandað vel til verka.

Poulsen flytur inn stærstu merkin í bílrúðum og býður upp á rúður í flestar gerðir bíla.

Poulsen þjónustar 
bæði bíleigendur og 
bifreiðaverkstæði. Þar 
starfa fagmenn með 
áralanga reynslu.
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Við leggjum mesta áherslu 
á framrúðuviðgerðir. Við 
sjáum líka um framrúðu-

skipti en aðaláherslan er lögð á 
viðgerðirnar,“ segir Sigurður Ei-
ríksson, eigandi Glerpró. Hjá fyrir-
tækinu starfa menn með mikla 
reynslu en Sigurður sjálfur hóf 
störf við framrúðuviðgerðir árið 
1994. „Þá var ég bara einn í þessu. 
Ég hóf störf á Sauðárkróki og var 
þar þangað til fyrir fjórum árum 
þegar við fluttum í bæinn.“

Fyrirtækið er nú staðsett á 
Hyrjar höfða 2 .

Viðgerð á kostnað trygginga
Sigurður segir almenning ekki 
átta sig á hversu mikinn hluta af 
rúðuskemmdum sé hægt að gera 
við. „Það má segja að það sé hægt 
að gera við bróðurpart af skemmd-
um sem koma í rúður. Þótt það 
komi steinn í rúðuna sem myndar 
smásprungu þá er í flestum tilfell-
um hægt að laga það,“ segir hann 
og bætir við að viðgerðin sé bíl-
eigandanum að kostnaðarlausu. 
„Þetta er alfarið í boði trygginga-
félaganna. Það er annað sem al-
menningur veit oft ekki heldur 
og margir bíða því með að koma 
með bílinn í viðgerð þar til rúðan 
springur, en þá þarf að skipta um 
rúðu.“

Best að koma strax
Sigurður segir því best að koma 
sem fyrst með bílinn í viðgerð ef 
sprunga kemur í rúðuna. Hann 
bætir þó við að vel sé hægt að gera 
við eldri sprungur. „Það er betra 
að fá þetta sem fyrst en við getum 

alveg gert við gamlar skemmdir 
líka. Þá er hins vegar hætta á að 
það hafi komist vatn eða óhrein-
indi í skemmdina og því náum 
við aldrei alveg úr.“ Hann ítrek-
ar að best sé að viðgerðin eigi sér 
stað áður en nokkur raki kemst 
í sprunguna. Í rúðunum er tvö-
falt gler og á milli glerjanna ör-
yggisfilma. Komist raki í hana 
getur hún gránað og þá verður 
grár blettur eftir í rúðunni. „Slíkt 
næst ekki úr, það er komið til að 
vera.“ Hægt er að setja svokallað-
an rúðuplástur á skemmdina til 
að hindra að vatn og óhreinindi 
komist í hana. Einnig þola rúðu-
skemmdir illa hitabreytingar og 
algengt er að rúðan springi út frá 
skemmdinni.

Glerpró þjónustar bíla af öllum 
stærðum og gerðum en helstu 
viðfangsefnin eru rútur og stór-
ir bílar. Sigurður telur aðalástæð-
una fyrir því vera að hinn almenni 
bíleigandi gerir sér oft ekki grein 
fyrir annars vegar að hægt sé að 
gera við skemmdir í rúðum og 
hins vegar að það kosti hann ekki 
neitt.

Mikilvægt er að engar skemmd-
ir séu í sjónlínu ökumanns og oft 
þarf að skipta út rúðunni ef slík er 
raunin. Sigurður segir það þó ekki 
algilt. „Það fer eftir eðli skemmd-
arinnar. Sumar skemmdir eru 
þess eðlis að þær hverfa algjör-
lega eftir viðgerðina.“

Hröð þjónusta
Sigurður segir framrúðuviðgerð-
ir vandaverk en Glerpró leggur 
metnað í að vinna hratt og örugg-

lega. „Yfirleitt erum við ekki leng-
ur en klukkutíma frá því að bíllinn 
kemur inn til okkar og þangað til 
hann er tilbúinn. Eigandinn getur 
jafnvel bara sest inn og fengið sér 
kaffi hjá okkur á meðan,“ segir 
Sigurður brosandi.

Á heimasíðu Glerpró,  glerpro.
is, er pöntunarkerfi fyrir bílrúðu-
viðgerðir. Þar er tengill þar sem 
fólk skráir bílnúmer og símanúm-

er og í framhaldi hefur fyrir tækið 
samband við viðkomandi. Einn-
ig er hægt að hringja og panta 
tíma í síma 776 8600 eða hafa 
samband með tölvupósti á póst-
fangið glerpro@gmail.com. „Svo 
getur fólk einfaldlega rennt við 
hjá okkur. Yfirleitt getum við farið 
strax í verkið,“ segir Sigurður og 
hvetur fólk til að líta við á Hyrjar-
höfða 2.

Hægt að gera við flestar skemmdir
Glerpró ehf. er ungt fyrirtæki byggt á gömlum grunni, sem hefur sérhæft sig í framrúðu- og bílljósaviðgerðum frá árinu 1994. Sigurður 
Eiríksson, eigandi fyrirtækisins, segir almenning ekki gera sér grein fyrir hve stóran hluta af rúðuskemmdum sé hægt að gera við.

Komist raki í rúðuskemmdina er hætta 
á að grár blettur myndist í rúðunni 
sem ómögulegt er að ná úr. Best er 
því að koma með bílinn í viðgerð sem 
fyrst. Sérstakan rúðuplástur má líma á 
skemmdina til að verja fyrir raka í milli-
tíðinni.

Rúðuviðgerðir eru vandasamt verk en starfsmenn Glerpró einsetja sér að vinna bæði 
hratt og vel.

„Margir bíða með að koma með bílinn í viðgerð þar til rúðan springur en þá þarf að skipta um rúðu,“ segir Sigurður Eiríksson, eigandi Glerpró. MYNDIR/GVA
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Einn aðal þáttur í reglulegu viðhaldi bíls 
er að passa að vélin sé smurð á réttum 
tíma. Láttu okkur um að smyrja bílinn, 
-notum aðeins hágæða olíu frá Olís. 
Tökum Olískort.

BREMSUKLOSSARRÚÐUÞURRKUR

PERUR

RAFGEYMARFÓLKSBÍLA- OG JEPPADEKK
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■ GÓÐ RÁÐ
Er rafmagnsreikningurinn hár? 
Það er hægt að draga úr notk-
un heimilisins á rafmagni með 
smá forsjálni. Ef þú sýður vatn 
í katli tekur það 
mun styttri 
tíma en að 
hita vatn 
í potti. 
Þess 
vegna 
er sparn-
aður í því að 
sjóða vatnið 
í katlinum, til 
dæmis fyrir pasta, 
og hella því síðan yfir í pott. 
Sama má gera þegar egg eða 
grænmeti er soðið. 
Stór sjónvörp eyða meira 
rafmagni en þau minni. Ekki 
hafa kveikt á sjónvarpinu ef 
enginn er að horfa. Ekki er nóg 
að slökkva bara á fjarstýring-
unni. Skiptu yfir í sparperur, 
það lækkar rafmagnsreikning-
inn. Það er ódýrara að hengja 
þvottinn á snúru, inni eða úti, 
en að nota þurrkara. Einnig 
ætti alltaf að fylla þvottavélina 
og nota sparnaðarhnappinn. 
Sama á við um uppþvottavél-
ina. 

Ýmislegt má gera til að spara 
rafmagn. Hægt er að slökkva á 
smáforritum í snjallsímum og 
stilla símann á þráðlaust net 
svo ekki þurfi að hlaða hann 
daglega. 

RAFMAGNIÐ 
SPARAÐ

● HÖNNUN 
Stóll úr smiðju Charles Pollock, 
657 Sling-back Lounge, hefur 
verið endurframleiddur. Er það 
gert til að heiðra minningu 
hönnuðarins sem lést í elds-
voða í New York á síðasta ári, 
83 ára að aldri.

Pollock hannaði stólinn árið 
1960 og var hann framleiddur 
af Knoll á árunum 1964 til 
1979. Stóllinn er með krómaða 
stálfætur sem tengjast álörm-
um sem málaðir eru svartir. 
Sætið er úr leðri.

Hugmyndin að stólnum 
vaknaði þegar Pollock var að 
prófa sig áfram í að búa til 
húsgögn úr pípulögnum sem 
hann fann í yfirgefnum kjallara. 
Hann mætti með þessar frum-
gerðir á skrifstofu Knoll án 
þess að panta tíma. Heppnin 
var með honum og úr varð afar 
farsælt samstarf Pollock og 
Knoll. Meðal annars framleiddi 
Knoll „Executive chair“, skrif-
borðsstólinn sem þykir endur-
spegla skrifstofumenningu frá 
miðri tuttugustu öld.

ENDURGERA 
STÓL EFTIR 
POLLOCK

AFSLÁTTUR 

RAFTÆKJAÚRVAL
15% afsláttur af raftækjum þegar 
þau eru keypt með innréttingu.

friform.is

ELDAVÉLAR
OFNAR
HELLUBORÐ
VIFTUR & HÁFAR
UPPÞVOTTAVÉLAR
KÆLISKÁPAR

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF 
HURÐUM, FRAMHLIÐUM, 

KLÆÐNINGUM OG EININGUM, 
GEFA ÞÉR ENDALAUSA 

MÖGULEIKA Á AÐ SETJA 
SAMAN ÞITT EIGIÐ RÝMI.

25% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM ELDHÚSINNRÉTTINGUM ÚT JÚLÍ

25

■ SNIÐUGT
Margir hversdagslegir hlutir sem finnast innan veggja heimilisins hafa skýrt og afmarkað hlutverk. Þeir geta 
hins vegar leynt á sér. Hugmyndaríkt fólk hefur eflaust sjálft fundið margar nýjar leiðir til að nota hlutina sem 
við notum daglega í ákveðin verk. Fyrir okkur hin eru hér örfáar hugmyndir til að nota hluti á nýjan máta. 

Pillubox fyrir eyrnalokkana. Auðvelt er að finna eyrnalokka þegar búið er að para þá niður í hólfin í boxinu. 

Sleikjó sem drykkjarhræra. Segir sig sjálft. Gefur drykknum lit og bragð auk þess að blanda hann.

Gulir minnismiðar sem lyklaborðshreinsari. Notið límhliðina á minnismiðanum (post-it) til að komast á milli 
takkanna á lyklaborðinu. Þannig festist mylsna og ló á miðanum og auðvelt er að ná henni burt. 

EYRNALOKKAR Í PILLUBOX
Venjulega hluti má nota á óvenjulegan máta.



Erum í kjallaranum undir versluninni, gengið inn baka til. Hlökkum til að sjá ykkur!

Vertu vinur okkar á Facebook

RISA
LAGERSALA

Högl skór,     fullt verð 29.980  –  verð nú 8.994
Elinette leðurjakki,  fullt verð 54.980  –  verð nú 16.494
Apanage kjóll,    fullt verð 25.980  –  verð nú 7.794
Pulz Jeans blússa,   fullt verð 10.980  –  verð nú 3.294
Dranella buxur,   fullt verð 16.980  –  verð nú 5.094

Fatnaður úr verslununum

og

Enn meiri afsláttur!

Nú 70% afsláttur af öllum 
fatnaði og skóm!



SUBARU Forester. Árgerð 2006, ekinn 
116 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.590.000. Rnr.240053.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 39 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.390.000. Rnr.210358. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES BENZ Cls 350 bluetec 
4matic. Árgerð 2013, ekinn 12 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 13.890.000. 
Rnr.990836.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu 
fást hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól 
sem henta mjög vel fyrir íslenskar 
aðstæður. Verð kr. 188.900,- eigum 
einnig 2 gerðir 28” Borgarhjóla. Verð 
kr .168.900,-

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.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

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

TEC 460DB nýskráð 05/2005, útv./
geislasp, gashitari - Ný dekk. Alltaf 
geymt inni. Verð 2.190.000. Raðnr. 
252316 á www.BILO.is Virkilega fallegt 
og snyrtilegt hjólhýsi á staðnum hjá 
okkur!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

FLOTTUR X5 TIL SÖLU.
 BMW X5 3,0I.Árg‘05,ek. aðeins 99.þ 
km,bensín,sjálfskiptur, leður,xenon 
ofl.er á staðnum.Verð 3.280.000.
Rnr.320668. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og lau 

12-16
www.bilalif.is

 Bílar til sölu

Hyndai Santa Fe 11 árg. disel sjálfsk. 
ek. 48 þús km.Dráttarkr. með raftengi 
fyrir hjólhýsi.Vetrard, á álfelgum. V. 
4,9 mil. Skipti möguleg.Uppl. Í S. 898-
6452 Bjarni

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.

Volkswagen Golf 1.600, árg. 2008, 
sjálfskiptur, með sóllúgu og álfelgum. 
(Sportpakkinn). Ekinn 43 þús. km. 
Verð 1.650.000 kr. Uppl. 822-0487.

BMW 520DÍSEL ÁRG 2011
Ekinn 64þkm, sjálfsk, rafr, sportsæti, 
18” felgur, gullfallegur og sparneytinn 
(6L/100km) Ath skipti, verðh 6.490 
þús 617 4888

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

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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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Opið hús mánudaginn 30. júní kl. 17:00-17:30.
Eignin er á byggingarstigi 4 og afhendist í núverandi ástandi.Samkvæmt teikningu skiptist húsið í tvær hæðir. 
Aðkoma að húsinu er að ofanverðu. Efri hæðin er aðalhæð hússins.
Gott tækifæri fyrir fjárfesta og verktaka. Nánari upplýsingar á skrifstofu Stakfells i síma 535-1000.

Opið hús þri. 1. júlí kl. 17:30-18:00.
Rúmgóð og vel skipulögð 67,2 fm, 2ja herbergja 
útsýnisíbúð á 7. hæð í lyftublokk ásamt lokuðu 
bílskýli. Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni 

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. 
Þvottahús innan íbúðar og geymsla á hæð. Sér 
inngangur af svölum. Stæði í bílageymslu.

Björt 4ra herbergja endaíbúð í snyrtilegu 
lyftuhúsnæði. Stæði í bílageymslu. 3 svefnh.með  
skápum. Stæði í bílageymslu. Þvottahús innan íb.  
Sér inngangur af svölum. Laus við kaupsamning. 

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

Nýuppgerð 151,7 fm. efri hæð og ris í einu elsta og 
glæsilegasta íbúðarhúsi Reykjavíkur.  Íbúðin er skráð 
7 herbergja. Ótrúlegt útsýni og einstök staðsetning. 
Eignaskipti möguleg. 

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

Fallegt 233,4 fm einbýlish. með bílskúr. Fallegar 
stofur, 5 rúmgóð svefnh. Hægt að hafa tvær íbúðir, 
báðar með sérinngagni. Húsið hefur fengið gott 
viðhald og verið mikið endurbætt á vandaðan hátt.

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

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. 

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

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

Glæsilegt 275,1 fm verslunarhúsnæði á fyrstu hæð  
í verslunarmiðstöðinni Glæsibæ.   
Gott auglýsingargildi frá Suðurlandsbraut og mikill 
fjöldi bílastæða. 

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. 

41,5  fm. stúdío íbúð á jarðhæð/kjallara. Íbúðin  
skiptist í anddyri, rúmgott alrými, svefnherbergi/
aðstaða,  gott eldhús og baðherbergi. 

204 fm parhús þar af 32,5 fm bílskúr á góðum 
stað. Íbúðirnar samanstanda af 4 svefnherbergjum, 
2 baðherbergjum, stofu og borðstofu, eldhúsi, 
þvottahúsi og sjónvarpsholi og vinnuherbergi. 

3228,4 fm byggingarlóð undir þriggja hæða 
fjölbýlishús með 21 íbúðum ásamt bílakjallara. 
Lóðin er á fallegum og sólríkum stað með nútíma- og 
fjölskylduvænni skipulagningu. 

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. 

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.

25,0 M. 25,0 M. 33,9 M. 58,9 M.

57,0 M.

35,9 M.

87,5 M.

AUSTURSTRÖND 12 - 170 SELTJ. DAGGARVELLIR - 221 HFJ. VINDAKÓR - 203 KÓP SÆBÓLSBRAUT  - 200 KÓP.

SKÓLASTRÆTI - 101 RVK

LAUTASMÁRI - 201 KÓP. 

SÓLVALLAGATA - 101 RVK

49,8 M. 37,7 M. 28,9 M.JAKASEL  - 109 RVK LANGALÍNA - 210 GBÆ HJALLABRAUT - 220 HFJ.

65,0 M. 49,7 M. 14,9 M.ÁLFHEIMAR - 104 RVK SOGAVEGUR  - 108 RVK ENGJASEL - 109 RVK

25,9 M. TILBOÐ 39,2 M.LAXATUNGA - 270 MOS. VEFARASTRÆTI - 270 MOS. TÓMASARHAGI - 107 RVK

FRÁ 27,9 M.SÖLKUGATA 12-14 - 270 MOS. 59,8 M.STUÐLASEL – 109 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 EFTIR - OPIÐ HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

5144,7 fm iðnaðarhúsnæði á 9.200 fm eignalóð við Dalveg 24-26 í Kópavogi. 

• Samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir 9.800 fm atvinnuhúsnæði á Dalvegi 24, 
    með nýtingarhlutfalli 1,4 af lóð. 

• Gert er ráð fyrir fjögurra hæða byggingu ásamt bílastæðakjallara á 2 hæðum.

• Eignirnar eru í útleigu með 3-6 mánaða uppsagnarfresti. Ekkert áhvílandi.

• Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Stakfells 535-1000 

DJÚSÍ TÆKIFÆRI FYRIR FJÁRFESTA OG VERKTAKA



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Fellihýsi

 Tjaldvagnar

Til sölu er Ægistjaldvagn árgerð 2008 
vel með farinn og lítið notaður. Sk. ‚16 
ásett verð kr 750.000. S. 892-2221.

 Vinnuvélar

SLÁTTUVÉLA OG 
REIÐHJÓLAÞJÓNUSTAN

Til sölu sláttutraktor 17, 5hp 6 
gíra 107cm sláttubreidd 389.000,- 
Sláttutraktor 20hp vökvaskiptur 
107cm sláttubreidd 449.000,- 
Takmarkað magn. S. 821 0040. 
Vagnhöfða 6

 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.

 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, húsgagnahreinsun, 
bónun o.s.fr. Uppl. Tómas, s. 699 6762 
og www.gluggahreinsir.is

 Garðyrkja

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

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

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

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

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

STRÚCTOR 
BYGGINGAÞJÓNUSTA EHF.

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

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

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

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Til sölu

Við erum með mikið úrval af úti og 
inni skiltum. Verð frá 19.900 kr S:580-
7820.

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

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

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

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

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

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

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

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

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

 Ökukennsla

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

 Fyrir veiðimenn

Heimavík ehf. S. 892 8655 www.
heimavik.is

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 47.500 á mán. Rent a 
room price from 47.500 kr. per 

month.
gsm 824 4535 

leiga@leiguherbergi.is

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.

Þriggja herbergja íbúð til leigu í 203. 
laus. Umsóknir sendist á netfangið 
jon.freyr@hotmail.com

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu nokkur skrifstofuherbergi 
með aðgang að fundarherbergi, 
kaffistofu, móttöku, 60 fm svölum í 
Bæjarlind 4. Kópavogi. Laust strax. 
Uppl. í síma 660-7761 og 822-5588 
eða tingholt@tingholt.is

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.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.

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

 Atvinna í boði

Fiskvinnsla í Hafnarfirði óskar eftir 
vönu fólki til starfa, við snyrtingu 
og pökkun. Við leitum að fólki í 
framtíðarstörf. Áhugasamir sendi póst 
á vinna@hamrafell.is

Bortækni óskar eftir starfsmönnum í 
steypusögun og kjarnaborun. Góð laun 
í boði Uppl í síma 6937700 eða senda 
ferilskrá á halldor@bortaekni.is

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

LÁRÉTT
2. snöggur, 6. Í röð, 8. ái, 9. fugl, 11. 
vörumerki, 12. lítið glas, 14. stærð-
fræðitákn, 16. í röð, 17. rölt, 18. gubb, 
20. ung, 21. titra.

LÓÐRÉTT
1. samtals, 3. átt, 4. umtal, 5. stígandi, 
7. andóf, 10. mánuður, 13. kvk. nafn, 
15. greinilegur, 16. pfn., 19. til.

LAUSN

Þú hefur áhuga 
á ýmsu er það 
ekki Vinsæl?

Ég skara fram úr 
ef það er það sem 
þú ert að meina.

Ég ræð 
ekki við 

það!
Mér líður bara betur 

þegar ég afreka 
eitthvað!

Eins og að fylla 
út umsókn í 

háskóla þegar þú 
varst enn í 

áttunda bekk?

Mér finnst 
líka glatað að 
fresta hlutum.

Bjáninn þinn! 
Gleymdirðu 

að setja í þig 
heyrnartækin? 

Ég bað þig um að 
sækja HELGA!

Oj. Hvað? Ég fann klístraða rúsínu 
undir sófapúðanum.

...vona ég. Oj!

LÁRÉTT: 2. snar, 6. lm, 8. afi, 9. lóm, 
11. ss, 12. staup, 14. mínus, 16. þæ, 
17. ark, 18. æla, 20. ný, 21. riða. 

LÓÐRÉTT: 1. alls, 3. na, 4. afspurn, 5. 
ris, 7. mótmæli, 10. maí, 13. una, 15. 
skýr, 16. þær, 19. að.

„Það eru mikilvægari hlutir í lífinu en að vinna eða 
tapa leik.“

Lionel Messi

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

Stefáni Bergssyni (2.077) yfirsást 
lagleg jafnteflisleið gegn ítalska 
alþjóðlega meistaranum Mario 
Lanzani (2.295) á Sardiníu fyrir 
skemmstu.
Svartur á leik

Stefán lék 50. ...Hb8 en mátti gefast 
upp eftir 51. Kf2 e1D+ 52. Kxe1 Hb1+ 
53. Kd2 Hh1 54. Hg7 Hh3 
55. g5! fxg5 56. f6. Hins vegar hefði 
50. ...Hb7! dugað til jafnteflis. Til 
dæmis 57. Hxb7 e1D 58. h8D De2+.
www.skak.is: Kirsan eða Kasparov?
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ÁVAXTASKOT SEM
HITTIR Í MARK

Kammerpoppsveitin Útidúr leggur af stað í tónleika-
ferð um Þýskaland næstkomandi laugardag þar sem 
hún mun spila á átta tónleikum á tíu dögum. Þetta 
verður fimmti túr sveitarinnar um Þýskaland en í sjö-
unda sinn sem bandið stekkur út fyrir landsteinana. 
Á ferðalaginu kemur Útidúr fram á fjórum skemmti-
staðatónleikum og fjórum tónlistarhátíðum, meðal 
annars í Stuttgart, Nuremberg og Hamborg. En hvað 
er eiginlega kammerpopp? Annar stofnandi hljóm-
sveitarinnar, Gunnar Örn Egilsson, svarar því: „Þetta 
snýst eiginlega um að blanda saman klassískum hljóð-
færum og poppmúsík,“ segir hann. „Við erum með 
fiðlu, saxófón og trompet og venjulega eru lögin okkar 
útsett fyrir strengi og blásturshljóðfæri. Þess vegna 
köllum við þetta kammerpopp. Annars finnst mér 
mjög erfitt að skilgreina tónlist. Ég er miklu hrifnari 
af því að fólk lýsi tónlist út frá þeim tilfinningum sem 
hún vekur.“

Sama dag og hljómsveitin leggur í hann til Þýska-
lands hyggst Útidúr gefa út lagið „Þín augu mig 
dreymir“, sem er fyrsta smáskífan af nýrri breið-
skífu sem er væntanleg í haust. Lagið er hádrama-
tískur óður til indverskrar kvikmyndatónlistar sem 
kennd er við Bollywood. „Á æfingum kölluðum við 
þetta lag Bolly, bolly, bang, gang,“ segir Gunnar Örn. 
„Mjög dramatískt lag um ástina undir indverskum 
áhrifum. Lagið er eftir Gunnar Gunnsteinsson bassa-
leikara, sem reyndar er ekki lengur í hljómsveitinni 
heldur býr í Amsterdam og er að læra þar tónsmíðar.“

Það hafa verið miklar mannabreytingar í Útidúr í 
gegnum tíðina en kjarninn er Gunnar Örn og Kristinn 
Roach Gunnarsson sem stofnuðu hljómsveitina. „Svo 
hefur fólk verið að koma og fara. Margir hafa farið 
í nám til útlanda og aðrir komið í staðinn, svo það er 
dálítil hreyfing á þessu hjá okkur,“ segir Gunnar Örn. 

Á væntanlegri breiðskífu, sem er sú þriðja frá 

Útidúr, rær sveitin á dýpri mið en áður í þroskuðum 
lagasmíðum undir áhrifum frá spaghettívestratónlist 
Ennios Morricone, kvikmyndatónlist Nino Rota, evr-
ópsku gullaldarpoppi og klassískri íslenskri dægur-
tónlist.

„Þín augu mig dreymir“ er aðgengilegt á Sound-
cloud-síðu Útidúrs og fer í spilun á útvarpsstöðvum á 
næstu dögum.    fridrikab@frettabladid.is

Dramatík og ást 
með Bollywood-ívafi 
Nýtt lag frá kammerpoppsveitinni Útidúr kemur út á næstu dögum og um 
svipað leyti leggur hljómsveitin í átta tónleika tónleikaferð um Þýskaland.

ÚTIDÚR Í DAG  „Margir hafa farið í nám til útlanda og aðrir 
komið í staðinn, svo það er dálítil hreyfing á þessu hjá okkur,“ 
segir Gunnar Örn.   MYND/ ÚR EINKASAFNIFjórðu tónleikarnir á tónlistar-

hátíðinni Þriðjudagskvöld í Þing-
vallakirkju verða haldnir í kirkj-
unni annað kvöld. Þá munu hjónin 
Hallfríður Ólafsdóttir flautuleik-
ari og Ármann Helgason klarín-
ettuleikari töfra fram tóna úr 
hljóðfærum sínum út í sumarnótt-
ina í þjóðgarðinum. 

Þau munu leika tónlist allt frá 

barokkdönsum til frumsaminna 
verka sem samin voru fyrir flytj-
endur kvöldsins af þeim Björgu 
Brjánsdóttur og Elínu Gunnlaugs-
dóttur. 

Tónleikarnir hefjast klukkan 20 
og er ókeypis inn. Gestir eru að 
venju beðnir um að leggja bílum 
sínum við Flosagjá eða á Valhall-
arreit og ganga til kirkju.    - fsb

Flauta og klarínetta 
í Þingvallakirkju
Hallfríður Ólafsdóttir og Ármann Helgason leika 
á Þriðjudagskvöldi í Þingvallakirkju annað kvöld.

FLAUTULEIKARINN  Hallfríður Ólafsdóttir leikur á flautuna sína á Þingvöllum 
annað kvöld. með henni leikur eiginmaður hennar, Ármann Helgason klarínettu-
leikari.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MENNING
30. júní 2014  MÁNUDAGUR



Holl fæða hjálpar okkur 
að skapa stöðugleika 

í líkamanum og lífinu.
Ab vörurnar stuðla 

að lifandi jafnvægi.

Að lifa í
jafnvægi
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HOLLYWOOD REPORTER NEW YORK DAILY NEWS

ANGELINA JOLIE OG ELLE FANNING

EKKI TRÚA 
ÆVINTÝRINU

TRANSFORMERS 3D 4, 7, 10:10(P)

BRICK MANSIONS 10:40

AÐ TEMJA DREKAN SINN 2D 4:30

22 JUMP STREET 8

MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST 10:20

VONARSTRÆTI 5, 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

TRANSFORMERS 2D
TRANSFORMERS 3D
TRANSFORMERS 3DLÚXUS
AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL
AÐ TEMJA DREKANN 2 3DÍSL. TAL
22 JUMP STREET 
FAULT IN OUR STARS 
TÖFRALANDIÐ OZ  2D  ÍSL. TAL
X-MEN 3D
VONARSTRÆTI 

WELCOME TO NEW YORK
AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL
TRAIN. . . DRAGON 3D ÍSL. TALÓTEXT. 
22 JUMP STREET 
GRACE OF MONACO
FAULT IN OUR STARS 
VONARSTRÆTI 

KL. 4
KL. 8 - 10.30
KL. 5 - 9
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45 
KL. 5.30 - 8 - 10.40
KL. 8
KL. 3.30
KL. 10.40
KL. 8

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

-DV S.R.S

- GUARDIANGU- GU- GUARDIARDIARDIANANAN  -T.V., BIOVEFURINN.IS

-FRÉTTABLAÐIÐ

Lífl egt körfuboltamót Priksins
Árlegt körfuboltamót Priksins fór fram á laugardaginn. Kynnir mótsins var Emmsjé Gauti sem þótti fara á 
kostum þegar hann gaf boltann á loft . Hörður Helgi Hreiðarsson hampaði bikarnum í lokin.

SIGURVEGARAR  Hörður Helgi Hreiðarsson á Fernet Branca-hjólinu hampar hér 
hinum glæsilega verðlaunabikar körfuboltamótsins.

LEIKURINN HAFINN  Emmsjé Gauti var 
kynnir ásamt því að gefa boltann á loft.

HRESS PLÖTUSNÚÐUR  Dj Yamaho lét 
sig ekki vanta og fylgdist vel með.

HARÐIR LEIKMENN  Það hélt enginn 
aftur af sér á körfuboltamótinu. 

VÍGALEGIR  Guðfinnur Sveinsson, einn meðlima For a Minor Reflection, sýndi 
glæsilega takta á vellinum.

Brasilíski  fótboltamaðurinn 
Neymar er nú undir smásjánni 
hjá FIFA eftir að það sást glitta 
í nærbuxur hans sem reyndust 
ekki uppfylla skilyrði mótsins. 
Knattspyrnusambandið viðhefur 
strangar reglur um búninga leik-
manna og þær reglur ná einnig 
yfir nærfötin. Á heimsmeistara-
mótinu mega fótboltamenn ekki 
klæðast neinu sem gæti talist 
auglýsing eða haft trúarlega eða 
pólitíska tilvísun. FIFA rannsak-
ar málið.

Ólögleg nærföt

Flestir þekkja mýtuna um skítuga 
Frakkann. Órakaðan og angandi af 

tóbaki í bland við stæka lykt af eigin 
handarkrikum. Þar að auki hefur mér 
verið talin trú um að París sé einn risa-
stór hundaskítshraukur. „Skítugasta 
borg sem ég hef komið til,“ hef ég til 
dæmis heyrt frá fleiri en einum.

ÉG er nýkominn úr minni fyrstu 
Frakklandsheimsókn. Ég ráfaði um 
götur Parísar með geitaost og snigla 
í maganum og flissaði yfir nefstórum 
mönnum að borða snittubrauð. Svo fór 

ég á þungarokkshátíð uppi í sveit. 
Fylgdist með svartklæddum 

dauðarokkurum bera sólar-
vörn hver á annan í þrjátíu 

stiga hita. Mjög krúttlegt.

ÞAÐ litla sem París 
og þungarokkshátíð-
in áttu sameiginlegt 
var umgengnin. Allar 
umbúðir, matarleifar og 
tyggjó fóru í tunnuna. 
Það datt engum í hug að 
henda þessu á jörðina, 

en það er eitthvað sem tíðkast á öllum 
útihátíðum sem ég hef farið á. Í Bret-
landi, í Danmörku, á Íslandi. En í Frakk-
landi láta meira að segja ófrýnilegir 
djöfladýrkendur með öfugan kross á enn-
inu sig hafa það að ganga 200 metra til að 
geta hent tyggjóinu sínu í ruslafötu.

Í París var það sama sagan. Engar 
tyggjó klessur, nammibréf eða sígarettu-
stubbar. Sjálfsalar og strætóskýli fá frið 
fyrir skemmdarvörgum og það mátti éta 
af gólfinu á hverri einustu neðanjarðar-
lestarstöð. Ég kann enga skýringu á 
þessu. Varla hafa þeir ráðist í stórhrein-
gerningu þegar þeir fréttu að ég væri að 
koma?

EN þar með er heimsmynd mín líka 
hrunin. Hvaða þjóð mun ég núna geta 
litið niður á fyrir að vera sóðalappir Evr-
ópu? Eftir eina helgi í miðbæ Reykjavík-
ur er mig reyndar farið að gruna að ég 
þurfi ekki að leita langt. Við Íslendingar 
komumst allavega ekki nálægt skítugu 
Fransmönnunum þegar kemur að góðri 
umgengni.
Merde!

Skítugir Fransmenn
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GOLF Kristján Þór Einarsson og 
Tinna Jóhannsdóttir stóðu uppi 
sem sigurvegarar á Íslandsmótinu 
í holukeppni sem fór fram við kjör-
aðstæður á Hvaleyrarvelli í Hafn-
arfirði. Kristján Þór, sem keppir 
fyrir Kjöl í Mosfellsbæ, hafði 
betur gegn Bjarka Péturssyni frá 
Golfklúbbi Borgarness í úrslitum 
en Tinna, sem keppti á heimavelli, 
vann Karen Guðnadóttur úr Golf-
klúbbi Suðurnesja.

„Ég náði að bæta mig með 
hverjum hring eftir því sem leið 
á mótið,“ sagði Kristján Þór í sam-
tali við Fréttablaðið en óhætt er að 
fullyrða að hann hafi farið erfiða 
leið að titlinum. Í fjórðungsúrslit-
um lagði hann Birgi Leif Hafþórs-
son, margfaldan Íslandsmeistara í 
höggleik, að velli og Harald Frank-
lín Magnús, sem nýlega komst í 
átta manna úrslit á Opna breska 
áhugamannamótinu, í undanúr-
slitum.

„Birgir Leifur er líklega besti 
kylfingur sem Ísland hefur átt og 
árangurinn sem Haraldur Frank-
lín náði úti var frábær. Bjarki 
hefur svo spilað frábært golf alla 
helgina og ég held að hafi farið erf-
iðustu leiðina sem möguleg var, 
með fullri virðingu fyrir öðrum,“ 
sagði Kristján Þór.

Vil ekkert segja um viðbrögðin
Kristján Þór lýsti á dögunum 
óánægju sinni með þá ákvörðun 
landsliðsþjálfarans Úlfars Jóns-
sonar að velja hann ekki í lands-
lið Íslands fyrir Evrópukeppni 
landsliða sem fer fram í Finnlandi 
í byrjun næsta mánaðar.

„Hann segir mér óbeint að ég 
eigi ekkert heima í landsliðinu því 
ég á barn og er með annað á leið-
inni. Hann telur að metnaðurinn sé 
ekki í golfinu,“ sagði Kristján Þór í 
umræddu viðtali við Vísi þann 20. 
júní síðastliðinn.

„Ég kom virkilega „mótiverað-
ur“ inn í þetta mót og vildi senda 
ákveðin skilaboð. Það gekk eftir 
með þessum sigri,“ segir Kristján 
Þór sem reiknar ekki með því að 
fá símtal frá landsliðsþjálfaranum 
eftir árangur helgarinnar.

„Ég þarf bara að bíða og sjá. En 
ég hef litla trú á því,“ sagði Krist-
ján en hann vildi ekki tjá sig um 
viðbrögð Úlfars sem sagði málið á 
sínum tíma vera „leiðinlegan mis-
skilning“ og að hann hefði ekkert 
á móti Kristjáni.

Næsta mót Kristjáns verður 
meistaramót Kjalar eftir tvær 
vikur en að  því loknu hefur hann 
undirbúning fyrir Íslandsmótið í 
höggleik sem fer fram dagana 24.-
27. júlí.

„Það er enginn vafi á því að ég 

stefni að sigri á landsmótinu en 
ég verð svo bara að bíða og sjá til 
hvernig ágústmánuður verður hjá 
mér. Við eigum von á barni þá og 
framhaldið ræðst af því,“ sagði 
Kristján Þór að lokum.

 eirikur@frettabladid.is

Vildi senda ákveðin skilaboð
Kristján Þór Einarsson og Tinna Jóhannsdóttir urðu í gær Íslandsmeistarar í holukeppni. Kristján Þór var 
ekki valinn í landsliðið á dögunum og segist hafa notað mótlætið til að hvetja sig áfram um helgina.

Tinna Jóhannsdóttir segir að það eigi vel við 
sig að spila í holukeppni en hún bar sigur 
úr býtum á Íslandsmótinu um helgina. Hún 
hefur þó dregið sig til hliðar frá keppnis-
golfinu en stóðst ekki mátið þegar henni 
bauðst að taka þátt á heimavelli hennar í 
Hafnarfirði.

„Ég gerði engin dýr mistök í úrslita-
leiknum og þetta datt ekki fyrir Karen 
[Guðnadóttur] í dag. Þetta var nokkuð rólegt 
golf hjá mér,“ sagði Tinna sem var að vinna 
titilinn í fyrsta sinn.

„Ég missti alltaf af þessu móti á náms-
árum mínum í Bandaríkjunum en komst í 
úrslit í fyrra og endaði í þriðja sæti þar áður. 
Holukeppnin á ágætlega við mig enda er 

þetta mitt uppáhaldsmót ásamt sveita-
keppninni.“

Tinna er í fullri vinnu, auk þess sem 
hún er að þjálfa hjá golfklúbbnum 
Keili, og þurfti að fá frí til að keppa 
í gær. „Ég hef verið að draga mig 
út úr þessu en það er gaman að 
sjá hvað það er stór hópur ungra 
kylfinga að koma upp í kvenna-
flokki,“ segir Tinna en hún reiknar 
ekki með því að keppa á Íslands-
mótinu í höggleik síðar í sumar. 
„Nei og ég held að þessi sigur breytir 
því ekki því spilamennska mín um 
helgina myndi aldrei duga til sigurs á 
landsmóti,“ sagði hún í léttum dúr.

Þurfti að fá frí frá vinnu fyrir úrslitin

PABBI VANN  Kristján Þór Einarsson með dóttur sinni eftir sigurinn á Hvaleyrarvelli í gær.  FBL/DANÍEL

ÚRSLIT
HM 2014 Í BRASILÍU

16-LIÐA ÚRSLIT
BRASILÍA - SÍLE 1-1
 1-0 David Luiz (18.), 1-1 Alexis Sanchez (32.). 
Brasilía vann í vítaspyrnukeppni, 3-2.

KÓLUMBÍA - ÚRÚGVÆ 2-0
 1-0 James Rodriguez (28.), 2-0 James Rodriguez 
(50.).

 Brasilía og Kólumbía mætast í undanúrslitum 
föstudaginn 4. júlí kl. 20.00.

HOLLAND - MEXÍKÓ 2-1
 0-1 Giovani Dos Santos (48.), 1-1 Wesley Sneijder 
(88.), 2-1 Klaas-Jan Huntelaar, víti (94.).

KOSTARÍKA - GRIKKLAND (1-1)
 1-0 Bryan Ruiz (52.), 1-1 Sokratis Papastatho-
poulos (91.). Framleningu var ekki lokið þegar 
Fréttablaðið fór í prentun í gær.

Í DAG
FRAKKLAND - NÍGERÍA KL. 16.00
ÞÝSKALAND - ALSÍR KL. 20.00
 Sigurvegararnir mætast í undanúrslitum föstudag-
inn 4. júlí kl. 16.00.

Á MORGUN
ARGENTÍNA - SVISS KL. 16.00
ÞÝSKALAND - ALSÍR KL. 20.00
 Sigurvegararnir mætast í undanúrslitum 
laugardaginn 5. júlí kl. 16.00.

KÖRFUBOLTI Snæfell tilkynnti 
góðan liðsstyrk í gærkvöldi fyrir 
komandi átök í Domino’s-deild 
kvenna en liðið hefur endurheimt 
þær Maríu Björnsdóttur frá Val 
og Gunnhildi Gunnarsdóttur úr 
Haukum. Báðar eru uppaldar hjá 
félaginu og léku síðast með því 
árið 2010.

Þá gekk Snæfell einnig frá 
nýjum samningi við Helgu Hjör-
dísi Björgvinsdóttur en liðið 
hefur þó misst Hildi Björgu 
Kjartansdóttur í nám til Banda-
ríkjanna. 

Snæfell varð Íslandsmeistari í 
vor og ætlar sér greinilega ekki 
að láta bikarinn af hendi á næsta 
tímabili. - esá

Snúa aft ur 
í Snæfell

FRJÁLSAR Ísland átti fjölmarga 
fulltrúa á Gautaborgarleikun-
um í Svíþjóð 
um helgina 
en keppt var í 
öllum aldurs-
flokkum. Haf-
dís Sigurðar-
dóttir vann 
gull í 100 m 
hlaupi kvenna 
sem og lang-
stökki en hún 
varð önnur í 
200 m hlaupi.

Kolbeinn Höður Gunnarsson 
vann sigur í 400 m hlaupi karla 
nítján ára og yngri og Jóhann 
Björn Sigurbjörnsson varð annar. 
Báðir voru svo nálægt sínu besta 
í 200 m hlaupi.

Þórdís Eva Steinsdóttir bætti 
Íslandsmetið í 300 m hlaupi og 
31 árs gamalt Íslandsmet í 800 m 
hlaupi fjórtán ára og yngri sem 
móðir hennar, Súsanna Helga-
dóttir, setti á sínum tíma. Þá 
bætti Styrmir Dan Steinunnarson 
Íslandsmet pilta fimmtán ára og 
yngri í hástökki en hann stökk 
1,94 m.  - esá

Met bætt í 
Gautaborg

HAFDÍS 
SIGURÐARDÓTTIR

Allt um HM á Vísi

STJARNA
GÆRDAGSINS

Klaas-Jan Huntelaar
Holland

16.00 FRAKKLAND - NÍGERÍA
20.00 ÞÝSKALAND - ALSÍR
Tvær Evrópuþjóðir etja kappi við 
Afríkuliðin tvö sem eftir eru í keppninni 
í Brasilíu í leikjum dagsins. Þýskaland og 
Frakkland eru með lið sem gætu farið alla 
leið og því reikna flestir með sigri Evrópuþjóð-
anna. Alsíringar hafa þó heillað marga með 
frammistöðu sinni á mótinu og gætu reynst 
Thomas Müller og félögum óþægur ljár í þúfu. 
Frakkar hafa verið öflugir til þessa og verða 
mögulega of stór biti fyrir Nígeríumenn.

HM í Brasilíu er að verða 
keppni varamannanna en 

einn slíkur gerbreytti öllu í 
leik Hollands og Mexíkó í 
gær. Klaas-Jan Huntelaar 
kom inn á þegar Holland  
var marki undir en 
lagði upp jöfnunarmark 

Wesley Sneijder og 
skoraði svo sigurmark 

sinna manna úr 
vítaspyrnu í 
uppbótartíma 
leiksins.

FÓTBOLTI Angel Oyarzun, varaforseti spænska 
úrvalsdeildarfélagsins Real Sociedad, segist 
„afar vongóður“ um að félagið geti gengið frá 
kaupunum á sóknarmanninum Alfreð Finn-
bogasyni sem allra fyrst. Þetta var haft eftir 
honum á vefsíðu staðarblaðsins Noticias de 
Gipuzkoa síðdegis í gær.

„Knattspyrnufélög nú til dags stíga almennt 
varlega til jarðar þegar kemur að leikmanna-
málum en ég er vongóður um að þetta leysist 
fyrr en síðar,“ sagði Oyarzun.

Annað blað, El Diario Vasco, fjallaði um 
málið í gær og sagði að kaupin á Alfreð væru 
óháð því hvort félagið myndi selja Antoine 
Griezmann eða ekki frá félaginu. Alfreð er 
sagður kosta spænska félagið allt að tíu millj-
ónir evra, jafnvirði rúmlega eins og hálfs millj-
arðs króna, samkvæmt fréttum í Hollandi og 
á Spáni.

Hollenska blaðið De Telegraaf staðhæfði 
fyrir viku síðan að það væri aðeins tímaspurs-
mál hvenær Alfreð færi til spænska liðsins en 
hann hefur síðustu vikur og mánuði verið orð-
aður við fjöldamörg lið í Evrópu sem mörg hver 
leika í sterkustu deildum álfunnar.

Alfreð varð markahæsti leikmaður hollensku 
úrvalsdeildarinnar í vetur með 29 mörk en eng-
inn Íslendingur hefur skorað fleiri mörk á einu 
tímabili í efstu deild í Evrópu. Hann er einnig 
markahæsti leikmaður Heerenveen í hollensku 
deildinni frá upphafi en hann á eitt ár eftir af 
núverandi samningi sínum við félagið.

Heerenveen á þó þess kost að framlengja 
samninginn um eitt ár í viðbót næsta vor. - esá

Alfreð færist enn nær Real Sociedad
Varaforseti félagsins segir mjög stutt í að gengið verði frá félagaskiptum Alfreðs í spænsku úrvalsdeildina.

Á LEIÐ TIL SPÁNAR   Alfreð fagnar 
einu marka sinna í Hollandi í vetur 

en hann er líklega á leið þaðan.

Hollendingar hafa sýnt 
að það beri ekki að 

afskrifa þá þrátt fyrir að þeir 
lendi undir í sínum leikjum 
á HM í Brasilíu. Það hefur 
nú gerst í þremur af fjórum 
leikjum liðsins til þessa en  
Arjen Robben og félagar 
hafa náð að snúa taflinu sér 
í vil og vinna allan leikina, nú 
síðast gegn Mexíkó í 16-liða 
úrslitum í gær. Holland er 
fyrsta liðið í sögu keppninnar 
sem afrekar þetta svo oft.

Hollendingar í sögubækurnar 
fyrir endurkomur sínar á HM
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FÓTBOLTI „Hann er í sama gæða-
flokki og Diego Maradona,“ sagði 
Oscar Tabarez, landsliðsþjálfari 
Úrúgvæ, eftir að lið hans var sleg-
ið úr leik í 16-liða úrslitum HM í 
Brasilíu á laugardagskvöldið. Hinn 
22 ára James Rodriguez hafði farið 
á kostum og skorað bæði mörkin 
í nokkuð öruggum 2-0 sigri Kól-
umbíumanna sem um leið tryggðu 
sér sæti í fjórðungsúrslitum HM í 
fyrsta sinn í sögu þjóðarinnar.

Rodriguez er markahæsti leik-
maður keppninnar með fimm 
mörk í fjórum leikjum. Þar að auki 
hefur hann auga fyrir sannkölluð-
um glæsimörkum en fyrra mark-
ið hans gegn Úrúgvæ fer í sögu-
bækurnar sem eitt fallegasta mark 
annars frábærrar keppni í Brasilíu 
hingað til.

James hefur skorað í hverjum 
einasta leik Kólumbíu á HM og þar 
að auki lagt upp tvö til viðbótar. 
Næst verður það undir gestgjöf-
unum í Brasilíu komið að stöðva 
þennan töframann. Liðin mætast 
í fjórðungsúrslitum á föstudags-
kvöld klukkan 20.00.

Úr skugga Falcao
Hann er á mála hjá AS Monaco í 
Frakklandi en þangað kom hann 
fyrir tæpa sjö milljarða króna (45 
milljónir evra) frá Porto í Portúgal 
fyrir ári. Meira fór fyrir félaga-
skiptum annars Kólumbíumanns 
til Monaco það sumar en sóknar-
maðurinn Falcao hefur hingað til 
verið talinn skærasta stjarna kól-
umbíska landsliðsins.

Falcao sleit hins vegar kross-
band í hné í janúar og þrátt fyrir 
hetjulega baráttu náði hann ekki 
að jafna sig í tæka tíð. Óttuðust 
margir að fjarvera hans myndi 

veikja lið Kólumbíu til muna en 
James hefur nú margsýnt að þær 
áhyggjur reyndust óþarfar.

Í viðtölum við fjölmiðla eftir sig-
urinn á Úrúgvæ sagði Rodriguez  
að það ættu allir að leyfa sér að 
dreyma um að ná langt – það hafi 
hann gert.

„Það er ekki auðvelt að afreka 
það sem ég hef gert. En það er 
mín skoðun að það sé allt hægt ef 
maður á sér draum og gerir allt 
sem maður getur til að láta hann 
rætast. Maður þarf bara að leggja 
nógu mikið á sig,“ sagði kappinn.

Ótrúlegur skilningur
Jose Pekerman, landsliðsþjálf-
ari Kólumbíu, er maðurinn á bak 
við árangur liðsins og lofaði hann 
einnig sinn mann í hástert.

„Ég hef á mínum langa ferli 
verið með marga leikmenn í 
mínum liðum sem hafa búið yfir 
einstökum hæfileikum. En það 
sem hefur komið mér mest á 
óvart er að hann virðist ekki eiga 
í neinum vandræðum með að skilja 
ákveðna þætti í þessari íþrótt sem 
tekur aðra knattspyrnumenn mörg 
ár að læra,“ sagði Pekerman.

Brasilía hafði naumlega betur 
gegn Síle í 16-liða úrslitunum og 
þarf líklega að spila talsvert betur 
gegn Rodriguez og félögum til að 
komast áfram í undanúrslitin. Sér 
í lagi þar sem miklar vænting-
ar eru gerðar til heimamanna í 
mótinu.

„Það er engin pressa á okkur,“ 
sagði Rodriguez. „Brasilía á auð-
vitað frábæra leikmenn en við 
getum líka verið hættulegir. Þetta 
verður fallegur knattspyrnuleik-
ur og ótrúlegt fyrir okkur að taka 
þátt í honum.“ eirikur@frettabladid.is

Kólumbíska 
undraverkið
James Rodriguez hefur slegið í gegn á HM í Brasilíu 
og verið í aðalhlutverki í mögnuðu kólumbísku land-
sliði sem er komið í 8-liða úrslit í fyrsta sinn.

➜ Fæddur í Cucuta, Kólumbíu, 12. júlí 1991.

➜ Hóf feril sinn hjá B-deildarliði Envigado í heimalandinu en hélt til Banfield í 
Argentínu árið 2008, þá sautján ára gamall. 

➜ Eftir eitt og hálft ár í Argentínu var hann seldur til Porto þar sem hann vann samtals 
átta titla á þremur árum, þar af deildarmeistaratitilinn öll þrjú árin.

➜ Hann var valinn besti leikmaður portúgölsku úrvalsdeildarinnar árið 2012, tvítugur að 
aldri. Hann er yngsti leikmaðurinn frá upphafi sem hefur hlotið þessa nafnbót.

➜ Rodriguez var aðeins 21 árs gamall þegar franska liðið AS Monaco keypti kappann á 
45 milljónir evra. Hann varð næstdýrasti leikmaður portúgölsku deildarinnar frá upphafi.

Staðreyndir um James Rodriguez

FRÁBÆR  James Rodriguez er nú þegar búinn að skora jafn mörg mörk (fimm) og 
markahæstu menn HM 2010 gerðu í allri þeirri keppni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

TENNIS Skotinn Andy Murray seg-
ist njóta þess að spila á Wimble-
don-mótinu í tennis þó svo að 
miklar kröfur séu gerðar til hans. 
Í fyrra varð hann fyrsti Bretinn 
í 77 ár til að fagna sigri í einliða-
leik karla á mótinu en þrátt fyrir 
að meiðsli hafi gert honum erf-
itt fyrir undanfarna mánuði ætli 
hann sér alla leið aftur nú.

„Ég nýt þess að vera tauga-
óstyrkur og óttast ekki þá tilfinn-
ingu. Mér finnst að ég nái alltaf 
mínu besta fram þegar pressan 
er sem mest á mér,“ sagði hann 

en Murray hefur ekki tapað lotu 
á mótinu til þessa og unnið alls 
sextán leiki í röð á Wimbledon. Þó 
eru flestir sterkustu tenniskapp-
ar heims, með þá Novak Djokovic, 
Rafael Nadal og Roger Federer 
fremsta í flokki, enn meðal kepp-
enda.

Mun óvæntari tíðindi hafa átt 
sér stað í einliðaleik kvenna en 
efstu tvær konur heimslistans – 
hin bandaríska Serena Williams og 
Li Na frá Kína – eru báðar fallnar 
úr leik.

Sýnt verður beint frá undanúr-
slitum og úrslitum karla og kvenna 
á Stöð 2 Sport síðar í vikunni. - esá

Murray ætlar sér að verja titilinn
Síðari keppnisvikan á stærsta tennismóti ársins, Wimbledon-mótinu, hefst í dag.

Á GAMANSÖMUM NÓTUM  Murray 
með grínistanum Ricky Gervais. GETTY
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

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

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

Bjarnfreðarson
STÖÐ 2 BÍÓ KL. 18.35 Ragnar Braga-
son leikstýrir þessari mögnuðu kvik-
mynd sem er sjálfstæður lokakafl i í sögu 
þremenninganna úr Vakta-seríunum. Í 
myndinni sjáum við gæfuna líta loks við 
Ólafi  þar sem hann fær draum sinn upp-
fylltan um að verða útvarpsmaður.

Hart of Dixie
STÖÐ 3 KL. 18.20 Þriðja þáttaröðin 
um unga stórborgarstúlku sem fi nnur 
sjálfa sig og ástina í smábæ í Alabama. 
Rachel Bilson leikur ungan lækni sem 
neyðist til að taka að sér vinnu í smábæ 
þar sem lífi ð er allt öðruvísi en hún á 
að venjast. 

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

08.00 PGA Tour 2014 13.30 Golfing World 
2014  14.20 Inside The PGA Tour 2014 14.45 
Champions Tour 2014  15.40 LPGA Tour 2014 
17.40 Golfing World 2014 18.30 PGA Tour 2014  

12.05 Journey 2: The Mysterious 
13.40 Bjarnfreðarson
15.30 The Oranges  
17.00 Journey 2: The Mysterious Island  
18.35 Bjarnfreðarson  
20.25 The Oranges  
22.00 My Cousin Vinny  
00.00 Wrecked  
01.30 Dredd  
03.05 My Cousin Vinny  

07.00 Holland - Mexíkó  
08.40 Kostaríka - Grikkland
11.50 Króatía - Mexíkó
13.30 Gary Neville  
14.00 Holland - Mexíkó
15.40 Kostaríka - Grikkland
17.20 England and Italy  
17.50 Ítalía - Úrúgvæ  
19.30 Frakkland - Nígería  
21.10 Bebeto 
21.40 Þýskaland - Portúgal  
23.30 Argentína - Sviss  
01.10 Frakkland - Nígería
02.50 Argentína - Sviss  

14.15 Norðurálsmótið
14.50 Meistaradeild Evrópu: Bayer 
Leverkusen - Man. Utd. 
16.35 Pepsímörkin 2014  
17.55 Moto GP - Holland
18.55 Dominos deildin - Liðið mitt  
19.20 Grindavík - KR
21.00 Ultimate Iceman 
21.45 UFC Live Events

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 (3:5)
17.30 Judging Amy (22:23)
18.15 Dr. Phil
18.55 Top Gear USA (6:16)
19.45 The Office (6:24)
20.05 Rules of Engagement (14:26)  
Bandarísk gamanþáttaröð um skrautleg-
an vinahóp. Russel lendir í vandræðum 
eftir að kærastan hans gufar upp, bók-
staflega.
20.30 Top Chef (14:15) 
21.15 Rookie Blue (5:13)  Þriðja þátta-
röðin af kanadísku lögregluþáttun-
um Rookie Blue er komin aftur á skjá-
inn. Fylgst er með lífi og störfum nýút-
skrifaðra 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 Anotomy nema 
í veröld löggæslumanna. Stjörnur þátt-
anna eru þau Missy Peregrym og Greg-
ory Smith. 
22.00 Betrayal (3:13)  Betrayal eru nýir 
bandarískir þættir byggðir á hollenskum 
sjónvarpsþáttum og fjalla um tvöfalt líf, 
svik og pretti. 
22.45 Green Room with Paul 
Provenza (6:6)
23.10 Law & Order (20:22)
23.55 Agents of S.H.I.E.L.D. (11:22)
00.40 Ironside (3:9)
01.50 Rookie Blue (5:13)
02.10 Betrayal (3:13)
02.55 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Malcolm In the Middle  (6:22) 
08.25 2 Broke Girls  (5:24)
08.45 Anger Management  (5:10) 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors  (4:175) 
10.10 School Pride  (1:7) 
10.55 The Crazy Ones  (2:22) 
11.20 Perfect Couples  (13:13)
11.45 Falcon Crest  (22:28) 
12.35 Nágrannar
13.00 ET Weekend  (41:52) 
13.45 American Idol  (3:39) 
15.10 Villingarnir  
15.35 Ofurhetjusérsveitin  
16.00 Frasier  (17:24) 
16.25 The Big Bang Theory  (13:24) 
16.45 How I Met Your Mother 
17.10 Bold and the Beautiful 
17.32 Nágrannar  
17.57 Simpson-fjölskyldan  (11:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður  
19.15 Mindy Project  (5:24)
19.35 The Goldbergs  (9:23) 
20.00 Höfðingjar heim að sækja
20.20 Nashville  (18:22) 
21.05 The Leftovers  (1:10) 
21.50 Crisis  (4:13) 
22.35 Vice  (12:12) 
23.05 Anger Management  (12:22) 
23.30 White Collar  (3:16) 
00.15 Orange is the New Black  (3:14) 
01.15 Burn Notice  (3:18) 
02.00 Veep  (8:10)
02.30 American Horror Story  (11:12) 
03.10 October Sky
04.55 The Three Stooges

10.55 HM í fótbolta (Holland - Mexíkó)
12.45 HM í fótbolta
14.35 Herstöðvarlíf (18:23) (Army Wives)
15.20 HM stofan
15.50 HM í fótbolta  BEINT
17.50 HM stofan
18.15 Fisk í dag (7:8)
18.25 Táknmálsfréttir
18.35 Njósnari (2:10) (Spy II)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir.
19.30 HM stofan
19.50 HM í fótbolta  BEINT
21.55 HM stofan 
22.15 Tíufréttir
22.30 Veðurfréttir
22.35 Víkingarnir (7:9) (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 (2:10)  Vinsæll breskur tónlistar-
þáttur í umsjón Jools Holland. Fjölbreytt 
úrval tónlistar er tekið fyrir og í hverjum 
þætti stíga fimm hljómsveitir á stokk. 
Gestir að þessu sinni eru Mumford & 
Sons, Lisa Marie Presley, Neil 
Sedaka, Savages og Bobby Womack.
00.25 Dagskrárlok

17.50 Strákarnir  
18.20 Friends  (18:24) 
18.45 Seinfeld  (16:23) 
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men  (4:16) 
20.00 Sjálfstætt fólk
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel  (8:12) 
21.00 Breaking Bad  (7:13) 
21.50 Sisters  (6:22) 
22.40 The Newsroom  (9:10) 
23.35 Rita  (5:8)
00.20 Lærkevej  (3:12) 
01.35 Eldsnöggt með Jóa Fel  (8:12) 
02.05 Breaking Bad  (7:13)
02.55 Sisters  (6:22) 
03.45 The Newsroom  (9:10) 
04.40 Tónlistarmyndbönda

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.25 Ljóti andar-
unginn 07.47 Tommi og Jenni 07.55 Leyndarmál 
vísindanna 08.00 Brunabílarnir 08.25 Latibær 
08.47 Gulla og grænjaxlarnir 09.00 Dóra könn-
uður 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 Ljóti andar-
unginn 11.47 Tommi og Jenni 11.55 Leyndarmál 
vísindanna 12.00 Brunabílarnir 12.23 Latibær 
12.47 Gulla og grænjaxlarnir 13.00 Dóra könn-
uður 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 Ljóti andar-
unginn 15.47 Tommi og Jenni 15.54 Leyndarmál 
vísindanna 16.00 Brunabílarnir 16.23 Latibær 
16.47 Gulla og grænjaxlarnir 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 
Undraland Ibba 20.25 Sögur fyrir svefninn

17.30 Grand Designs  (9:12) 
18.20 Hart Of Dixie  (19:22) 
19.00 Take the Money and Run  (6:6) 
19.45 Bleep My Dad Says  (11:18) 
20.05 Time of Our Lives  (6:13) 
Dramatískir þættir sem fjalla hið 
daglega líf og hin ýmsu vandamál sem 
einstaklingar á öllum aldri og úr öllum 
stigum þjóðfélagsins glíma við.
21.00 The Glades  (2:10) 
21.45 The Vampire Diaries  (21:22) 
Þriðja þáttaröðin um unglingsstúlku sem 
fellur fyrir strák sem er í raun vampíra 
og hefur lifað í meira en 160 ár. Hann 
reynir að lifa í sátt og samlyndi við 
venjulegt fólk.
22.25 Pretty Little Liars  (18:25) 
23.10 Nikita  (19:22) 
23.50 Terminator. The Sarah Connor 
Chronicles  (4:22) 
00.35 Take the Money and Run  (6:6) 
01.20 Bleep My Dad Says  (11:18) 
01.40 Time of Our Lives  (6:13) 
02.35 The Glades  (2:10) 
03.20 The Vampire Diaries  (21:22) 
04.00 Tónlistarmyndbönd

DAGSKRÁ
30. júní 2014  MÁNUDAGUR

Í KVÖLD
STÖÐ 2 kl. 20
Höfðingjar heim að 
sækja
 Vandaðir þættir með Evu Lauf-
eyju Kjaran Hermannsdóttur þar 
sem hún heimsækir þjóðþekkta 
Íslendinga. Viðmælendurnir 
eru sannkallaðir sælkerar 
og eru fl estir þekktir fyrir 
eitthvað allt annað en að 
vera í eldhúsinu. Þeim líður 
engu að síður dásamlega 
heima í eldhúsinu að undirbúa 
gómsætar kræsingar handa fj öl-
skyldunni og vinum. 

FM957 kl. 10
Heiðar 
Austmann
Útvarpsmaðurinn góð-
kunni Heiðar Aust-
mann spilar ferska 
og skemmtilega tón-
list fyrir hlustendur 
FM957 alla virka 
daga.

Mindy Project 
STÖÐ 2 KL. 19.15 Gaman-
þáttaröð 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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0 KR.
LJÓSHRAÐI FYLGIR

MEÐ VÖLDUM
SJÓNVARPS-
ÁSKRIFTUM

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

Hægt er að nálgast allar nánari upplýsingar og 
panta tengingu á 365.is.

Frá 3.490 kr.

Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

100
Mb/s

200
Mb/s

400
Mb/s

Nú getur þú fengið 
mikinn hraða, meiri hraða 
og miklu meiri hraða.

NÝTT! 

Hér væri auðvitað eðlilegast að 
nefna einhverja vandaða bollu með 
ódýrum vodka og niðursoðnum 
ávöxtum en ætli ég verði ekki að 
segja volgt vatn með nýkreistri 
sítrónu og dass af engifer drukkið 
fyrir klukkan sjö að morgni fyrir 
bestu áhrifin á húð og hár.
Lára Björg Björnsdóttir rithöfundur

DRYKKURINN

„Ég gat aldrei orðið rokkstjarna 
þannig að ég ákvað að gerast 
góður myndhöggvari í staðinn,“ 
segir listamaðurinn Jón Adolf 
Steinólfsson hlæjandi en hann 
opnar sýningu í Perlunni á morgun 
ásamt Karin Esther og Finnboga 
Kristinssyni en þau reka galleríið 
16C í Kópavoginum. 

„Þetta er mjög litrík sýning og 
það er ekki neinn einn sérstakur 
stíll yfir þessu,“ segir Jón Adolf. 
„Ég hef aldrei viljað hengja mig 

á einhvern einn stíl.“ Jón Adolf 
hefur skorið út allt frá gíturum til 
aska. „Mér finnst gaman að taka 
gamlar hefðir og færa þær yfir til 
nútímans“, segir listamaðurinn 
sem hefur meðal annars skorið 
út tölvuskjái. „Mér fannst gamla 
handbragðið alltaf svo skemmti-
legt en það átti ekki mikið við 
mig, ég er svo mikill uppreisnar-
seggur.“ 

Þetta er annað árið sem lista-
mannahópurinn sýnir í Perlunni 

en Karin Esther sérhæfir sig 
í glerskúlptúrum þar sem hún 
nýtir mikið íslenska náttúru á 
borð við hraun og blandar því inn 
í sín verk á meðan Finnbogi málar 
mest abstraktmyndir. Eins og áður 
hefur komið fram verður sýningin 
opnuð á morgun í Perlunni.  
 baldvin@frettabladid.is

Hæðst að hinu hefðbundna
Myndhöggvarinn Jón Adolf Steinólfsson opnar sýningu á morgun í Perlunni en 
hann hefur alltaf verið mikill uppreisnarseggur og hengir sig ekki á einn stíl.

MIKILL UPPREISNARSEGGUR  
  Jón Adolf vill ekki hengja sig á 

einhvern einn sérstakan stíl.

„Við förum varla út úr húsi nema þá bara til þess að 
fara í súpermarkaðinn og þess háttar,“ segir Haukur 
Heiðar Hauksson, söngvari, gítar- og píanóleikari 
hljómsveitarinnar Diktu en hún er stödd í hljóðveri í 
Düsseldorf í Þýskalandi um þessar mundir og hljóð-
ritar þar nýja tónlist. Sveitin hefur að undanförnu 
látið lítið fyrir sér fara og gaf síðast út plötuna Trust 
Me árið 2011. 

„Við verðum hérna í tvær vikur og bókstaflega 
gistum í stúdíóinu,“ segir Haukur Heiðar en þeir 
félagar eru í hljóðverinu ásamt upptökustjóranum 
Sky van Hoff. „Við komum hingað í fyrra í nokkra 
daga og tókum upp með honum tvö lög og vorum 
gríðarlega sáttir. Hann er upprennandi stjarna hér 
í Þýskalandi og samstarfið gengur mjög vel,“ bætir 
Haukur Heiðar við. Hljómsveitin fór út með prufu-
upptökur að 25 lögum og vinnur nú af kappi í vel 
völdum lögum. 

„Við erum mikið að vinna lögin hérna, þróum þau 
og pródúserum í samvinnu við Sky.“ Haukur Heiðar 
segist ekki vita hvort þeir nái að klára plötuna úti. 
„Við vitum ekki hvað við komumst langt með þetta 
þannig að útgáfutíminn er í lausu lofti. Við ætlum 
bara að einbeita okkur að því að búa til plötu og svo 
kemur hún bara út þegar hún er tilbúin,“ segir Hauk-

ur Heiðar spurður um mögulegan útgáfutíma.
Engir tónleikar eru planaðir hjá sveitinni en hún 

gerir þó ráð fyrir að koma fram í sumar. „Við tökum 
líklega einhver gigg í sumar og haust.“  - glp 

Dikta hljóðritar í Þýskalandi
Hljómsveitin Dikta er um þessar mundir stödd á erlendri grundu þar sem hún 
dvelur í hljóðveri. Sveitin hefur verið í dvala og ekki gefi ð út plötu síðan 2011.

UPPTEKNIR  Hljómsveitin Dikta vinnur nú hörðum höndum 
að nýrri plötu í hljóðveri í Þýskalandi. MYND/EINKASAFN

Kanadíska rokkgoðsögnin Bryan 
Adams heldur tónleika í Eldborg-
arsal Hörpu laugardaginn 9. ágúst 
og fl ytur öll sín vinsælustu og 
bestu lög en hann hefur undanfarin 
ár verið að túra af og til einn með 
gítar ásamt píanóleikara á svo-
kölluðum Bare Bones-túr. „Bare 
Bones- hljómleikarnir hafa verið 
að fá gríðarlega góða dóma, röddin 
er alveg frábær og Bryan Adams 
innilegur, fyndinn og skemmti-
legur á sviðinu,“ segir Guðbjartur 
Finnbjörnsson tónleikahaldari.

Tónleikarnir eru því einstakt 
tækifæri til að fá að upplifa lista-
manninn í mikilli nálægð og jafn-
vel biðja hann um óskalag. „Hann 
er mikið að tala við áhorfendur á 
milli laga, hann segir sögur af lög-
unum og svoleiðis. Ég hef heyrt að 
þegar hann er í stuði þá kalli hann 
jafnvel eftir óskalögum úr sal,“ 
bætir Guðbjartur við.

Hann segist hafa verið í nokkur 
ár að reyna fá kanadísku goðsögn-
ina til landsins. „Ég hef verið að 
vinna í því meðfram öðru að fá 
hann til landsins í nokkur ár. Þá 
sérstaklega með það í huga að fá 
hann í Eldborgarsal Hörpu. Mér 
fi nnst það vera frábær staður fyrir 
þetta konsept.“

Bryan Adams er geysivinsæll 
hér á landi, er möguleiki á aukatón-
leikum ef það uppselt verður á tón-
leikana? „Það er möguleiki á auka-
tónleikum en ég tek þó bara eina 
tónleika í einu,“ segir Guðbjartur.

Bryan Adams er einn vinsæl-
asti tónlistarmaður sögunnar og 
hefur selt yfi r 100 milljónir plata. 
Hann hefur unnið til tuga verð-
launa á ferli sínum, þar á meðal 
20 kana d ískra Juno-verðlauna 
sem eru sambærileg Grammy-

Kanadíski kóngurinn 
á leiðinni til landsins
Tónlistarmaðurinn Bryan Adams heldur tónleika á Íslandi í ágúst. Hann ætlar að 
leika öll sín vinsælustu lög en hann hefur selt meira en 100 milljónir platna.

KEMUR Í HEIMSÓKN  Bryan Adams kemur fram á tónleikum í Hörpu í sumar. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

➜  Bryan Adams er einn vinsælasti tónlistarmaður sögunnar og hefur selt yfir 
100 milljónir plata.

➜  Aðrir kanadískir listamenn komast ekki með tærnar þar sem hann hefur 
hælana í plötusölu. Alanis Morissette hefur selt um 60 milljónir platna og 
kanadíski prinsinn Justin Bieber hefur selt um 15 milljónir platna.

➜  Hans vinsælustu lög eru (Everything I do) I Do It For You, Heaven, Please 
Forgive Me, Here I Am, Summer of 69, Straight from the Heart, When you 
Love Someone, Run To You, Have You Ever Really Loved a Woman, All for 
Love og mörg fleiri.

Bryan Adams–  kanadíski kóngurinn 

verðlaunum Bandaríkjamanna. 
Hann hefur 15 sinnum verið til-
nefndur til Grammy-verðlauna 
og unnið þau nokkrum sinnum. 
Fimm sinnum verið tilnefndur til 
Golden Globe-verðlauna og þrisv-
ar til Óskarsverðlauna fyrir lög í 
kvikmyndum.

„Bryan Adams er sá kanadíski 
tónlistarmaður sem hefur selt 
langfl estar plötur. Justin Bieber, 
sem einnig er Kanadamaður, 
kemst ekki með tærnar þar sem 
Bryan Adams hefur hælana,“ segir 
Guðbjartur léttur í lundu.

gunnarleo@frettabladid.is





FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Scolari: Getum ekki verið kurteisir 

lengur
2 Van Gaal: Mexíkó erfi ðari andstæð-

ingur en Chile
3 Óvenju öfl ug lægð yfi r landinu um 

miðja viku
4 Líkamsárás í Austurstræti
5 Kólumbía í fyrsta sinn í 8 liða úrslit 

Uppátækjasöm söngkona
Það var mikið stuð á skemmtistaðn-
um Dolly á laugardaginn þar sem 
sumarpartí Party Zone á Rás 2 fór 
fram. Plötusnúðar kvöldsins voru 
ekki af verri endanum en það voru 
DJ Margeir og DJ Andrés sem sáu 
um tónlistina. Stuðið hófst þó ekki 
af alvöru fyrr en þokkagyðjan og 
söngkonan Ásdís María Viðars-
dóttir mætti á staðinn en þegar hún 
ætlaði að munda míkrófóninn datt 
hann út. Hún tók þá til sinna ráða og 
dansaði þar til míkrófónninn hafði 
verið lagaður. Á meðan söngrödd 
Ásdísar ómaði um skemmti-
staðinn mátti sjá 
tónlistarmenn á borð 
við Högna Egilsson, 
Daníel Ágúst, Emmsjé 
Gauta og Loga Pedro 
á dansgólfinu 
að njóta tón-
listarinnar.      
      - bþ

Benedikt vinsæll í 
Barcelona
Í spænska blaðinu Icult birtist í 
síðustu viku gagnrýni um tvær bíó-
myndir sem nú eru sýndar á Spáni. 
Önnur var myndin El Encargo, eða 
The Bag Man, sem skartar leikurum 
á borð við Robert De Niro, Joan 
Cusack og Rebecca Da Costa. Hin var 
nýjasta kvikmynd Benedikts Erlings-
sonar Hross í oss sem sem kallast á 
spænsku De caballos y hombres. Fór 
það svo að spænska gagnrýnand-
anum fannst mynd Roberts De Niro 
harla léleg og fékk hún eina stjörnu 
af fjórum mögulegum. 
Hins vegar var sá hinn 
sami svo hrifinn af 
mynd Benedikts að 
hann gaf henni fullt 
hús stiga, fjórar 
stjörnur. Það má 
því með sanni 
segja að 
Benedikt 
sé orðinn 
vinsæll í 
Barce-
lona.      
        - bþ
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CELESTIAL DIAMOND
King Size (193x203 cm)

FULLT VERÐ 331.233 kr.

165.616 kr.
50% AFSLÁTTUR

CACHE EURO
King Size (193x203 cm)

FULLT VERÐ 355.319 kr.

213.191 kr.
40% AFSLÁTTUR

FARYN PLUSH
Queen Size (153x203 cm)

FULLT VERÐ 282.083 kr.

197.458 kr.
30% AFSLÁTTUR

ÞESSA VIKU*

GEFUM VIÐ KODDA
OG DÚNSÆNG MEÐ
ÖLLUM KEYPTUM

RÚMUM!
*30.  júní til 6. júlí 2014.   Gildir á meðan birgdir endast.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS
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