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SÁRSAUKAFULLAR OG ÞREYTANDI BLÖÐRURStöðugur þrýstingur eða álag á einn tiltekinn stað á fætinum getur fljótt myndað blöðrur sem valda óþægindum. 
Plástrarnir styðja við aumar blöðrurnar 
og hlífa þeim og þær gróa fyrr því að þær haldast rakar og mjúkar auk þess 
sem komið er í veg fyrir nudd og núning.LAUSN Á ÓÞÆGINDUMSEM STAFA

stöðugt álag, svo sem nudd eða núning, sem húðin verður fyrir í langan tíma. Þetta getur orsakast af daglegum athöfnum, svo sem því að vera í skóm sem nuddast við húðina eða einfaldlega álaginu af líkamsþyngdinni á fæturna. Sigg getur orðið óþægilegt og jafnvel valdið sársauka með tímanum Sigggetur verið sá

GOTT FYRIR HLAUPARAHALLDÓR JÓNSSON KYNNIR  Daglegt álag á fæturna, svo sem að hlaupa 

og ganga mikið, getur haft í för með sér sprungur á hælum, harða húð og 

sigg. Scholl býður heildarlínu sem er fyrir hæla, til að mýkja húð og fjarlægja 

harða húð og er sérstaklega hönnuð til að draga úr sársauka og óþægindum 

og gera fæturna slétta og mjúka.

GEITUNGANA BURTEru geitungar að trufla þig? Sagt er að þeir séu öfl-
ugastir í ágúst. Taktu tóma plastflösku undan gosi, 
klipptu hana í sundur rétt fyrir ofan miðju. Stingdu 
stútnum öfugt ofan í neðri helminginn og rúmlega botn-
fylltu með sætum drykk, til dæmis appelsíni. Geitunga-
gildran mun fyllast fljótt.

SÁRSAUKAFULLAR OG ÞREYTANDI BLÖÐRURStöðugur þrýstingur eða álag á einn tiltekinn stað á fætinum getur fljótt myndað blöðrur sem valda óþægindum. 
Plástrarnir styðja við aumar blöðrurnar 
og hlífa þeim og þær gróa fyrr því að þær haldast rakar og mjúkar auk þess 
sem komið er í veg fyrir nudd og núning.LAUSN Á ÓÞÆGINDUMSEM ST

stöðugt álag, svo sem nudd eða núning, sem húðin verður fyrir í langan tíma. Þetta getur orsakast af daglegum athöfnum, svo sem því að vera í skóm sem nuddast við húðina eða einfaldlega álaginu af líkamsþyngdinni á fæturna. Sigg getur orðið óþægilegt og jafnvel valdið sársauka með tímanum Sigetur verið s
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32. TBL.

RE/MAX ALPHA kynnir vel 
skipulögð og haganlega 
hönnuð parhús í Búðavaði, 
Norðlingaholti. 

Húsin eru um 250 fm á tveimur 
hæðum. Gengið er inn í forstofu 
á neðri hæð, þvottahús þar inn 
af. Úr forstofu er einnig innan-
gengt í bílskúrinn, sem er rúm-
góður, og geymslu. Rúmgott opið 
rými sem gæti hentað vel sem

Flott hönnun á frábærum stað

Heitt vatn H it

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

* 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
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Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
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Sveinn  
Eyland
Löggiltur  
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Löggiltur  
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Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
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Kristberg  
Snjólfsson
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Eggert  
Maríuson
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Guðrún Diljá  
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Sigurður Fannar 
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LÍFIÐ Aron Már Ólafsson leitar að 
verðmætum Pokémon-spilum. 30

SPORT Keilisfólk var ósigrandi á 
sveitakeppni fyrstu deildar í golfi. 26

Opið allan 
sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

THE MORE 
YOU USE IT
THE BETTER 

IT LOOKS

DÓMSMÁL Kaupsýslumaðurinn Vin-
cent Tchenguiz, sem breska efna-
hagsbrotadeildin, SFO, var með til 
rannsóknar vegna viðskipta hans 
við íslenska bankann Kaupþing, 
hefur fengið leyfi dómara til að 
láta óháð teymi lögfræðinga fara 
yfir öll skjöl sem tengdust málinu 
til að athuga hvort grundvöllur sé 
fyrir því að hann fari í mál vegna 
misbresta á rannsókninni.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hefur lögfræðingateymið 
þegar hafið störf og skoðar nú hvort 
grundvöllur sé fyrir málshöfðun og 
þá gegn hverjum. Bæði mun teymið 
hafa til skoðunar að höfða einkamál 
sem og hvort krefjast skuli opin-
berrar rannsóknar.

Heimildarmenn tengdir Tchengu-
iz herma að sér í lagi sé athugað 

hvort grundvöll-
ur sé fyrir máls-
höfðun á hendur 
þrotabúi Kaup-
þings, sem og á 
hendur endur-
skoðunarfyrir-
tækinu Grant 
Thornton í Bret-
landi, sem ráðið 
hafði verið sem 

ráðgjafi og rannsakandi fyrir þrota-
búið. Starfsmenn Grant Thornton 
töldu að gögn sýndu að félög í eigu 
Vincents hefðu lagt fram falsaða 
pappíra þegar þau fengu lán frá 
Kaupþingi. Meðal annars á grund-
velli þessara gagna var Tchenguiz 
handtekinn í mars árið 2011 ásamt 
því sem húsleit var gerð á heimili 
hans og skrifstofum. Málið var fellt 

niður vegna mistaka við rannsókn-
ina sem breskur dómari gagnrýndi 
harðlega og sagðist aldrei hafa 
„kynnst öðru eins“. SFO gerði sam-
komulag við Tchenguiz á dögun-
um og samþykkti að greiða honum 
þrjár milljónir sterlingspunda á 
dögunum vegna rannsóknarinnar. 
Bróðir Vincents, Robert Tchenguiz, 
var einnig til rannsóknar og hefur 
líka samið við SFO um bætur.  - fbj

Tchenguiz íhugar 
að stefna Kaupþingi
Kaupsýslumaðurinn Vincent Tchenguiz hefur fengið óháð teymi lögfræðinga til að 
skoða hvort grundvöllur sé fyrir hann að höfða mál á hendur Kaupþingi. Ástæðan 
er rannsókn bresku efnahagsbrotadeildarinnar á viðskiptum hans við bankann.

Bolungarvík 10°  NA 6
Akureyri 10°  NA 5
Egilsstaðir 9°  N 7
Kirkjubæjarkl. 18°  NA 5
Reykjavík 16°  NA 5

Bjartviðri  víða S- og SV-lands þegar líður 
á daginn og hiti 12-20 stig. Heldur svalara 
á N-hluta landsins og lítilsháttar úrkoma 
A-lands. 4

Fjöllin á kafi í snjó í sumar:

Skíðaði niður 
Herðubreið
FÓLK „Það er mjög óvenju-
legt að geta skíðað niður þetta 
fjall í júlí en það var algjör-
lega snilldin við þetta,“ segir 
Tómas Guðbjartsson, hjarta- 
og lungnaskurðlæknir, sem 
renndi sér nýverið niður 
Herðubreið á skíðum en óvenju 
mikill snjór hefur verið í fjöll-
um á norðanverðu hálendinu í 
sumar.

Tómas var um tvær og 
hálfa klukkustund að kom-
ast á fjallstindinn en það tók 
hann ekki nema stundarfjórð-
ung að skíða niður. „Það var 
ekki alveg heiðskírt en það 
var sól og frábært skyggni. 
Hlýtt veður olli þó grjóthruni í 
hamrabeltinu sem gerði göng-
una varasama en það er hætta 
sem ég vissi af.“ 
  -  ka /  sjá síðu 10

SKÍÐAR NIÐUR FJÖLL Í SUMARFRÍINU  Tómas Guðbjartsson, hjarta- og lungnaskurðlæknir er mikill fjallaáhugamaður en hann 
hefur tekið upp á því að renna sér á skíðum niður hin ýmsu fjöll. Hér er hann á ferðinni niður Kverkfjöll.  MYND/ÓLAFUR MÁR BJÖRNSSON

➜ Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins hefur lögfræð-
ingateymið þegar hafið störf 

og skoðar nú hvort grundvöll-
ur sé fyrir málshöfðun og þá 

gegn hverjum. 

TEHERAN, AP Írönsk farþegaflug-
vél brotlenti stuttu eftir flugtak í 
gær með þeim afleiðingum að 39 
manns fórust. Tíu farþegar lifðu 
slysið af. Hassan Rúhaní, forseti 
Írans, hefur vottað aðstandend-
um þeirra látnu virðingu sína og 
fyrirskipað rannsókn á slysinu.

Vélin var smíðuð í Íran eftir til-
tölulega lítið notaðri úkraínskri 
hönnun. Öryggi í íranska flugiðn-
aðinum hefur oft verið gagnrýnt, 
sérstaklega í kjölfar alþjóðlegra 
viðskiptaþvingana gegn landinu. 
Ekki hefur enn verið upplýst hvað 
olli slysinu.  -  bá

39 fórust í flugslysi í gær:

Farþegaflugvél 
brotlenti í Íran

Á SLYSSTAÐ  Íbúar í Teheran fylgjast 
með þegar brak vélarinnar er fjarlægt. 
 NORDICPHOTOS/AFP

VINCENT 
TCHENGUIZ. 

Stórmerkileg fæðing 
Íslendingur eignaðist eineggja 
þríbura aðfaranótt sunnudags. 2
Erdogan verður forseti  Úrslit 
kosninganna í Tyrklandi formlega 
kunngjörð í dag en Erdogan var með 
flest atkvæðanna í gær. 4
Föst á Sinjar-fjalli  Mörg þúsund 
Jasídar sitja fastir matar- og vatns-
lausir á Sinjar-fjalli í herkví IS-liða. 6
Koma allir til greina  Val í stöðu 
seðlabankastjóra stendur á milli 
þriggja manna. 8

SKOÐUN Sóley Tómasdóttir segir að 
til þess að fagna fjölbreytileika þurfi 
að þekkja hann og skilja. 12 

STJÓRNSÝSLA „Kjarni málsins er 
sá að stærsti hlutinn af þessari 
umframkeyrslu var fyrirséður í 
byrjun árs. Almennt séð er tvennt 
til ráða. Það er að skerða réttinda-
greiðslurnar eða að hækka fjár-
veitinguna,“ segir Steingrímur Ari 
Arason, forstjóri Sjúkratrygginga 
Íslands. 

Samkvæmt hálfsársuppgjöri 
ríkissjóðs hefur stofnunin farið 
fram úr gjaldaheimildum fjár-
laga sem nemur rúmlega einum 
og hálfum milljarði króna.

„Hvort heldur þú horfir á rétt-
indin eða fjárveitinguna, þá er það 
ríkisstjórnarinnar að taka af skar-
ið með það,“ segir Steingrímur.

Um tíu stofnanir fóru rúmlega 
hundrað milljónir króna fram yfir 
gjaldaheimild á fyrri hluta árs. 
Í samantekt Fréttablaðsins um 
stöðu einstakra ráðuneyta kemur 
fram að útgjöld fimm ráðuneyta 
voru undir heimild þeirra á tíma-
bilinu. Aftur á móti fóru útgjöld 
fjármála-, velferðar- og innanrík-
isráðuneyta fram úr heimild. 

Vigdís Hauksdóttir, formaður 
fjárlaganefndar Alþingis, segir 
það vonbrigði hvað sumar stofn-
anir hafa farið fram úr og að fjár-
laganefnd hafi boðað þau ráðu-
neyti, þar sem áberandi mikillar 
framúrkeyrslu gætir, til fundar í 
næstu viku.  - bá / sjá síðu 4

Skerða þarf réttindi eða hækka fjárveitingu, segir forstjóri Sjúkratrygginga:

Stjórnin þurfi að taka af skarið
Hvort 

heldur þú 
horfir á 

réttindin 
eða fjárveit-

inguna, þá 
er það ríkis-

stjórnarinnar að taka af 
skarið með það.
Steingrímur Ari Arason

forstjóri Sjúkratrygginga Íslands.
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SPURNING DAGSINS
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Fæst án lyfseðils.
Lesið leiðbeiningar í fylgiseðli 
vandlega fyrir notkun.

FÓLK „Læknarnir sögðu við okkur 
að þetta væri svo sjaldgæft að 
þeir gætu eiginlega ekki sagt 
neitt með vissu varðandi hætturn-
ar,“ segir Jóhann Helgi Heiðdal 
en hann eignaðist eineggja þrí-
buradrengi ásamt danskri konu 
sinni, Karin Kristensen, aðfara-
nótt sunnudags. „Það er erfitt að 
átta sig á þessu, við erum enn að 
melta þetta.“ 

Þríburarnir voru í sama æða-
belgnum en hver í sínum líknar-
belg og höfðu allir sömu fylgju.  

Ekki var um tæknifrjóvgun að 
ræða hjá parinu og því var þung-
unin náttúruleg. Líkurnar á því 
að þríburar verði til með þessum 
hætti eru um einn á móti hundrað 
milljónum samkvæmt tölum frá 
lækninum William Gilbert, for-
stjóra fæðingardeildar Sutter-
spítala í Kaliforníu. Erfitt er þó 
að ákvarða líkurnar nákvæmlega. 

Meðgangan gekk vel en eftir 
að í ljós kom að Karin gengi með 
eineggja þríbura sem deildu sömu 
fylgju fóru þau í vikulega skoðun. 
„Þetta var svolítið sjokkerandi,“ 
viðurkennir hinn nýbakaði faðir 
og hlær. „Ég var stressaður 
þegar ég hélt að þetta væri eitt 
barn og svo fórum við í sónar og 
þá kemur bara í ljós að við eigum 
von á þremur. Fram að 28. viku 
vorum við mjög stressuð en eftir 
það róuðumst við aðeins.“ 

Drengirnir þrír fæddust eftir 
tæplega 31 viku meðgöngu. 

„Þetta gerðist gríðarlega hratt. 
Hún missir vatnið og hríðirnar 
byrja mjög sterkt. En öllum heils-
ast mjög vel núna, bæði móður og 
börnum.“   

„Þetta er stórmerkilegt,“ segir 
nýburalæknirinn Þórður Þórkels-
son. „Þetta er í fyrsta skipti sem 
ég heyri um þetta þegar Íslend-
ingar eru annars vegar.“ Þórður 
segir aukna hættu á vandamálum 
á meðgöngunni þegar fóstur deila 
sömu fylgju og sama æðabelg. Til 
að mynda geta komið upp kvillar í 
kjölfar þess að meira af næringu 
og blóðflæði fari til eins fósturs-
ins en hinna. 

  Fjölskyldan dvelst enn á spít-
ala en fær að fara heim eftir 
mánuð ef allt gengur vel. 

Amma drengjanna þriggja, 
Brynja Siguróladóttir, segist hafa 
grátið af gleði í allan gærdag. 
„Það var talið að þetta gæti ekki 
gengið og þeim ráðlagt í upphafi 
að láta eitt fara en þau gátu ekki 
hugsað sér það. Þeir pluma sig 
vel, þessir strákar, það er alveg 
ljóst.“ 
 nanna@frettabladid.is

Íslenskum eineggja 
þríburum heilsast vel
Íslenskur maður eignaðist með danskri konu sinni þríburadrengi aðfaranótt 
sunnudags eftir náttúrulega þungun. Líkurnar á því að slíkt gerist eru einn á móti 
milljón. „Ég var stressaður þegar ég hélt að þetta væri eitt barn,“ segir faðirinn. 

SMÁIR  Þríburarnir eru smáir eins og sjá má. Sá stærsti fæddist sjö merkur, sá næst-
stærsti sex og sá minnsti fimm og hálf mörk. Þeim heilsast vel þrátt fyrir smæðina. 
 MYND/ÚR EINKASAFNI 

  Þetta er 
stórmerkilegt. 

Þórður Þórkelsson nýburalæknir.

SJÁVARÚTVEGUR Viðskiptabann 
Rússa á Norðmenn gæti haft mikil 
áhrif á íslensk fyrirtæki í fisk-
framleiðslu og útflutningi á fiski. 
Þetta segir Jón Steinn Elíasson, 
formaður Samtaka fiskframleið-
enda og útflytjenda.
Ísland er sem kunnugt er ekki 
á viðskiptabannlista Rússa sem 
þeir gáfu út fyrir nokkrum dögum 
gagnvart nokkrum þjóðum í refsi-
skyni vegna stuðnings við Úkraínustjórn. 

Norðmenn munu vegna bannsins stefna að því að 
verða mjög fyrirferðarmiklir á öðrum mörkuðum 
í Evrópu sem íslenskir seljendur eru á, aðallega í 
sölu eldislax og þorsks. Samtök fiskframleiðenda og 
útflytjenda (SFU) eru þau stærstu hér á landi í fisk-
vinnslu og sölu án útgerðar. Að þeim eiga um fjöru-
tíu fyrirtæki aðild, mest millistór fyrirtæki. Staðan 
er tvísýn fyrir þessi fyrirtæki, sagði Jón Steinn, 
formaður SFU, í fréttum Stöðvar tvö í gærkvöldi.

Búist er við að Norðmenn auki sölu sína um 5 til 
10 prósent og geta það orðið allt að 80 þúsund tonn 

af fiski sem fara á markað umfram það sem þeir 
selja vanalega. Norðmenn selja mikið af laxi auk 
þorsks en íslensku fyrirtækin selja bolfisk sem ódýr 
lax frá Noregi keppir við. Með auknum umsvifum 
Norðmanna á Evrópumarkaði getur ferskfiskmark-
aður Íslendinga orðið illa úti en Jón segir erfitt að 
meta hvert tapið gæti orðið.  -  lb

Viðbrögð Norðmanna við viðskiptabanni Rússa gætu haft áhrif hér á landi:

Útflytjendur orðnir uggandi

ÁHRIFA GÆTIR VÍÐA   Fiskútflytjendur í Noregi og á Bret-
landi eru þegar farnir að finna fyrir viðskiptabanni Rússa. 

KABÚL, AP Að minnsta kosti fjórir óbreyttir borgarar fórust og rúm-
lega 35 særðust í sjálfsmorðsárás í Kabúl, höfuðborg Afganistans, í 
gær. Talíbanar lýstu yfir ábyrgð á árásinni.

Árásarmaðurinn sprengdi sig í bíl sínum í grennd við brynvarða 
bíla á vegum Atlantshafsbandalagsins (NATO). Talsmenn NATO segja 
engan úr sínum röðum hafa særst í árásinni, sem er til rannsóknar hjá 
þeim. 

„Við hörmum innilega mannfall afgönsku borgaranna vegna þessa 
sorglega atburðar,“ segir í yfirlýsingu NATO.  -  bá

Maður sprengdi sjálfan sig í höfuðborg Afganistans í gær:

Talíbanar gera á árás á NATO

EFTIR SPRENGINGUNA  Talíbanar hafa sagst ætla að fjölga árásum sínum á öryggis-
sveitir Afgana. Hersveitir Bandaríkjamanna og NATO stefna á að yfirgefa landið um 
næstu áramót.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SUÐUR-KÓREA Suður-kóresk yfirvöld hafa 
mikinn áhuga á að fjárfesta í ísraelska Iron 
Dome-eldflaugavarnarkerfinu að sögn fram-
leiðanda þess, Rafael Advanced Defense Syst-
ems, í gær.

Iron Dome, sem mætti íslenska sem „Járn-
hvelfinguna“, notar fjarstýrðar eldflaugar 
til að granda Katyusha-flugskeytum sem eru 
mikið notuð af skæruleiðahreyfingum í Pal-
estínu og Líbanon.

Árangurshlutfall kerfisins hefur verið um 
90 prósent í átökunum sem nú standa yfir 
fyrir botni Miðjarðarhafs og hefur það aukið 
áhuga erlendra fjárfesta á kerfinu.

Formaður Rafael, Yedidia Yari, segir að 
áhuga suður-kóreskra yfirvalda megi rekja til 
hræðslu þeirra við flugskeyta- og eldflauga-
árásir frá nágrönnum sínum í norðri.

Iron Dome hefur grandað á þriðja þús-
und flugskeyta síðan átökin milli Ísraels og 
Palestínu hófust fyrir liðlega mánuði. Hver 
og ein varnarflaug kostar á bilinu 30 til 50 
þúsund bandaríkjadali, næstum 6 milljónir 
króna.

Suður-Kóreumenn vilja fjárfesta í eldflaugavarnarkerfi Ísraelsmanna til að tryggja varnir gegn nágrönnum sínum í norðri:

Vilja fá Járnhvelfinguna til Suður-Kóreu

Gunnar, munu liðin vinna 
leiksigur?
„Já, ef það er nógu mikið í þau 
spunnið.“
Gunnar Smári Jóhannesson stendur fyrir 
Íslandsmeistaramóti í spunaleik sem fer fram 
á Rifi í lok mánaðar.

ÁRANGURSRÍK VÖRN  Járnhvelfingin hefur grandað 
næstum níu af hverjum tíu eldflaugum sem skotið 
hefur verið á Ísrael undanfarnar vikur og mánuði.

BJÖRGUN Leki kom að lítilli trillu 
sem stödd var utan við Hólahóla 
á Snæfellsnesi um fimmleytið í 
gær en einn maður var um borð 
í bátnum. Björgunarskipið Björg 
á Rifi var kallað út auk þess 
sem nærstaddir bátar sigldu á 
staðinn til aðstoðar. Þyrla Land-
helgisgæslunnar var við æfing-
ar skammt frá og var því einnig 
send til aðstoðar. Það liðu aðeins 
örfáar mínútur þar til aðstoð 
barst og því engin hætta lengur á 
ferðum. Björgunarskipið freistaði 
þess að bjarga bátnum en veður 
var ágætt á svæðinu.  -  ka

Björgun gekk greiðlega:

Leki í fiskibát
SAMFÉLAGSMÁL Alls fengu 26 
verkefni styrk úr Samfélagssjóði 
Landsbankans í gær. Tvö verk-
efni hlutu hvort um sig eina millj-
ón króna, átta verkefni 500 þús-
und krónur hvert og loks fengu 
sextán verkefni 250 þúsund króna 
styrk. Í tilkynningu segir að um 
400 umsóknir hafi borist sjóðnum 
en honum er ætlað að styðja við 
þá sem sinna mannúðar- og líkn-
armálum, menntamálum, rann-
sóknum og vísindum, verkefnum 
á sviðum menningar og lista, for-
varnar- og æskulýðsstarfi og sér-
tækri útgáfustarfsemi. -  jhh

Tveir fengu milljón í styrk:

26 fengu styrki

JÓN STEINN 
ELÍASSON
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                                        Framúrkeyrsla
 í milljónum króna 
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti: (2.916 m.kr. undir heimildum)
Veðurstofa Íslands     123 m
Náttúrufræðistofnun  80 m
Aðalskrifstofa        37 m
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti: (849 m.kr. undir heimildum)
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða   508 m
Jöfnun flutningskostnaðar               100 m
Matvælarannsókn                 100 m
Mennta- og menningarmálaráðuneyti: (2.703 m.kr. undir heimildum)
Landbúnaðarháskóli Íslands       207 m
Landsbókasafn         106 m
Rannsóknarmiðstöð Íslands      73 m
Utanríkisráðuneyti: (1.035 m.kr. undir heimildum)
Forsætisráðuneyti: (408 m.kr. undir heimildum)

Innanríkisráðuneyti: (1.608 m.kr. fram úr heimildum)
Vegagerðin      1.663 m
Málskostnaður í opinberum málum   186 m
Sérstakur saksóknari         120 m
Velferðarráðuneyti: (1.397 m.kr. fram úr heimildum)
Sjúkratryggingar    1.764 m
Landspítali            1.685 m
Sóltún             191 m
Fjármála- og efnahagsráðuneyti: (3.659 m.kr. fram úr heimildum)
Fjármagnstekjuskattur     3.191 m
Lífeyrisskuldbindingar      1.615 m
Fasteignir ríkissjóðs     69 m

Stofnanir hvers ráðuneytis sem 
mest fóru fram úr heimildum

Stofnanir hvers ráðuneytis sem mest 
fóru fram úr heimildum

Vordís Eiríksdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

SÓLRÍKT NÆSTU DAGA  á S- og V-landi og mun hiti ná allt að 20 stigum í 
innsveitum S-lands í dag. Svalara á N-hluta landsins og kólnar örlítið næstu daga. 
Yfirleitt úrkomulítið á landinu en þó stöku skúrir A-lands og um tíma NA- og SA-lands. 
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MIÐVIKUDAGUR

Á MORGUN

FÆREYJAR Dómstóll í Færeyjum 
dæmdi 23 ára karlmann í fjög-
urra vikna gæsluvarðhald í gær 
en hann er grunaður um morð 
á hinum 36 ára Hjalmar Holm í 
bænum Hvalba á Suðurey. 39 ára 
karlmaður var einnig handtek-
inn vegna málsins en honum var 
sleppt úr haldi í gær. Hinn látni 
hafði verið stunginn þrívegis í 
hálsinn og leiddu áverkarnir til 
dauða hans. 

Morð eru afar fátíð í Færeyjum 
og því hefur færeyska lögreglan 
fengið dönsku lögregluna til þess 
að aðstoða við rannsókn máls-
ins. Árið 2012 var Færeyingurinn 
Dánjal Petur Hansen myrtur en 
það var fyrsta morðið í 23 ár.  -  ka

Morðmál til rannsóknar:

Maður myrtur 
í Færeyjum

NEYTENDUR Neytendastofa hefur 
sektað Bauhaus vegna þess að 
fyrirtækið auglýsti vörur á lækk-
uðu verði án þess að hafa nokk-
urn tíma lækkað verð vörunnar. 
Sektin hljóðar upp á hálfa milljón 
króna. 

Vörurnar sem um ræðir eru 
leikjahús og sumarhús. Neyt-
endastofa krafði Bauhaus um 
sannanir þess efnis að vörurnar 
hefðu verið seldar á verðinu sem 
tilgreint var sem fyrra verð. Bau-
haus gat ekki fært sönnur á það 
og var bannað að viðhafa slíka 
viðskiptahætti.  -  nej

Tilboðsvara seld á fullu verði:

Bauhaus sektað 
um hálfa milljón

BAUHAUS Í BOBBA   Auglýsti lækkað 
verð á fölskum forsendum.

Ráðuneytin sem standa best                                     Ráðuneytin sem fóru fram úr heimildum
Framúrkeyrsla  
í milljónum króna

STJÓRNSÝSLA Vigdís Hauksdóttir, 
formaður fjárlaganefndar Alþing-
is, segir ákveðin atriði í skýrslu 
um fjárreiður ríkissjóðs á fyrri 
helmingi ársins koma á óvart. Um 
tíu stofnanir fóru rúmlega hundr-
að milljónir króna fram yfir heim-
ild.

„Þetta eru vonbrigði, hvað 
sumar stofnanir eru að keyra 
fram úr,“ segir Vigdís. „En það 
eru fjórir mánuðir eftir af árinu 
og ég ætla ekki að fella neinn 
dóm. Það verður bara að sjá 
þegar upp er staðið hvernig 
þetta kemur út.“

Vigdís segir að með níu mán-
aða uppgjöri, sem út kemur í 
september, muni staðan skýr-
ast betur. Sumar stofnan-
ir geti þá verið búnar að 
laga rekstur sinn ef sér-
tekjur eiga eftir að ber-
ast þeim á seinni hluta 
árs. Þó hefur fjárlaga-
nefnd boðað til fundar 

í næstu og þar næstu viku vegna 
stöðunnar.

„Við erum að fara að kalla til 
okkar ráðuneytin þar sem er 
áberandi mikil framúrkeyrsla,“ 
segir Vigdís. Hún nefnir Land-
spítala, Sjúkratryggingar Íslands 
og Vegagerðina í þessu samhengi, 
en útgjöld þessara þriggja stofn-
ana námu öll rúmlega einum og 
hálfum milljarði meira en nam 
heimild fyrri hluta árs.

„Annað sem kemur á óvart 
er að Rannsóknarnefnd 

Alþingis skuli fara fram 
úr,“ segir hún, en útgjöld 
nefndarinnar fyrri 
hluta árs námu alls 
106 milljónum. „Þegar 
sparisjóðsskýrslan 
kom út var okkur sagt 

að það væri loka-
greiðslan.“

Hún segir mark-
mið ríkisstjórn-
a r i n n a r  u m 

hallalaus fjárlög fyrir árið enn 
raunhæft, þó til þess þurfi sam-
eiginlegt átak kerfisins alls.

„Við gefum ekki afslátt á því,“ 

segir Vigdís. „Þetta er bara eins 
og fyrirtæki. Innkoman verður að 
vera meiri á þessu ári en útgjöld-
in.“  bjarkia@frettabladid.is

Talsvert um framúrkeyrslu 
ríkisstofnana fyrri hluta árs
Formaður fjárlaganefndar segir það „vonbrigði“ hvað sumar stofnanir hafa farið mikið fram úr gjaldaheim-
ildum sínum á fyrri hluta árs. Enn sé þó stefnt að hallalausum fjárlögum fyrir árið 2014. Útgjöld Landspítala, 
Sjúkratrygginga Íslands og Vegagerðarinnar fóru rúmlega einn og hálfan milljarð fram yfir heimild.

FRAM ÚR HEIMILDUM  Útgjöld Landspítala fóru alls 1.685 milljónir króna fram yfir 
heimildir fjárlaga.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIGDÍS 
HAUKSDÓTTIR 

249 mörk hafa verið 
skoruð í Pepsi-deild 

karla 
í knattspyrnu það sem af er sumri. 
FH, Stjarnan og Fjölnir hafa skorað 
flest eða 24 mörk hvert á meðan 
Framarar hafa skorað fæst eða 17 
mörk.  HEIMILD: KSÍ.IS

TYRKLAND Recep Tayyip Erdogan, forsætisráð-
herra Tyrklands, var í gær með flest atkvæði í 
fyrstu beinu forsetakosningum landsins þegar 96 
prósent atkvæða höfðu verið talin. Hann hafði þá 
hlotið rúmlega 52 prósent atkvæða. Engar form-
legar niðurstöður verða kynntar fyrr en í dag.

Sigur Erdogans þýðir að tíu ára valdatíð hans 
lengist um fimm ár. 

„Erdogan vann kosningarnar. Á morgun rís nýr 
dagur fyrir Tyrkland,“ sagði Huseyin Celik, starf-
andi formaður flokks Erdogans, Réttlætis- og þró-
unarflokksins.

   Þá hafði helsti andstæðingur Erdogans, Ek-
mel eddin Ihsanoglu, hlotið 38 prósent atkvæða og 

Selahattin Demirtas 10 prósent. Kjörið markar 
tímamót í tyrkneskri stjórnmálasögu þar sem 
þetta er í fyrsta sinn sem Tyrkir kjósa forseta 
sinn beinni lýðræðislegri kosningu.

Erdogan hefur látið í ljós þann vilja sinn að færa 
forsetaembættinu aukin völd en fram að þessu 
hefur forseti Tyrklands verið fremur valdalítill.

Andstæðingar Erdogans hafa gagnrýnt hann 
fyrir að sýna einræðistilburði en fylgjendur hans 
segja hann hafa bjargað landinu úr kreppunni 
og gert Tyrkland að virtu landi þar sem hagsæld 
ríkir.

Erdogan hefur verið gagnrýndur fyrir að nota 
opinbera fjármuni í kosningaherferð sinni.  -  nej

Tíu ára valdatíð forsætisráðherrans Erdogans í Tyrklandi framlengist að öllum líkindum um fimm ár:

Erdogan með flest atkvæði í forsetakjöri

STUÐNINGSMENN  Stuðningsmenn Erdogans 
þakka honum fyrir að hafa bjargað Tyrklandi úr 
kreppunni.   FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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FÓLK „Þetta gekk alveg framar vonum, það er 
eiginlega ekki hægt að lýsa þessu fyrir þeim sem 
ekki voru á staðnum,“ segir Júlíus Júlíusson, 
framkvæmdastjóri Fiskidagsins mikla á Dalvík. 
Júlíus telur að gestir Fiskidagsins hafi verið álíka 
margir í ár og í fyrra en þá sóttu 26 þúsund manns 
hátíðina.

Veðrið var með besta móti á sjálfum Fiskideg-
inum en örlítil rigning lét á sér kræla á föstudag-
inn. „Á súpukvöldinu okkar á föstudaginn var 
veðrið örlítið hryssingslegt en á laugardaginn kom 
Fiskidagsveðrið svokallaða, fjórtánda árið í röð, 
þar sem hlýtt var og sólin lét sjá sig.“ Júlíus segir 
margt hafa staðið upp úr um helgina. „Við heims-
frumsýndum neðansjávarmyndbönd sem vöktu 
mikla athygli og leyfðum fólki að smakka það allra 
nýjasta á matseðlinum, fiskipylsur eða filsur, sem 
slógu alveg í gegn og eru komnar til þess að vera á 
Fiskideginum. En það sem stendur eiginlega allra 
mest upp úr er að á  hverju ári náum við að búa til 
fjölskylduhátíð yfir daginn þar sem ekki sést vín 
á nokkrum manni og við erum einstaklega stolt af 
því.“ 

Hann segir svo tónleikana á laugardagskvöldinu 

hafa toppað allt en þar tróðu Dalvíkingarnir Eyþór 
Ingi, Matti Matt og Friðrik Ómar meðal annars 
upp. Lokahnykkur hátíðarinnar var svo heljarinn-
ar flugeldasýning sem vakti mikla lukku meðal 
gesta.   -  ka

Fiskidagurinn mikli á Dalvík var haldinn í fjórtánda sinn um helgina:

Frábærir Fiskidagar á Dalvík

NÓG AÐ SMAKKA    Gestir hátíðarinnar fóru tæpast svangir 
heim á laugardaginn. Þessi ungi herramaður gæddi sér á veit-
ingum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN 

1. Hvað stríða mörg prósent þjóðar-
innar við heyrnarskerðingu?
2. Hvert er listamannsnafn Ojay 
Morgan sem dvelur hér á landi?
3. Hvenær verður dæmt í máli Oscars 
Pistoriousar?

SVÖR1. 16% 2. Zebra Katz 3. Í september

ÍRAK Talið er að um tuttugu þúsund 
manns af ættbálki Jasída hafi kom-
ist niður af Sinjar-fjalli í gærdag 
en Sameinuðu þjóðirnar áætluðu í 
síðustu viku að um fimmtíu þúsund 
manns sætu þar föst í herkví öfga-
manna í samtökunum Íslamskt ríki. 
(ÍS) 

ÍS-liðar réðust inn á landsvæði 
hinna kristnu Jasída í fjöllunum í 
síðustu viku og ættbálkurinn flúði 
af ótta við að verða drepinn en ekki 
komust allir undan. Talið er að 
hundruð manna hafi verið drepin 
nú þegar, konur hafi verið hneppt-
ar í þrældóm og tugir barna látist 
úr þorsta.

„Við heyrðum í sprengjuvörpum 
morguninn sem þeir [herskáu ísl-
amistarnir] komu á Sinjar-fjall,“ 
segir Zahra Jardo, Jasídakona, í 
samtali við Reuters. „Þannig að við 
flúðum til fjalla og þeir sem þar eru 
þjást af miklum þorsta. Það er ekk-
ert vatn. Þeir tóku líka stúlkur og 
nauðguðu þeim. Þeir segja að Jasíd-
ar verði að snúast til íslamstrúar.“

 Þeir sem ekki komast af fjallinu 
hafa úr tveimur jafn slæmum kost-
um að velja: Annars vegar deyja úr 
þorsta eða hungri á fjallinum þar 
sem ÍS leyfir ekki að þangað séu 
fluttar nauðþurftir eða koma niður 
af fjallinu og verða slátrað af her-
flokknum sem ferðast um landið 
allt og þvingar kristin samfélög til 
þess að taka upp íslamstrú eða láta 
lífið ella. 

Bandaríkjamönnum hefur fimm 
sinnum tekist að sleppa matarpökk-
um til ættbálksins síðan á fimmtu-
dag en talið er að tuttugu slíkar 
ferðir þyrfti til þess að halda þeim 
þúsundum einstaklinga, sem fast-

ir eru á fjallinu, á lífi í viku. Bar-
ack Obama, forseti Bandaríkj-
anna, hefur lofað að koma fólkinu 
til aðstoðar með einhverjum hætti 
en viðurkennir að erfitt sé að koma 
upp öruggum undankomuleiðum af 
fjallinu. 

Bandarískar orrustuþotur hafa 
varpað sprengjum á meðlimi ÍS 
síðan á laugardag en landhernað-
ur kemur þó ekki til greina að sögn 
forsetans.  nanna@frettabladid.is

Um tuttugu þúsund 
komust af Sinjar-fjalli
Jasídaættbálkurinn situr fastur í herkví vígamanna úr Íslömsku ríki. Hundruð 
hafa látið lífið, konur hnepptar í þrældóm og börn deyja úr þorsta. Þó komust tutt-
ugu þúsund þeirra af fjallinu í gær. Barack Obama lofar neyðaraðstoð. 

SLOPPIN  Þessir Jasídar komust úr herkvínni eftir undankomuleið Kúrda og fengu 
að fara til Sýrlands.  NORDICPHOTOS/GETTY 

FÁ EKKI VATN  Margir þeirra sem kom-
ust niður af fjallinu eru aðframkomnir 
af þorsta og hungri.  NORDICPHOTOS/GETTY

➜ Þeir tóku líka stúlkur og 
nauðguðu þeim. Þeir segja 

að Jasídar verði að snúast til 
íslamstrúar.

GASA Bæði Ísraelar og Hamas-lið-
ar samþykktu í gær þriggja sólar-
hringa vopnahlé sem gerir samn-
ingaviðræður milli hinna stríðandi 
fylkinga mögulegar. Vopnahléið 
hefst á miðnætti að staðartíma. 

Þetta fékk CNN-fréttastofan 
staðfest frá báðum hliðum. 

Átökin hafa staðið yfir í rúman 
mánuð og hafa Ísraelsmenn ekki 
viljað fara inn í samningaviðræð-
ur á meðan þeir mega enn búast við 
eldflaugum frá Gasasvæðinu. Ísra-
elar hafa mætt eldflaugaárásum 

Hamas-liða af fullri hörku síðast-
liðna daga sem hefur veikt vonina 
um að hægt sé að koma á vopnahléi. 

Í síðustu viku gengu samninga-
menn Ísraela frá borðinu. „Við 
semjum ekki á meðan við þurf-
um að verja okkur,“ sagði Moshe 
Ya’alon, varnarmálaráðherra Ísra-
els, í gær.

Palestínumenn segja að ef Ísra-
elsmenn hefji ekki samningavið-
ræður við þá á ný að þá hverfi Pal-
estína einnig frá viðræðunum. „Við 
létum egypsku sáttanefndina hafa 

kröfur okkar fyrir viku. Við höfum 
ekki enn fengið svör,“ sagði Izzat 
Al-Risheq, palestínskur samninga-
maður. 

„Við snúum ekki aftur í óbreytt 
ástand,“ sagði í tilkynningu á vef-
síðu Hamas-samtakanna. „Við 
veitum mótstöðu áfram og munum 
ekki hætta að berjast fyrir kröfum 
okkar fólks.“   -  nej

Ísraelsmenn neita að semja á meðan Hamas sendir enn eldflaugar frá Gasasvæðinu:

Samþykktu loksins þriggja daga vopnahlé

SORG  Móðir ellefu ára palestínsks 
drengs sem lést í árásum Ísraelsmanna 

grét sáran í jarðarför hans í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

EFNAHAGSMÁL Krónan stóð áfram 
óhögguð í júlímánuði. Í lok mánað-
arins var gengi krónunnar 154,2 á 
móti evru í samanburði við 154,5 
í lok júní. Í Hagsjá Landsbankans 
kemur fram að krónan hefur hald-
ið sér nokkurn veginn í kringum 
155 á móti evru sex mánuði í röð. 

Krónan veiktist lítillega á móti 
Bandaríkjadal og stóð í 115,2 í lok 
mánaðar, sem er um 2 prósenta 
veiking milli mánaða. Gengisvísi-
talan hækkaði um 0,4 prósent. Í 
mánuðinum tilkynnti SÍ að bank-
inn hygðist auka regluleg gjald-
eyriskaup.  -  jhh

Gengi krónu breytist lítið:

Krónan stöðug 
á þessu ári

BRUNI Eldur kviknaði í veitinga-
staðnum Kebab grilli við Lækj-
argötu um tvöleytið í gær og var 
slökkviliðið kallað út. Eldurinn 
hafði kviknað út frá grilli veit-
ingastaðarins en þegar slökkvi-
liðið bar að garði höfðu starfs-
menn þegar slökkt eldinn sjálfir 
með slökkvitækjum. 

Þó nokkurn reyk lagði frá 
staðnum og vann slökkviliðið því 
að því að reykræsta staðinn og 
var Lækjargata lokuð um tíma. 
Skemmdir urðu ekki miklar.  -  ka

Kviknaði í Kebab grilli: 

Eldur í grilli 
í Lækjargötu

AFRÍKA Ríki í Vestur-Afríku hafa 
gripið til örþrifaráða í tilraunum 
sínum til þess að hefta frekari 
útbreiðslu ebólu.

Landamærum Gíneu og Sierra 
Leone hefur nú verið lokað. Á 
sama tíma hafa yfirvöld í Zamibíu 
bannað fólki inngöngu í landið 
sem ferðast frá löndum þar sem 
e-bóla hefur gert vart við sig.

Sjúkdómurinn er bráðsmit-
andi og heldur áfram að dreifast 
hratt frá upptökum sínum í Sierra 
Leone til nálægra landa.

Að minnsta kosti 960 einstak-
lingar hafa látið lífið vegna vír-
usins í Vestur-Afríku.  - nej

Grípa til örþrifaráða:

Landamærum
lokað út af ebólu 

BIÐJA  Munkar í Vatíkaninu báðu í gær 
fyrir þeim sem hafa látist af völdum 
ebólu.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

SÚÐAVÍK Sveitarstjórn Súðavík-
urhrepps taldi brýnt að leggja 
Raggagarði lið í lokafasa fram-
kvæmdanna sem eiga sér stað við 
garðinn. Því var ákveðið að verða 
við erindi Vilborgar Arnarsdóttur, 
stjórnanda Raggagarðs í Súðavík, 
og styrkja framkvæmdirnar um 
hálfa milljón króna. Þetta gerir 
aðstandendum Raggagarðs kleift 
að ljúka við framkvæmdirnar 
fyrir tíu ára afmæli garðsins á 
næsta ári. 

Pétri G. Markan sveitarstjóra 
var falið að vinna að útfærslu 
styrksins í samráði við stjórn 
Raggagarðs en frá þessu var 
greint á bb.is í gærdag.  -  nej

Súðavíkurhreppur leggur lið:

Hálf milljón fer 
til Raggagarðs 

FYRIR KRAKKANA  Raggagarður er 
kallaður fjölskyldugarður Vestfjarða og 
þekktur áningarstaður ferðamanna í 
Súðavík.  

VEISTU SVARIÐ?
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FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN 
Stígðu þín fyrstu skref í tækniheiminum! Geysilega öflug námsbraut í kerfisstjórnun, aðeins í boði hjá Promennt. 
Framabraut – Kerfisstjórnun er unnin í samstarfi við Microsoft og var námsbrautin sett upp í samvinnu við mörg 
af stærstu upplýsingatæknifyrirtækjum á Íslandi með þarfir þeirra í huga.

www.promennt.is

VIÐFANGSEFNI NÁMSBRAUTARINNAR
Undirbúningur: Námstækni með MindJet 12 std.

Þessi námsbraut lítur virkilega vel út. Hún tekur á nær öllum þáttum daglegs starfs kerfisstjóra hjá miðlungsstóru 
fyrirtæki og upp úr. Ég man ekki eftir að hafa séð svona heilstætt og markvisst kerfisstjóranám áður. Þetta nám er 
hverrar krónu virði fyrir þá sem vilja verða góðir IT kerfisstjórar og þeir sem taka prófin eru komnir með menntun 
og hæfni sem er alþjóðlega viðurkennd.“

Bergþór Hauksson, Segment product owner in production hjá CCP og fyrrum forstöðumaður 
upplýsingatæknisviðs hjá Sjóvá.

Þegar ég lauk náminu fékk ég strax vinnu. Námið var gífurlega 
skemmtilegt og krefjandi. Kennararnir eru allt toppfólk úr bransanum, 
gríðarlegir viskubrunnar og mjög gott að nálgast þá til að fá aðstoð.“

Magnús Gylfi Hilmarsson,
(Framabraut - Kerfisstjórnun, lauk námi vor 2013)

AF HVERJU FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN?
Mikil eftirspurn er eftir fólki með sérfræðimenntun og sérfræðiþekkingu í upplýsingatækni um 
þessar mundir og leita íslensk fyrirtæki í sívaxandi mæli eftir starfsfólki í nemendahópi 
Promennt. Til þess að gera fólki kleift að kynnast þessum spennandi markaði bjóðum við upp á 
geysilega öfluga tveggja anna námsbraut í kerfisstjórnun sem samanstendur af 7 námseiningum 
(alls 520 kennslustundir). Með þessu námi er hægt að byrja alveg á byrjuninni og byggja upp 
góða undirstöðu og grunn fyrir mjög kröfuharðar námseiningar sem á eftir koma. Að loknu námi 
á Framabraut – Kerfisstjórnun eiga nemendur möguleika á að öðlast 7 alþjóðlegar prófgráður 
sem er sérlega mikilvægt að hafa í farteskinu þegar sækja á um vinnu í upplýsingatæknigeiranum.

FYRIR HVERJA? 
Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir miklar kröfur til nemenda. 
Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga á að ná frama á upplýsingatæknisviði með 
kerfisstjórnun sem aðalgrein. Námið er því upplagt fyrir byrjendur í upplýsingatækni þar sem 
hvorki er krafist reynslu né annarrar menntunar á sviði upplýsingatækni.

FJÁRMÖGNUN
Ýmsar leiðir eru í boði til fjármögnunar á námsbrautinni (m.a. raðgreiðslur, styrkir frá stéttarfélögum, 
styrkir fyrir atvinnuleitendur o.fl.). Við hvetjum alla sem hafa áhuga að hafa samband við okkur og við 
aðstoðum hvern fyrir sig við að finna bestu fjármögnunarleiðina.

1. hluti: Tölvuviðgerðir A+ 50 std.
2. hluti: Network+ 50 std.
3. hluti: CCNA (Cisco Certified Network Associate) 126 std.
4. hluti: Virtualization 10 std.
5. hluti: MCSA (áður MCITP) 180 std.
6. hluti: Exchange 2013 50 std.
7. hluti: Verkefnadagar/lokaverkefni seinni annar 42 std.

Hefst: 1. sept. (síðdegishópur) og 2. sept. (kvöldhópur) 2014    
Lýkur: 8. júní (síðdegishópur) 9. júní (kvöldhópur) 2015
Námskynning og ráðgjöf fimmtudaginn 22. ágúst kl. 17.30
Verð án prófa 799.000 kr. 
Verð með 8 alþjóðlegum prófum: 999.000 kr.

NÁMSKYNNING OG RÁÐGJÖF
FIMMTUDAGINN 21. ÁGÚST KL. 17.30
PROMENNT
Skeifunni 11B  108 Reykjavík  Sími  519 7550 
promennt@promennt.is  promennt.is
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BÍÐUR NÝR FRAMI 
EFTIR ÞÉR?

EQM
VOTTUN

SKRÁÐU ÞIG Á 
PÓSTLISTANN 
OG ÞÚ GÆTIR 
UNNIÐ  100.000 KR. 
GJAFABRÉF
DREGIÐ 30. ÁGÚST ´14

HLÝTUR ÞÚ NÁMSSTYRK 
SEM NEMUR ALLT AÐ

Nánar á promennt.is
150.000 kr.? 
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Prófaðu reiknivélina á www.on.is og sjáðu hvað ísskápurinn, 
frystikistan og önnur eldhústæki nota mikið rafmagn.

Við erum heppin að náttúran skuli sjá okkur fyrir meira en nóg 
af orku til að létta okkur lífið svo um munar. Forsenda þess 
að við getum farið vel með auðlindirnar og lækkað kostnað 
er að vita hvað er í gangi og hversu mikla orku raftækin nota 

að staðaldri. Á on.is er handhæg reiknivél sem auðveldar þér 
að sundurliða orkunotkun heimilisins og meta kostnaðinn í 
heild og við einstaka þætti.

Orka náttúrunnar framleiðir 
og selur rafmagn til allra 

landsmanna á samkeppnishæfu 
verði. Við viljum nýta auðlindir 

af ábyrgð og nærgætni og bæta 
lífsgæðin í nútíð og framtíð.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

HVAÐ FER MIKIL ORKA Í AÐ HALDA MJÓLKINNI KALDRI?

Búist er við því að Seðlabanka-
stjóri verði skipaður í vikunni, 
jafnvel í dag. Ekki er víst að sátt 
verði á meðal stjórnmálamanna 
um skipanina. Már Guðmundsson 
var skipaður til fimm ára þann 20. 
ágúst 2009, í ríkisstjórnartíð Sam-
fylkingarinnar og Vinstri grænna. 
Hann tók við af Norðmanninum 
Svein Harald Øygard, sem hafði 
verið settur tímabundið eftir að 
lögum um Seðlabanka Íslands 
var breytt fyrr á sama ári. Ein af 
helstu breytingum í nýju lögun-
um var að seðlabankastjórum var 
fækkað úr þremur í einn. Þar með 
varð ljóst að Davíð Oddsson, Eirík-
ur Guðnason og Ingimundur Frið-
riksson myndu ekki gegna stöðum 
seðlabankastjóra lengur. 

Ríkisstjórn Framsóknarflokks 
og Sjálfstæðisflokks tók við í 
fyrravor og frá þeim tíma hefur 
á köflum gætt pirrings hjá stjórn-
inni í garð núverandi seðlabanka-
stjóra. Þessi pirringur var ber-
sýnilegur á Viðskiptaþingi þann 
12. febrúar síðastliðinn, sama dag 
og Seðlabankinn birti greiningu á 
efnahagslegum áhrifum skulda-
leiðréttingarinnar. „Það er út af 
fyrir sig áhugaverð forgangsröðun 
að Seðlabankinn skuli leggja mikla 
vinnu í slíka greiningu óumbeðinn, 
á meðan ríkisstjórn Íslands bíður 
enn eftir greiningu á greiðslujöfn-
uði Íslands sem óskað var eftir 
fyrir nokkru síðan,“ sagði Sig-
mundur Davíð Gunnlaugsson for-
sætisráðherra í ræðu á þinginu.

Bjarni Benediktsson, fjármála- 
og efnahagsráðherra, tilkynnti 
síðar í febrúar að staða seðla-
bankastjóra yrði auglýst að nýju. 
Bjarni rökstuddi ákvörðunina 
með því að hann vildi endurskoða 
þær breytingar sem gerðar voru 
á lögum um Seðlabanka Íslands 
í febrúar 2009 og fleiri þætti er 
varða lög um Seðlabanka Íslands. 
Staðan yrði auglýst að nýju, sam-
hliða þessum breytingum. Nefnd 
var skipuð til þess að móta tillögur 
að breytingunum en þær tillögur 
hafa ekki verið gerðar opinberar. 

Af þeim tíu, sem sóttu um stöð-
una, þóttu þeir Már Guðmundsson, 
Friðrik Már Baldursson og Ragnar 
Árnason vera hæfastir. 
 jonhakon@frettabladid.is

Bitbein í bankanum
Fjármálaráðherra þarf að skipa í stöðu seðlabankastjóra fyrir 20. ágúst. Þeir Már 
Guðmundsson, Ragnar Árnason og Friðrik Már Baldursson koma allir til greina.

Friðrik Már Baldursson fæddist árið 1957. Hann lauk 
B.Sc.-prófi í stærðfræði og stærðfræðilegri tölfræði frá 
Háskólanum í Gautaborg árið 1982. Árið 1985 lauk hann 
við Ph.D.-gráðu í tölfræði og hagnýtri líkindafræði frá 
Columbia-háskóla. Eftir það var hann lektor við Columbia 
til ársins 1988. Þá flutti Friðrik heim til Íslands og vann 
hjá Þjóðhagsstofnun árin 1988-1999. Síðasta árið þar 
var hann settur forstjóri. Árið 1994 lauk Friðrik Már 
M.Sc.-prófi í hagfræði frá Háskóla Íslands. Friðrik hefur 
unnið við fræðistörf og kennslu allt frá árinu 1999, bæði 

við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík. Friðrik hefur gegnt ýmsum 
trúnaðarstörfum fyrir íslensk stjórnvöld. Hann hefur meðal annars verið 
varamaður og aðalmaður í bankaráði Seðlabankans og leiddi samningavið-
ræður við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn fyrir Íslands hönd árið 2008.

Friðrik Már Baldursson

Már Guðmundsson, núverandi seðlabankastjóri, er 
fæddur árið 1954. Hann lauk BA-gráðu í hagfræði frá 
háskólanum í Essex í Englandi árið 1979. Árið 1980 lauk 
hann svo M-phil.-gráðu í hagfræði frá háskólanum í Cam-
bridge í Englandi. Már var hagfræðingur í Seðlabanka Ís-
lands allt til ársins 1988. Það ár varð Ólafur Ragnar Gríms-
son fjármálaráðherra og réð Má sem efnahagsráðgjafa 
sinn. Már starfaði fyrir ráðherrann allt til ársins 1991. Það 
ár var hann ráðinn forstöðumaður hagfræðisviðs Seðla-
banka Íslands og gegndi því starfi til ársins 1994, þegar 

hann varð aðalhagfræðingur Seðlabankans. Hann var aðalhagfræðingur til 
ársins 2004. Már varð síðar aðstoðarframkvæmdastjóri peningamála- og 
hagfræðisviðs Alþjóðagreiðslubankans í Basel. Hann gegndi því starfi allt 
þar til hann varð skipaður seðlabankastjóri á Íslandi sumarið 2009.

Már Guðmundsson

Ragnar Árnason er fæddur 1949. Hann lauk Cand.Oecon.-
prófi í hagfræði og BA-prófi í stjórnmálafræði frá Háskóla 
Íslands árið 1974. Hann lauk svo M.Sc.-prófi í hagfræði 
frá London School of Economics árið 1975 og M.Sc. í 
hagrannsóknum frá sama skóla tveimur árum seinna. 
Hann lauk Ph.D.-prófi frá Háskólanum í Bresku-Kólumbíu 
í Vancouver í Kanada árið 1984 með áherslu á auðlinda-
hagfræði. Hann var stundakennari við sama háskóla 
á árunum 1977-1980. Hann var líka hagfræðingur hjá 
Þjóðhagsstofnun á árunum 1974-1977. Hann hefur verið 

prófessor í auðlindahagfræði við Háskóla Íslands frá 1989 en var fyrst 
ráðinn lektor við deildina árið 1980. Ragnar hefur gegnt fjölmörgum trún-
aðarstörfum fyrir stjórnvöld. Hann situr í bankaráði Seðlabanka Íslands. 
Hann var einnig skipaður formaður ráðgjafaráðs fjármála- og efnahags-
ráðherra fyrir ári.

Ragnar Árnason

Á ÁRSFUNDI 
SEÐLABANKA 
ÍSLANDS
 Það er Bjarni 
Benediktsson 
fjármálaráð-
herra sem 
skipar seðla-
bankastjóra. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/

VILHELM.
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Sparaðu virðisaukaskattinn. Fram til 31. ágúst gefum við afslátt sem nemur virðisaukaskattinum 
á öllum okkar eldhúslínum. Við gefum aftur á móti engan afslátt af faglegri ráðgjöf, svo nú er um 
að gera að líta við hjá okkur og fá drauminn uppfylltann, á lægra verði.

Kvik Reykjavík: Suðurlandsbraut 16, 108 Reykjavík, sími 5880500

MANO 865.700,-

689.800,-**
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FÓLK „Það er mjög óvenjulegt 
að geta skíðað niður þetta fjall, 
ekki síst í júlí en það var einmitt 
snilldin við þetta,“ segir Tómas 
Guðbjartsson, hjarta- og lungna-
skurðlæknir, sem renndi sér 
nýverið niður Herðubreið á skíð-
um en óvenju mikill snjór hefur 
verið í fjöllum á norðanverðu 
hálendinu í sumar. 

Þetta var í fimmtánda sinn 
sem Tómas gekk á Herðubreið en 
segir að þessi ferð hafi verið sú 
allra eftirminnilegasta enda löng 

og brött brekka niður fjallið. „Það 
var hópur frá Fjallafélaginu sem 
hafði gengið á fjallið helgina á 
undan og þau sögðu mér að þarna 
væri mikill snjór. Ég var með 
fjallaskíðin í bílnum og gat ekki 
hætt að hugsa um þetta, enda 
lengi dreymt um að skíða þarna 
niður. Síðan plataði ég konuna til 
þess að keyra með mér að rótum 
fjallsins,“ segir Tómas, sem var 
um tvo og hálfan tíma að kom-
ast upp á topp með fjallaskíðin á 
bakinu. Tómas kveðst ekki vera 

sá fyrsti til þess að skíða niður 
Herðubreið en þó hafi ekki mjög 
margir látið á þetta reyna.  Veðr-
ið var gott á leiðinni og það tók 
Tómas ekki nema um korter að 
renna sér niður. „Það var ekki 
alveg heiðskírt en það var sól og 
frábært skyggni. Hlýtt veður olli 
þó grjóthruni í hamrabeltinu sem 
gerði gönguna varasama en það 
er hætta sem ég vissi af.“

Tómas er mikill fjallgöngumað-
ur en hann starfaði sem fjallaleið-
sögumaður á meðan hann var í 

læknanámi. Hann segir frábært 
að geta sameinað fjallgönguna og 
skíðaáhugann. „Mér finnst alveg 
magnað að geta prílað þarna upp 
og farið niður á skíðunum. Þetta 
er svolítið nýja æðið í fjalla-
mennsku á Íslandi og sem betur 
fer eru sífellt fleiri að uppgötva 
fjallaskíðin. Í rauninni fara skíðin 
miklu betur með líkamann og þá 
sérstaklega hnjáliðina. Uppgang-
an er auðveld en mest munar um 
minna álag á hnén, þegar gengið 
er aftur niður.“ 

Tómas lét ferðina á Herðubreið 
þó ekki nægja í sumar. „Þetta er 
annað sumarið í röð sem ég er 
með skíðin í bílnum á ferðalagi 
um landið. Ég skíðaði með Ólafi 
Má Björnssyni augnlækni niður 
Kverkfjöllin í sumar og svo skellt-
um við okkur einnig niður Birnu-
dalstind í sunnanverðum Vatna-
jökli. Svo fór ég á gönguskíðum 
inn í Öskju að skoða hamfara-
hlaupið svo sumarfríið mitt var í 
rauninni skíðafrí.“  
 kristjana@frettabladid.is

Fór á skíðum niður Herðubreið
Tómas Guðbjartsson, hjarta- og lungnaskurðlæknir, renndi sér á skíðum niður Herðubreið í sumar en afar mikill snjór hefur verið í fjöllum 
á norðanverðu hálendinu í júlí. Tómas segir það færast í aukanna að skíða niður hin ýmsu fjöll og kallar þetta nýjasta æðið á Íslandi.

„SELFIE“ Á TOPPNUM  Tómas var einn 
á ferð þegar hann fór upp Herðubreið 
og því engin önnur leið en að taka eina 
góða „selfie“ á toppnum. 

ÚR KVERKFJÖLLUM  Hér sést Tómas á fleygiferð niður Kverkfjöllin en í baksýn má 
sjá Dyngjujökul.   MYND/ÓLAFUR MÁR BJÖRNSSON

Á TOPPI HERÐUBREIÐAR  Hér sjást Kverkfjöll og Herðubreiðartögl í baksýn.
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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.

Hinsegin dögum er nýlokið. Þeir voru 
haldnir í sextánda sinn, og gengu sem 
fyrr út á að draga fram fjölbreytileik-
ann, fagna honum og þeim réttindum 
sem áunnist hafa. Gleðigangan var stór-
kostleg að vanda og talið er að um 90 
þúsund manns hafi safnast saman í mið-
borginni. 

Hinsegin dagar hafa líka annað og 
alvarlegra hlutverk. Að minna á þau rétt-
indi sem ekki hafa náðst og óréttlætið 
sem viðgengst bæði hér á Íslandi og úti í 
heimi, en ekki síður að uppræta fordóma 
og fáfræði gagnvart fjölbreytileika 
mannlífsins. Hinsegin dagar þjónuðu 
þessu markmiði vel í ár, m.a. með mikil-
vægri fræðslu um þann fjölbreytta hóp 
sem rúmast undir hinsegin regnhlífinni.

Hin nýstofnuðu samtök Intersex Ísland 
hafa vakið verðskuldaða athygli. Inter-
sex fólk fellur ekki undir hefðbundna 
skilgreiningu á kynjunum af líffræði-
legum ástæðum. Intersex hefur alltaf 
verið til, en það er ekki fyrr en nú þegar 
talsvert er liðið á 21. öldina að farið er að 
tala um réttindi og stöðu intersex fólks á 
opinberum vettvangi á Íslandi. 

Staða intersex fólks sýnir okkur 
hversu mikla áherslu við sem samfélag 
leggjum á að flokka fólk eftir kyni. Kyn 

barns er það fyrsta sem spurt er um 
eftir fæðingu þess, nafngift er háð kyni, 
opinberar skrár gera ráð fyrir tveimur 
kynjum og svona mætti lengi telja. En 
það er ekki nóg. Enn eru framkvæmdar 
skurðaðgerðir á heilbrigðum kynfærum 
nýfæddra barna til að aðlaga þau stöðl-
uðum hugmyndum um útlit typpis eða 
píku. Intersex fólk krefst nú viðurkenn-
ingar á tilvist sinni og sjálfsákvörðunar-
réttar yfir eigin líkama. Það er sjálfsögð 
og eðlileg krafa.

Hinsegin dagar hafa sett brýn og graf-
alvarleg mál á dagskrá, enn eina ferðina, 
í bland við gleði og fagnaðarlæti. Til að 
hægt sé að fagna fjölbreytileikanum er 
mikilvægt að þekkja hann og skilja. Hin-
segin fólk og hinsegin dagar hafa breytt 
miklu hvað það varðar. Fyrir það ber að 
þakka. Takk.

Takk!
HINSEGIN 
DAGAR 

Sóley Tómas-
dóttir Forseti 
Borgarstjórnar

➜ Til að hægt sé að fagna fjöl-
breytileikanum er mikilvægt að 
þekkja hann og skilja. Hinsegin 
fólk og hinsegin dagar hafa breytt 
miklu hvað það varðar. Fyrir það 
ber að þakka. Takk.

Skilningsríki þingmaðurinn
Það þarf ekki að koma á óvart að 
rekstur Landspítalans sé aftur orðinn 
þrætuepli stjórnmálamanna. Við-
fangsefnið er viðkvæmt og reksturinn 
fjárfrekur. Guðlaugur Þ. Þórðarson, 
varaformaður fjárlaganefndar, sagði 
um helgina að allar ríkisstofnanir 
þyrftu að halda sig innan fjárlaga-
rammans. Oddný Harðardóttir, fyrr-
verandi fjármálaráðherra, benti aftur 
á móti réttilega á að stofnanir gegni 
mismikilvægu hlutverki. Ætli for-
svarsmönnum Land-
spítalans hafi þótt 
Oddný sýna rekstri 
Landspítalans jafn 
mikinn skilning 
þegar hún sjálf 
bar ábyrgð á 
gerð fjárlaga?

Ekki langrækinn
Einhver fleygustu orð Geirs H. Haarde, 
fyrrverandi forsætisráðherra, voru 
sögð í byrjun október 2008. Gjaldeyris-
markaðir voru harðlæstir og ekkert 
vestrænt ríki var reiðubúið til þess að 
veita Íslendingum lán til að stækka 
gjaldeyrisvaraforðann þrátt fyrir ítrek-
aðar tilraunir. Fréttir bárust af því að 
Íslendingar hefðu sótt um fjögurra 
milljarða evra lán til Rússa. Geir sagði 
við blaðamenn að Vesturlönd hefðu 
ekki getað stutt Íslendinga á þennan 
hátt. „Í slíkum aðstæðum verða menn 
því að leita nýrra vina,“ sagði hann. 
Geir er ekki langrækinn maður. Nú 
sex árum seinna, þegar Geir verður 
sendiherra, þykir langlíklegast að 
hann flytji til Washington. Aftur 
á mót fer Árni Þór Sigurðsson 

líklegast til Rússlands. 

Vinalausasta þjóðin
Þótt ekkert hafi orðið af lánveitingum 
Rússa til Íslands rifjast þessir sex 
ára gömlu atburðir upp núna þegar 
Rússar hafa sett viðskiptaþvinganir 
á Bandaríkin, Evrópusambandið 
og Norðmenn, en ekki Íslendinga. 
Óljóst er hvort Vladimír Pútin, forseti 
Rússlands, hafi hreinlega gleymt litla 
Íslandi eða hvort við fengum sér-
staka afgreiðslu vegna tengsla Ólafs 
Ragnars Grímssonar, forseta Íslands, 

og Pútíns. En ætli við myndum 
ekki fyrst verða vinalausasta 
þjóð í Evrópu ef við nýttum 
okkur þá sérstöku stöðu sem 
við erum komin í?

 jonhakon@frettabladid.isB
arack Obama Bandaríkjaforseti skipti um skoðun 
fyrir helgina og fyrirskipaði bandaríska flughernum 
að gera loftárásir á sveitir öfgasamtakanna Íslamsks 
ríkis, sem áður kallaði sig ISIS og hefur lagt undir 
sig stóran hluta Íraks.

Ástæðan þar að baki er ekki sízt þau grimmdarverk sem 
Íslamskt ríki hefur unnið undanfarnar vikur gagnvart minni-
hlutahópum í Írak; kristnum mönnum og Jasídum hefur verið 
slátrað miskunnarlaust ef þeir neita að snúast til íslams. 

Hernaðaríhlutun Banda-
ríkjanna lítur því ekki lengur 
út eins og þau séu að blanda 
sér í innanlandsdeilurnar í 
Írak og styðja al Maliki forseta 
í því að berja á súnnítum, sem 
Íslamskt ríki segist styðja. 

Bandaríkin eru einfaldlega að koma í veg fyrir þjóðarmorð og 
greiða fyrir því að hægt sé að koma mannúðaraðstoð til þjóð-
arbrotanna sem liðsmenn Íslamsks ríkis höfðu króað af. Bret-
land, Frakkland og fleiri ríki hafa heitið að aðstoða Bandaríkin 
við að koma mat og öðrum nauðþurftum til fólksins.

Obama lítur því væntanlega svo á að hann hafi betra umboð 
til að beita hernaðaríhlutun nú en fyrr í sumar, bæði hjá 
almenningi í Bandaríkjunum og á alþjóðavettvangi.

Hitt er svo annað mál að það er engan veginn ljóst hvert 
endataflið í Írak ætti að vera. Bandaríkjamenn – og heims-
byggðin öll – hafa ríka hagsmuni af því að framrás hersveita 
Íslamsks ríkis verði stöðvuð og komið í veg fyrir að markmið-
ið, sem felst í nafni samtakanna, verði að veruleika; að stofnað 
verði alræðisríki öfgafullra íslamista í Mið-Austurlöndum. Til 
þess að það megi verða þarf hins vegar hernaðaríhlutun af 
þeirri stærðargráðu að það er afar vafasamt að Obama ráðist 
í hana. Hann var kosinn forseti á sínum tíma ekki sízt út á 
loforð um að draga Bandaríkin út úr stríðum sem ekki var 
hægt að vinna í Afganistan og Írak og hefur engan áhuga á að 
láta draga sig aftur inn í slík átök, með tilheyrandi mannfalli 
og kostnaði fyrir bandaríska skattgreiðendur.

Sömuleiðis er allsendis óljóst hvernig hægt er að knýja fram 
nýjan pólitískan sáttmála á milli þjóðarbrotanna í Írak um að 
deila með sér völdum á sanngjarnan og friðsamlegan hátt, en 
það er algjör forsenda þess að þetta brothætta ríki eigi sér 
yfirleitt einhverja framtíð. Þrýstingur Bandaríkjamanna á 
Núrí al Maliki forsætisráðherra að mynda nýja ríkisstjórn 
hefur til þessa ekki borið tilætlaðan árangur.

Við stöndum því í raun enn og aftur frammi fyrir sama 
vandamálinu; rétt eins og í Súdan, Kongó, Sýrlandi og Palest-
ínu – og það væri hægt að telja upp miklu fleiri lönd – er verið 
að drepa saklaust fólk í stórum stíl, reka hundruð þúsunda á 
flótta og ógna friði og stöðugleika í heilum heimshluta. Við-
brögð alþjóðasamfélagsins eru hins vegar takmörkuð og 
máttlaus og ekki líkleg til að leysa deiluna til frambúðar eða 
tryggja hag fólksins, sem á um sárt að binda. Illu heilli hefur 
slíkum púðurtunnum í alþjóðamálum heldur fjölgað síðustu 
árin.

Obama heimilar loftárásir á Íslamskt ríki:

Óljóst endatafl 
í Írak

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Lekamálið snýst ekki um að 
undarlegt sé að sumir hælis-
leitendur séu með fölsuð skil-
ríki eins og skilja má á Brynjari 
Níelssyni. Það snýst hugsanlega 
um samsæri embættismanna 
og fjölmiðla eins og bæjarstjór-
inn í Vestmannaeyjum lætur að 
liggja – nema samsærið beinist 
ekki gegn Hönnu Birnu heldur 
gegn Tony Omos. Málið snýst 
ekki um hótanir í garð Hönnu 
Birnu, jafn hörmulegar og þær 
hljóta að vera fyrir hana og 
hennar nánustu. Það snýst varla 
um Tony Omos. Það snýst um 
stjórnsýslu, meðferð trúnaðar-
upplýsinga, sannsögli gagnvart 
þingi og þjóð, trúverðugleika 
stjórnmálamanna. Það snýst um 
Hönnu Birnu og hennar fólk. 
Það snýst um okkur: til hvers 
við ætlumst af stjórnmálamönn-
um okkar og hvað við umberum 
þeim.

Lekandinn
Tony Omos leitaði hér hælis. 
Hann átti von á barni með konu 
sem einnig beið úrskurðar um 
landvistarleyfi. Umsókn hans 
var hafnað og eftir að hafa verið 
í felum um hríð gaf hann sig 
fram og stóð til að vísa honum 
úr landi. Boðað var til mót-

mæla við innanríkisráðuneytið 
vegna málsins. Brugðist var við 
því með því að reyna að sýna 
almenningi fram á að Tony þessi 
ætti ekki skilið landvist, hann 
væri grunaður um glæpsam-
legt athæfi og hefði sýnt fjöl-
lyndi í ástum. Tekið var saman 
af embættismönnum „óform-
legt minnisblað“ í ráðuneytinu 
um mál Tonys sem ráðuneytis-
stjóri, ráðherra og aðstoðar-
menn ráðherra fengu að sjá, en 
slík plögg eru trúnaðargögn. 
Annar aðstoðarmaðurinn, Gísli 
Freyr Valdórsson, var í sam-
skiptum við blaðamenn daginn 
áður en efni þessa minnisblaðs 
birtist – með viðbættum vanga-
veltum um að Tony væri hugs-
anlega ekki faðir þess barns 
sem fyrrgreind kona gekk með, 
og hefði beitt hana þrýstingi til 
að segja svo vera. Seinna kom 
á daginn að þetta átti ekki við 
rök að styðjast. Gísli hafði sama 
dag og hann talaði við blaða-
menn vistað minnisblaðið í tölvu 
sinni, eins og maður gerir þegar 
maður opnar skjal og breytir 
því. Hann neitar því að hafa átt 
við skjalið. 

En er þetta ekki harður heim-
ur? Og er landið ekki í umsátri 
glæpamanna sem hér vilja setj-
ast að og stunda sína iðju? Og 
þarf ekki að verjast þeim með 
öllum meðulum, jafnvel þó að 
stundum séu á gráu svæði? Á 
ekki almenningur heimtingu 
á að vita hvers konar fólk það 
er sem hér leitar hælis? Svona 
kunna sumir að hugsa. Sjálfur 
veit ég ekkert um Tony Omos en 
við höfum ekkert leyfi til þess 

að ganga út frá því sem vísu að 
hann sé illmenni og glæpamað-
ur. Þvert á móti: sérhver mann-
eskja sem á vegi okkar verður 
á heimtingu á því að vera talin 
húsum hæf þar til annað kemur 
í ljós. Og raunar hefur ekk-
ert komið fram um Tony Omos 
annað en að hann virðist hafa 
verið nokkuð kvensamur.

En við vitum líka hitt: Fyrir 
tilverknað lekandans var birt 
í fjölmiðlum nafn íslenskr-
ar konu sem átt hafði í sam-
bandi við Tony, og nafn barns-
móður Tonys er svert í leiðinni 
í þessari viðleitni við að snúa 
almenningsálitinu gegn Tony 
Omos. Farið er inn á svæði í lífi 
fólks sem við teljum til einka-
lífs. Sú iðja ein sýnir okkur við-
horf til upplýsinga og til fólks 
sem eiga ekki heima í opinberri 
þjónustu. Meðal þess sem við 
ímyndum okkur að sé gott við að 
búa hér á landi er að geta treyst 
því að stjórnsýsla lúti almenn-
um reglum og fari fram með 
ákveðinni festu. Við eigum öll 
mikið undir því að svo sé. Með 
því að senda viðkvæmar trún-
aðarupplýsingar til blaða – og 
bæta slaðri við þær án þess að 
aðgreina það frá skrifi sóma-
kærra embættismanna í ráðu-
neytinu – brýtur lekandinn gegn 
réttum stjórnsýsluháttum. Þetta 
sýnir skeytingarleysi gagnvart 
einkalífi annarra, virðingarleysi 
fyrir lögum og reglum, sem 
fremur má vænta í alræðisríkj-
um en réttarríki, dómgreind-
arleysi, reynsluleysi, skort á 
mannúð og skort á pólitískum 
klókindum.

Fer þetta ekki að koma?
Hanna Birna leyfði málinu að 
vaxa og vaxa án þess að bregð-
ast við – og enn þráast hún við 
að grípa til aðgerða, sem sýnir 
að hún virðist enn ekki átta sig 
á alvöru málsins þó að afleiðing-
ar þess fyrir hana séu hægt og 
rólega að renna upp fyrir henni. 
Hún hlýtur að hafa hlustað á 
vonda ráðgjafa. Hún gerði illt 
verra þegar hún staðhæfði á 
alþingi að ekkert sambærilegt 
plagg við það sem birtist í fjöl-
miðlum hefði verið til í ráðu-
neytinu á þeim tíma: það var 
beinlínis ósatt. Og versnaði enn 
í því þegar hún reyndi að láta 
liggja að því, gegn betri vitund, 
að plaggið gæti hafa ratað í fjöl-
miðla frá Rauða krossinum. 
Þegar ráðherra er staðinn að 
því hafa sagt þinginu ósatt – og 
reyna að koma sök yfir á mann-
úðarsamtök – þá hljótum við 
að spyrja í hvert sinn sem við-
komandi tekur til máls: Er hún 
að skrökva að okkur aftur? Við 
getum ekki búið við slíkt í lýð-
ræðisríki. Við verðum að ætlast 
til þess að stjórnmálamenn segi 
satt.

Og við getum heldur ekki búið 
við það í réttarríki að ráðherra 
ræði ítrekað við undirmann 
sinn, lögreglustjórann í Reykja-
vík um rannsókn sem beinist að 
ráðherranum og hennar fólki. Sá 
lögreglustjóri sagði af sér – og 
er eini maðurinn sem enn hefur 
sagt af sér eftir að lekamálið 
kom upp. Hanna Birna skipaði 
nýjan lögreglustjóra sem stýrir 
þá rannsókn á þeim ráðherra 
sem viðkomandi á starf sitt að 

þakka, og hringir væntanlega af 
og til, svona bara rétt að spjalla 
– óformlega.

Davíð og hans menn hafa 
slegið skjaldborg um Hönnu 
Birnu, sem kann að skýra þá 
hörmulegu ráðgjöf sem hún 
virðist hafa fengið í öllu málinu 
en formaður flokksins, Bjarni 
Benediktsson, kom fram með 
óvenju hulduhrútslega yfir-
lýsingu um að ráðherrar nytu 
trausts á meðan þeir nytu 
trausts og væru ráðherrar 
meðan þeir væru ráðherrar – 
hafi ég skilið hann rétt, sem 
ég gerði sennilega ekki. Ráð-
leysi virðist ríkja en við bíðum 
þess að vita hvað umboðsmað-
ur alþingis og ríkissaksóknari 
gera. Allt verður þetta mál von-
andi til þess að reglur um hæfi 
ráðherra til setu og afskipta 
verði gerðar skýrari. 

Lekamálið snýst um okkur: að 
kerfið virki.

Lekamálið snýst um okkur
Hanna Birna leyfði 
málinu að vaxa og 

vaxa án þess að bregðast 
við–  og enn þráast hún 
við að grípa til aðgerða, 
sem sýnir að hún virðist 
enn ekki átta sig á alvöru 
málsins þó að afleiðingar 
þess fyrir hana séu hægt og 
rólega að renna upp fyrir 
henni. 
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Ástkær bróðir minn og frændi okkar,

JÓN ÁRNI VILMUNDARSON
loftskeytamaður og fyrrv. 

 deildarstjóri hjá Landssímanum,
Dunhaga 11,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
miðvikudaginn 13. ágúst kl. 13.00.

Þórunn Vilmundardóttir
Kolbrún Baldursdóttir Guðmundur Fr. Ottósson
Guðmundur Einarsson Alda Elíasardóttir
Guðmundur B. Salómonsson Svava Benediktsdóttir
önnur frændsystkini og makar.

Ástkær eiginmaður, faðir  
og tengdafaðir okkar, 

GUÐMUNDUR S. JÓNSSON 
læknir og eðlisfræðingur,

lést á Landspítalanum þann 3. ágúst. 
Jarðarförin fer fram frá Fossvogskirkju þann   
12. ágúst klukkan 13.00. Blóm og kransar 
eru afþökkuð en þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Parkinsonsamtökin. 

Sigríður Ingvarsdóttir
Ingvar Guðmundsson
Hrefna Guðmundsdóttir
Rut Steinsen 
Jens Páll Hafsteinsson

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

Elskulegur eiginmaður minn og vinur, faðir, 
tengdafaðir, tengdasonur og afi, 

GUÐJÓN BREIÐFJÖRÐ ÓLAFSSON 
lést á gjörgæsludeild Landspítalans 1. ágúst. 
Útförin fer fram frá Vídalínskirkju 13. ágúst 
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþökkuð. Þeim sem vilja minnast hans er 
bent á að styrkja Ljósberasjóð Vídalínskirkju.

Finnbjörg Skaftadóttir
Erna Rós Ingvarsdóttir Hörður Óskarsson 
Guðrún Karólína Guðjónsdóttir Birgir Már Guðmundsson
Tinna Breiðfjörð Guðjónsdóttir Gunnar Þór Bergsson 
Erna Hannesdóttir Helgi Arnlaugsson 
og barnabörn. 

MERKISATBURÐIR
1580 Katla gaus.
1794 Sveinn Pálsson og maður með honum gengu á Öræfajök-
ul. Var þetta önnur ferð manna á tindinn. Talið er að Sveinn hafi 
fyrstur manna gert sér grein fyrir eðli og hreyfingum skriðjökla í 
þessari ferð.
1951 Á Bíldudal var afhjúpaður minnisvarði um Pétur J. Thor-
steinsson og konu hans, Ásthildi, en Pétur rak þar verslun og þil-

skipaútgerð og gerði síðar út frá Reykja-
vík.
1973 Austurstræti í Reykjavík var gert 
að göngugötu til reynslu. Síðar var það 
opnað bílaumferð aftur að hluta.
1979 Flak af Northrop-flugvél sem 
nauðlenti á Þjórsá og sökk þar 1943 var 
tekið upp og gefið safni í Noregi.
2006 Síðustu þrjár F15-þoturnar yfir-
gáfu Keflavíkurstöðina og þar með var 
Ísland herþotulaust í fyrsta skiptið síðan 
1953.

 „Læknirinn sagði að venjulegt ferli 
væri aðgerð, geislameðferð og lyf. Ég 
stoppaði hann aðeins og sagðist vilja 
skoða málið aðeins og strax eftir þrjá 
daga var ég byrjaður á 40 daga djús-
föstu með ákveðnum efnum í sem eiga 
að hafa áhrif,“ segir Gunnar L. Frið-
riksson, nuddari og sjúkraliði, sem 
greindist með krabbamein á 2. stigi í 
byrjun júní í sumar. Hann kveðst hafa 
fengið leiðbeiningar hjá góðu fólki með 
reynslu af því að bæta ristilvandamál, 
jafnvel krabbamein, með sérstöku mat-
aræði, og einnig lesið ógrynnin öll af 
efni á netinu um ýmsar aðferðir. „En ég 
hef hvergi hitt fólk sem hefur læknast 
með óhefðbundnu aðferðunum eða 
fengið svör um hvar það fólk sé. Mig 
langar að lýsa eftir því,“ segir hann. 

 Meðal þess sem Gunnar hefur 
fræðst um á síðustu vikum er matar-

sódameðferð, nálastungur og notkun 
fæðubótarefna gegn ristilvandamálum. 
„Það er enginn að láta mig gera neitt 
– enginn sem segir: „Ekki fara hefð-
bundnu leiðina,“ fólk kemur bara með 
hugmyndir í púkkið en ég útbjó sjálfur 
þann pakka sem ég er að prófa. Lækn-
irinn minn leyfir mér að ráða ferðinni 
en leynir því ekki að ef hann fengi að 
ráða mundi hann skera mig strax. Ég 
mun hitta lækninn aftur í byrjun sept-
ember og þá kemur í ljós hvernig stað-
an er.“  

Auk þess að vera nuddari er Gunn-
ar í 40% vinnu á Grund sem sjúkra-
liði en er í sjúkraleyfi þaðan núna. Svo 
hefur hann líka kennt nudd og núvit-
und í Hugleiðslu-og friðarmiðstöðinni. 
Hann á konu og samanlagt eiga þau sjö 
börn, þó engin saman.

 Gunnar kveðst sofa meira en áður 

og hafa minna starfsþrek. Hann neit-
ar því ekki að mikinn andlegan styrk 
þurfi til að standa í svona baráttu. „Í 
þessu ferli legg ég áherslu á að halda 
voninni og trúa á bata. Ég hef hug-
leitt mikið síðustu ár, nú hugleiði ég 
enn meira. Það tók mig þrjá daga að fá 
óttann í burtu með ákveðnum aðferð-
um. En ég finn óttann hjá fjölskyld-
unni og út um allt, líka hjá heilbrigð-
isstarfsfólki. Ég segi bara: „Slakið á, 
þetta er mitt líf og minn líkami. Ég 
verð að díla við vandamálið á minn 
hátt“,“ segir Gunnar. „Ég vona að ein-
hver sem getur miðlað mér af reynslu 
sinni hafi samband við mig í gegnum 
netfangið gunnar@dao.is. Einhver 
sem hefur læknað sig með svipuðum 
aðferðum og ég er að reyna, eða látið 
þær hjálpa hefðbundnu leiðinni.“   
 gun@frettabladid.is

Legg áherslu á að halda 
voninni og trúa á bata
Gunnar L. Friðriksson, nuddari og sjúkraliði, greindist með krabbamein í ristli en hefur 
ekki farið í hefðbundna meðferð heldur freistar þess að ná bata með óhefðbundnum 
aðferðum. Hann langar að ná sambandi við fólk sem hefur reynt það sama og haft  sigur. 

GUNNAR  „Það 
tók mig þrjá 
daga að losna 
við óttann með 
ákveðnum aðferð-
um,“ segir hann. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Upphafsmaður skátahreyfingarinnar, 
Robert Baden-Powell lávarður, kom 
til Íslands ásamt konu sinni, Olave St. 
Claire Baden-Powell, og dóttur þeirra 
þennan dag árið 1938. Baden-Powell 
var þá áttatíu og tveggja ára en kona 
hans fimmtug. Þau komu með breska 
skátaskipinu Orduna til Reykjavíkur 
eftir þriggja daga siglingu frá Liverpool. 
Á skipsfjöl voru hvorki meira né minna 
en 464 skátaforingjar frá Englandi. 
Mest bar á kvenskátaforingjum en þó 

voru drengjaforingjar einnig með í för. 
Bandalag íslenskra skáta og stjórn 

kvenskáta tóku virðulega á móti 
Powell-fjölskyldunni og fylgdarliði 
hennar í borginni. Að því búnu steig 
öll hersingin upp í bifreiðir sem fluttu 
hana austur í Árnessýslu að skoða nátt-
úruperlurnar Gullfoss og Geysi.

Baden-Powell gerði sér far um að 
koma til sem flestra landa veraldar og 
var nýlega kominn frá Afríku þegar 
hann lagði upp í Íslandsferðina.

ÞETTA GERÐIST 11. ÁGÚST 1938

Baden-Powell skátahöfðingi kom til Íslands



SÁRSAUKAFULLAR 
OG ÞREYTANDI BLÖÐRUR
Stöðugur þrýstingur eða álag á einn 
tiltekinn stað á fætinum getur fljótt 
myndað blöðrur sem valda óþægindum. 
Plástrarnir styðja við aumar blöðrurnar 
og hlífa þeim og þær gróa fyrr því að 
þær haldast rakar og mjúkar auk þess 
sem komið er í veg fyrir nudd og núning.

LAUSN Á ÓÞÆGINDUM 
SEM STAFA AF SPRUNGNUM HÆLUM
Sprungur á hælum eru algengt og 
stundum sársaukafullt fótavandamál. 
Þær myndast þegar þurr og hörð húð 
verður fyrir álagi því að hún er ekki eins 
teygjanleg og mjúk og venjuleg húð. 

Hælakremið frá Scholl lagar og bætir 
hrjúfa og sprungna hæla þannig að 
munur er sjáanlegur á aðeins þremur 
dögum. Húðin á hælunum verður slétt 
og sveigjanleg á aðeins einni viku. 
Kremið inniheldur karbamíð (25%) sem 
hjálpar til við náttúrulegt endurnýjunar-
ferli húðarinnar og skapar náttúrulega 
hindrun á myndun sprungna á hælum. 
Kremið er ekki feitt, smýgur hratt inn í 
húðina og hentar viðkvæmri húð. 

Þykk og hörð húð myndast við 

stöðugt álag, svo sem nudd eða 
núning, sem húðin verður fyrir í 
langan tíma. Þetta getur orsakast 
af daglegum athöfnum, svo sem 
því að vera í skóm sem nuddast 
við húðina eða einfaldlega álaginu 
af líkamsþyngdinni á fæturna. Sigg 
getur orðið óþægilegt og jafnvel 
valdið sársauka með tímanum. Sigg 
getur verið sársaukalaust en einnig 
valdið óþægilegri sviðatilfinningu 
við göngu eða stöður.

SCHOLL-KREM SEM 
MÝKIR HART SKINN
Mýkjandi krem fyrir hart skinn, til-
valið til að fjarlægja stór svæði 
af þykkri harðri húð. Kremið 
inniheldur salisýru sem brýtur 
niður og fjarlægir dauðar 
húðfrumur og mjólkursýru 
sem gefur húðinni raka og 
mýkir hana. Sigg og hörð húð 
minnka og húðin verður mjúk 
og slétt á sjö dögum. 

Berið kremið á húðina og 
leyfið því að liggja á húðinni 
þar til það hefur dregið sig 
alveg inn í húðina. 

GOTT FYRIR HLAUPARA
HALLDÓR JÓNSSON KYNNIR  Daglegt álag á fæturna, svo sem að hlaupa 
og ganga mikið, getur haft í för með sér sprungur á hælum, harða húð og 
sigg. Scholl býður heildarlínu sem er fyrir hæla, til að mýkja húð og fjarlægja 
harða húð og er sérstaklega hönnuð til að draga úr sársauka og óþægindum 
og gera fæturna slétta og mjúka.

GEITUNGANA BURT
Eru geitungar að trufla þig? Sagt er að þeir séu öfl-
ugastir í ágúst. Taktu tóma plastflösku undan gosi, 
klipptu hana í sundur rétt fyrir ofan miðju. Stingdu 
stútnum öfugt ofan í neðri helminginn og rúmlega botn-
fylltu með sætum drykk, til dæmis appelsíni. Geitunga-
gildran mun fyllast fljótt.

 SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja



FÓLK|HEIMILI

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

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

 MATARBLOGG-
ARINN
Helena Gunnarsdóttir 
heldur úti matar-
blogginu Eldhúsperl-
ur þar sem má finna 
allar hennar uppá-
halds uppskriftir. 
MYNDIR/DANÍEL 

Helena Gunnarsdóttir hefur haft áhuga á 
matargerð síðan hún man eftir sér. „Þegar ég 
var smástelpa stóð ég uppi á stól í eldhúsinu 

hjá mömmu og fylgdist með því sem var verið að 
gera og fékk oft að vera með puttana í matargerð-
inni og prófa. Í dag finnst mér flestallt í eldhúsinu 
skemmtilegt. Svona annað en uppvaskið,“ segir hún 
brosandi.

Helenu finnst eiginlega ómögulegt að svara því 
hver uppáhaldsmaturinn hennar er þar sem hún er 
alltaf að prófa eitthvað nýtt í eldhúsinu. „Það sem 
verður oftast fyrir valinu þegar mig langar í eitt-
hvað sparilegt og gott er grillaður lambahryggur 
hjá mömmu og pabba. Það er eitthvað ólýsanlega 
gott við hann sem ég næ aldrei að gera jafn vel og 
þau.“

Henni finnst gaman að búa til góðan morgun-
mat eða brunch og býður fólki gjarnan í svoleiðis 
matarboð. „Núna finnst mér langskemmtilegast að 
búa til súpur, ofnrétti og annan rólegan mat sem 
þarfnast ekki mikillar nákvæmni. Matur sem nánast 
eldar sig sjálfur er alveg málið þessa dagana.“

Hægt er að fylgjast með Helenu á blogginu henn-
ar, eldhusperlur.com. 

Nutella-brúnka
125 g smjör, brætt og aðeins kælt
1 ½ dl púðursykur
1 krukka Nutella (400 g)
1 msk. hreint kakó
2 tsk. vanilluextrakt
2 egg
1 ½ dl hveiti
½ tsk. sjávarsalt
3 msk. hakkaðar heslihnetur

Aðferð: Hrærið saman bræddu smjöri, púðursykri, 
nutella, kakó, vanillu og eggjum þar til alveg slétt. 
Hrærið hveitinu og saltinu lauslega saman við 
þannig að það rétt kemur saman við deigið. Hellið 
í form og stráið hökkuðum heslihnetum yfir. Bakið 
við 170°C með blæstri í 17-20 mínútur. Látið kólna 
í að minnsta kosti klukkustund og skerið þá í bita. 
Gaman er að bera kökurnar fram á spjóti með 
jarðarberjum í lautarferðinni. 

Vefjur með kjúklinga- og piparostasalati
4 heilhveitivefjur
Lambhagasalat 
2 eldaðar kjúklingabringur
½ rauð paprika
½ græn paprika
20 vínber um það bil
½ piparostur
1 ½ dl grísk jógúrt
3 msk. majónes
1 tsk. karrý
1 msk. sætt mangó-chutney

Aðferð: Skerið kjúklinginn, paprikurnar, vínberin 
og piparostinn í litla bita. Hrærið jógúrt, majónesi, 
karrý og mangó-chutney saman og blandið saman 
við allt saman. Leggið salat á hverja vefju og svo 
um fjórar vænar matskeiðar af kjúklingasalatinu 
ofan á og vefjið upp.

Eggja- og beikonbollar
6 egg
12 sneiðar beikon
6 tsk. sýrður rjómi
Svartur pipar
Góð handfylli rifinn ostur
Saxaður graslaukur

Aðferð: Hitið ofninn í 200 gráður. Þekið sex möff-
insform með beikonsneiðunum, ein fer hringinn og 
önnur í botninn. Brjótið egg í formin og setjið eina 
teskeið af sýrðum rjóma þar ofan á. Kryddið með 
svörtum pipar og stráið smá rifnum osti yfir. Bakið 
í 10-12 mínútur og stráið söxuðum graslauk yfir 
áður en þið berið fram. 

 ■ liljabjork@365.is

VEFJUR OG BRÚNKUR 
Í NESTISKÖRFUNA
LAUTARFERÐ  Matarbloggarinn Helena Gunnarsdóttir segir ótrúlegt hvað 
hægt sé að búa til á stuttum tíma ef réttu hráefnin eru til staðar. Hún gefur hér 
uppskrift að þremur dásamlegum réttum sem eru tilvaldir í nestiskörfuna. 

Bíldshöfða 18  -  110 Reykjavík  -  sími: 557 9510  -  www.patti.is

Verið velkomin í heimsókn!
Opið virka daga kl.10-18 

30%

Í ÖLLUM STÆRÐUM
SÓFAR 

DallasDallas

AFSLÁTTUR 
af öllum sófum / sófasettum
            *Í VÖLDUM ÁKLÆÐUM Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

Basel

Verð áður 284.900 kr.

frá 199.430 kr.Verð áður 181.00 kr.

frá 127.330 kr.

Tungusófar 2+tunga   
Hornsófar 2H2
Sófasett 3+1+1

frá 180.530kr. verð áður 257.900
frá 233.730kr. verð áður 333.900
frá 260.330kr. verð áður 371.900

Verðdæmi:
Torino

Hornsófar 2H2
Sófasett 3+1+1

frá 240.730kr. verð áður 343.900
frá 265.230kr. verð áður 378.900

Lyon

Verð áður 373.900 kr.

frá 261.730 kr.

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

Save the Children á ÍslandiSaveSaveSavevee thethethethett ChiCCCChCC ldrenn

GIRNILEGT NESTI Helena gefur uppskriftir að Nutella-brownie, 
kjúklingavefjum og eggja- og beikonbollum. 

EGGJA- OG BEIKONBOLLAR Þessa gómsætu bolla má snæða 
úti í guðsgrænni náttúrunni sem og inni við á rigningardögum. 
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RE/MAX ALPHA kynnir vel 
skipulögð og haganlega 
hönnuð parhús í Búðavaði, 
Norðlingaholti. 

Húsin eru um 250 fm á tveimur 
hæðum. Gengið er inn í forstofu 
á neðri hæð, þvottahús þar inn 
af. Úr forstofu er einnig innan-
gengt í bílskúrinn, sem er rúm-
góður, og geymslu. Rúmgott opið 
rými sem gæti hentað vel sem 
fjölskyldurými eða sjónvarpshol, 
útgangi út í garð. Svefnherberg-
in eru þrjú og þar af eitt einkar 
rúmgott með útgangi í garðinn. 
Lóðin er í jaðri hverfisins og því 
náttúran óspillt fyrir utan lóð-
armörkin. Óhindrað útsýni yfir 
Elliðavatn og fjallahringinn.

Þegar komið er upp á efri hæð-
ina er einkar rúmgóð stofa í suð-
urenda með stórum gluggum og 
útgengi á rúmlega 20 fm svalir 
með fallegu útsýni yfir að Ell-

iðavatni. Eldhúsið og borðstofan 
eru samliggjandi, opið og bjart 
rými og úr borðstofunni er út-
gengt á svalirnar. Mikil loft-
hæð sem gerir hæðina bjarta 
og skemmtilega. Í norðurenda 
er rúmgóð hjónasvíta með fata-
herbergi og baðherbergi. Við 
hlið hjónasvítu er lesstofa/sjón-

varpsstofa. Úr hjónasvítu og les-
stofu er útgengt á svalir. Geng-
ið er inn í baðherbergið úr fata-
herbergi og af gangi við eldhús.

Húsin eru í byggingu og af-
hendast tilbúin til innréttinga, 
skemmtilegur kostur fyrir þá 
sem vilja setja sinn eigin svip á 
húsin.

Flott hönnun á frábærum stað

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Þrastarhöfði 6 - 270 Mosfellsbær  

 
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.

Hjallahlíð 25 - 270 Mosfellsbær  

 
118,4 m2, 4-5 herbergja endaíbúð á jarðhæð 
með sérinngangi og fallegri timburverönd í 
litlu fjölbýli við Hjallahlíð í Mosfellsbæ. Mjög 
stutt er í grunnskóla, leikskóla, sund og á 
Golfvöll Mosfellsbæjar. V. 33,9 m.

Furubyggð 32 - 270 Mos

 
Fallegt 164,7 m2 raðhús á 2 hæðum og risi, 
með bílskúr við Furubyggð 32 í Mosfellsbæ. 
Eignin skiptist í: Jarðhæð: Forstofa, gestas-
nyrting,  þvottahús, eldhús, stofa og sólstofa. 
2. hæð: Þrjú svefnherbergi, baðherbergi 
og sjónvarpshol. Risloft: Hol og herbergi. 
Afgirtur bakgarður með timburverönd og 
steypt bílaplan og garður með timburverönd 
í suðvestur. V. 40,9 m.

Nýtt á skrá

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

Mjög falleg  99,0 m2, 3-4ra 
herbergja endaíbúð á 2. hæð í 2ja 
hæða fjölbýli við Klapparhlíð 26 í 
Mosfellsbæ. Eignin skiptist í tvö 
svefnherbergi(þrjú á teikningu), 
baðherbergi, þvottahús, forstofu, 
eldhús, stofu og borðstofu. Íbúðinni 
fylgir sérgeymsla á hæðinni. 

V. 31,9 m.

Til sölu sveitasetrið Lykkja á Kjalar-
nesi. Samkvæmt skráningu er eignin 
423,3 m2. 197,2 m2 einbýlishús, 69 m2 
aðstöðuhús og 157,1 m2 hlaða, og er 
á 11.553 m2 lóð. Eignin gefur mikla 
möguleika á smábúskap, garðrækt, 
hestamennsku og útivist vegna 
nálægðar við fjall og fjöru. 
 V. 52,9 m.

Klapparhlíð 26, íbúð 204 - 270 Mosfellsbær

Lykkja 1 - 116 Kjalarnes 

183,9 m2 einbýlishús með stórum 
bílskúr við Túngötu 14 í Garðabæ - 
Álftanesi. Eignin er skráð 183,9m2, 
þar af einbýlishús 138,9 m2 og bílskúr 
45 m2. Sólskáli hefur verið byggður 
við húsið út frá stofu. Húsið stendur á 
1.336 m2 eignarlóð. Stórt bílaplan og 
gróinn garður með verönd. 

V. 39,5 m.

Túngata 17 - 225 Álftanes 

Fálkahöfði 6 - 270 Mosfellsbær 

Fallegt 76,3 m2, 3ja herbergja raðhús 
á einni hæð við Grundartanga í Mos-
fellsbæ. Eignin skiptist í tvö svefnher-
bergi, baðherbergi, þvottahús, forstofu, 
eldhús og stofu. Geymsluloft er yfir 
húsinu. Timburverönd og gróinn garður 
í suðvestur. V. 28,9 m.

Björt og falleg 91 m2, 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli við 
Fálkahöfða 6 í Mosfellsbæ. Eignin 
skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús og 
stofu. Íbúðinni fylgir sérgeymsla á 
jarðhæð. V. 27,8 m.

Grundartangi 12 - 270 Mosfellsbær 

Fallegt og mjög vel staðsett 296,3 
m2 einbýlishús á einni hæð neðst í 
Fossvoginum við mikla útivistarparadís. 
Húsið er vel skipulagt og garðurinn er 
stór með verönd og mikið af fallegum 
trjám. 4-5 svefnherbergi. V. 120 m.

Láland 12 -108 Reykjavík 

Einstaklega glæsilegt 233,4 m2 ein-
býlishús á þremur hæðum með bílskúr 
við Sólvallagötu 63 í Reykjavík. Forstofa, 
hol, tvær stofur, borðstofa og eldhús á 
aðalhæð. Hol, stórt hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi og baðherbergi á efstu 
hæð. Sérinngangur, hol, tvö herbergi, 
stórt þvottahús, salerni og geymsla á 
neðstu hæð. Húsið hefur fengið gott 
viðhald og verið mikið endurbætt á 
vandaðan hátt á undanförnum árum.  

Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning. V. 87,5 m.

Sólvallagata 63 - 101 Reykjavík 

OPIÐ HÚS

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

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

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

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!
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Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

íbúð með sérinngangi. Íbúðin er á tveimur hæðum með sér
andyri á 1.hæð auk herbergis án glugga og geymslu í kjallara
samtals að birtu flatarmáli 170,9 fm. Auk þess fylgir bílastæði
í bílakjallara 20,5 fm. Birt stærð heildareignarinnar er 191,4
fm. Opið eldhús með nýlegri innréttingu.

46,0 millj.

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

42,0 millj.

RJÚPNASALIR - KÓPAVOGI.
- 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.                                                            

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.                             

LÆKJARGATA – HAFNARFIRÐI.
Verslunar, skrifstofu- og lagerhúsnæði til sölu eða leigu.
148,9 fm. verslunar-, skrifstofu- og lagerhúsnæði í nýlegu
húsi auk tveggja sér bílastæða í bílageymslu.  Húsnæðið
er allt ný innréttað og í afar góðu ástandi. Fullfrágengin og
malbikuð lóð með fjölda bílastæða.  Loftræstikerfi er í hús-
næðinu. Tölvuskápur fylgir. Miklar og góðar raf- og tölvulagnir
eru í eignarhlutanum. Verslun með stórum gluggum út að
götu. Lager með 3,5 metra lofthæð. . Seljandi myndi athuga
með skipti á íbúð á svipuðu verði eða ódýrari.

VESTURHLÍÐ 7 - þjónustu-/skrifstofuhúsnæði.
Mjög gott 117 fm. þjónustu-/skrifstofuhúsnæði á tveimur
hæðum. Húsnæðið er með innkeyrsludyrum og góðum
göngudyrum og tilvalið fyrir t.d. heildsölu/skrifstofur. Neðri
hæðin er um 70 fermetrar og efri hæðin er um 40 fermetrar. 
Húsnæðið er laust til afhendingar 1. júní nk.  Góð að koma og
fjöldi bílastæða.

SJÁVAR-
SKRÚÐÁS 

28,5 millj.

34,9 millj.

4RA- 6 HERBERGJA

ATVINNUHÚSNÆÐI 3JA HERBERGJA

4RA – 6 HERBERGJA

TIL LEIGU

TIL LEIGU

VATNSSTÍGUR

Glæsileg íbúð með tvennum svölum og sjávarútsýni.
Glæsileg 149,2 fm. íbúð á 4. hæð í glæsilegu lyftuhúsi í Skuggahverfinu með tvennum svölum og sjávarútsýni. Íbúðin er inn-
réttuð á vandaðan og smekklegan hátt. Samliggjandi rúmgóðar stofur. Úr stofum er útsýni út á sundin og að Esjunni.  Svalir til 
austurs út af báðum herbergjum. Glæsilegt baðherbergi. Tvær geymslur í kjallara fylgja íbúðinni auk sér bílastæðis í lokaðri og
upphitaðri bílageymslu.  Rafmagnsopnanir eru á öllum útihurðum og mynddyrasímakerfi er í íbúðinni. Verð 74,9 millj.

gj

361,3 fm. einbýlishús á þremur hæðum með
innbyggðum 59,2 fm. bílskúr á frábærum stað
neðst við opið svæði og með sjávarútsýni. Stórar
verandir eru við húsið og hellulagðar stéttar og
innkeyrsla með hitalögnum í. Þrjár samliggjandi
stofur og er arinn í einni. Eldhús með vönduðum
innréttingum. Fjöldi herbergja. Fataherbergi inn af 
hjónaherbergi. Full lofthæð í kjallara. Geymsluris
yfir húsinu um 57 fm. Frábær staðsetning.
Verð 79,9 millj. Verið velkomin.

Fífumýri 9 – Garðabæ. Eignin verður til sýnis á miðvikudag frá kl. 17.30-18.00

4RA 6 HERBERGJA4RA 6 HERBERGJA

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða nýju fjölbýli í Sjáland-
inu við smábátahöfnina. Sjávarútsýni er frá stofum
og eldhúsum í öllum íbúðum. Um er að ræða
íbúðir frá 123,5 fm. upp í 150,1 fm.  ásamt lokaðri
og upphitaðri bílageymslu. Íbúðirnar eru ýmist
með góðum svölum eða stórum timburveröndum.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar
á baðherbergjum og þvottahúsum.

Staðsetning er frábær við sjávarsíðuna í Garðabæ og 
stutt í frábær útivistarsvæði, sem og alla þjónustu.

Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars

Nýhöfn 2-6, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 4ra herbergja íbúðir.

SUÐURGATA

Suðurgata.  Heil húseign.
Virðulegt timburhús á steinkjallara við Suðurgötu 12 í Reykjavík.  Húsið er kjallari og tvær hæðir, samtals 357,2 fm. að gólffleti 
auk 21,8 fm. bílskúrs. Húsið stendur á fallegri og gróinni um 900 fm. lóð.  Átta bílastæði eru á baklóð hússins og möguleiki er á
að fjölga bílastæðum á lóðinni enn frekar. Húsið var reist árið 1899 af Ásgeiri Sigurðssyni kaupmanni. Fyrir rúmlega 20 árum var
húsið allt endurnýjað að utan sem innan. Undanfarin 25 ár hafa verið starfræktar læknastofur í húsinu og hentar það mjög vel
undir hvers konar þjónustustarfsemi auk þess sem það myndi sóma sér vel sem glæsilegt íbúðarhús í hjarta borgarinnar. 

Vegna mikillar sölu óskum við eftir
 öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.

Skoðum og metum samdægurs.  
Sanngjörn söluþóknun.

OPIÐ HÚS
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Eignin verður til sýnis 
frá kl. 17.15-17.45 

Vel staðsett 210,9 fm. einbýlishús á þremur pöllum 
m 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 botn-
langa og er stór hellulögð innkeyrsla fyrir framan
húsið. 

Verið velkomin.

Ljárskógar 3 - Reykjavík.



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

73,9 millj.

KÁRSNESBRAUT- KÓPAVOGI. ENDARAÐHÚS. 
Glæsilegt og þó nokkuð endurnýjað 169,5 fm. að meðtöldum 22,8 fm. bílskúr
endaraðhús á tveimur hæðum í vesturbæ Kópavogs. Eldhús var endurnýjað fyrir
tveimur árum og sett upp falleg hvít háglans innrétting. Rúmgóð stofa með útgangi
á stóra suður verönd. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla og
leikskóla. Hús sem hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum tíðina.

GLAÐHEIMAR. 4RA – 5 HERBERGJA NEÐRI HÆÐ  
Mjög góð 137,8 fm. 4ra - 5 herbergja neðri hæð í þessu eftirsótta hverfi miðsvæðis
í Reykjavík, ásamt 31,4 fm bílskúr sem er  innréttaður sem stúdío íbúð. Í kjallara
er 13,4 fm. herbergi með aðgangi að snyrtingu. Rúmgóðar stofur með útgengi
á flísalagðar suðursvalir. Þrjú herbergi. Húsið stendur á stórri gróinni baklóð. Sér 
bílastæði sem rúmar 2-3 bíla. Búið er að endurnýja allt gler í íbúðinni.

SÓLVALLAGATA. GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS.
Fallegt einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara á þessum eftirsótta stað í vestur-
bænum. Húsið er 235,5 fm. að stærð að meðtöldum 25,2 fm. bílskúr og hefur verið
mikið endurnýjað á undanförnum árum m.a. eldhús, baðherbergi, lagnir o.fl. Aukin
lofthæð er í stofum. Skipt hefur verið um járn á öllu húsinu og nýr bílskúr byggður
frá grunni 2006. 

STALLASEL - RVK. EINBÝLISHÚS Á ÚTSÝNISSTAÐ.
A377,1 fm. einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara að meðtöldum 41,7 fm. inn-
byggðum tvöföldum bílskúr. Sér íbúð er í kjallara. Rúmgóð stofa og borðstofa. Eld-
hús með eikarinnréttingu. Fimm herbergi. Gengið út á svalir/bílskúrsþak af stigapalli. 
Í kjallara eru auk sér íbúðar  herbergi/hobbýherbergi og góðar geymslur.

64,9 millj.

TRÖLLAKÓR- KÓP. 4RA HERBERGJA ENDAÍBÚÐ.  
Glæsileg 160,7 fm. endaíbúð á fjórðu hæð (efstu) í vönduðu lyftuhúsi ásamt  sér
stæði í bílageymslu. Sérinngangur er af svölum. Íbúðin er skráð 141.9 fm og
geymslan 18,8 fm. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Granít í borðplötum á baði og í 
eldhúsi ásamt öllum gluggakistum. Frábær staðsetning á fallegri íbúð í barnvænu 
og grónu hverfi þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla.

74,9 millj.

41,9 millj.

46,0millj.

49,9 millj.

Aflagrandi 40 – eldri borgarar. 3ja herbergja útsýnisíbúð.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15-17.45
Vel skipulögð 80,1 fm. útsýnisíbúð á 10. hæð í nýviðgerðu fjöleignarhúsi fyrir eldri borgara við Aflagranda 40 í Reykjavík auk 
hlutdeildar í sameign hússins. Þjónustumiðstöð á vegum Reykjavíkurborgar er á jarðhæð hússins.  Yfirbyggðar flísalagðar
svalir eru útaf stofu til vesturs og þaðan nýtur gríðarlega fallegs útsýnis út á sjóinn, að Reykjanesi, Snæfellsnesi, Esju og víðar.  
Eins nýtur mikils útsýnis úr stofu. Húsvörður. Verð 27.910.000.-
Íbúð merkt 1006- bjalla merkt Evu. Verið velkomin.

Fornaströnd - Seltjarnarnesi.
Glæsilegt 237 fm. algjörlega endurnýjað einbýlishús á einni hæð, á frábærum stað á Seltjarnarnesi. Húsið er byggt eftir
verðlaunateikningu Ulriks Arthúrssonar arkitekts árið 1972 og hann teiknaði ennfremur viðbyggingu 2008. Íbúðarrýmið, sem
er frábærlega hannað, er tæpir 200 fm., en um 40,0 fm. geymslu- og vínkjallari er undir húsinu sem bæði er gengt í innan- og
utanfrá. Byggt var við húsið og það endurnýjað algjörlega árið 2007-8 og er það allt sérstaklega vel um gengið. Lóðin er eignarýý -
lóð rúmir 900 fm. að stærð með tveimur harðviðarveröndum.

FORNASTRÖND AFLAGRANDI 40 

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

Eignin verður til sýnis 
frá kl. 18.00- 18.30

Falleg 119,6 fm. íbúð að meðt. 12,6 fm. geymslu á
5. hæð í nýlegu sex hæða lyftuhúsi með glæsilegu
útsýni. Íbúðin er í dag 3ja herbergja þar sem gert
var eitt stórt herbergi úr tveimur en lítið mál að
breyta aftur. Vestursvalir út af stofu. Einstakt útsýni 
yfir flóann og til Esjunnar. Íbúðinni fylgir sér stæði í 
bílageymslu.

Verð 32,9 millj.VV
Íbúð merkt 0501. Verið velkomin.

Barðastaðir 9.  4ra herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis 
frá kl. 17.15-17.45

Mjög góð 112,1 fm. 3ja herbergja efri hæð með
sér inngangi í Grafarvoginum. Eignin er staðsett
í lokuðum botnlanga. Stórar flísalagðar svalir til
suðausturs. Tvö rúmgóð herbergi. Þvottaherbergi
innan íbúðar. Mjög stutt í alla þjónustu m.a skóla
og leikskóla. Egilshöll er í göngufæri. Sameigin-
legur garður í góðri rækt

Verð 32,5 millj. VV
Verið velkomin.

Gautavík 17 – Reykjavík. 3ja herbergja íbúð.

Stórglæsileg og mikið endurnýjuð 141,3 fm. íbúð á 3. 
hæð og risi í fallegu steinhúsi á frábærum útsýnisstað
við Reykjavíkurtjörn. Íbúð í sérflokki á einstökum stað
með góðri lofthæð og tvennum svölum. Innréttingar 
eru að stærstum hluta sérsmíðaðar og mjög vandaðar.
Bjartar og rúmgóðar stofur með útgangi á svalir til
vesturs. Arinn er í íbúðinni sem sést vel úr ýmsum
rýmum íbúðarinnar. Um 40 fm. sameiginlegar þaksvalir
eru útaf 2. hæð hússins sem snúa að Tjörninni.

Glæsileg eign við Reykjavíkurtjörn
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Einstök eign með konunglegu útsýni



HÁALEITISBRAUT 41 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-03. 

(
Mjög góð og vel skipulögð endaíbúð á 4.hæð í góðu fjölbýlishúsi á einstak-
lega góðum útsýnisstað. Tvennar svalir.  Góð og vel um gengin sameign. Þrjú 
herbergi, stór stofa, eldhús og baðherb. Tvær geymslur í kjallara. Útsýnið er 
einstakt og nær frá Bláfjöllum og að Esjunni yfir borgina.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 11.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,9 m. 4451

 MALTAKUR 9A 210 GBÆ. 
 ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Björt og glæsileg 111 fm íbúð á annarri hæð með sér inngangi af svalagangi 
og stæði í lokaðri bílageymslu. Stórar suðursvalir með miklu útsýni. Sameign 
er öll hin snyrtilegasta í þessu fallega lyftuhúsi.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 11.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V.  33,9 m. 4461

 DOFRABORGIR 26 112 RVK.

Glæsilegt tvílyft 153 fm raðhús með innbyggðum bílskúr á mjög fallegum 
útsýnisstað. Gott hellulagt bílaplan, stétt með snjóbræðslukerfi og verönd. Á 
hæðinni er forstofa, snyrting, hol, stofa, og eldhús. Á jarðhæð er hol, fjögur  
herbergi, geymsla, þvottahús og baðherbergi.  Eignin verður sýnd mánud-
aginn 11.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 48,5 m. 2679

 KLAPPARSTÍGUR 29 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-01. 

Glæsileg mikið endurnýjuð 176 fm íbúð á efstu hæðinni sem er glæsileg 5-6 
herb. íbúð. íbúðin er laus strax.   
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 12.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 61,5 m. 3754
 

 SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 
ÍBÚÐ MEÐ ÞAKGARÐI

Vönduð 150,6 fm íbúð á 3. og 4.hæð með þakgarði og glæsilegu útsýni. Íbúðin 
er með studioíbúð á 3.hæð, tveimur baðherbergjum, þremur herbergjum, 
stofum og eldhúsi. Íbúðinni tilheyrir tvö bílastæði í bílageymslu. Einstök eign í 
miðbænum.  V. 75,0 m. 4315

 HRÓLFSSKÁLAVÖR 
- SJÁVARLÓÐ

Glæsilegt og frábærlega staðsett 317 fm einbýlishús á tveimur hæðum með in-
nbyggðum tvöföldum bílskúr. Á neðri hæð er 3ja herbergja aukaíbúð með sér 
inngangi. Húsið stendur á fallegri sjávarlóð og er garður í rækt með verönd og 
stórkostlegu sjávarútsýni. V. 125 m. 3154

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 SEINAKUR 5 210  
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

 
Glæsileg og björt 141 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð (efstu) í lyftuhúsi 
með stæði í bílageymslu og tveimur baðherbergjum, annað innaf hjónaher-
bergi. Íbúðin er mjög vönduð, vel skipulögð og vel staðsett í götunni. Íbúðin 
er teiknuð með sjónvarpsstofu sem breytt hefur verið í þriðja svefnherber-
gið.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 12. ágúst milli kl. 17:30 og kl. 18:00.
V. 48,9 m. 3902 

SÓLTÚN 16 105 REYKJAVÍK
HREFNUGATA  

- GLÆSILEGT EINB. VIÐ MIKLATÚN

 
Glæsil. 304,3 fm einbýli á þremur hæðum á fráb. stað í Norðurmýrinni, 
bílskúrinn er þar af 56,8 fm. Húsið var mikið endurnýjað 2002 m.a raflagnir, 
innréttingar, gluggar og gler og fl. Afgirtur góður garður.  Húsið er teiknað af 
Sigurði Guðmundssyni arkitekt árið 1939.
V. 97,5 m. 3668
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Stakkholt 2-4
Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir

• 65,4 til 141,7 fermetrar að stærð

• Stæði í bílageymslu með  
 flestum íbúðum

• Verð frá 28,5 m.

• Frábært útsýni til sjávar og/eða  
 til suðurs og vesturs yfir borgina

• Allar innréttingar og fataskápar  
 verða af vandaðri gerð

• www.stakkholt.is

Nánari upplýsingar á eignamiðlun.is og hjá sölumönnum.

Glæsileg 3ja herbergja 114,5 fm íbúð á 7. hæð (efstu) í lyftuhúsi. Mjög 
vandaðar innréttingar og gólfefni.  Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Glæsi-
legt útsýni er til austurs, suðurs og vesturs. V. 47 m. 4286

OPIÐ HÚS 

þriðjudag



 EINBÝLI

 

Heiðargerði 57 108 Rvk.
Fallegt og talsvert endurnýjað 240,1 fm einbýlishús sem 
staðsett er innst í lokuðum botnlanga. Húsið er kjallari og 
tvær hæðir ásamt sérstæðum bílskúr. Mögulegt að útbúa 
sér íbúð í kjallara. Falleg ræktuð lóð. Frábær staðsetning 
miðsvæðis í Reykjavík þar sem stutt er að sækja alla 
helstu þjónustu. V. 56,9 m. 4457

Vesturberg 149 111 Rvk.
Einbýlishús á tveimur hæðum ásamt auka íbúð í kjallara 
(hægt að opna á milli og gera eitt íbúðarrými). Húsið skip-
tist í anddyri, gestasnyrtingu (óinnréttað), baðherbergi, 
þrjú svefnherbergi, eldhús, þvottahús, stofu og borðstofu. 
Í kjallara er auka íbúð með sérinngang sem skiptist í hol/
eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. V. 37,9 m. 4239

 PARHÚS 

Hraunprýði 2 - Parhús í byggingu
Fallegt  og vel skipulagt 240 fm tveggja hæða parhús 
í byggingu á fallegum stað við Hraunprýði í Garðabæ. 
Húsið er skráð á byggingarstig 4 sem er fokheld bygging,  
þó var búið í húsinu á efri hæð með bráðabyrgða innrét-
tingum. Eignin selst í því ástandi sem hún er í við skoðun. 
V. 52 m. 4439

 
Friggjarbrunnur í smíðum gott verð. 
202 fm parhús á tveimur hæðum m. innb bílskúr. Húsið er 
á byggingarstigi og afhendist í núverandi ástandi sem er 
fokhelt að innan. 3 svefnherbergi og tvær stofur samkv.
teikningu.  V. 29,0 m. 3662

 RAÐHÚS

Logafold 111 - Falin perla í Grafarvogi
Um er að ræða fallegt og vel skipulagt 281,5 fm 
miðjuraðhús á tveim hæðum á einum besta stað Grafar-
vogs með mjög rúmgóðum suð-austur svölum og sann-
kölluðum sælureit í garði sem er klæddur pöllum. Heitur 
pottur er í garðinum. Skipti á minni eign eða sumarbústað 
koma vel til greina.  
V. 60 m. 4056

 HÆÐIR

 

Hólagata 5 260 Reykjanesbæ
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja neðri sérhæð í góðu 
húsi. Íbúðin skiptist í forstofu, forstofuherbergi, rúmgott 
hol sem opið er inn í eldhús, baðherbergi, rúmgóða stofu 
og þrjú herbergi. 
 V. 15,9 m. 2660

 
Tjarnarból 15 170 Seltjarnarnes
Góð 232 fm eign í steinsteyptu tvíbýlishúsi byggt árið 
1969. Um er að ræða góða hæð með sérinngang, auka 
íbúð í kjallara og stóran bílskúr. Húsið hefur verið nýlega 
standsett að utan og stendur á 1.000 fm eignarlóð. Lóðin 
var hellulögð að norðanverðu á milli hússins og bílskúrs 
og gangstétt að götu. Íbúðin í kjallara þarfnast stand-
setningar., V. 55,9 m. 4026

Rauðalækur 71 105 Rvk. Séræð og bílskúr 
Björt og vel skipulögð 160,7 fm neðri sérhæð. Bílskúr 
fylgir og tvennar svalir til austurs og suðurs. Fjögur 
svefnherbergi og stórar stofur.   V. 42,9 m. 2459

 4RA-6 HERBERGJA

 
Rjúpufell 35 111 Rvk.
Rjúpufell 35 íbúð 0402 er 4ra herb. 99,5 fm íb. í enda í álk-
læddu húsi á góðum stað í Fellahverfi. Yfirbyggðar svalir. 
Þrjú herbergi, bað, eldhús, sérþvottahús innan íbúðar. 
Íbúðin er laus og sölumenn sýna.  V. 22,0 m. 4440

Akurvellir 1 - 221 Hafnarfjörður
Akurvellir 1 er 133 fm  4-5 herbergja endaíbúð á 2.hæð 
í lyftuhúsi með miklu útsýni. Eikarinnréttingar. Í dag eru 
fjögur svefnherb. í íbúðinni en samkv. teikningu eru þau 3. 
Sérþvottahús. Laus strax. Sölumenn sýna. V. 31,0 m. 3974

Hraunbær 98 110 Reykjavík
4ra herbergja 95,4 fm íbúð á 1. hæð við Hraunbæ. Íbúðin 
skiptist í hol, eldhús, stofu, þrjú svefnherbergi og baðher-
bergi. Sér geymsla er í kjallara og einnig sameiginlegt 
þvottahús. V. 25,7 m. 4463

 3JA HERBERGJA

 
Mýrargata 26 101 Rvk.
3ja herbergja 116,3 fm íbúð á 4. hæð í nýju glæsilegu 
lyftuhúsi við Reykjavíkurhöfn. Mýrargata 26 er sjö hæða 
lyftuhús í Vesturbugt við Reykjavíkurhöfn. Í húsinu eru 68 
vandaðar íbúðir með sérmerktu stæði eða séreignabíl-
skúr í bílakjallara. Öll helsta þjónusta er í göngufæri.  
V. 50,3 m. 4364

 
Þorrasalir 17 201 Kópavogi
Íbúð 0307 er ný og glæsileg 85 fm 3ja herbergja íbúð 
á 2.hæð (efstu), sérinngangur og svalir út frá stofu til 
suð-austurs. Sér merkt bílastæði í bílageymslu. Stutt er 
í verslun, skóla, sund,  golfvöll og síðast en ekki síst, er 
einstaklega fallegt útsýni yfir íslenska náttúru.   
V. 31,9 m. 3724

 
Skeggjagata 19 105 Rvk.
3ja herbergja 52 fm íbúð á 2.hæð við Skeggjagötu í 
Norðurmýri Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í hol, stofu, sve-
fnherbergi, eldhús, baðherbergi og herbergi/vinnustofu 
í kjallara. Í kjallara er einnig geymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Geymsluris er yfir íbúðinni. Herbergi í kjallara 
og geymsla eru ekki í skráðum fermetrum hjá Þjóðskrá. 
Íbúðin þarfnast töluverðra endurbóta. V. 18,9 m. 4458

 Fálkagata 13 101 Rvk.
Fálkagata 13 er 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í 4ra íbúða 
húsi í vesturborginni. Íbúðin er 88 fm. Tvær samlig-
gjandi stofur og herbergi en má breyta annarri stofunni 
í herbergi. Svalir.  Frábær staðsetning. Eignin er laus. 
Sölumenn sýna.  V. 30,9 m. 4436

Grettisgata 32 101 Rvk.
3ja herbergja björt íbúð á 4. hæð með fallegu útsýni og 
suðursvölum á eftirsóttum stað. Íbúðin skiptist í hol, 
tvö herbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Húsið er í 
góðu ástandi og viðhald hefur verið gott. Gler er tvöfalt 
verksmiðjugler og var endurnýjað fyrir nokkrum árum. 
Þak er í góðu ástandi.  V. 32,9 m. 4470

Laufengi 3, 112 Rvk.
3ja herbergja falleg endaíbúð á 2. hæð með tvennum 
svölum og fallegu útsýni. Íbúðin er mjög björt og með 
gluggum til suðurs austurs og norðurs V. 28,5 m. 4459

Álfkonuhvarf 49 203  íbúð merkt 03-03.
Björt og falleg 88,2 fm 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð 
með sér inngangi af svalagangi og stæði í bílageymslu. 
Stórar suður svalir með miklu útsýni. Falleg og vel 
skipulögð íbúð þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. V. 
28,9 m. 4454

 2JA HERBERGJA

Mánatún 17 105 Rvk.
2ja herbergja 90,2 fm íbúð á 2. hæð í nýju glæsilegu 
lyftuhúsi við Mánatún 17 í Reykjavík. Eitt stæði í 
bílageymslu fylgir íbúðinni. Aðeins þrjár tveggja herb. 
íbúðir eftir. Verð frá 33,7 - 35,8 m. V. 33,7 m. 3857

 
Hrólfsskálamelur 10 170 Seltjarnarnesi
Tveggja herb. 109,9 fm íbúð við Hrólfsskálamel 10 - 18 
Nýtt glæsilegt lyftuhús á 3.hæðum.  Húsið er hannað af 
T.ark ehf og byggt af Stólpum ehf. Bílakjallari er undir 
húsinu og fylgir stæði þessari íbúð.  V. 43,9 m. 2972

Austurbrún 25 104 Rvk.
Falleg og mikið uppgerð 72 fm 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð við Austurbrún í Reykjavík. Lagnir vorðu 
fóðraðar 2014 og baðherbergi nýlega standsett. Flott 
staðsetning. V. 24,9 m. 4135

 SUMARHÚS

Vatnsendahlíð 134 311 Borgarnesi
Glæsilegur nýlegur 79,6 fm sumarbústaður á frábærum 
stað við Skorradalsvatn í landi Vatnsendahlíðar.  Fallegt 
útsýni er yfir vatnið.  Bústaðurinn með verönd allan 
hringinn, heitum potti og geymslurými undir bústaðnum.  
Lóðin er öll skógi og kjarri vaxin. V. 27 m. 3996

 ATVINNUHÚSNÆÐI

  

Kringlan 7 108 Rvk.
Í húsi verslunarinnar: 274 fm skrifstofuhæð á 10 hæð í 
góðu lyftuhúsi. Lyfta opnast beint í rýmið. Svalir. Mikið út-
sýni. 3 lok. skrifstofur og fundarherbergi en mikið af opnu 
rými sem mætti stúka niður ef vill.  Endurnýj. innréttingar 
og fl. Húsnæðið er laust og sölumenn sýna.   V. 75 m. 4031

Ármúli 40 108 Reykjavík
547,1 fm verslunarhúsnæði við Ármúla til sölu.  Um er að 
ræða tvö verslunarrými á jarðhæð við Ármúla. Annars 
vegar 263,3 fm og hins vegar 283,8 fm. Í dag eru reknar 
tvær verslanir í húsnæðinu. Hæglega er hægt að opna á 
milli rýma. V. 89 m. 4313

Fossháls - mjög gott húsnæði. 
146 fm vörugeymsla/atvinnuhúsnæði á frábærum stað 
með góðri aðkomu, innkeyrsluhurð og gönguhurð og eru 
góðir gluggar við hlið innkeyrsluhurðarinnar. Mjög gott 
húsnæði sem hægt er að nýta til ýmiskonar starfssemi, 
heildsala, lager o.fl.   V. 23,9 m. 3760



4ra herb. í lyftuhúsi með bílskúr við Ásakór

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

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

Stuðlasel - hús með aukaíbúð

Í einkasölu 296,2 fm 
einbýlishús á frábærum 
og veðursælum stað í 
seljahverfi. Húsið er vel 
skipulagt og með 2ja 
herbergja aukaíbúð sem er 
með sérinngangi. Fallegur 
og gróinn garður. Verð 64,5 
milj., skipti á ódýrari eign  
skoðuð.

Uppl. veitir Bárður í     
s:896-5221 

Birkihlíð endaraðhús - Reykjavík

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

Uppl. veitir                  
Bárður Tryggvason í            
s: 896-5221. 

Opið virka daga frá kl. 9-17

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

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
Sölustjóri

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

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
Sölumaður

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

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

Margrét 
Sigurgeirsdóttir s: 
866-1515
Skrifstofustjóri 

Garðar
Kjartansson 
s: 853-9779
Sölumaður

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

Þórunn
Pálsdóttir 
s: 773-6000
Sölumaður

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

Eiríkur Þór 
Björnsson
s: 846-8487
Sölumaður

Klapparstígur- lyftuhús

Í einkasölu glæsileg 92 fm 
3ja herb íbúð á annari hæð 
í lyftuhúsi.  Tvö rúmgóð 
herbergi, nýlegt hvíttuð 
eik á gólfum, sameiginlegt 
þvottarhús á hæðinni. 
Stæði í lokaðri bílageymslu. 
Húsvörður og fallegt útsýni 
til norðurs.  

Verð 39,5 milj. 

Uppl. veitir Bárður í     
s:896-5221 

Austurkór 100 íb 02-01-Magnað útsýni

Glæsileg ný fullbúin 112,2 
fm 3ja herbergja íbúð á 
2. hæð  með sérinngangi  
í  nýju 6 íbúða húsi. 
Tvennar svalir, til suðurs 
og norðurs. Algerlega 
einstakt útsýni til sjávar, 
Bessastaða og yfir borgina. 
Sólarlagið hér svíkur engan.  
Fyrir neðan íbúðina er 
gróin hlíð og golfvöllur. 
Anddyri,samliggjandi stofa 
borðstofa og  eldhús, 2 sve-
fnherbergi, 2 baðherbergi, 
þvottaherbergi og geymsla 

innan íbúðar. Afhendist án gólfefna nema flísar á böðum og þvottaherb.V.42,3 M. 

Parhús við Afl akór í Kópavogi

Í einkasölu 268 fm parhús á 
tveimur hæðum við Aflakór 
í Kópavogi.  Möguleiki á 
séríbúð á neðri hæð.

Neðri hæð skiptist í fjögur 
herbergi, bílskúr, baðher-
bergi og geymsla. Efri hæð 
skiptist í tvö herbergi, sto-
fur, baðherbergi og eldhús.  
40fm svalir.  Eignin skilast 
tilbúin að utan en að innan 
er hún tilbúin til innréttinga.  
Verð 59 milj.  

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

148,5 fm sérhæð í tvíbýli við Lyngbrekku í Kópavogi

Í einkasölu 148,5 fm sérhæð 
í tvíbýli við Lyngbrekku 
í Kópavogi.  Rúmgóðar 
stofur, sólstofa, endurnýjað 
glæsilegt eldhús. Þrjú rúm-
góð herbergi, endurnýjað 
baðherbergi. Gróin garður 
og verönd við húsið.  Hús 
sem virðist í góðu átandi 
og mikið endurnýjað, m.a 
þakjárn og pappi, gluggar og 
gler, eldhús og bað, gólfefni 
og hurðar og ýmislegt fleira.  

Verð 41,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Hörgshlíð, björt og vel skipulögð.

Glæsileg 177 fm fullbúin 
6 herbergja íbúð á þriðju 
hæð (efsta) í vel staðsettu 
fjölbýlishúsi í Hlíðunum 
ásamt 16 fm stæði í 
bílgeymslu. Eignin er mikið 
endurnýjuð m.a. var eldhús 
endurnýjað fyrir um 5 árum, 
stofugluggar ásamt sólskála 
endurnýjað, húsið málað 
að utan árið 2010 og skipt 
um þakrennur og niðurföll. 
Eignin skiptist í forstofu, 

eldhús, stofu, arinstofu, borðstofa, þrjú svefnherbergi, eitt þeirra með baðherbergi. 
Gestasnyrting m. sturtu og þvottahús. Tvennar svalir. V. 58,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 
695-5520

Einbýlishús við Smárarima

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

eða á heidar@valholl.is

Vesturhús - Grafarvogi. Fallegt einbýli á frábærum 

útsýnisstað. 

Í einkasölu fallegt 235 fm 
einbýlishús á frábærum 
rólegum útsýnisstað í lokaðri 
götu. Örstutt í skóla, sund, 
íþróttir og fl. Efri hæð skiptist 
í eldhús, stofur, herbergi og 
óskráð risherbergi (ca.20fm), 
baðherbergi og tvöfaldan 
bílskúr. Á neðri hæð eru tvö 
svefnherbergi og sjónvarps-
herb. baðherb og þvottarhús. 
Falleg aflokuð verönd með 
heitum potti.  Verð 59,8 milj, 
SKIPTI MÖGULEG Á ÓDÝRARI 

/ MINNI EIGN. Uppl. veitir Heiðar s:693-3356 eða heidar@valholl.is

Einbýli með stórbrotnu útsýni við Rituhóla í Reykjavík

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

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

Ásakór, góð 4ra herb. 130,3 fm með stæði í bílageymslu

Í einkasölu góð 130,3 fm 
4ra herb. íbúð með stæði 
í bílageymslu við Ásakór 
í Kópavogi. Þrjú rúmgóð 
herb. fallegar innréttingar, 
flísalagt baðherbergi með 
hornbaðkari. Stórar suður 
svalir, og rúmgóðar stofur.  
Parket á gólfum. Stór 
geymsla í kjallara og stæði í 
bílageymslu.  Íbúðin er laus 
við kaupsamning.  Uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356 
eða á heidar@valholl.is

Klapparstígur, falleg 163 fm íbúð á efstu hæð

Höfum tekið í sölu 163 
fm íbúð á efastu hæð í 
þessu virðulega húsi við 
Klapparstíg í Reykjavík.  
Íbúðin skiptist í fjögur herb. 
rúmgóðar stofur, glæsilegt 
eldhús og baðherbergi.  Tvö 
sérstæði fylgja eignarhluta-
num.  Verð 61,5 milj. Íbúðin 
er laus við kaupsamning.  
Lyklar á skrifstofu, hægt að 
skoða þegar hentar.  

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

2ja herb. 70,6 fm íbúð í þessu eftirsótta húsi við 

Skúlagötu 20.

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

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

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við Ennishvarf í Kópavogi

Í einkasölu glæsilega 155,7 
fm efri hæð í fjórbýli með 
fallegu útsýni yfir Elliða-
vatn.  Íbúðin skiptist í þrjú 
herbergi, tvö baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofur.  
Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Stórar suður svalir. 
Bílskúr í bílskúralengju.  
Verð 43,5 milj, 

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

3ja herb. 77,2 fm íbúð á efstu hæð við Hrísmóa 10

Opið hús í dag mánud. 
11. ágúst frá kl 18:30 til 
19:00 að Hrísmóum 10 
íbúð 04-02.

Í einkasölu falleg og 
töluvert endurnýjuð 77,2 fm 
3ja herb. íbúð á efstu hæð 
í góðu húsi við Hrísmóa 
í Garðabæ.  Tvö ágæt 
herbergi, baðherb. með 
baðkari, þvottarhús innan 
íbúðar. Rúmgóð stofa með 
fallegu parketi, endurnýjað 

eldhús með rúmgóðum borðkrók.  Suður svalir og geymsla í kjallara.  Verð 27,9 milj, 
eignin er laus við kaupsamning, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@vaholl.is 

OPIÐ HÚS

Mikið endurnýjuð 97,3 fm neðri sérh. við Hjallabrekku 23

Opið hús í dag mánud. 
11. ágúst frá kl 17:30 til 
18:00 að Hjallabrekk 23

Í einkasölu mikið endurnýjuð 
97,3fm, 4ra herbergja nerði 
sérhæð, með sérinngangi 
við Hjallabrekku í Kópa-
vogi.  Endurnýjað eldhús 
og baðherbergi, gólfefni og 
hurðar og margt fl.  Þrjú sve-
fnherbergi, þvottarhús innan 
íbúðar.  Gróinn fallegur 
garður með sérafnotafleti 
þessarar íbúðar. 

Verð 32,8 milj., Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

OPIÐ HÚS

Galtalind 15. Glæsileg 5.herbergja íbúð. Opið hús.

Opið hús Mánudaginn 
11.ágúst 2014. kl. 20-20,30 
Íbúð 04-01. Glæsileg 138 
fm 5.herb. íbúð á 3.hæð 
+ ris í góðu eftirsóttu 
fjölbýli á besta stað rétt við 
skóla, verslanir og þónustu. 
Vandaðar innréttingar, 3-4 
svefnherb. Góðar suðvestur 
svalir, 2 baðherbergi, fata-
herbergi innaf hjónaherb., 
þvottaherb. í íb. Áhvílandi 
gott íbúðarlán ca 29 millj. 
Verð 39,8 millj.  

Ingólfur Gissurarson lg.fs. sýnir S:896-5221

OPIÐ HÚS



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595

Sigurður
Fasteignasali
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Sölustjóri

Árni
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali
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Sigrún
Sölufulltrúi

Garðar
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Steinar
Sölufulltrúi

Óskar
Sölufulltrúi
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OPIÐ HÚS fimmtudaginn 14. ágúst  kl 17.30 – 18.00

Kristnibraut 79  213 Reykjavík 34.900.000

Björt og falleg 130 fm íbúð með stórum stofum, í lyftuhúsi með bílskúr við 
Kristnibraut.  Vandaðar eikarinnréttingar, rúmgóð herbergi og snyrtileg sameign.  
Bílastæði íbúðarinnar er fyrir framan bílskúrinn og er innangegnt úr bílskúr inn í 
sameign. 
Upplýsingar veitir Óskar Sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Stærð: 130 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. ágúst kl. 17:30-18:00

Sandavað 9  110 Reykjavík 39.900.000

Glæsileg 3ja herbergja endaíbúðir á efstu hæð í fallegu lyftuhúsi ásamt stæði í 
lokaðri bílageymslu. Íbúðin er búin vönduðum eikarinnréttingum og eikarparket á 
gólfum. Stofa er björt og rúmgóð. Stórar hellulagðar suður svalir þar sem gert er 
ráðfyrir heitum potti, gengið er út á svalir úr stofu og baðherbergi. 
Upplýsingar veitir Þóra Fasteignasali í gsm: 822 2225

Herbergi: 3     Stærð: 126,3  m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. ágúst kl. 18:00-18:30

Engimýri 13  210 Garðabæ 59.900.000

Sérlega vandað 186,5 fm einbýlishús byggt 1987 á tveimur hæðum 4 rúmgóð 
svefnherb., 3 stofur, glæsilegt eldhús með borðkrók. Stór tvöfaldur bílskúr 43,1 
fm samtals 229,6 fm, á frábærum stað í Garðabæ. Gróinn suður garður með 
grillverönd. Falleg 14,9 fm. sólstofa út frá stofu. Hiti í bílastæði, þar sem pláss er 
fyrir 6 bíla! Upplýsingar veitir Sigrún Sölufulltrúi í gsm: 857 2267

Herbergi: 7     Stærð: 229,6 m2     Bílskúr: Tvöfaldur

Hringdu núna 893 4416

Rjúpnahæð 13  210 Gbæ 42,5m

Einbýlishús í smíðum, 242,9 fm,  þar af 38,3 fm innbyggður 
bílskúr. Stórar suður-svalir. Húsið er tilbúið til afhendingar. 
Frábært hús á frábærum stað í fullbyggðu hverfi með útsýni 
yfir bæinn. Einstakt tækifæri til að taka við og klára og 
innrétta. Uppl. Árni Fasteignasali, gsm: 893 4416

Herb.: 7     Stærð: 242,9 m2

Hringdu núna 893 4416

Rjúpnahæð 12  210 Gbæ 19,9m

Byggingarlóð, 763 fm, með samþykktum öllum teikningum 
að 312,7 fm einbýlishúsi að Rjúpnahæð 12 í Garðabæ, 
neðan götu í enda botnlanga. Hús teiknað með sérstöku til-
liti til hins frábæra útsýnis yfir bæinn. Lóð í fullbyggðu hverfi. 
Uppl. Árni Fasteignasali, gsm: 893 4416

Herb.: 8     Stærð: 312,7 m2 

OPIÐ HÚS mán 11. ágúst kl. 17.30 -18.00

Bústaðavegur 91  108 Rvk 22,6m

Falleg og björt 2ja herbergja 62,4 fm. íbúð á jarðahæð. 
Sérinngangur, beint af gangstétt bakatil. Íbúðin er björt og 
ágætlega rúmgóð með suður og vesturgluggum. Hús málað 
og lagfært að utan fyrir ekki löngu.
Uppl. Árni Fasteignasali, gsm: 893 4416

Herb.: 2     Stærð: 62,4 m2

Sumarhús. Hringdu 893 4416

Rjúpnabraut 7
Skyggnisskógi, Úthlíð Biskupstungum. 6,7m

Fallegt og ævintýralegt sumarhús í landi Úthlíðar Bláskógar-
byggð. Tvö hús, 39,8 fm og gestahús 12,4 fm, samtals 52,2 
fm. Lóðin 4.000 fm, vel gróin og kjarri vaxin, hæðótt með 
mosa- og grasivöxnum hraunbollum. Dýrðlegt útsýni.
Uppl. Árni Fasteignasali, gsm: 893 4416

Herb.: 4     Stærð: 52,2 m2 

OPIÐ HÚS mán 11. ágúst kl. 18:00-18:30 

Sólheimar 23  104 Rvk 36,9m

Mjög falleg og rúmgóð íbúð ásamt bílskúr í Sólheimum 23, 
2. hæð í sérlega snyrtilegu lyftuhúsi með útsýni. Íbúðin er 
107,8 fm. og bílskúrinn 23,4 fm. samt. 131,2 fm. Björt stofa 
og borðstofa með útg. út á suður svalir. 2 herb. Baðherb. 
með baðkari. Uppl. Sigrún Sölufulltrúi, gsm: 857 2267

Herb.: 3-4   Stærð: 131,2 m2     Bíkskúr

BÓKIÐ SKOÐUN S. 857-2267

Hjallavegur 9  260 Njarðvík 10,9m

Mjög rúmgóð og vel skipulögð íbúð á 2. hæð í 3ja hæða 
blokk.Björt stofa með útg. út á suður svalir. 2 herb. Baðherb. 
með baðkari. Góð sameign! 
Uppl. Sigrún Sölufulltrúi, gsm: 857 2267

Herb.: 3     Stærð: 66,5 m2

Traustur aðili óskar eftir atvinnuhúsnæði til 
leigu. Húsnæðið þarf að samanstanda af 
ca 60-80 fm skrifstofuhúsnæði og ca 100 
fm iðnaðarhúsnæði með innkeyrsluhurð. 
Óskastaðsetning er í Reykjavík (utan póst-
nr. 116) og Kópavogi.

Áhugasamir hafi samband við 
Elínu í síma 690 2602

OPIÐ HÚS mán 11. ágúst kl. 17:30-18:00

Skrúðás 2  210 Gbæ. 73,9m

Einbýli 7-8 herb fallegt um 200,0m2 á einni hæð m bílsk.
Sólpallur70,0m2.Gestasyrting.Á svefngangi eru 5 stór svef-
nherb og baðherb. Fataherb í hjónaherb. Setu-, borð- og 
sjónvarpsst.Eldhús og búr. Sjá nánar á: www.fasttorg.is  
Uppl. Sigurbjörn Sölufulltrúi, gsm: 867 3707

Herb.: 7-8  Stærð: 236,0 m2   Bílskúr: 37,1 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 11.ágúst kl. 18:00 – 18:30

Lyngbrekka 9  200 Kópavogur 32.500.000

Falleg efri sérhæð með sérinngangi  í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í stofu, borðsto-
fu, eldhús, 3 svefnherbergi, þvottaherbergi, baðherbergi og útigeymslu Gólfefni 
eru  parket, flísar og dúkur í íbúðinni en teppi á stiganum uppá efri pall.   Húsið er 
staðsett í rólegri barnvænni götu og stutt er í skóla, leikskóla,og ýmsa þjónustu.  
Upplýsingar veitir Sigríður Fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 5     Stærð: 110,6 m2

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610

Lundur 2-4-6  Kópavogur Verð frá: 36-110 m

Fjölbýlishúsin við Lund, 2, 4 og 6 eru 5-10 hæða lyftuhús. Við hönnun íbúðinna 
var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og rúmgóðar. Hiti er í gólfum og 
vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. 
Íbúðirnar skilast án gólfefna en á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar á gólfi. 
Upplýsingar veitir Sigríður Fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-6     Stærð: 100-245

Hringið í gsm. 699-4610 og bókið skoðun 

Nýhöfn 2-6  210 Garðabæ (Sjáland) Verð frá 43,5-65 m

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða álklæddu fjölbýlishúsi við Nýhöfn 
2-6 í Sjálandi í Garðabæ við smábátahöfnina. Íbúðirnar verða með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist 
með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum 
íbúðum.Upplýsingar veitir Sigríður Fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 123,2-152,6 m2

NÝBYGGIN
G

Holtsvegur 31-33  210 Garðabær (Urriðaholt)

TIL SÖLU NÝJAR ÍBÚÐIR

Fasteignasalan TORG kynnir 2ja til 5 herbergja 90,3fm til 
165,9fm glæsilegar útsýnisíbúðir fullbúnar án gólfefna að 
Holtsgötu 31-33, Urriðaholti í Garðabæ. Eitt bílastæði í lokuðu 
bílastæðahúsi fylgir hverri íbúð. Um er að ræða glæsilegar og 
nýjar útsýnisíbúðir á einum besta og fallegasta stað á höfuð-
borgarsvæðinu, Urriðaholti í Garðabæ.

Stutt í verslun, þjónustu og óspillta náttúru. Framkvæmdir við 
grunn-og leikskóla eru ákveðnar. Stutt í golf, útiveru og á helstu 
stofnbrautir.

Teikningar og skilalýsing liggja fyrir. Allar nánari upplýsingar 
og bókun skoðunar hjá Steinar sölufulltrúa í síma 661 2400

18 ÍBÚÐIR     Stærðir: 90,3 - 165,9m2

a 90,3fm til 
gólfefna að 
ílastæði í lokuðu 

ða glæsilegar og 
a stað á höfuð-

ÓSKA EFTIR TIL LEIGU
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Við erum við símann

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

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Halldór Ingi Andrésson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 4210

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi 
Sími: 780  2700

Nánari upplýsingar veitir

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

4-5 herbergja falleg 118 fm hæð Í Hlíðunum 
3 svefnherbergi og samliggjandi stofur 
Auðvelt að bæta 4ða svefnherberginu við 
Endurnýjaðar dren- og skólplagnir

Mávahlíð 105 Reykjavík

Verð frá 39,5 millj.

108 Reykjavík
Vel skiplögð 95 fm 4ra herbergja auk 21 fm bílskúrs
Nýlegt dren, skólp, þak, gluggar og gler
Húsið steypuviðgert og málað sumar 2014 
Frábær staðsetning Laus fljótlega

Safamýri 44

101 Reykjavík

Efri hæð og bílskúr samtals 102,8 fm á besta stað í miðbænum 
4ra herbergja, 2 stofur og 2 svefnherbergi 
Bílskúr með bílastæðum fyrir framan

Bjarnarstígur 7 - hæð og bílskúr

Nánari upplýsingar veitir

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

178 fm einbýlishús á frábærum stað miðsvæðis
Möguleiki að vera með 2 íbúðir
Stórar svalir með aðgengi út í garð
Allt húsið hefur verið mikið endurnýjað

Miðtún 105 Reykjavík

Verð frá 55,9 millj.

Glæsileg 120,8 fm íbúð á tveimur hæðum við sjávarsíðuna. 
5 herbergja 
Stæði í bílageymslu 
Gott útsýni Góð staðsetning

Klapparstígur 101 Reykjavík

220 Hafnarfjörður

Verð frá 44,8 millj.

Um 200 fm tvílyft raðhús
25 fm bílskúr að auki 
Innst í botnlanga
Þarfnast lagfæringa

Miðvangur

Nánari upplýsingar veitir

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

220 Hafnarfjörður

Verð frá 49,8 millj.

224,4 fm tvílyft raðhús 
29,4 fm innbyggður bílskúr
Skráð 4ra herbergja
2 baðherbergi

Suðurhvammur

Nánari upplýsingar veitir

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

Glæsileg 203 fm hæð og ris á litlu melunum. Frábær staðsetning 
Stutt í alla helstu þjónustu. Vel skipulögð 6-7 herbergja 
Íbúðin er öll nýlega uppgerð 
Bílskúr með gryfju

Grenimelur 2 107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

Páll Þórólfsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

Lára Björg Björnsdóttir 
sölufulltrúi
Sími: 841 2333

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
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Jason Ólafsson
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515

Verð 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 12. ágúst

17:30 - 18:00

Verð 36,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 13. ágúst

17:00 - 17:30

TILBOÐ

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 12. ágúst

17:00 - 17:45

Verð 29,5 millj.

OPIÐ HÚS
Mánudag 11. ágúst

17:00 - 17:30

Verð 58,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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



Afhending frá september 2014 til maí 2015

Mánatún 7 – 17

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÚTÍMALEGU 
HÚSI Í HJARTA BORGARINNAR

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÚTÍMALEGU
HÚSI Í HJARTA BORGARINNAR

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

í lokaðri bílageymslu. 

Hægt er að kaupa aukastæði.

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 
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Mjög vel staðsett einbýlishús á einni hæð

146 fm íbúð og 51 fm 2x bílskúr

Laust við kaupsamning

Nánar: Halldór 897 4210

Miðskógar
225 Garðabær (Álftanes)

Verð  47,5 millj. 

Vinsæl staðsetning 466 fm verslunarhúsnæði 

Innréttað sem bankaútibú og skrifstofur 

Hægt að skipta húsnæðinu upp í 2-3 bil

Nánar: Jason 775 1515

Stórhöfði
110 Reykjavík

Verð 79,5 millj.

Fallegt 3ja herbrgja íbúð

Stærð 111,6 fm, 2 hæð

suðursvalir

Afhendist við kaupsamning

Frábær staðsetning

Nánar: Heimir 893 1485 

Fálkagata
107 Reykjavík

Verð  42,9 millj. 

Falleg og vönduð 3ja herbergja 115 fm íbúð á 

efstu hæð í Funalind 

Góðar suðursvalir 

Vandaðar innréttingar 

Góð staðsetning - stutt í alla helstu þjónustu

Nánar: Gunnar 899 5856

Funalind
201 Kópavogur

Verð 30,9 millj. 

3ja herbergja 90 fm íbúð

Miðsvæðis og stutt í alla þjónustu 

Bað og eldhús glæsilegt. Mikið endurnýjuð íbúð

Hærri lofthæð en venjulega. 

Svalir inn í garð

Nánar: Jason 775 1515

Stúfholt 
105 Reykjavík

Verð  30,5 millj. 

Vel staðsett 147 fm hæð og kjallari í tvíbýlishúsi 

4-5 svefnherbergi og 2-3 stofur 

Möguleiki á tveimur íbúðum með sérinngangi

Nánar: Svan 697 9300

Frakkastígur
101 Reykjavík

Verð  42,0 millj. 

Afar glæsileg 147 fm íbúð á 6. hæð(efstu) 

Stórar stofur og rúmgott eldhús

Glæsilegar innréttingar og 2 baðherbergi 

Hús byggt af ÍAV

Nánar: Svan 697 9300

Sóltún/Borgartún
105 Reykjavík

Verð  65,0 millj. 

Fallegt tæplega 300 fm einbýlishús á mjög 

eftirsóttum stað neðst í  Fossvoginum. Sérstæður 

tvöfaldur bílskúr ásamt tómstundaherbergi í 

kjallara sem er innifalið í fermetratölu. Glæsilegur 

suðurgarður í mikilli rækt

Nánar: Jason 775 1515

Láland 
108 Reykjavík

Verð 120 millj. 

2ja herbergja 69 fm íbúð

6. hæð - efsta hæð 

Útsýni til vesturs, norðurs og austurs

Góð lofthæð

Byggt árið 2006

Nánar: Jason 775 1515

Hátún
105 Reykjavík

Verð  25,9 millj. 

Falleg íbúð 123 fm að stærð

Þriðju hæð í lyftuhúsi

Stæði í bílageymslu

Góð staðsetning innan hverfis

Nánar: Jórunn 845 8958

Þórðarsveigur  
113 Reykjavík

Verð  34,9 millj. 

Fallegt 294 fm einbýlishús  

Aukaíbúð í kjallara 59 fm 

Opið svæði fyrir aftan húsið 

Tvennar svalir 

Bílskúr 28 fm að stærð

Nánar Jórunn 845 8958

Jórusel
109 Reykjavík

Verð  63,0 millj. 

201 fm einbýlishús á einni hæð

 Góð staðsetning 4 svefnherbergi 

Frábært fjölskylduhús

Nánar: Ólafur 822 2307 

Garðaflöt
210 Garðabær

Verð  59,9 millj. 
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Falleg 4ra herbergja íbúð á annarri hæð 
Endurnýjað eldhús og bað 
Suðursvalir með útsýni yfir gróið svæði 
Glæsilegt sameiginlegt leiksvæði 
             Stutt í skóla og leikskóla

Hjaltabakki 14 109 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 12. ágúst

17:30 - 18:00

Verð 25,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg endaíbúð á 4.hæð samtals 157 fm 
Tvennar svalir, suður og vestur 
Lyftuhús/Glæsilegt opið eldhús 
Leikskóli og grunnskóli í göngufæri
             Stæði í bílakjallara

Ásakór 15 - íbúð 403 201 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Fimmtudag 14. ágúst

17:30 - 18:00

Verð 42,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herb. íbúð 
Bjart opið stofu- og eldhúsrými 
Stórar svalir, rúmgóð svefnherbergi 
Stutt í grunn- og leikskóla 
             Stæði í bílageymslu

Álfkonuhvarf 45 201 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 13. ágúst

18:00 - 18:30

Verð 28,9 millj.

Stórt og fallegt einbýli samtals 257 fm 
7 rúmgóð svefnherbergi , 52 fm bílskúr 
Húsið er fullbúið en lóð ófrágengin 
Eigandi skoðar skipti á eign á höfub. sv.

Leirdalur 18, Vogar 190 Vogar

OPIÐ HÚS
Mánudag 11. ágúst

18:00 - 18:30

Verð 31,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg 174,2 fm hæð á góðum stað í 101 Rvk 
6 herbergja. Stórar stofur. 
Sér inngangur. Suðursvalir
Rúmgóður bílskúr

Bræðraborgarstígur 26 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 12. ágúst

17:00 - 17:30

Verð 57,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

4ra herbergja, falleg íbúð á þriðju hæð 
97,9 fm að stærð 
Gott flæði í íbúð, nýtist vel 
Lítið fjölbýli / tvær íbúðir á hæð 
             Svalir til suðurs

Lautasmári 45 - íbúð 301 201 Kópavogur

Verð 32,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð

87 fermetrar á annarri hæð

Eftirsóttur staður í vesturbæ Reykjavíkur

Kaplaskjólsvegur 51 107 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 12. ágúst

17:00 - 17:30

Verð 29,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

105 Reykjavík

Verð frá 29,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Stakkholt 2-4
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR 65 - 150 fm ÍBÚÐIR

Frábær staðsetning
Vandaður frágangur
Í hjarta borgarinnar

Nánari upplýsingar veitir

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

101 Reykjavík

Til leigu tvö skrifstofu eða þjónustuhúsnæði á jarðhæð við Skúlagötu. 
Stærra húsnæðið er 332 fm og glæsilega innréttað skrifstofuhúsnæði 
Minna húsnæðið er 164 fm og hentar undir skrifstofur eða þjónustu starfssemi 
Í sameign er líkamsræktaraðstaða og heitur pottur. Gott útsýni og stórir gluggar - topp staðsetning

Skúlagata 17 - jarðhæð 

LEIGA
Nánari upplýsingar veitir

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

Til leigu

130 fm neðri hæð með aukaíbúð í bílskúr 
3 svefnherbergi 
Frábær staðsetning og útsýni 
Tvennar svalir 
Stutt í útivist og göngleiðir

Starhagi 10 107 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 12. ágúst

18:00 - 18:45

Verð 46,5 millj.

Falleg 3ja herbergja endaíbúð á 5 hæð 
Glæsilegt útsýni til allra átta, suðursvalir 
Lyftuhús og stæði í lokaðri bílageymslu 
Eignin getur verið laus fljótlega

Kórsalir 3 201 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 13. ágúst

17:00 - 17:30

Verð 30,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Erum með síðustu íbúðina til sölu í þessu 
glæsilega húsi á 7. hæð
Íbúðin er 173 fm og er afhent fullbúin  
með gólfefnum

Skugginn - Lindargata 37 190 Vogar

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 12. ágúst

18:30 - 19:00

Verð 85,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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



Mýrargata 26
HEIMILI VIÐ HÖFNINA!

Til sölu glæsilegar 2ja - 5 herbergja  
íbúðir við Reykjavíkurhöfn

Afhending í sumar

Nánar á 

m26.is

HEIMILI VIÐ HÖFNINA!

Til sölu glæsilegar 2ja - 5 herbergja
íbúðir við Reykjavíkurhöfn

Afhending í sumar

Nánar á

m26.is

Sýningaíbúðin er unnin í samvinnu við:
Nánari upplýsingar veitir

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

              Viltu eiga íbúð

     við höfnina?

Glæsilegt 292 fm einbýlishús

5 svefnherbergi. 2 baðherbergi

Arinn. Stór bílskúr. Endurnýjað eldhús

Glæsilegur garður með heitum potti.

Nánar: Jason 775 1515

Sigurhæð
210 Garðabær

Verð  74,9 millj. 

Falleg íbúð á 3 hæð við Stíflusel 

113 fm 4ra herbergja 

Við hlið skóla og leikskóla

Nánar: Gunnar 899 5856

Stíflusel
109 Reykjavík

Verð  26,0 millj. 

Falleg íbúð á annari hæð að stærð 79 fm 

Verktaki, Húsvirki 

Þvottahús innan íbúðar 

Suður svalir /Lyftuhús

Nánar: Jórunn 845 8958

Akurhvarf 1 - íbúð 402
203 Kópavogur

Verð 24,9 millj.
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Fallegt mikið endurnýjað 60 sumarhús

7.850 fm eignarlóð skógi vaxin

Stór sólpallur, heitur pottur

Lokað svæði (rafmagnshlið)

Nánar: Heimir 893 1485 

Hestur
801 Selfoss

Verð  29,9 millj. 

Sumarhús 62,2 fm auk millilofts

Gestahús 27 fm ásam 10,9 fm baðhúsi

5000 fm leigulóð

Lokað svæð, sundlaug á svæðinu, golfvöllur

Nánar: Heimir 893 1485 

Melhúsasund
801 Selfoss

Verð  18,9 millj. 

Falleg 48,2 fm sumarhús

4.707 fm leigulóð skógi vaxin

Stór sólpallur, heitur pottur

Lokað svæði (rafmagnshlið)

Nánar: Heimir 893 1485 

Dynskógar
301 Akranes

Verð  12,6 millj. 

Fallegt 230 fm tveggja hæða einbýlis hús
Tvöfaldur bílskúr og gott bílaplan
Gróinn og fallegur garður með sólstofu
Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu

Nánar: Davíð 697 3080

Engimýri
210 Garðabær

Verð 63,5 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. 

Hesthús fjárhús

Um 200 fm, gott girði, góð lóð

8 tvöfaldir hestabásar

40 kinda fjárhús

Sjá nánar á netinu

Nánar: Halldór 897 4210

Hólmsheiði  
110 Reykjavík 

Verð 17,9 millj. 

112 fm hæð á besta stað í Norðurmýri
2 stofur og 2-3 svefnherbergi 
Nýlegt eldhús. Hús í góðu ástandi 

Fallegur garður 

Nánar: Jason 775 1515

Bollagata
105 Reykjavík

Verð 39,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir

Heimir H. Eðvarðsson, sölufulltrúi
heimir@miklaborg.is sími: 893 1485

Glæsilegt 494 fm sumarhús

Húsið er á byggingarstigi 4

24.418 fm eignarlóð kjarri vaxin

Lokað svæði (rafmagnshlið)

Miðengi 801 Selfoss

Verð  139 millj.
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2ja til 5 herberja íbúðir

Stórbrotið útsýni til suðurs, vesturs og norðurs

Mikil lofthæð

Stærðir frá 120-178 fm

Fáar íbúðir í stigagangi

Hrólfsskálamelur

Verð frá 44,0 millj.

Einungis 13 íbúðir óseldar

Glæsilegt lyftuhús. Einstakt útsýni
Vandaður frágangur. Innréttingar 
sérsmíðaðar af íslenskum framleiðanda
Stærðir íbúða frá 76,3 fm til 190 fm. Tven-
nar svalir, snúa ýmist til suðurs eða vesturs

Tryggðu þér íbúð á besta stað í Garðabæ!

              Afhending í

     maí/júní 2015

 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

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

GARÐATORG 4
ÍBÚÐIR Í HJARTA GARÐABÆJARÍBÚÐIR Í HJARTA GARÐABÆJAR

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Kringlan 4-6 103 Reykjavík

Verð 55,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

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

Sandavað 110 Reykjavík

Verð 36,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

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.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Skemmtileg 128 fm penthouse íbúð á 2. hæðum
4 svefnherbergi og tvær stofur auk annara rýma 
Vandaðar innréttingar og aðeins 2 íbúðir í stigahúsi 
Lán frá Arionbanka 33,7 milljónir - afborgun 157 þús á mán

Naustabryggja 110 Reykjavík

Verð 35,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Laus strax

Verð 74,5 millj.

Glæsilegt hús samtals að stærð 240 fm. Þar af bílskúr 51 fm
Vandað efnisval og hönnun 
Mikið útsýni/heitur pottur 
Hjónasvíta, með fataherbergi og baði

Ólafsgeisli 113 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Glæsilegt 350 fm einbýlishús á sjávarlóð
Húsið var nánast allt endurnýjað árið 2008
Vandaðar innréttingar, tæki og gólfefni
Eigendur skoða skipti á ódýrari eign

Gerðhamrar 112 Reykjavík

Verð 109 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

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

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

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

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

ERTU MEÐ GÓÐA GREIÐSLUGETU?

Vindakór 2-8
TIL  

AFHENDINGAR
STRAX

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

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

ERTU MEÐ GÓÐA GREIÐSLUGETU?

TTILIL
AFHENDINGAR

STRAX

-  Möguleiki á viðbótarláni allt að 90 % af kaupverði

Til sölu fasteign og rekstur Grandakaffis við Grandagarð
Hér er um að ræða mjög traustan rekstur sem hefur verið starfandi 
í áratugi. Um er að ræða 180 fm húsnæði sem er útbúið sem 
veitingahús með leyfi fyrir 49 manns. Allur búnaður og tæki fylgja 
með. Góður framtíðarstaður á vaxandi markaðssvæði.

Grandakaffi - fasteign og rekstur101 Reykjavík

Verð 94,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Fjölnota 671fm iðnaðarhúsnæði á 1939 fm afgirtru lóð
Húsnæðið skiptist í tvo sali, skrifstofur og starfsmannaaðstöðu  

Grandatröð 220 Hafnarfjörður

Verð 64,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Góð staðsetning – stórar svalir – gæði 
Nokkrar eignir eftir í þessu vel staðsetta húsi við Kópavoginn, 3ja, 4ra og 5 herbergja. 
Afhentar fullbúnar með gólfefnum og með steinplötum í eldhúsi og á baði.
Stæði í bílageymslu með flestum íbúðum.

Kópavogstún 10-12 200 Kópavogur

Verð frá 38,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson, lögg. fast
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

AkurhvarfGlæsileg 75 fm 2ja herbergja 

Efsta hæð, (4. hæð) 

Lyftuhús 

Stórkostlegt útsýni 

Nánar: Jórunn 845 8958

Akurhvarf 5 - íbúð 205
203 Kópavogur

Verð 24,9 millj.

Eldra einbýli með tvöföldum bílskúr

Tvær íbúðir í húsinu 

Lán frá ÍLS um 42 millj. 4,15% vextir

Nánar: Svan 697 9300

Kársnesbraut
200 Kópavogur

Verð 48,5 millj.

1002 fm iðnaðarbil með 3 innkeyrsluhurðum
Eignin hefur algerlega verið endurnýjuð
Stórt bílaplan og góð aðkoma

Skemmuvegur 200 Kópavogur 

Verð 129,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

90% lán



Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Álfkonuhvarf 13  - 203 Kópavogur

Opið hús miðvikudaginn  13.  ágúst kl 17.30-18.00

Glæsilegt, fullbúið og vel staðsett 207,9 fm 
parhús í lokaðri götu með miklu útsýni yfir 
Elliðavatn í Kópavogi. Stór og fallegur garður 
með harðviðarplli og heitum potti, skjólgirðing úr 
harðvið umhvers garðinn með sér lýsingu

Verð: 58.500.000

6
herb.

OPIÐ
HÚS

207,9
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þernunes 13 – 210 Garðabær

Opið hús þriðjudaginn 12.  ágúst kl. 18.30-19.00

Stórglæsileg og algjörlega endurnýjuð neðri
sérhæð á Arnarnesinu – útsýni til vestur yfir
Kópavoginn. Eign með 3 svefnherbergi, 2 bað-
herbergi, opið alrými með eldhúsi, borðstofu 
og stofurými auk sjónvarpshols.

Verð:  44.900.000

4
herb.

OPIÐ
HÚS

140
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Austurkór 63 – 203 Kópavogu

SÖLUSÝNINGU þriðjudaginn kl. 17.00-18.00

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir 
97-103 fm. Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir. 
- til afhendingar 1. september 2014. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar fyrir utan gólfefni í stofu og 
herbergjum: Gott skipulag.

Verð frá: 33.000.000

444
hherbherb..

OPIÐ
HÚS

97 -7 -7 -7 -1103103101 3
mmm22.2

Hildur
Sölumaður
 663 4539

Hvannhólmi - 200 Kópavogur

Opið hús þriðjudaginn 12. ágúst kl 18:00-18:30

Einbýlishús við Hvannhólma í Kópavogi með miklu 
útsýni, innbyggður bílskúr. Á neðri hæð eru ca. 
50 fm óskráð rými, eignin er því samtals 310 fm. 
Eignin er 7 herb. búið er að endurnýja lóð að hluta, 
með mikilli timburverönd.

Verð: 58.800.000

EEiEinEinEinEE -
býlbýliýlilishshúshús

OPIÐ
HÚS

261,261,261,261,2616261261,3333 3
m222222.

Úlfar 
Fasteignasali

 897 9030

Hrólfsskálamelur 2 - 270 Seltjarnarnes

Opið hús mánudaginn 11. ágúst kl 17:00 – 17:30

Björt og fallega teggja herbergja 84,3 fm íbúð 
á 1.hæð með sérinngangi nýlegu fjölbýlishúsi 
við Hrólfsskálamel á Seltjarnarnesi.  Stæði í 
bílskýli fylgir eigninni.

Verð: 37.900.000

2
herb.

OPIÐ
HÚS

84,3
m2.

Brandur      
Sölumaður
 897 1401

Holtsvegur - Urriðaholti Garðabæ
Um er að ræða alls 19 íbúðir í húsi að 
Holtsvegi 23-25, íbúðir frá 75 til 180fm að 
stærð. Húsið er risið og verður með tvo
stigaganga m/lyftu, bílastæða húsi en alls er 
húsið 5 hæða. 4 íbúðir seldar

Verð frá: 28.500.000

3
herb.

OPIÐ
HÚS

78,5
m2.

Hólavallagata 3   101 Reykjavík

BORG FASTEIGNASALA KYNNIR TIL EINKASÖLU HEILA 
HÚSEIGN MEÐ FJÓRUM ÍBÚÐUM Á ÞESSUM EINSTAKA 
STAÐ Í MIÐBÆNUM. ÍBÚÐIRNAR ERU AF EFTIRTÖLDUM 
STÆRÐUM.

Möguleiki er að kaupa staka íbúð fullbúna án gólfefna eða heildareignina á því 
byggingarstigi sem eignin er í dag.

Heildareign 497,4 fm, 
Fjórar íbúðir
Tilboð.

GLÆSILEGT HÚS

Birgisdóttir 
Fasteignasali

 777 2882

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Hildur
Birkisdóttir   
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar 
Ingimarsson  
Hrl.

 519 5501     

Margrét 
Gunnarsdóttir    
Fasteignasali

 691 3555      

Stefán Páll 
Jónsson      
Sölumaður

 781 5151     

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís 
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Guðbjarni 
Eggertsson
Hrl.

 519 5500  

Fjórar
íbúðir

Á jarðhæð 70.4 fermetrar
Fyrstu hæð 148,9 fermetra
Annari hæð 107,0 fermetra + bílskúr
Þriðju hæð 65,7 glæsileg risíbúð.

Nánari upplýsingar veitir Brandur Gunnarsson sölumaður 897-1401
eða brandur@fastborg.is eða Úlfar Þ Davíðsson 519-5500



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

VIÐARÁS - ENDARAÐHÚS
Fallegt 208 fm. endaraðhús á tveimur hæðum. Í dag eru tvær 
íbúðir í húsinu. Möguleiki á fimm svefnherbergjum. Tvö baðher-rr
bergi og tvær stórar verandir. Suður svalir. Skipti möguleg á minni 
eign. Grunnskóli handan götu og leikskóli örstutt frá  V. 58,9 millj

HRAUNPRÝÐI - PARHÚS
240 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við 
Hraunprýði í Garðabæ. Eignin er á byggingar stigi 4 og selst í því 
ástandi. Fjögur svefnherbergi. Sjónvarpsherbergi. stór stofa. Suður-rr
svalir. Góð eign á fallegum stað. Búið hefur verið á efri hæð. LAUS 
STRAX. Verð 52 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ - EFRI SÉRHÆÐ
Falleg 142,2 fm. efri sérhæð ásamt 32,5 fm bílskúr í mikið endur-rr
nýjuðu húsi. Tvær stórar stofur og tvö mjög rúmgóð svefnherbergi. 
Gólfefni gegnheilt parket og flísar. Suður svalir og gróinn og
fallegur garður. Verð 48.0 millj.

HÁALEITISBRAUT - 5 HERBERGJA
Mjög rúmgóð 5 herbergja endaíbúð á 2. hæð í fjölbýlsihúsi. Stór 
og rúmgóð stofa með suðursvölum. Þrjú barnaherbergi. Flísalagt
baðherbergi með sturtu á barnaherbergja gangi. Hjónaherbergi
með baðherbergi inn af. Ágæt viðarinnrétting í eldhúsi.
Verð 32,5 millj.

LAUTASMÁRI - 4RA HERBERGJA MEÐ BÍLSKÚR
Mjög góð 108 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi.
Íbúðinni fylgir 23,5 fm bílskúr. Tvö barnaherbergi með skápum. 
Hjónaherbergi með skápum. Flísalagt baðherbergi með sturtu og
baðkari. Ágæt stofa með suðursvölum. Upprunanleg innrétting í 
eldhúsi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 35,9 millj.

ENGIHJALLI - 4RA HERBERGJA
Rúmgóð  97,4 fm  4ra herbergja íbúð á 5.hæð í lyftuhúsi. Þrjú góð 
svefnherbergi. Stór og björt stofa. Tvennar svalir og einstakt útsýni. 
Laus við kaupsamning. Verð 24,5 m

VINDAKÓR  - STÆÐI Í BÍLSKÝLI
Falleg og rúmgóð 114 fm 4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu. Eldhús opið í stofu með fallegri inn-
réttingu. Stór og björt stofa með suðursvölum. Þrjú svefnherbergi.
Þvottahús. Fallegt flísalagt baðherbergi. LAUS STRAX. Verð 31.5 m.

FÁLKAGATA - 3JA HERBERGJA
Góð 3ja herb. 88 fm íbúð á efri hæð í fjórbýlishúsi í vesturbænum.
Svefnherbergi með góðum skáp. Mjög björt stofa og borðstofa
með suðursvölum úr stofu. Eldhús með eldri innréttingu og
stórum borðkrók. Baðherbergi með baðkari. LAUS STRAX. 
Verð 30.9 millj.

AUÐBREKKA - 3JA HERBERGJA
100 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í 3.hæða fjölbýlishúsi við Auð-
brekku í Kópavogi. Stór og björt stofa með suðursvölum.Tvö góð
svefnherbergi. Eldhús með ljósum viðarinnréttingum. Baðherbergi
með baðkari. Sérgeymsla er á jarðhæð. Eignin þarfnast viðhalds.
LAUS STRAX. Verð 26.9 millj.

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

REYNIMELUR - FALLEG EIGN
Vorum að fá í sölu góða 47 fm einstaklingsíbúð í kjallara í fallegu
litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist í baðherbergi, eldhús með góðum
innréttingum og stóra og bjarta stofu. Aukaherbergið er við hlið
íbúðar. Verð 18,7 millj.

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI
Stórglæsilegt 200 fm einbýli á einni hæð. Fjögur mjög stór svefn-
herbergi. Tvö fullbúin baðherbergi. Stór stofa með mikilli lofthæð 
og innfelldri lýsingu. Fallegt eldhús. Vel innréttað hús á frábærum 
stað í Hveragerði. Verð 36,5 millj.

SUMARHÚS OG LAND Í ÞRASTARSKÓGI
Einstök eign í Þrastaskógi við Öndverðarnes. Fallegt sumarhús  á
2,5 hektara eignarlandi sem er skógi vaxið. Mögulegt að byggja
fjögur sumarhús á landinu eða nýta sem rúmgott einkaland.
Á landinu stendur sumarhús sem og sér baðhús, steyp verönd
og heitur pottur. Hitaveita, rafmagn og kalt vatn. Golfvöllurinn í 
Öndverðarnesi sem er handan götunnar V 25.0 m

SUMARHÚS - EFSTA DAL V/LAUGARVATN
Glæsilegt og vel staðsett hús í Efsta-Dalsskógi í nágenni Laugar-rr
vatns. Tvö svefnherbergi og gott svefnloft. Rúmgóð og björt stofa, 
samliggjandi eldhús. Stórir sólpallar og fallegt gróið land. Húsið er 
hitaveitu kynnt. Einstök staðsetning Verð.14.9 Millj

BREIÐAGERÐI - VATNSLEYSUSTRÖND
3000 fm eignarland á Vatnsleysuströnd ásamt  20,4 fm húsi.Lóðin
stendur stutt frá sjó. Sumarhús 22,4 fm. að stærð stendur á lóðinni
og fylgir með í kaupunum.  Húsið þarnast endurbóta.Eignarland
sem býður upp á ýmsa möguleika. Verð 4,5 millj

BJARTEYJARSUND -  HVALFIRÐI
Sökkull og steypt plata undir sumarhús á frábærum stað í Hval-
firði. Steypt plata með hitalögnum í gólfi undir  68,8 fm hús ásamt
teikningum. Staðsetning er einstök og útsýni yfir Hvalfjörðinn og
fjallahringinn í kring. Lóðin er leigulóð í landi Bjarteyjarsands og
snýr hún til suðurs og er mjög sólrík. V 4,9 millj.

NAUSTAHLEIN - 60 ÁRA OG ELDRI
Raðhús á einni hæð ásamt bílskúr fyrir 60 ára og eldri.Tvö svefn-
herbergi og rúmgóð stofa með góðri lofthæð.Baðherbergi með
sturtu. Þvottahús. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Verönd út 
af eldhúsi. Staðsett við hlið Hrafnistu. Verð 35,0

FÁFNISNES - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
Vorum að fá í einkasölu á þessum eftirsótta stað glæsilegt 198 fm 
einbýlishús á einni hæð með bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Stofa,
borðstofa og sjónvarpshol. Fallegur garður með stórri suður-rr
verönd. 46 fm jeppa bílskúr. 

BRÖNDUKVÍSL - EINBÝLI
Fallegt 239 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr. Þrjú rúmgóð 
svefnherbergi. Stór og björt stofa. Eldhús með góðum innrétt-
ingum. Fallegt baðherbergi. Bílskúrinn er 54 fm með góðri
vinnuaðstöðu. Eignin er laus nú þegar, ekkert áhvílandi. Verð 63
millj.

STÓRIHJALLI  - RAÐHÚS
Vorum að fá í einkasölu 228fm milliraðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum 43 fm bílskúr. Fjögur svefnherbergi og tvær stórar og 
bjartar stofur. Eldri góðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. 
Fallegt útsýni. Laust fljótlega. Verð 46 millj.

Fallegt og vel hannað 200 fm parhús á einni hæð með innb. 37 fm bílskúr. Fjögur stór svefnherbergi. Stór og björt stofa 
með suðurtimburverönd. Eignin er afhent fullbúin að utan og lóð með náttúrugróðri og sólpalli. Hellulagt bílastæði. Að 
innan er húsið tilbúið til innréttinga. Staðsetning er góð við opið svæði. Eignin er tilbúin til afhendingar.
Verð. 56 millj.

Glæsilegt 224,4 fm raðhús að Suðurhvammi 23.  Fimm svefnherbergi og tvær stofur. Tvö baðherbergi. Rúmgóður 
bílskúr. Bakgarður og verönd.Eignin er laus við kaupsamning
Verð 49,8 millj.

DALPRÝÐI 5 - 7   
PARHÚS Á EINNI HÆÐ

OPIÐ HÚS Í DAG 
MÁNUDAG FRÁ 
KL. 17:00 - 17:30.

SUÐURHVAMMUR 23 
HAFNARFIRÐI

OPIÐ HÚS Í DAG 
MÁNUDAG FRÁ  
KL. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Opið hús mánudaginn 30. júní kl. 17:00-17:30.
Opið hús á morgun þriðjudag kl 17:30-18:00. Stór og glæsileg 5 herbergja endaíbúð á 1. hæð ásamt stæði í 
bílakjallara, á þessum vinsæla stað miðsvæðis í borginni. Vandaðar innréttingar, gott skipulag. Tvennar svalir. 
Stutt í verslanir og þjónustu og góða skóla.

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00. 
Björt og mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð á þriðju og 
efstu hæð í virðulegu húsi. Fallegt útsýni frá stofum 
og eldhúsi yfir Ægissíðu. 

Opið hús mánudag kl 17:00-17:15. 
4ra herbergja útsýnisíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Eignin 
er laus við kaupsamning. 

Opið hús þriðjudag kl. 18:00-18:15. 
Björt og falleg 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð með 
sér inngangi og stæði í bílageymslu. Nýlegt lyftuhús. 
Laus við kaupsamning. 

Opið hús þriðjudag kl 17:30-17:45. 
5 herb. íbúð á 2. hæð með stæði í opnu bílskýli. Um 
er að ræða bjarta íbúð í húsi sem hefur fengið gott 
viðhald. Barnvænt hverfi. 

Opið hús mánudag kl 18:30-19:00. 
Glæsilegt og vel við haldið einbýlishús með 
aukaíbúð og rúmgóðum bílskúr. Falleg lóð og góð 
staðsetning í Hafnarfirði.  

Opið hús mánudag kl 17:30-18:00. 
Ný falleg íbúð á 1. hæð í fjórbýli í vesturbæ 
Kópavogs. Íbúðin er mjög opin og björt. Stórar svalir í 
suður og hellulögð verönd. Bílageymsla. 

188,9 fm 7 herb. íbúð á tveim hæðum þar af 25,4 fm 
bílskúr. Snyrtileg og mikið endurnýjuð íbúð. Íbúðin 
er laus strax.

Opið hús mánudag og þriðjudag kl 17:30-18:00. 
Nýjar 3 og 4 herbergja íbúðir á frábærum útsýnisstað við Austurkór. Íbúðum í húsi nr. 102 fylgir bílskúr. Allar 
íbúðir með sérinngangi og stórum svölum. 
Uppl. um verð hjá sölumönnum. 

Opið hús mánudag kl 17:30-18:30. 
Gróið land og heitur pottur. Vel skipulagt og fallegt 
72,8 fm. sumarhús á einni hæð í golfparadísinni í 
Öndverðarnesi. 

2000 fm eignarlóð þar sem skv deiluskipulagi 
má byggja allt að 250 fm einbýlishús. Á lóðinni 
er sumarhús á fallegum stað rétt við Reykjalund í 
Mosfellsbæ. Frábært tækifæri fyrir framtakssama. 

Mjög fallegur og vandaður heilsársbústaður  í 
Fjárhústungu sem liggur í hlíðinni beint á móti 
Hraunfossum/Barnafossum, skammt frá Húsafelli. 
Hitaveita og heitur pottur. 

861 fm. mjög vel staðasett eignarlóð með fallegu 
sjávarútsýni.
Einstakt tækifæri að eignast lóð á þessum stað.   
 

Fallega 104 hektara jörð í Rangárþingi eystra.Frábært 
tækifæri, skipti möguleg.Jörðin er vel í sveit sett á 
einu frjósamasta akuryrkjusvæði á landinu. 
 

Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í snyrti-
legu fjölbýli við Kleppsveg. Húsið hefur nýlega verið 
viðgert og málað að utan.

Opið hús mánudag kl 17:30 - 18:00. 
Ný og glæsileg 3-4 herb. íbúð á Laugavegi 96. 
Einstakt tækifæri til að eignast fallega eign í hjarta 
borgarinnar. Afhendist við kaupsamning. 

Opið hús mánudag kl 17:30 - 18:00. 
Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð við 
Hrísmóa í Garðabæ. Sér inngangur af svölum. 

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

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.

38,9 M 24,5 M 35,7 M 31,9 M

56,5 M

49,5 M

37,9 M

TÓMASARHAGI 45 - 107 RVK ENGIHJALLI 25 NAUSTABRYGGJA 4 - 110 RVK REYRENGI 3 - 112 RVK

ÁLFASKEIÐ 117 - 220 HFJ

KÓPAVOGSBRÚN 1 - 200 KÓP

SKÓGARÁS 2 - 110 RVK

22,9 M 21,5 M 16,9 MÖNDVERÐARNES, SKÓGARHOLTSBR. 4 ENGJAVEGUR 14A - 270 MOS HEILSÁRSBÚS. Í BORGARFIRÐI

VERÐ, TILBOÐ 69,5 M 27,9 MSELTJARNARNES SJÁVARLÓÐ LITLA - HILDISEY KLEPPSVEGUR 20 - 105 RVK 

VERÐ, TILBOÐ 30 M 35,9 MNÝ ÍBÚÐ Í MIÐBÆ RVK HRÍSMÓAR 2B - 210 GBR LAUTASMÁRI 2 - 200 KÓP

49,8 M.NEÐSTALEITI 3 - 103 RVKAUSTURKÓR 100 & 102 - 203 KÓP

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

Einstakt tækifæri í Skorradal. 
7 hektara jörð með samtals fimm húsum í landi Indriðastaða í Skorradal. 
Svæðið er þegar skipulagt fyrir gistihúsarekstur. 
Byggja má fleiri hús á jörðinni; gert er ráð fyrir þjónustuhúsi, tjaldsvæði o.fl. 
Spennandi tækifæri fyrir aðila í ferðaþjónustu, starfsmannafélög og önnur félagasamtök. 
Nánari upplýsingar hjá sölumönnum Stakfells.  

Verð, tilboð.

DYRHOLT, INDRIÐASTAÐIR  - 311 BORGARNES

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS



5 herbergja

Goðheimar 104 Rvk miðhæð
Glæsileg ca. 170 fm. sérhæð í nýlega steinuðu, fall-
egu húsi á góðum stað í Heimunum. Íbúðin skiptist
í stórar stofur með útgengi á vinkilsvalir í suður og 
vestur, 3-4 svefnherbergi, hol, baðherbergi, o.fl.
Góður ca. 30 fm. bílskúr fylgir, þannig að heildar-rr
eignin er um 200 fm.  Bókið skoðun á Fold.
Gott verð 46,9 millj.

4ja herbergja

Kaplaskjólsvegur 107 Rvk
Kaplaskjólsvegur: Góð 4ra herbergja íbúð á
góðum stað. Eldhús er opið við stofu, 3 svefn-
herbergi. Vel skipulögð eign í Vesturbænum.
Bókið skoðun hjá Fold.
Verð 32,9 millj.

Ásbraut  200 Kópav.
Falleg 4 herbergja, 90 fm íbúð á þriðju hæð í 
fjölbýli. Björt stofa ásamt 3 svefnherbergjum
sem eru öll með skápum. Baðherbergi er
flísalagt með baðkari. Eldhús er snyrtlegt með
hvítri innréttingu.  
Verð 25,5 millj. 

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

EIGN VIKUNNAR

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

Sæviðarsund 13 - 2 íbúðir í sama húsi auk bílskúrs 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 12.8 KL 17-17:30

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 í Reykjavík. Íbúðinni fylgir 
ágæt ca. 52 fm 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 ÞRIÐJUD 12.8 KL 17-17:30. 
VERIÐ VELKOMIN!  
Verð 44,9 millj.

Framnesvegur 44  101 RVK. 
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUD. KL 17:30-18:00

gg

Falleg ca. 78 fm endurnýjuð  íbúð m. 
sérinngangi á jarðhæð og í kjallara á
góðum stað við Frammnesveg. Eignin
skiptist þannnig að á 1.hæð: Stofa, eldhús
m. góðri innréttingu, endurnýjað baðherb.
og gott svefnh. Kjallari: Gott herb. með
glugga og annað gluggalaust herb. Þetta
er rúmgóð, endurnýjuð eign á frábærum
stað í vesturborginni.

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUD. 11.8 KL 17:30-
18:00. VERIÐ VELKOMIN.  
Verð 24,9 millj.

6 herbergja

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Kambsvegur 104 RVK. 

Falleg 6 herb. 124 fm neðri hæð í tvíbýli í 104 Rvk. Íbúðin skiptist forstofu með fataskáp.
Hol sem gengið er inn í svefnherbergi og baðherb. Stórt og gott eldhús með parketi og fallegri hvítri
innréttingu með miklu skápaplássi, borðkrókur er við glugga. Stofa með parketi  og frá henni er 
farið niður þrjár tröppur í neðri stofu sem er í dag nýtt sem borðstofa. Góð eign á góðum stað.
Verð 37,9 millj.

Heilsárshús við Hraunbrekkur, Húsafelli

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

Stórglæsilegt 116 fm heilsárshús 
við Hraunbrekkur í landi Húsafells
í Borgarbyggð.Í húsinu er rúmgóð 
forstofa, stofa og eldhús í fallegu
opnu rými. 3 svefnherbergi eru í 
húsinu, 10 fm. hvert. Baðherbergi
er með útgengi á sólpall. Húsið
afhendist tilbúið til innréttinga,
mögulegt að fá það fullbúið skv.
verksamningi við byggingaraðila.
Verð 29,9 millj.

SUMARHÚS

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

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. ágúst kl. 18.30-19.00

Kaldalind 2  201 Kópavogur

Verð: 89.900.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu og frábæru 
útsýni.  Húsið er vel staðstett á fallegri hornlóð. Samtals er eignin skráð 250,3 fm, íbúð 217,6 
fm og bílskúr 32,7 fm.  Miklar og fallegar sérsmíðaðar innréttingar úr þverliggjandi eik/hvítt 
háglans eru í húsinu. Gólfefni eru flísar og gegnheilt eikarplankaparket. Allar innihurðir eru í 
yfirstærð og lýsing frá Lumex. Húsið er nýlega flísalagt að utan. 
Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 250,3 m2     Bílskúr2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. ágúst kl.17.30-18.00

Hlíðarvegur 66  200 Kópavogur 54.900.000

Falleg og björt útsýnisíbúð. Jarðhæð + neðri hæð með bílskúr í tvíbýlishúsi. Húsið 
er byggt 1998 og stendur á frábærri lóð fyrir ofan Kópavogsdalinn. Eignin er skráð 
190,5fm og þar af er bílskúr 24,5fm. Tvennar svalir, aðrar snúa í suð-vestur og 
hinar í suð-austur með óhindruðu fallegu útsýni. Stór timburverönd með heitum 
potti. Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     Stærð: 190,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. ágúst kl. 17.30-18.00

Bjarkarás 3  210 Garðabær 35.900.000 

Falleg og rúmgóð þriggja herbergja íbúð á jarðhæð með palli. Íbúðin er með 
sérinngangi. Staðsetningin er einstaklega góð og hönnun húsana sérstaklega 
falleg. Þriggja metra lofthæð er í íbúðinni allri. Tvö góð svefnherbergi með góðum 
fataskápum. 
Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 98,7 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. ágúst kl. 18.30-19.00

Vegghamrar 28  112 Reykjavík 25.900.000 

Mjög rúmgóð endaíbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin er með sérinngangi. Með 
íbúðinni er geymsla í sem ekki er skráð inn í fm fjöldann. Bæði svefnherbergin eru 
mjög stór. Nýlega var húsið tekið og málað, skipt um þakrennur og niðurfallsren-
nur. Einnig er búið að skipta um hluta af gluggum og glerjum. Góður skóli er í 
hverfinu.  Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 92.4 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. ágúst kl. 17.30-18.00

Vesturvangur 9  220 Hafnarfjörður 63.900.000

Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús á einni hæð ásamt stórum bílskúr á einstakri 
jaðarlóð alveg út við hraunið í Norðurbænum í Hafnarfirði. Húsið hefur fengið gott 
viðhald og hefur verið töluvert mikið endurnýjað síðustu tvö árin. Skipt hefur verið 
um alla glugga, útihurðar neystlu- og hitaveitulagnir og hluta af rafmangi. 
 Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6-7     Stærð: 193 m2     Bílksúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. ágúst kl. 19.30-20.00

Rauðagerði 47  108 Reykjaví 87.000.000

Fallegt og gott einbýlishús með stórum tvöföldum bílskúr og auka íbúð á neðri 
hæð. Glæsilegur suður garður með timburverönd, hellum og útiarin er út frá stofu. 
Tvö góð svefnherbergi + vinnuherbergi eru í aðaleigninni og tvö svefnherbergi eru 
í aukaíbúðinni. Húsið er almennt í góðu ástandi. Stutt í alla þjónustu. 
Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 9     Stærð: 383,4 m2

520 9595



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

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

Norðurbakki 1 og 3 í miðbæ Hafnarfjarðar
• Fallegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir lyftuhúsi.
• Fullbúnar án gólfefna
• Baðherbergi og þvottahús flísalagt og fullbúið
• Stærðir frá 102 fm. -122 fm.
• Vandaðar innréttingar frá Trésmiðjunni GKS 
    og tæki frá Gorenje.
• Flestar íbúðir með tvennum svölum.
• Mynd-dyrasími.
• Bílgeymsla.

 

Skipalón 5 - Hafnarfjörður - Frábær staðsetning
Nýjar  3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

• Stærðir frá 90,6 fm. til 153,8 fm.
• Bílageymsla
• Lyfta
• Innréttingar og hurðir frá Parka
• Eldhústæki eru frá Gorenja
• Húsið klætt með álklæðningu að utan
• Afhending í ágúst 2014

Verð frá 27,7-46 millj.

Brekkuás 9 íbúð 302 - Hafnarfjörður - 3ja herb.
Opiðð hús í dag milli kl. 17 og 17.30

Sérlega falleg íbúð á efstu hæð (þriðja hæð) í nýlegu 
lyftuhúsi vel staðsett í áslandshverfinu í Hafnarfirði. 
Íbúðin er 94,7 fm. 2 svefnherb. Eldhús og stofa í opnu 
rými, Glæsilegt útsýni. 
Íbúðin er laus strax. 

Verð 28,7 millj. 

Nánari uppl. veitir Hlynur sölumaður. í s.698-2603. 

Suðurvangur 12 - Hafnarfjörður - 4ra herb.
Opið hús í dag milli kl. 17.30-18. 

Sérlega falleg 115,5 fm. mikið endurnýjuð 4ra herb. 
íbúð á 3 (efstu) hæð í góðu vel staðsettu fjölbýli. 
Nýlegt eldhús, endurnýjað baðherbergi. 
Góðar stofur með útsýni. 

Verð 27,8 millj.  

Hilmar Bryde sölumaður s. 892-9694 verður á staðnum.

Fjóluás - Hafnarfjörður -  Glæsilegt einbýli
Höfum fengið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli með 
innbyggðum bílskúr samtals 265 fm. 
Húsið er sérlega vandað að innan og klætt að utan 
með flísum. Hiti í gólfum. 
Frábær staðsetning og útsýni. 
Fullbúin eign nema garður. 

Verð 79 millj.

Furuás - Hafnarfjörður - Raðhús
Nýkomin glæsilegt nýtt raðhús á tveimur hæðum  með 
innbyggðum bílskúr samtals ca. 240 fm. 
Frábær staðsetning innst í botnlanga. 
Mjög fallegt útsýni. 
Húsið afhendist fullbúið að innan án gólfefna. 
Fullbúið að utan, lóð grófjöfnuð. 
Afhending fljótlega. 

Verð 55 millj.

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

Drekavellir - Hafnarfjörður - 4ra herb.
Nýkomin í einkasölu nýleg mjög rúmgóð 127 fm.
íbúð á 3.hæð i vönduðu lyftuhúsi. 
Vandaðar innréttingar. 
Stórar svalir. Stæði í bílahúsi fylgir. 
Laus fljótlega. 

Verð 29,8 millj.

Kríuás - Hfj. -  Sérhæð -m/ bílskúr
Nýkomin glæsileg efri hæð með innbyggðum bílskúr 
samtals 167 fm. í vönduðu tvíbýli. 
Þrjú svefnherbergi. Vandaðar innréttingar. 
S-svalir. Góður bílskúr ofl. Sérinngangur. 
Allt sér. Frábært útsýni og staðsetning. 

Verð 38,5 millj.

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

            

            



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.  

TJARNARBÓL

• 170  Selt.  Mjög góð 4ra 
herb íbúð, mikið 
endurnýjuð, innbyggður 
bílskúr. 

Verð 39,5 millj.

LUNDUR-RAÐHÚS

• 200 Kóp.  
• 230-240 fm.  
• Afhent tilbúinn undir 

tréverk að innan.  
Frágengin að utan, lóð 
afhendist með sólpöllum, 
gróðri, bílastæði og 
göngugstígar.  
Til afhendingar nú þegar.

KÚRLAND

• 108  Rvk.  Endaraðhús  á 
þessum góða stað,  Frábær 
staðsetning, gott hús,  

Verð 68,9 millj. 

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

17. JÚNÍTORG

• 210  Gbæ. 
• Glæsileg 144 fm íbúð 

ásamt stæðið í 
bílageymslu. 

• Vandaðar innréttingar, 
falleg gólfefni.

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

ENGIHJALLI
200 Kóp. 3ja herb. 89,3 fm. 7. hæð. 
Snyrtileg. Verð 22,9 millj.

RJÚPNASALIR
Kóp.  2ja til 3ja herb. íbúð. Góð 
útsýnisíbúð á 10 hæð. Álklætt hús, 

p j j

yfirbyggðar svalir. Verð 28.5 millj.

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

LANGALÍNA
210  Gbæ. 126,8 fm 3ja herb.
íbúð ásamt stæðið í bílageymslu. 
Vandaðar innréttingar, laus til 
afhendingar. Verð 39,8 millj.

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

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Íbúðin er la
usOPIÐ HÚS

50 ára og eldri

NÝBYGGING

Stærð : 334fm
Herbergi : 7
Byggingarár : 2010
Fasteignamat : 62.400.000

Stærð : 123fm 
Herbergi : 4 
Byggingarár : 2010
Fasteignamat : 29.700.000 

Stærð : 126,3fm
Herbergi : 3
Byggingarár : 2005 
Fasteignamat : 32.190.000 

Stærð : 101,6fm 
Herbergi : 2
Byggingarár : 2001
Fasteignamat : 9.925.000

Ein af glæsilegustu íbúðum borgarinnar staðsett í fallegu fjölbýli með lyftu.
Einstakleg vönduð eign á frábærum stað í bryggjuhverfinu
Einstakt útsýni til allra átta sem hægt er að njóta á þrennum svölum eignarinnar.
Stutt er til útivistar og fallegra gönguleiða.
Stór tvöfaldur bílskúr. 334fm og 7 herbergja.

Frábær eign fyrir eldri borgara (55+) á annari hæð að Boðaþingi 10 kópavogi.
Um er að ræða 3ja herbergja nýlega íbúð í snyrtilegu og vönduðu fjölbýli með lyftu.
Þjónustumiðstöðinn Boðinn er staðsettur í næsta húsi en þangað má sækja fjölbreytta þjónustu 
eins og sund, mötuneyti, hárgreiðslustofu ofl.

Víðir Kristjánsson
Sölufulltrúi/framkvæmdarstj.
vidir@domusnova.is
Sími : 854-2226

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

Stefán Páll Páluson
Sölufulltrúi
stefanp@domusnova.is
Sími : 694-7186

Víðir Kristjánsson
Sölufulltrúi/framkvæmdarstj.
vidir@domusnova.is
Sími : 854-2226

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

Ívar Ragnarsson
Sölufulltrúi/Viðskiptafr.
ivar@domusnova.is
Sími : 690-9090

Stórglæsileg 3ja hebergja íbúð á þriðju hæð í lyfthúsi. Rúmgóð geymsla í kjallara.
Stórar svalir og stæði í bílgeymslu.
Mikið hefur verið lagt í  gólfefni, innréttingar, lýsingu og hönnun.
Mikil lofthæð er innan íbúðar, stórir gluggar og gott útsýni er frá svölum og stofu.

Sandavað 11 Verð 39.900.000

Verð 24.900.000Verð 36.900.000

Verð 99.000.000Básbryggja 51

Boðaþing 10 Fiskislóð 45

Iðnaðarbil á besta stað á 3.hæðum að Fiskislóð 45.
Á tvemiur efri hæðunum er innréttað íbúðarými mmeð opnu eldhúsi inní stofu 
og góðu svefnlofti á efstu hæð.
Hentugt undir ýmsan smáiðnað/rekstur og eða fyrir listamenn.

Einar Víðir Óskar Stefán Agnar Ívar Björgvin Ármann Helga Sigurður Diðrik

Opið hús Þriðjudaginn 12. ágúst 18:00-18:30

-Lækkað verð-

Stórlækkað verð

www.domusnova.is

Opið hús Þriðjudaginn 12. ágúst 17:30-18:00



Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Nýkomið í einkasölu sérlega gott 27 hesta hesthús á besta stað í Víðidalnum.
Húsið er samtals ca. 200 fm. Einstök staðsetning. Mikið endurnýjuð snyrtileg 
eign.  Verð 37,5 milj. 
 
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Hesthús í Víðidal – Reykjavík

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Sumarhús við Sog. 
Glæsilegt 98 fm. sumarhús með gestahúsi  á glæsilegum 
stað austanmegin við Sogið. Góðar innréttingar. Upptekin 
loft. Fyrsta flokks frágangur. Stórir sólpallar umhverfis hús. 
Harðviðar gólfklæðning í pöllum. Heitur pottur og hitaveita.  
Kjarrivaxið land. Sjón er sögu ríkari.   V. 29 m.  8575

Þingás. 
Fallegt og vel byggt  228,8 fm. einbýli auk 44,5 fm. 
bílskúrs, samtals, 267,3 fm. við Þingás í Seláshverfi. Fallegar 
innréttingar. Góð gólfefni. Arin í stofu. Útgengt ur stofu á 
nýlegan sólpall. Flottur garður. Tvíbreiður bílskúr.  Sér íbúð á 
jarðhæð.     V. 64,9 m.  8677

Sumarh. við Kiðjaberg í Grimsn.
Glæsilegt 54 fm. sumarhús auk 20 fm. svefnlofts. 0,5 
hektara eignarland. Tré, runnar og góðar grasflatir.  3 svefn-
herbergi, heitur pottur, 70 fm. sólpallur. Laus strax. Húsgögn 
geta fylgt. V. 18,9 m.  8698

Starengi.
Mjög falleg og vel skipulögð 87 fm. íbúð á 2. hæð í litlu 
fjölbýli í Grafarvogshverfi. Sér inngangur. Parket og flísar á 
gólfum. Tvö góð svefnherbergi. Gott eldhús og björt stofa 
með svölum í austur. Þvottahús innan íbúðar. Góð sameign 
og flott umhverfi.  V. 26,5 m.  8704

Kleppsvegur.
M jög rúmgóð 99 fm. íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Björt 
stofa, góðar svalir í suður. Parket og flísar á gólfum. Góð 
sameign. Tvær sér geymslur. Áhvílandi frá íbúðalánasjóði kr. 
24 millj. hagstætt lán., V. 26,5 m.  8703

Álfkonuhvarf.
Flott 107 fm. íbúð á 2. hæð. Gott bílastæðahús. Stórar 
svalir í suður. Parket á gólfum. Góðar innréttingar.Allt fyrsta 
flokks.  V. 28,9 m.  8700

Brúnaland.
Mjög vel staðsett  216 fm. raðhús á flottum stað í 
Fossvogi. Eign á tvæmur hæðum með fjölskylduvænni 
skipulagningu. 4 svefnherbergi, tvö baðherbergi, góður 
garður.  V. 59 m.  8453

Fellsás í Mosfellsbæ.
Mjög gott 312 fm. einbýli á fallegum útsýnisstað í 
Mosfellsbæ. Á neðri hæð eru tvær íbúðir sem eru  leigðar 
út. Falleg efri hæð með góðum innréttingum. Bílskúr með 
góðri lofthæð. Stór og gróin lóð.   V. 59.6 m.  8290

Þórðarsveigur.
Glæsileg  4. ra herb. íbúð í enda á 4. hæð í flottu lyftuhúsi í 
Grafarholti. Eikarparket á gólfum. Góðar innréttingar úr eik. 
Bílastæðahús. Stór geymsla í sameign. Áhvílandi kr. 31 millj. 
frá Lí. Laus flótlega     V. 33,5 m. 8701

         Álfaland 5 Rvk. – einbýli       Steinhella Hafn. – Leiga  Hnoðravellir 29 Hf– nýtt raðhús   Bakkabraut Kóp – atv.húsnæði Skógarás 4,Rvk–5-6 herb íb. á 2hæðum

Opið hús í dag frá kl. 17-18.  
Fallegt einbýlishús í Fossvogi með aukaíbúð í 
kjallara. Húsið skiptist í 197,8 fm. íbúð á 1. og 
2. hæð og 129,6 fm íbúð i kjallara, ásamt 31,3 
fm. bílskúr, alls skráð 358,7 fm. Falleg lóð með 
verönd og heitum potti.  Verð kr. 98,8 millj.  
Húsið er til sýnis í dag kl. 17-18, allir velkomnir.   
 
Uppl. Runólfur á Höfða  s. 892 7798.   

 

Höfum til leigu skrifstofu og iðn-
aðarhúsnæði á áberandi stað við 
Steinhellu í Hafnarfirði.  Um er  
að ræða  330 – 1.000 fm húsnæði.  
Getur hentað smáum sem stórum 
aðilum.  Húsnæðið er laust til 
afhendingar strax.    
 
  
Allar nánari upplýsingar veitir  
Brynjar s: 533-6050 eða 698-6919

Vorum að fá í sölu nýtt fallegt og vel 
skipulagt 176,6 fm raðhús á einni hæð, þar 
af 38 fm bíslkúr.  Eignin skiptist í flísalagða 
forstofu, rúmgóða parketlagða stofu sem 
opin er í fallegt eldhús með góðum tækjum. 
3 parketlögð svefnherb með skápum , 
sjónvarpshol, þvottaherbergi og baðher-
bergi með flísum á gólfi, sturtuklefa og 
baðkari.  Bílskúr er með flísum á gólfi.  Hátt 
er til lofts víða í húsinu.  Eignin er laus til 
afhendingar    Verð: 44 m.

Iðnaðarhúsnæði, 128,6 fm. á götuhæð við 
Bakkabraut í Kópavogi. Húsnæðið er með 
mikilli lofthæð og gert er ráð fyrir 22,7 fm. 
millilofti sem ekki hefur verið sett upp í 
húsnæðinu. Húsnæðið er einn salur með 
máluðu gólfi og snyrtingu innst í hús- 
næðinu. Stór innkeyrsluhurð og göngudyr 
eru á framhlið hússins og malbikað plan 
framan við húsið. Steinsnar frá höfninni  
í Kópavogi.   
 
 
Uppl: Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Opið hús í dag frá kl. 17.15 – 18.
Rúmgóð 136,8 fm.  íbúð á þriðju og fjórðu 
hæð í klæddu fjölbýli við Skógarás.  Neðri 
hæð samanstendur af  forstofu og stofu,  
rúmgóðu eldhúsi með  borðkrók, tveimur 
svefnherbergjum og baðherbergi með 
baðkari og sturtu. Efri hæð samanstendur 
af rúmgóðu flísalögðu baðherbergi með 
sturtuklefa, tengt fyrir þvottavél, og þremur 
svefnherbergjum.  Talsvert geymslupláss er 
undir súð efri hæðar, snyrtileg sameign.  
Á eigninni hvíla u.þ.b. 31 millj.  
Verð: 33,5 millj.  
Uppl. veitir Kristinn s. 8206797

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betriBrynjar Baldursson

sölufulltrúi
Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

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

Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík  |   Sími 585 8300   |   www.postdreif-

Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

Við náum til fjöldans

B
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Póstdreifing dreifir fjölpósti sex daga vikunnar til heimila 

á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60% 

landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið 

til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn 

á heimilin. Örugglega til þín.

Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TRAFIC- HÁÞEKJA!
RENAULT Trafic háþekja. Árg.2008, 
ek.112þ.km, dísel, sjsk. Rennihurðar 
b/m, klæddur. V:2.480þ. Er á staðnum 
s:562-1717

DÍSEL - SJÁLFSKIPTUR
HYUNDAI I30 wagon comfort dísel. 
Árg. 2009, ekinn aðeins 35þ.km. sjsk. 
Tilboð 2.390þ. Er á staðnum s:562-
1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

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

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2012, 
ekinn 46 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.690.000. Rnr.141122. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ ML 350 bluetec 
4matic . Árgerð 2012, ekinn 32 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 11.390.000. 
Rnr.990883.

TOYOTA Rav4. Árgerð 2007, ekinn 
140 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.300.000. Rnr.990559.

VW Polo comfortline. Árgerð 2012, 
ekinn 49 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.350.000. Rnr.990900.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

lokað lau
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Tilboð óskast í VW LT55 árg 1991 
ekinn 207þ km. Upplýsingar í síma 
862-5700

Til sölu VW Póló 2003 BSK, ek. 197 
þús. 1200 CC sk.‘15 Verð 470 þús. 
8688565.

KAUPUM ALLA BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

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

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Til sölu Iveco Daily 35S15 árg 2003 
ekin 259þ km verð 800þ. Upplýsingar 
í síma 862-5700

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Til sölu Volvo FM12 420 árg 2004 ekin 
300þ verð 6,2mkr. Upplýsingar í síma 
862-5702

MÁNUDAGUR  11. ágúst 2014 3

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Vinnuvélar

Til sölu lítið notuð 2,5 m2 skófla 
á beltagröfu. Verð 500.000 + vsk. 
Upplýsingar í síma 862 5700

 Bátar

Til sölu Shetland bátur með öllu, 
mercury 125H. Bátur undir 6m, vagn 
fylgir. Uppl. í s. 893 9777.

 Bílaþjónusta

ERU LJÓSIN Á BÍLNUM 
ORÐIN 

 GUL OG MÖTT ?
QUIXX er ódýr og einföld lausn sem 
gerir bílljósin eins og ný. Skoðaðu 
úrvalið á www.quixx.is

 Viðgerðir

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

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

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Hreingerningar

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

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Garðyrkja

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

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

Útsala stórar plöntur allar gerðir 
veljum íslenskt. Blómsturvellir v. 
Reykjalund s.8641202

 Bókhald

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

Alhliða málningarþjónusta. Tilboð eða 
tímavinna. S. 778 0100.

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

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð. Frí 
verkskoðun og verðtilboð. Sími. 891 
9890 malarar@simnet.is

 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

 Nudd

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

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Við erum með mikið úrval af gæða 
úti og inni skiltum. Verð frá 19.900 kr 
S:580-7820. Sendu okkur fyrirspurn á 
netfangið sala@samskipti.is

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

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

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

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

( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 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.

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

til sölu

til sölu
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HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU VERSLUNAR 
EÐA ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI 

MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlavegi 8 (gamla 
Toyota húsinu) Til leigu 

60 - 600 fm verslunar eða 
þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleira, einnig 

160- 400 fm húsnæði með allt 
að 4 metra lofthæð sem hentar 
undir léttan iðnað, lagerrými, 
heildsölur, verslanir o.fl greið 

aðkoma að húsnæðinu, frábært 
auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir 

í s. 661-7000

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.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

MATREIÐSLUMAÐUR
óskast á meðalstórt veitingahús á 
höfuðborgarsvæðinu. Vinnutími 

10-20 virka daga eða eftir 
samkomulagi og aðra hvora helgi. 

Íslensku kunnátta skilyrði.
Umsóknir sendist á 

thjonusta@365.is merkt 
„veitingar”

MOSFELLSBAKARÍ - 
HÁALEITISBRAUT, RVK.
Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar að Háaleitisbraut, Rvk. 
Vinnutími er virka daga frá 

07:00-13:00 og 13:00 - 18:30 og 
aðra hverja helgi annann daginn. 
Umsækjendur þurfa að tala góða 

íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt að 

nálgst á netinu. 
Slóðin er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

MOSFELLSBAKARÍ - 
MOSFELLSBÆ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar í Mosfellsbæ. Tvær vaktir 

eru í boði, frá 13:00 - 18:30 virka 
daga og aðra hverja helgi annann 
daginn eða frá 7:00 - 13:00 virka 

daga og einn dag aðra hverja 
helgi. Umsækjendur þurfa að tala 

góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

KAFFIHÚSIÐ 10 DROPAR Á 
LAUGAVEGI 27

óskar eftir vaktstjóra með reynslu 
af kaffihúsi/bar. Unnið er á 15 

daga vöktum, 100% starf.
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst. 
Viðkomandi þarf að geta hafið 

störf sem fyrst.
Umsóknir berist til 

fanney.10dropar@gmail.com

FISKIKÓNGURINN 
SOGAVEGI 3,

óskar eftir skólafólki/starfsfólki til 
hlutastarfa virka daga frá klukkan 
15-19 og á laugardögum frá 9-16. 

Íslenskumælandi, sérstaklega 
þjónustulundað. kurteist, 

reglusamt og skemmtilegt fólk 
kemur aðeins til greina.

Umsóknir sendist kristjan@
fiskikongurinn.is ásamt ferilskrá 

og nokkrum orðum um ykkur. 
Öllum umsóknum verður svarað.

FISKIKÓNGURINN 
SOGAVEGI 3,

100% starf. Íslenskumælandi, 
kurteis, þjónustulundaður, 
reglusamur og sérstaklega 

skemmtilegur starfsmaður óskast 
til starfa í fiskverslun okkar 

Sogvegi 3.
Umsóknir sendist til 

kristjan@fiskikongurinn.is 
(merkt 100% starf)

WILSON‘S PIZZA LEITAR 
AF STARFSFÓLKI Í 

EFTIRFARANDI STÖÐUR:
Pizzabakara - Pizzasendlum - 

Símsvörun og í afgreiðslu í lúgu 
(Drive in Vesturlandsvegi) -
Áhugasamir vinsamlegast 

sendið umsókn með ferilskrá og 
mynd á netfangið: 
atvinna@wilsons.is

KAFFIHÚS, BAKARÍ
Bakarameistarinn óskar 
eftir traustu starfsfólki í 

afgreiðslusstörf. Ýmsir vinnutímar 
í boði 6-14 (Húsgagnahöll) 

11-19 / 9-17 virka daga. Laust í 
Suðurveri og Glæsibæ og 12-19 
í Austurveri. Íslenskukunnátta 

skilyrði.
Umsóknir ásamt ferilskrá 

sendist á 
begga@bakarameistarinn.is

BAKARANEMI
Vantar nú þegar nema á 

samning. Þarf að vera stundvís, 
samviskusamur, duglegur og með 

mikinn áhuga.
Umsóknir sendist á: 

ottar@bakarameistarinn.is

LEBOWSKI BAR
óskar eftir að fólki til að grilla góða 
hamborgara í allan vetur. Reynsla úr 
eldhúsi er kostur. Það eru 4 stöður í 
boði. Umsóknarfrestur er til 15.ágúst. 
Umsóknir skulu sendast á arnar@
lebowskibar.is

BIFREIÐASTJÓRAR ÓSKAST
Bifreiðarstjórar með rútupróf óskst 
til framtíðarstarfa hjá Ferðaþjónustu 
fatlaðra í Kópavogi. Uppl. í s. 860 0761

Framtíðarstarf við prentun, þarf 
ekki að vera lærður. Metnaður og 
útsjónarsemi. Reyklaus. Uppls. s 892-
4656 Kjartan.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

kopavogur.is

Tilkynning um  
uppgreiðslu skuldabréfa

Kópavogsbær  hefur  ákveðið að nýta sér heimild til upp- 
greiðslu skuldabréfaflokka sem eru á gjalddaga þann  
28. ágúst 2014.
 
Annars vegar er um að ræða skuldabréf sem auðkennd  
eru sem 2. flokkur B 1995, útgefin þann 10. ágúst 1995 og  
hins vegar skuldabréf með auðkennið 1. flokkur C 1995,  
útgefin þann 15. september 1995. Skuldabréfin verða  
greidd upp þann 28. ágúst 2014. 
 
Kópavogi 11. ágúst 2014 

VIÐSKIPTATÆKIFÆRI
Undirrituðum hefur verið falið að afla tilboða í hlutabréf fyrirtækis sem 
er í sérhæfðri kjötvinnslu og verslunarrekstri. Velta félagsins verður á 
bilinu 120 – 150 milljónir króna í ár en áhugi er á að færa út kvíarnar með 
áherslu á sælkeravöru. Til greina kemur sala á hluta eða öllum bréf-
unum. Nánari upplýsingar eru fáanlegar hjá undirrituðum gegn undirritun 
trúnaðaryfirlýsingar. 

Spekt ehf
Pétur Valdimarsson
s. 778 7788 – petur@spekt.is

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Pöntunarsími: 535 1300

Starfsmannaskápar breidd 25, 30 og 40 cm, 
einfaldir, tvöfaldir eða fjórfaldir

Geymsluskápar
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Starfsmannaskápar

Starfsmannaskápar

Silverstone PSG80 SKG92

Góð loftöndun í hverjum skáp

Lykill eða hengilás
Muna-
skápur

PSKG 1000

PSKG 1000
Mecalux munaskápur

H:200 B:100 D:50

H:200 B:100 D:50

til sölu

tilkynningar

tilkynningar

atvinna

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Hey, hef ég 
ekki séð þig 

áður?
Það held 

ég nú!

Er 
það?

Já, þú varst að 
reyna við mig hér 

fyrir þremur mán-
uðum og ég veitti þér 

líkamlega áverka.

Þú ert að 
grínast.

Jú, 
stemmir!

Takk fyrir 
síðast!

Jæja … 
kemurðu 

oft hingað?

Ekki án þess að 
taka taugagasið 

með!

Alveg eins og 
við gerðum í 
barnaskóla!

Hvað er með 
hárið þitt, 

pabbi?

Ég hef legið eitthvað 
illa á því.

Þú ættir kannski 
að vera með húfu.

Okei. … Eða 
jafnvel 
hjálm!

Ákveddu þig.

LÁRÉTT
2. fullnægja, 6. tónlistarmaður, 8. 
smáskilaboð, 9. árkvíslir, 11. tveir eins, 
12. yndi, 14. virki, 16. spil, 17. Kvk 
nafn, 18. lyftist, 20. þófi, 21. kofi.

LÓÐRÉTT
1. himna, 3. Í röð, 4. gleymska, 5. 
írafár, 7. sígild list, 10. umfram, 13. 
þvottur, 15. viðskipti, 16. tímabils, 19. 
gyltu.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. fróa, 6. kk, 8. sms, 9. ála, 
11. ii, 12. nautn, 14. skans, 16. ás, 17. 
una, 18. rís, 20. il, 21. skúr. 
LÓÐRÉTT: 1. skán, 3. rs, 4. óminnni, 
5. asi, 7. klassík, 10. auk, 13. tau, 15. 
sala, 16. árs, 19. sú.

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

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
„Til að komast hjá gagnrýni verður þú að gera ekkert, segja 
ekkert og vera ekkert.“

Elbert Hubbard.

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?



Landmark leiðir þig heim! þ g  – Þú hringir við seljum!g j

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

OFANLEITI - 103 RVK
- 4. herb. Íbúð á efstu hæð (4.hæð)
- 125.7 fm. íbúð 104.5 og bílskúr 21.2.
- Frábær staðsetning í eftirsóttu hverfi.
- Eignin er laus við kaupsamning  
- V. 38.9 millj

SKÓGARÁS 2 – 110 RVK
- Opið hús þriðjudaginn 12. ágúst frá 17.10 – 17.40
- Falleg 87,5 fm 3ja herb íbúð
- Opin íbúð með útsýni yfir Elliðaárdalinn.
- Stutt í leik- og grunnskóla.
- V. 25.5 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

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

- MÖGULEIKI ER Á ALLT AÐ 90% LÁNI VEGNA KAUPA - 

BÓKIÐ SKOÐUN  
HJÁ FASTEIGNASALA

- Bjartar og vel skipulagðar 114 fm 4ra herb. Íbúðir á glæsilegum
 útsýnisstað.
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar með innréttingum og gólfefnum.
- Sérinngangur og suður-svalir / suður-garður með íbúðum.
- Lausar til afhendingar

- Verð frá kr: 35.9.- millj.

- 

h b Íb ð l l

90% fjármögnun

AUSTURKÓR 15 - 33, KÓPAVOGI

LAUSAR

Ó

AÐEINS 
7 ÍBÚÐIR 
EFTIR

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
MAGNÚS EINARSSON
Lögg. fasteignasali. Sími 897 8266

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

AKRASEL 34 – 109 RVK

Opið hús mánudaginn 11. ágúst frá 18.00 – 18.30 
- Fallegt 360,7 fm einbýli á tveim hæðum. 
- Góður bílskúr.
- Stór 1300 fm lóð
- Aukaíbúð í kjallara
V. 64.9 millj.

JÖKLASEL 9 – 109 RVK

Opið hús þriðjudaginn 12. ágúst frá 18.00 – 18.30.
- Snyrtilegt 216,2 fm raðhús á 3 hæðum.
- Innbyggður bílskúr.
- Utanhúss framkvæmdum lokið.
- Stutt í leik- og grunnskóla.
V. 42.9 millj.

FURUGRUND 76 – 200 KÓP

Opið hús mánudaginn 11. ágúst frá 17.10 – 17.40
- Falleg 75,3 fm 3ja herb íbúð á 1. hæð.
- Mikið endurnýjað ytra byrði.
- Sameign mjög snyrtileg.
- Stutt í leik- og grunnskóla.
V. 24.9 millj.

EYJABAKKI 26 – 109 RVK

Opið hús mánudaginn 11. ágúst frá 18.45 – 19.15
- Snyrtileg 95,8 fm íbúð á jarðhæð.
- Afgirt lóð, möguleiki á hundahaldi.
- Eign velviðhaldið að utan.
- Leiguherb í sameign
V. 22.9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472
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SJÓNVARPSTILBOÐ
GLÆSILEG HÖNNUN
Vönduð Smart Viera sjónvörp 
frá Panasonic á frábæru tilboði. 
Tækin eru notendavæn, vel búin 
og með skínandi myndgæðum.

Myndgæði
Vandaður FullHD 100 riða skjár með háskerpu 
1920x1080 punkta upplausn. Vreal Smart 
myndvinnslubúnaður með háskerpu filter.
 

Þráðlaus nettenging
Tækið er með nýjustu snjall tækni þar sem allt er mjög einfalt 
og aðgengilegt í notkun. Aðgangur að fjölda forrita og eins 
er hægt að tengjast inn á samfélagsvefi eins og Facebook og 
Twitter. Tengjast má Skype ef bætt er við myndavél.

Tengibúnaður
Tækið býður upp á mikla tengimöguleika svo sem 2 HDMI tengi, Scart, 
USB, RCA, Ci+ kortarauf auk fleiri tengja. Einnig er hægt að tengjast 
sjónvarpinu á einfaldan hátt með spjaldtölvu eða snjallsíma til að sýna 
myndir eða spila tónlist yfir á sjónvarpið eða til að stýra tækinu.

129.990
VERÐ ÁÐUR 159.990

Panasonic TX42AS500Y

159.990
VERÐ ÁÐUR 189.990

Panasonic  TX50AS500Y

„Við spilum meðal annars tvo 
fiðlukonserta Vivaldis og nokkra 
kafla af Vatnamúsík Händels,“ 
segir Ágústa María Jónsdóttir 
fiðluleikari þegar hún er beðin að 
lýsa í nokkrum orðum tónleikum 
strengjasveitarinnar Spiccato í 
Dómkirkjunni í kvöld sem hefjast 
klukkan 20. „Svo spilar Hlíf Sigur-
jónsdóttir Gluck-melódíuna,“ held-
ur Ágústa María áfram og tekur 
fram að það séu líka einleikarar í 
Vivaldi. „Við skiptumst á að spila 
sóló á tónleikunum,“ segir hún og 
segir að fleira vinsælt og flott efni 
verði leikið frá barokktímabilinu. 

„Þetta verður hugljúft, mest rólegt 
en Vivaldi er líflegur líka,“ segir 
Ágústa María og telur tónleikana 
taka um klukkutíma.   -  gun

Þetta verður hugljúft 
Strengjasveitin Spiccato leikur sína eft irlætisbarokk-
tónlist í Dómkirkjunni í kvöld. 

SPICCATO  „Við skiptumst á að spila sóló á tónleikunum,“ segir Ágústa María sem 
hér er þriðja frá hægri.

TÓNLIST ★★★★ ★

Shumann-ljóð og íslensk sönglög
Ljóðatónleikar í Dómkirkjunni
MARÍA KONRÁÐSDÓTTIR, ÞORSTEINN FREYR SIGURÐSSON 
OG BJARNI FRÍMANN BJARNASON KOMU FRAM Á HÁ-
DEGISTÓNLEIKUM FIMMTUDAGINN 7. ÁGÚST.

Hádegistónleikar eru fastur liður í íslensku tónlist-
arlífi en eru engu að síður ekkert sérlega vinsælir. 
Ég hef farið á slatta af hádegistónleikum í gegnum 
tíðina og yfirleitt eru þeir fremur fámennir. Það er 
skrítið; oftast kostar lítið sem ekkert inn og dagskrá-
in er stutt og hnitmiðuð svo hún passi inn í venjulega 
hádegispásu. Af einhverjum ástæðum er sungið á 
megninu af hádegistónleikum og söngur dregur að 
fleiri áheyrendur en hljóðfæraleikur. En væntanlega 
lítur fólk svo á að líkamleg næring sé mikilvægari en 
sú andlega. Það vill frekar fá sér bita í hádeginu en 
hlusta á óperusöng. Ef til vill væri sniðugt að bjóða 
upp á samlokutónleika. 

Ég get þó ekki ímyndað mér tónleikagesti hest-
húsandi rækjusamloku í hinni virðulegu Dómkirkju 
en þar var ég staddur í hádeginu á fimmtudaginn. Á 
tónleikunum komu fram tveir ungir söngvarar, þau 
María Konráðsdóttir og Þorsteinn Freyr Sigurðsson, 
og píanóleikari var Bjarni Frímann Bjarnason. 

Tónleikarnir hófust á því að fólk var beðið um að 
klappa ekki á eftir hverju einasta lagi, heldur bara 
þegar annar söngvarinn hefði lokið við að syngja 
tiltekna röð laga og hinn söngvarinn tæki við. Að 
klappa á eftir hverju lagi tæki alltof mikinn tíma. Því 
miður tók þó eitthvert skipulagsleysi talsverðan tíma; 
söngvararnir og/eða píanóleikarinn virtust ekki vita 
hvaða lag væri næst á dagskránni fyrst framan af. Á 
endanum var röðin á lögunum allt önnur en tilgreint 
var í tónleikaskránni. 

Það var synd, því að öðru leyti voru tónleikarnir 
prýðisgóðir. María er frábær söngkona, það heyrði 
maður um leið og hún hóf upp raust sína. Nokkur lög 

eftir Schumann voru unaðslega falleg og tvö lög eftir 
Jón Ásgeirsson voru svo innilega túlkuð og vönduð 
að ég hef sjaldan heyrt annað eins. María hefur for-
kunnarfagra sópranrödd, bjarta og mjög jafna. Hún 
hefur líka næma tilfinningu fyrir inntaki hvers lags, 
sem hún fyrir bragðið miðlaði á sannfærandi hátt til 
áheyrenda.   

Þorsteinn er sömuleiðis flottur tenór eins og kom 
stöðugt betur í ljós eftir því sem á leið tónleikana. 
Röddin var í fyrstu eilítið lokuð en svo opnaðist hún 
og var orðin ótrúlega mögnuð áður en yfir lauk. Hið 
vandasama lag Sigfúsar Einarssonar, Gígjan, var 
stórbrotið og tignarlegt í meðförum hans, með gríðar-
lega áhrifamikilli undiröldu og glæsilegum hápunkti. 

Bjarni Frímann var með allt sitt á hreinu við 
píanóið. Leikur hans var mjúkur og íhugull, fullur 
af innsæi og skáldskap. Ég hlakka til að heyra meira 
með þessu efnilega listafólki.  Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Nokkurt skipulagsleysi einkenndi 
dag skrána fyrst framan af en magnaður söngur og 
píanóleikur bættu það upp og vel það.   

Stórbrotinn söngur 
í Dómkirkjunni

DÓMKIRKJAN 
 „Ég get þó ekki 
ímyndað mér 
tónleika gesti 
hesthúsandi 
rækjusamloku í 
hinni virðulegu 
Dómkirkju,“ segir 
gagnrýnandi.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Strengjasveitina Spiccato skipa 
þau Ágústa María Jónsdóttir, 
Dóra Björgvinsdóttir, Hlíf Sigur-
jónsdóttir, Maria Weiss, Martin 
Frewer, Sigurlaug Eðvaldsdóttir, 
Sarah Buckley, Sesselja Halldórs-
dóttir, Arnþór Jónsson, Lovísa 
Fjeldsted og Páll Hannesson.

Liðsmenn Spiccato



AKTU 50
KÍLÓMETRA
Í ROSA STUÐI

NÝR MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

Búnaður í Outlander PHEV: 18” álfelgur, aðgerðastýri, upplýsingaskjár í mælaborði með bakkmyndavél, USB tengi og handfrjáls símabúnaður, hraðastillir 
með fjarlægðarskynjara, árekstravörn, akreinavari, tvískipt tölvustýrð miðstöð, upphituð framsæti, upphituð framrúða, AM/FM útvarp, CD/MP3 spilari, 
rafdrifnir og upphitaðir útispeglar með stefnuljósum, vindskeið að aftan með LED lýsingu, þokuljós að framan með beygjuljósum, regnskynjari á rúðuþurrkum, 
sjö öryggispúðar, skyggt gler í hliðar- og afturrúðu, svartir langbogar á þaki, þvottasprautur á aðalljósum, dagljósabúnaður.

35
VIÐ FÖGNUM

ÁRUM MEÐ
ÍSLENDINGUM

FYRIR HUGSANDI FÓLK

Mitsubishi Outlander 
Intense Bensín

5.290.000 kr.

Mitsubishi Outlander 
PHEV (Plug-in Hybrid)

6.690.000 kr.

Mitsubishi Outlander PHEV er fyrsti fullvaxni rafknúni fjórhjóladrifsbíllinn sem knúinn er íslenskri orku og
bensíni; þitt er valið. Hann er tvíorkubíll og þú kemst allt að 52 km á hleðslunni áður en bensínvélin tekur við. 
Ef þú vilt vernda umhverfið, hvíla veskið eða fá þér öruggan fjórhjóladrifinn fjölskyldubíl er Outlander málið.
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NEYTENDUR ATHUGIÐ

INNKÖLLUN Á UPPBLÁSNUM 
HEITUM POTTUM

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

Húsasmiðjan biður þá viðskiptavini sem keypt hafa uppblásna heita potta af gerðinni 

Mspa – Oriental Recreational Products (ORPC) B-110, B-091 og B-132 að skila pottinum 

í næstu verslun Húsasmiðjunnar við fyrsta tækifæri.

Á grundvelli ábendingar sem Neytendastofu 

barst erlendis frá um alvarlega hættu af notkun 

þessara potta er brýnt að innkalla þá tafarlaust. 

Sölutímabil var frá júní 2012 til dagsins í dag. 

Pottunum má skila í öllum verslunum 

Húsasmiðjunnar og fá endurgreitt gegn 

framvísun nótu.

Húsasmiðjan biðst velvirðingar á óþægindum sem 

þetta kann að valda, en öryggi er ávallt númer eitt hjá 

Húsasmiðjunni.

Nánari upplýsingar má finna 

á www.husa.is eða síma 525-3240.

MIKILVÆGT MÁLEFNI  Borgarstjóri Reykjavíkur, Dagur B. Eggertsson, lét sig að 
sjálfsögðu ekki vanta í gleðigönguna.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LITRÍKT OG LÍFLEGT:  Gangan var hin 
glæsilegasta í ár.

RJÓMABLÍÐA 
 Veðrið lék við 

gesti gleði-
göng unnar 

og því engin 
ástæða til 

annars en að 
brosa.

LÆTUR SIG ALDREI VANTA:  Um þrjátíu vagnar voru í göngunni í ár. Páll Óskar lét 
sig að sjálfsögðu ekki vanta og var vagninn hans hinn glæsilegasti.

HVATN INGAR-
ORÐ  Fjölmargir 
höfðu útbúið 
flott skilti í 
tilefni Hinsegin 
daganna.

ALLTAF FLOTTIR:  Knattspyrnufélagið Styrmir er skipað samkynhneigðum leik-
mönnum eingöngu.

FÁNINN GÓÐI 
 Þeir eru ófáir 

regnboga lituðu 
fánarnir á Hin-

segin dögum.

LÍFIÐ
11. ágúst 2014  MÁNUDAGUR

Fjölbreytileikanum fagnað
Um 90.000 manns tóku þátt í hinni árlegu gleðigöngu Hinsegin daganna sem fram fór í miðbæ Reykjavíkur á laugardag. Um þrjátíu 
vagnar voru í skrúðgöngunni að þessu sinni en þetta var í sextánda sinn sem Hinsegin dagar voru haldnir hátíðlegir. Að göngu lokinni 
var boðið upp á tónlistar- og skemmtidagskrá við Arnarhól þar sem landsþekkt tónlistarfólk steig á svið.
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Seagate  Expansion 1TB
Vandaður USB 3.0. 
Stílhrein og flott hönnun.

cer AspireAc e E1-470
Meðfærileg hvít Acer skólatölva með IntelM g hvít Acer va með Int

örgjörva á u MAX vei3 á geggjuð erði.  Intel
D 4000 skjákort og 500 GB harður diskur.HD ákort og 5 rður disku

iba Satellite C50D-A-133Tosh ite C50D-A
 fartölva sem hentar vel fyrir 15,6” sem henta alla
bundna tölvuvinnslu.  AMD Duhefðb lvuvinnslu ual
örgjörvi og HD8210 skjástýrinCore og HD8210 ng.

1TB flakkari
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Ofurfyrirsætan Kate Moss þén-
aði 5 milljónir punda, eða tæpan 
milljarð, á síðasta ári en hin 
fertuga Moss gerði góða samn-
inga við fatakeðjurnar Topshop 
og Matchless, ásamt snyrtivöru-
framleiðandanum Rimmel.
Heimildarmaður sagði við breska 
dagblaðið The Sun að að tekjur 
hinnar fertugu ofurfyrirsætu 
aukist bara með árunum og að 
fyrirtæki vilji borga háar fjár-
hæðir fyrir að fá hana í auglýs-
ingaherferðir sínar. Kate Moss er 
tekjuhæsta ofurmódel Bretlands 
en hún hefur starfað í fyrirsætu-
bransanum frá árinu 1988.

Tekjuhæsta 
ofurmódelið

VELLAUÐUG  Það væsir ekki um 
tekjuhæstu ofurfyrirsætu Bretlands.

Spunahópurinn Haraldurinn frumsýnir sína 
fyrstu íslensku spunasýningu á Menningar-
nótt þann 23. ágúst næstkomandi. 

Stöllurnar og leiklistarnemarnir Þuríður 
Blær Jóhannsdóttir og Vala Kristín Eiríks-
dóttir taka þátt í uppfærslunni. 

„Dóra Jóhannsdóttir leikkona býr í New 
York þar sem hún rambaði inn á námskeið hjá 
leikhúsi sem heitir Upright Citizens Brigade 
(UCB) og kennir svokallaðan langspuna eða 
„long-form improv“. Henni fannst þetta svo 
ótrúlega skemmtilegt og var viss um að það 
væri pláss fyrir þessa týpu af leikhúsi hérna 
heima, þannig að hún byrjaði að halda nám-
skeið á Íslandi þegar hún gat og nú hafa um 
það bil 150 manns farið á námskeiðin hjá 
henni,“ segir Vala. 

Spunaaðferðin sem um ræðir hefur verið 

grundvöllur fyrir fjölmargt hæfileikafólk 
úti í heimi sem allir þekkja líkt og Tinu Fey, 
Steve Carrell og Amy Poehler. „Svona leikhús 
hefur aldrei verið gert áður á Íslandi og það 
er sjúklega spennandi að sjá hvernig Íslend-
ingar taka í þetta,“ segir Blær. 

Frumsýningin á Menningarnótt verður í 
Kassanum við Þjóðleikhúsið á milli 18.00 og 
22.00 og aðgangur verður ókeypis. „Þetta 
verður eitthvað rosalegt,“ segir Blær. 

Engin ákveðin hlutverk eru í spunahópnum 
fyrir utan að Dóra er kennarinn og leiðbeinir 
nemendunum. 

„Svo hjálpumst við líka öll að við að gera 
þetta að möguleika með því að redda húsnæði, 
skipuleggja æfingar og þess háttar. Mjög flat-
ur strúktúr og allir vinir,“ útskýrir Blær. 

„Enda ekki annað hægt í Haraldinum því að 

við vitum aldrei hvaða sögu við erum að fara 
að segja eða hvaða persónur verða til. Við 
þurfum á öllum hópnum að halda því að við 
byggjum söguna saman,“ bætir Vala við. 

„Og það er það sem er svo fallegt við spun-
ann. Þetta snýst um að hlusta, taka áhættur, 
vera í núinu, styðja aðra og vera jákvæður. 
Það er mjög mannbætandi heimspeki á bak 
við þetta.“  nanna@frettabladid.is / olof@frettabladid.is    

Mannbætandi heim-
speki í spunalistinni
Fyrsta íslenska spunaleiksýningin verður fl utt í Kassanum á Menningarnótt. Hópurinn 
byggir söguna saman og því þarf hver að hlusta á annan og vera jákvæður.

SKAPA PERSÓNUR 
 Þátttakendur í Har-
aldinum eru úr öllum 
áttum. Þeir skapa 
söguna og persón-
urnar í sameiningu. 
 

Forvarnasplatter
Fyrir rúmlega ári sat ég einn heima hjá 

mér að gera ekki neitt þegar ég tók þá 
ákvörðun að nú væri komið að því. Ég hafði 
slegið þessu á frest þar sem ég taldi mig 
ekki nægilega andlega undirbúinn. En nú 
skyldi ég reyna að finna ljósmynd af ein-
hverjum sem hefði lent undir valtara.

GOOGLE var vinur minn og innan 
nokkurra mínútna var ég kominn inn 
á vafasama vefsíðu sem virtist geta 
svalað forvitni minni. Ég fann myndir 
af manni sem hafði að vísu bara lent 
með annan handlegginn undir valtara 

en myndirnar voru eins og við var að 
búast. Handleggurinn var flatur, 

eiginlega meira eins og væng-
ur, og svo lak eitthvert sull 

meðfram hliðunum. Því-
líkur hryllingur! Þetta 
var miklu fyndnara í 
teiknimyndunum.

EN ég hætti ekki þarna. 
Næstu tvær klukku-
stundirnar horfði ég 
á eina óhuggulegustu 
myndbandasyrpu sem 

nokkur hefur horft á. Ég ætla að hlífa 
ykkur við smáatriðunum svo þið missið nú 
ekki morgunmatarlystina en flest mynd-
böndin enduðu á því að einhver varð að 
klessu.

ÞAÐ má færa rök fyrir því að þessi áhugi 
minn á sundurtættum mannslíkömum sé 
ástæða til þess að leita sér hjálpar fagfólks. 
Ég lít þó eilítið öðrum augum á þetta. Þetta 
eru forvarnir.

Á hverjum degi hugsa ég um eitthvað af 
myndböndunum. Ég keyri hægar og mér 
dettur ekki í hug að labba fram hjá still-
önsum. Ég er dauðhræddur við skotvopn 
og ég lít að minnsta kosti þrisvar til beggja 
hliða þegar ég geng yfir götu. Ég er hættur 
að treysta umhverfinu því að það er hrein-
lega stórhættulegt. Sá eini sem heldur mér 
á lífi er ég sjálfur. Daglegt líf mitt er orðið 
eins og síðasta borðið í erfiðum tölvuleik. 
Hlutir detta og þjóta, velta og springa. Og 
mannslíkaminn er svo viðkvæmur. Það má 
svo lítið út af bera og þá er maður orðinn 
að klessu. Dauðri klessu. Game over.

EKKI ég.
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

LUCY 6, 8, 10:35(P)

SNOWPIERCER 8

NIKULÁS LITLI 3:50

HERCULES 8, 10:10

AÐ TEMJA DREKAN SINN 2D 5

22 JUMP STREET 5

THE PURGE: ANARCHY 10:10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

LUCY LÚXUS
GUARDIAN. . . GALAXY 3D
GUARDIAN. . . GALAXY 3DLÚXUS
SEX TAPE
DAWN . . . PLANET OF THE APES 3D
AÐ TEMJA DREKANN 2 ÍSL. TAL2D
VONARSTRÆTI 

KL..  3.10 - 5.40 - 8 - 10.10
KL. 10.40
KL. 3.10 -  5 - 8 - 10.40  
KL. 5 - 8  
KL.  8 - 10.10  
KL. 8 - 10.45  
KL. 3.30 - 5.45 
KL. 5.20

LUCY
NIKULÁS Í FRÍI
SEX TAPE
DAWN . . . PLANET OF THE APES 3D
22 JUMP STREET
VONARSTRÆTI ENSKUR TEXTI
VONARSTRÆTI 

KL. 5.50 - 8 -10.10
KL. 5.45 - 8
KL. 5.40 - 8 - 10.10  
KL. 10.15
KL. 10.40 
KL. 5.20
KL. 8

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

SPARBÍÓ

MOVIEPILOT.COM

HITFIX WASHINGTON POST NEW YORK DAILY NEWS

MONTY PYTHON LIVE (mostly) 7 - 12 ÁGÚST: 20.00
 SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

 Þetta snýst um að hlusta, taka 
áhættur, vera í núinu, styðja aðra 

og vera jákvæður. Það er mjög 
mannbætandi heimspeki á bak við 

þetta.
 Vala Kristín Eiríksdóttir spunaleikkona. 
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ÚTSALA
25-60%
afsláttur

Mörkin: 0-1 Steven Lennon (33.), 1-1 Jonathan 
Glenn (44.).

ÍBV (4-3-3):  Abel Dhaira 6 - Jökull I. Elísabetarson 
6, *Brynjar Gauti Guðjónsson 7, Matt Garner 6, 
Jón Ingason 6 - Andri Ólafsson 6, Gunnar Þor-
steinsson 7, Ian David Jeffs 7 - Víðir Þorvarðarson 
5, Jonathan Glenn 6, Þórarinn Ingi Valdimarsson 6 
(85., Bjarni Gunnarsson -).

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 6 - Jón Ragnar 
Jónsson 5 (74., Ingimundur Níels Óskarsson -), 
Pétur Viðarsson 5, Sean Michael Reynolds 6, 
Jonathan Hendrickx 6 - Hólmar Örn Rúnarsson 
6, Emil Pálsson 5 (63., Sam Hewson 6), Steven 
Lennon 7 - Ólafur Páll Snorrason 7, Atli Viðar 
Björnsson 5, Atli Guðnason 6. 

Skot (á mark): 10-13 (3-6) Horn: 2-5

Varin skot: Abel 3 - Róbert Örn 2

1-1
Hásteinsvöllur 
Áhorf: 403

 Garðar Ö. 
Hinriksson(7)

Mörkin: 1-0 Albert Brynjar Ingason (27.), 1-1 Pape 
Mamadou Faye (60.).

FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 
6 - Stefán Ragnar Guðlaugsson 5, Agnar Bragi 
Magnússon 7, Ásgeir Eyþórsson 6, Tómas Þor-
steinsson 6 - Oddur Ingi Guðmunsson 7, Finnur 
Ólafsson 6 (57. Ragnar Bragi Sveinsson 6), Andrés 
Már Jóhannsson 5 (31. Daði Ólafsson 6) - Ásgeir 
Örn Arnþórsson 6, Kjartan Ágúst Breiðdal 5 (81. 
Gunnar Örn Jónsson -), Albert Brynjar Ingason 7.

VÍKINGUR (4-3-3): *Ingvar Þór Kale 7 - 
Kjartan Dige Baldursson 5, Igor Taskovic 6, Alan 
Lowing 6, Ívar Örn Jónsson 6 - Kristinn Jóhannes 
Magnússon 6, Arnþór Ingi Kristinsson 5 (73. 
Henry Monaghan -), Aron Elís Þrándarson 5 - Dofri 
Snorrason 3 (53. Michael Maynard Abnett 6), Pape 
Mamadou Faye 6, Ventseslav Ivanov 3 (79. Viktor 
Jónsson -).

Skot (á mark): 10-11 (5-5) Horn: 4-3
Varin skot: Bjarni Þórður 4 - Ingvar 3

1-1
Fylkisvöllur 
Áhorf: 1.197

 Dagfinn 
Forná (7)
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BOJAN KRKIĆ
Fór frá 
Barcelona
➜ Gekk til 
liðs við Stoke
JEFFERSON 
MONTERO
Fór frá Morelia
➜ Gekk til liðs við 
Swansea
SIEM DE JONG
Fór frá Ajax
➜ Gekk til liðs við 
Newcastle

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON gekk 
fyrr í sumar til liðs við Swansea 
City á ný eftir tveggja ára dvöl hjá 
Tottenham. Gylfi lék sem láns-
maður með Swansea seinni hluta 
tímabilsins 2011-12 og skoraði þá 
sjö mörk í átján deildarleikjum. 
Stuðningsmenn Swansea binda 
miklar vonir við Gylfa sem ætti að 
fá fleiri tækifæri inni á miðjunni hjá 
velska liðinu, en hjá Tottenham þar 
sem hann var oft notaður á vinstri 
kantinum. Gylfi er útsjónarsamur, 
með frábærar spyrnur og getur bæði 
skorað og skapað mörk.

Fréttablaðið mun á næstu dögum birta spá sína 
fyrir ensku úrvalsdeildina í fótbolta og nú er komið að 
liðum sem láta sig dreyma um Evrópusæti.

Það var allt í kaldakoli hjá Newcastle eftir áramót 
á síðasta tímabili, en liðið tapaði sjö af síðustu átta 
deildarleikjum sínum. Alan Pardew situr í heitu sæti og 
hann gæti fengið sparkið byrji Newcastle illa. Swansea 
endaði í 12. sæti í fyrra eftir erfiða leiktíð. Garry Monk 
er tekinn við Swansea til frambúðar og hann hefur 
styrkt sóknarleikinn með því að fá Gylfa Þór Sigurðs-
son, Jefferson Montero og Bafétimbi Gomis til velska 
liðsins. Mark Hughes gerði góða hluti með Stoke í 
fyrra og hann mun halda áfram að þróa leik liðsins. 
Stoke gæti gert atlögu að Evrópusæti, en til þess þarf 
liðið að ná í fleiri stig á útivelli en á síðustu leiktíð.

Þrjú lið sem láta sig dreyma um Evrópusæti

ENSKA 
ÚRVALS-
DEILDIN 
HEFST 
EFTIR 
5 DAGA

SPÁ FRÉTTABLAÐSINS

Englandsmeistari ???
2.  ??? 3.  ??? 
4.  ??? 5.  ??? 
6.  Á morgun 7.  Á morgun 
8. Stoke 9.  Swansea 
10. Newcastle 11.Southampton
12.  Aston Villa 13.  C. Palace
14.  Sunderland 15.  West Ham
16.  Hull 17.  QPR 
Þessi lið falla 
18.  WBA 19.  Leicester
20.  Burnley

Stjörnuleikmaðurinn

Finna má meira 
um ensku úrvals-
deildina á Vísi

visir.is

NÝJU ANDLITIN

GOLF „Það er bara alveg geggjuð 
stemning í hópnum núna,“ sagði 
sigurrreif Guðrún Brá Björgvins-
dóttir, kylfingur úr GK, við Frétta-
blaðið eftir sigur Keiliskvenna í 
1. deild sveitakeppninnar í golfi 
á Hlíðavelli í gær. GK vann GR í 
úrslitum með 3.5 vinningum gegn 
1.5.

„Við vissum að úrslitaleikurinn 
yrði erfiður. Þetta var jafnt, en við 
vorum yfir í byrjun og náðum að 
halda út,“ sagði Guðrún Brá sem 
spilaði síðasta leikinn í tvímenn-
ingi á móti hinni þrautreyndu 
Ragnhildi Sigurðardóttur.

„Við vorum síðastar og stað-
an okkur í hag, en ég vildi vera 
örugg með sigur ef eitthvað skyldi 
klikka. Maður reyndi að fylgjast 
með hvað var að gerast í honum 
leikjunum. Við skildum jafnar, en 
sigurinn var okkar sem skiptir 
mestu máli. Sigur er það eina sem 
skiptir máli,“ sagði Guðrún Brá.

Gott að hefna ófaranna
GK lék til úrslita gegn GKG í 
sveitakeppninni í fyrra og héldu 
Keiliskonur sig hafa unnið þegar 
Þórdís Geirsdóttir vann Særósu 
Óskarsdóttur í bráðabana. Þórdís 
gerðist aftur á móti sek um að 
spyrja samherja sinn ráða sem er 
bannað og því tapaði GK holunni 
og einvíginu.

„Já, algjörlega. Það var gott að 
vinna eftir að tapa þessu í fyrra. 
Við mættum í þetta mót til að 
vinna það,“ sagði Guðrún Brá, en 
Keiliskonur voru áminntar af GSÍ 
fyrir íþróttamannslega framkomu. 
Það er nú að baki og titilinn kom-
inn til GK. Til að fullkomna hefnd-
ina vann GK 5-0 sigur á GKG í 
undanúrslitum í ár.

„Keilir er bara besti klúbbur-
inn,“ sagði Guðrún Brá þegar hún 
var spurð út í sigur karlasveitar-
innar. „Við vorum með virkilega 
sterk lið bæði í karla- og kvenna-
flokki þannig við áttum góðan séns 
á að vinna.“

Axel og Gísli ósigrandi
Strákarnir í GK unnu GKG, 3-2, í 
spennandi úrslitaviðureign. GKG-
menn unnu fjórmenninginn en 
GK vann svo þrjár af fjórum við-
ureignum í tvímenningi. Birgir 
Leifur Hafþórsson var sá eini hjá 
GKG sem vann leik í tvímenningi.

„Þetta var alveg ótrúlega gaman 
frá degi eitt. Við vorum með ungan 
og skemmtilegan hóp og það gekk 
vel hjá öllum,“ sagði Axel Bóasson 
úr GK við Fréttablaðið eftir sig-
urinn í gær, en 1. deild karla var 
spiluð á Hólmsvelli í Leiru þar sem 
aðstæðru voru nokkuð erfiðar.

„Það var mikill vindur, sér-
staklega á þriðja hring sem gerði 

mönnum erfitt fyrir en völlurinn 
var fullkominn. „Röffið“ var flott 
og flatirnar frábærar.“

Axel og ungstirnið Gísli Svein-
bergsson gerðu sér lítið fyrir og 
unnu alla fimm leiki sína á Leir-
unni. „Það er mjög sterkt að vera 
ósigraður í sveitakeppninni,“ sagði 
Axel glaður í bragði, en hann hefur 

mjög gaman að sveitakeppninni.
„Það er mikil alvara í þessu, 

en samt svo ógeðslega gaman. 
Þarna ertu að spila allt öðruvísi 
golf og það með klúbbfélögum 
þínum. Þetta er ekki algengnt 
held ég og ég er ánægður að þetta 
er á Íslandi,“ sagði Axel Bóasson. 
 tomas@365.is

„Keilir er bara langbestur“
Karla- og kvennasveitir Golfk lúbbsins Keilis unnu 1. deild í sveitakeppninni. Annað árið í röð hjá körlunum 
en uppreisn æru hjá konunum eft ir ófarir í fyrra. Axel Bóasson og Gísli Sveinbergsson unnu alla leiki sína.

5-0  Axel Bóasson og Gísli Sveinbergsson 
unnu alla sína leiki.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SÆTT  Guðrún Brá og GK-konur hefndu 
ófaranna í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÖRFUBOLTI Íslenska karlalands-
liðið í körfubolta vann frábæran 
þrettán stiga sigur á Bretlandi, 
83-70, í fyrsta leik liðsins í undan-
keppni EM 2015 í Laugardalshöll-
inni í gærkvöldi.

Íslenska liðið byrjaði frábærlega 
og komst í 20-4, en Bretarnir söx-
uðu jafnt og þétt á forskotið og var 
staðan jöfn í hálfleik, 44-44.

Þegar Bretarnir komust svo sjö 
stigum yfir í byrjun fjórða leik-
hluta skiptu íslensku strákarnir 
um gír og voru nokkrum mínútum 
síðar komnir með sjö stiga forystu 
sjálfir. Hún varð mest 19 stig.

Það voru margir búnir að 
afskrifa íslenska liðið eftir að ljóst 
var að Jón Arnór Stefánsson yrði 
ekki með, en íslenska liðið fékk 
framlag úr öllum áttum og barátt-

an var til fyrirmyndar í leiknum.
Haukur Helgi Pálsson var gjör-

samlega magnaður í vörn og sókn; 
skoraði 24 stig, tók níu fráköst og 
gaf fjórar stoðsendingar. 

Þá var KR-ingurinn Martin Her-
mannsson óstöðvandi í seinni hálf-
leik en þessi 19 ára piltur skoraði 
22 stig. Fyrirliðinn Hlynur Bær-
ingsson var svo eins og stríðsmað-
ur, en hann skilaði tröllatvennu 
með 14 stigum og 15 fráköstum.

Ísland er nú í dauðafæri að 
komast á EM 2015, en annar sigur 
á Bretum ytra fer langt með að 
tryggja farseðilinn í lokakeppni 
í fyrsta sinn. Bosnía er þó næsti 
mótherji en þar verður við ramm-
an reip að draga. 

Ítarlega umfjöllun um leikinn og 
viðtöl má lesa á Vísi. -  tom

Frábær sigur á Bretum
Íslenska karlalandsliðið í körfubolta í góðri stöðu.

FYRIRLIÐINN  Hlynur Bæringsson skilaði tröllatvennu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

Stöð 2 kl. 20.20
Suits
Fjórða þáttaröðin um hinn eitur-
snjalla Mike Ross, sem áður fyrr 
hafði lifi brauð sitt af því að taka 
margvísleg próf fyrir fólk 
gegn greiðslu. Lögfræðing-
urinn harðsvíraði Harvey 
Specter kemur auga á 
kosti kauða og útvegar 
honum vinnu á lög-
fræðistofunni. 

08.00 PGA Championship 2014 12.00 PGA Tour 
2014  12.55 PGA Tour 2014  15.35 Inside 
The PGA Tour 2014  16.00 LPGA Tour 2014  
18.00 Golfing World 2014  18.50 2014 Players 
Championship Official 19.45 PGA Championship 
2014 23.45 Golfing World 2014  

20.00 Hrafnaþing Norðurlandsleiðangur 2013
20.30 Hrafnaþing Norðurlandsleiðangur 2013
21.00 Fæðuóþol Margt að varast 3:4 21.30 Á 
ferð og flugi Ferðaþjónustuaðilar ekki samstíga

07.00 Arsenal - Man. City  
14.40 Ipswich - Fulham  
16.20 Liverpool - Dortmund
18.00 Enska úrvalsdeildin - upphitun
18.55 Arsenal - Man. City  Útsending 
frá leik Arsenal og Manchester City um 
Samfélagsskjöldinn 2014.
20.40 Football League Show 2014/15
21.15 Guinness International 
Champ ions Cup 2014  Útsending frá 
leik Roma og Real Madrid á Guinnes Int-
ernational knattspyrnumótinu.
22.55 Guinness International 
Champ ions Cup 2014  
00.35 Enska úrvalsdeildin - upphitun  

12.10 Judy Moody and the Not 
Bummer Summer  
13.45 Mary and Martha  
15.20 The Vow
17.05 Judy Moody and the Not 
Bummer Summer
18.40 Mary and Martha  
20.15 The Vow
22.00 Sleeping with The Enemy
23.35 Nine Miles Down  
01.00 The Eagle  
02.50 Sleeping with The Enemy  

17.45 Strákarnir  
18.10 Frasier  (8:24)
18.35 Friends  (24:24)
18.55 Seinfeld  (13:22) 
19.20 Modern Family  (11:24) 
19.45 Two and a Half Men  (6:23) 
20.05 Sjálfstætt fólk  Viðmælandi Jóns 
Ársæls þessa vikuna er Páll Óskar Hjálm-
týsson tónlistarmaður.
20.30 Grillað með Jóa Fel  (2:6)
21.00 Breaking Bad  (2:8) 
21.45 Sisters  (12:22) 
22.30 The Newsroom  (5:9) 
23.25 Boardwalk Empire  (9:12) 
00.15 Rita  (3:8) 
01.00 Lærkevej  (9:12) 
01.45 Sjálfstætt fólk  
02.10 Grillað með Jóa Fel  (2:6) 
02.40 Breaking Bad  (2:8) 
03.25 Sisters  (12:22) 
04.15 The Newsroom  (5:9) 
05.10 Boardwalk Empire  (9:12)
06.00 Tónlistarmyndbönd

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
(3:25)
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.40 The Good Wife (1:22)
17.25 Dr. Phil
18.05 Hotel Hell (2:6)
18.50 Top Gear USA (12:16)
19.40 The Office (18:24)
20.00 Rules of Engagement (20:26) 
 Bandarísk gamanþáttaröð um skrautleg-
an vinahóp. Líf Jeff og Audrey á eftir að 
breytast til muna þegar þau komast að 
því að Brenda á von á barni.
20.25 Kirstie (5:12)  Hinn 26 ára gamli 
Arlo Barth bankar uppá hjá líffræðilegri 
móður sinni sem hann hefur aldrei hitt 
eftir að hún gaf hann til ættleiðingar 
strax eftir fæðingu. Foreldrar hans eru 
fallin frá og nú er hann kominn til að ná 
tengslum við konuna sem fæddi hann. 
20.50 Men at Work (5:10)  Þræl-
skemmtilegir gamanþættir sem fjalla 
um hóp vina sem allir vinna saman á 
tímariti í New York borg. Þeir lenda í 
ýmiskonar ævintýrum sem aðallega snú-
ast um að ná sambandi við hitt kynið. 
Milo ákveður að hætta með Molly en 
hann vill ekki að sambandsslitunum 
fylgi leiðindi. 
21.15 Rookie Blue (11:13)   
22.00 Betrayal (9:13)
22.45 The Tonight Show
23.30 Inside Men (4:4)
00.20 Agents of S.H.I.E.L.D. (17:22)
01.05 Rookie Blue (11:13)
01.50 Ironside (9:9)
02.35 Betrayal (9:13)
03.20 The Tonight Show
04.05 Pepsi MAX tónlist

07.00 Arsenal - Man. City
08.45 Pæjumótið í Eyjum
16.15 Moto GP - Bandaríkin
17.15 Arsenal - Man. City
19.00 Borgunarmörkin 2014
19.45 Stjarnan - Þór  BEINT
22.00 Pepsímörkin 2014  
23.15 Stjarnan - Þór
01.05 Pepsímörkin 2014

06.25 Fréttir  
07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.00 Malcolm in the Middle  (14:22) 
08.25 2 Broke Girls  (11:24) 
08.45 Mom  (1:22) 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors  (34:175) 
10.10 School Pride  (6:7) 
10.50 The Crazy Ones  (8:22) 
11.15 Kolla  
11.45 Falcon Crest  (28:28) 
12.35 Nágrannar  
13.00 Cold Feet  (4:8) 
13.50 American Idol  (14:39) 
15.10 ET Weekend  (47:52) 
15.55 Ofurhetjusérsveitin
16.20 The Big Bang Theory  (20:24) 
16.45 How I Met Your Mother   
17.10 Bold and the Beautiful  
17.32 Nágrannar 
17.57 The Simpsons
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður  
19.15 Mindy Project  (10:24) 
19.35 The Goldbergs  (13:23)
20.00 Kjarnakonur
20.20 Suits  (2:16) 
21.05 The Leftovers  (7:10) 
21.50 Crisis  (10:13) 
22.35 Looking  (6:8)
23.00 Anger Management  (18:22) 
23.25 White Collar  (9:16)
00.10 Orange is the New Black  (9:14) 
01.10 Burn Notice  (9:18) 
01.55 Carriers  Hrollvekjandi
03.20 Universal Soldier:Day of Rec-
koning
05.10 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Brunabílarnir  07.22 Ljóti andarunginn  07.44 
Gulla og grænjaxlarnir 07.56 Rasmus Klumpur 08.00 
Ævintýri Tinna 08.25 Latibær 08.47 Hvellur keppnis-
bíll 09.00 Könnuðurinn Dóra 09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 09.45 Doddi litli 09.55 Sumardalsmyllan 
 10.00 Áfram Diego, áfram! 10.24 Svampur Sveins 
10.45 Elías 10.55 UKI 11.00 Brunabílarnir 11.22 
Ljóti andarunginn 11.44 Gulla og grænjaxlarnir 11.56 
Rasmus Klumpur 12.00 Ævintýri Tinna 12.25 Latibær 
12.47 Hvellur keppnisbíll 13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.45 Doddi litli 
13.55 Sumardalsmyllan 14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveins 14.45 Elías 14.55 UKI 15.00 
Brunabílarnir 15.22 Ljóti andarunginn 15.44 Gulla og 
grænjaxlarnir 15.56 Rasmus Klumpur 16.00 Ævintýri 
Tinna 16.25 Latibær 16.47 Hvellur keppnisbíll 17.00 
Könnuðurinn Dóra 17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
17.45 Doddi litli 17.55 Sumardalsmyllan 18.00 Áfram 
Diego, áfram! 18.24 Svampur Sveins 18.45 Elías 18.55 
UKI 19.00 Skoppa og Skrítla í bíó 20.00 Sögur fyrir 
svefninn

16.50 Total Wipeout UK  (3:12) 
17.50 How To Live With Your Par-
ents for the Rest of your Life  (3:13) 
18.10 One Born Every Minute  (3:12) 
19.00 The Amazing Race  (6:12) 
19.45 Bleep My Dad Says  (17:18) 
20.05 Time of Our Lives  (12:13) 
20.50 The Glades  (8:10) 
21.30 The Vampire Diaries  (5:23) 
22.10 Pretty Little Liars  (24:25) 
22.50 Nikita  (3:6) 
23.30 Terminator. The Sarah Connor 
Chronicles  (10:22) 
00.15 The Amazing Race  (6:12) 
01.00 Bleep My Dad Says  (17:18) 
01.20 Time of Our Lives  (12:13) 
02.05 The Glades  (8:10) 
02.45 The Vampire Diaries  (5:23) 
03.30 Tónlistarmyndbönd 

16.35 Herstöðvarlíf (23:23)
17.25 Babar og vinir hans (6:15)
17.45 Engilbert ræður (71:78)
17.53 Grettir (39:46)
18.07 Skúli skelfir (6:26)
18.20 Táknmálsfréttir
18.25 Lesbíur (2:4) (Homolesbians) 
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Himalaya - leiðin til himins 
(Himalaya, a Path to the Sky)  Frönsk 
heimildarmynd um 8 ára dreng sem elst 
upp sem munkur í klaustri í Himalaya-
fjöllum. Bænahald og heimspeki ein-
kenna hans daglega líf en þó glittir í  
barnslega gleðina inná milli.
20.45 Berlínarsaga (4:6) (Weissensee 
Saga II)  
21.40 Íslenskar stuttmyndir (Naglinn) 
 Leikin stuttmynd eftir Benedikt Erlings-
son.  Róbert er mikilvægur maður sem 
ber mikla ábyrgð. e.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools Holland 
(7:10) (Later with Jools Holland)  Gest-
ir að þessu sinni eru Soundgarden, Trey 
Songz, Bat For Lashes og Bhi Bhiman.
23.25 Brúin (6:10) (Broen II) 
00.25 Fréttir
00.35 Dagskrárlok

DAGSKRÁ
11. ágúst 2014  MÁNUDAGUR

Í KVÖLD

Kjarnakonur
STÖÐ 2 KL. 20  Vandaðir íslenskir 
þættir í umsjá Kolbrúnar Björnsdóttur. 
Hér ræðir Kolla við konur sem stýra ís-
lenskum fyrirtækjum og kynnist þeim í 
gegnum líf og störf.

Stjarnan - Þór
STÖÐ 2 SPORT KL. 19.45 Stöð 2 Sport 
sýnir beint frá leik Stjörnunnar og Þórs í 
Pepsi-deild karla í knattspyrnu. Þórsarar 
þurfa nauðsynlega á stigum að halda en 
þeir eru á botni deildarinnar. 

The Vampire Diaries
STÖÐ 2 GULL KL. 21.30 Fjórða þátta-
röðin um unglingsstúlku sem fellur fyrir 
strák sem er í raun vampíra og hefur lif-
að í meira en 160 ár. Hann reynir að lifa 
í sátt og samlyndi við venjulegt fólk en 
bróðir hans er ekki alveg eins friðsæll.

Bylgjan kl. 10
Maskínan
Siggi Hlö er Maskínan á 
Bylgjunni en hann fylgir 
hlustendum alla virka 
daga á milli kl. 10 
og 13. Skemmti-
leg tónlist, 
óþarfa fróð-
leikur og fj ör 
alla vikuna.
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„Ég blanda mér sjálf drykk úr einu 
grænu epli, 1-2 sellerístöngum, sker 
niður engifer og set í blandara. 
Svo kreisti ég örlítið lime og set 
nýpressaðan ávaxtasafa og vatn út 
í. Þessi kemur mér alveg í gang á 
daginn.“
Maria del Carmen Jimenez Pacifico fyrirsæta.

UPPÁHALDSDRYKKURINN

„Ég sé mjög eftir því núna að hafa 
gefið öll spjöldin mín á sínum 
tíma,“ segir leikaraneminn Aron 
Már Ólafsson, en Aron leitar nú 
dauðaleit að gömlu góðu Pokémon-
spilunum. 

Hann segir að hægt sé að fá háar 
upphæðir fyrir réttu spilin, þá sér-
staklega ef viðkomandi á réttu 
útgáfuna af Charizard í glansi. 
„Ég var að passa strák á dögun-
um og hann átti fullt af Pokémon. 
Ég fór að skoða möppuna hans og 

sá að hann átti fyrstu útgáfuna 
af Char izard. Ég fór svo að skoða 
hvað væri hægt að fá fyrir spilið 
og sá bæði á eBay og Amazon að 
það væri hægt að fá 2.000-2.500 
dollara fyrir spilið, sem er gjör-
samlega fáránlegt.“ Pokémon-
æðið gekk yfir heimsbyggðina 
fyrir tæpum tveimur áratugum 
og eflaust fá mannsbörn á Íslandi 
sem ekki muna eftir spilunum. 

„Ég átti alveg 4-5 troðfullar 
möppur af spilum. Nú langar mig 

mjög mikið að smala 
saman öllum Chariz-
ördum landsins og 
athuga hvort það fást 
einhverjar upphæðir 
fyrir þetta. Annars er 
bara hægt að nota þá 
sem flott veggfóður,“ 
segir Aron eldhress.  -  ka

Leitar að Charizard í glansi
Aron Már Ólafsson leitar nú að ákveðinni glansútgáfu af Pokémon-spilinu Char-
izard. Hægt er að fá háar upphæðir fyrir spilið, sé það í góðu ásigkomulagi.

SAKNAR SPILANNA  Aron 
átti sjálfur 4-5 möppur 
troðfullar af Pokémon-
spilum á sínum tíma en 
gaf svo möppurnar.

VERÐMÆTUR DREKI  Eigir 
þú fyrstu útgáfuna af Char-
izard í glansi ertu í góðum 

málum.

„Við vildum bara hjálpa íslensku tónlistarsenunni að 
koma sér á framfæri á heimsvísu,“ segir Chris Sea 
en hann er blaðamaður á ROK Music, nýju nettíma-
riti sem sérhæfir sig í að kynna íslenskt tónlistar-
fólk fyrir heiminum. 

Ritstjóri tímaritsins Benjamin Mark Stacey lærði 
grafíska hönnun við Listaháskóla Íslands og sést 
það greinilega á stílhreinni hönnun síðunnar. „Við 
erum að færast í átt að meiri podcast-pælingu,“ 
segir Benjamin. „Við viljum koma tónlistarmönnum 
saman og taka upp samræður þeirra um íslensku 
tónlistarsenuna og kynna þá í leiðinni,“ segir rit-
stjórinn en nýja podcastið ber nafnið Tónmatur og 
hefur þegar eitt slíkt verið sett á síðuna rokmusic.
com. 

„Hugmyndin að síðunni kom þegar erlendir blaða-
menn voru að taka viðtal við mig í kringum Airwa-
ves. Þá var undantekningarlaust spurt af hverju 
íslenska tónlistarsenan er svo virk,“ segir Benjam-
in. „Hugmyndin að tímaritinu er að reyna að fanga 
hvirfilvind íslenskrar tónlistar í rauntíma og segja 
heiminum frá því sem er að gerast hérna.“   
 baldvin@365.is

Fanga hvirfi lvind íslenskrar tónlistar
Benjamin Mark Stacey og Chris Sea opnuðu á dögunum nettímaritið ROK 
Music sem sérhæfi r sig í að kynna íslensku tónlistarsenuna fyrir heiminum.

GÓMSÆTUR TÓNMATUR  Félagarnir vilja koma íslenskum 
tónlistarmönnum saman að spjalla um senuna.

„Mig langaði að kafa dýpra inn í 
þennan heim en mörg vandamál 
í dag þurfa nýjar lausnir,“ segir 
Anna Gyða Sigurgísladóttir, sem 
undanfarið ár hefur unnið að 
gerð heimildarmyndar um sam-
félagslega frumkvöðlastarfsemi 
eða „social entrepreneurship“. 
Hugtakið er flókið í skilgreiningu 
og hafa fræðimenn víða um heim 
deilt um hvernig beri að útskýra 
það. 

Grunnhugmyndin er þó sú að 
samfélagið eigi að hagnast á ein-
hvern jákvæðan hátt af frum-
kvöðlastarfseminni. Anna Gyða 
ákvað upp á eigin spýtur að 
kynna sér hugtakið. „Ég byrjaði 
að rannsaka þetta sjálf og skoða 

fyrir um tveimur árum. Ég fékk 
síðan styrki til þess að fara á fullt 
með verkefnið. Ég er ekkert lærð 
í kvikmyndagerð en hafði alltaf 
stefnt að því að gera heimildar-
myndir einhvern tímann í lífinu. 
Það að ég þurfti að kenna mér allt 
sjálf var eitt það skemmtilegasta 
við þetta allt saman og það er líka 
eitthvað sem frumkvöðlastarf-
semi er, að henda sér svolítið út í 
djúpu laugina og byggja eitthvað 
algjörlega upp frá rótum.“ 

Myndina tók Anna Gyða upp 
frá júlí til október í fyrra en hún 
ferðaðist víða um heim til þess 
að dýpka skilning sinn á hugtak-
inu. „Ég tók viðtöl við alls konar 
fræðimenn í Brussel, Stokkhólmi, 

Boston og New York, ásamt því 
að taka tvö Skype-viðtöl í Kanada 
annars vegar og Perú hins vegar. 
Ég fékk meira að segja að spjalla 
við mann sem fyrstur kom með 
þetta hugtak árið 1981, Bill Dray-
ton. Það var mjög áhugavert.“

Nú er myndin komin langt á 
veg og skilgreining hugtaksins 
að taka á sig góða og skýra mynd. 
„Markmiðið er svo að setja upp 
síðu þar sem myndin verður 
aðgengileg öllum. Þetta er ekki 
gert í neinu gróðaskyni. Þetta er 
algjört ástríðuverkefni enda hef 
ég óbilandi trú og áhuga á sam-
félagslegri frumkvöðlastarf-
semi.“  
 kristjana@frettabladid.is

Gerði heimildarmynd 
um óskilgreint hugtak
Anna Gyða Sigurgísladóttir kynntist hugtakinu samfélagsleg frumkvöðlastarf-
semi fyrir tveimur árum. Áhugi hennar á hugtakinu varð að heimildarmynd.

FYRSTA HEIMILDARMYNDIN  Anna Gyða segist ekki hafa lært neina kvikmyndagerð en að sig hafi lengi langað til þess að gera 
heimildarmynd.    FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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Fæst í mörgum

stærðum.

Lingen er fáanlegur 
í 3 litum, gráu, rauðu og 
bláu slitsterku áklæði.

Lingen svefnsófi
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Kr. 93.675
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kr. 124.900

Góð svampdýna
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Líkamsárás á Frakkastíg: Maðurinn 

ekki í lífshættu
2 Bryan Adams segir ótrúlegt að Ísland 

eigi svona demant
3 Myndir: Frábær stemning á Fiski-

deginum mikla
4 Gylfi  og Emil spiluðu | Helstu úrslit 

gærdagsins
5 Húsfyllir á Bryan Adams

Vinkonurnar giftu sig 
sömu helgi
Stórvinkonurnar Eva María Jónsdóttir 
fjölmiðlakona og Oddný Sturludóttir, 
fyrrverandi borgarfulltrúi, deila nú 
brúðkaupshelgi en þær gengu báðar 
í það heilaga síðastliðna helgi. Eva 
María gekk að eiga Sig urpál Scheving 
hjarta lækn i á föstudeginum en Oddný 
Sigurjón Jónsson á laugardeginum. 
Veisla Evu Maríu var haldin í veislusal 
Nauthóls en Oddný hélt sína á Kaffi 
Reykjavík þar sem tekið var á móti 
hinum nýgiftu hjónum með kórsöng.
 -  nej

Landsliðið í leiklist á 
Suðureyri
Einleikjahátíðin Act alone fór fram 
í mikilli stemningu á Suðureyri um 
helgina. Er það mál manna að hátíðin 
hafi aldrei verið betri en allir helstu 
leikarar landsins létu sjá sig. Þar má 
nefna stórleikarann Ingvar E. Sigurðs-
son sem dýfði tánum í sundlaug 
Bolungarvíkur á milli þess sem hann 
lék í kvikmynd á svæðinu. Auk hans 
nutu einleikjanna Egill Ólafsson og 
kona hans, Tinna Gunnlaugsdóttir, 
Arnar Jónsson og Þórhildur Þorleifs-
dóttir, Víkingur Kristjánsson, Pálmi 
Gestsson og Vilhelm Anton Jónsson 
eða Villi naglbítur.  -  nej
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Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.
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AFSLÁTTUR!
ÚTSALA 

E I L S U R Ú MH

FARYN
Queen Size rúm (153x203 cm)FULLT VERÐ 282.083 kr.
ÚTSÖLUVERÐ

183.360 kr.
= 35% AFSLÁTTUR!

CACIOS
King Size (193x203 cm)

FULLT VERÐ 305.466 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
152.732 kr.

= 50% AFSLÁTTUR!

CELESTIAL DIAMOND
King Size rúm (193x203 cm)

FULLT VERÐ 331.233 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

99.370 kr.
= 70% AFSLÁTTUR!

SILVIA
HÆGINDASTÓLL

FULLT VERÐ 43.700 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
34.960 kr.

ÓTRÚLEGT
TILBOÐ!

50 til 70% AFSLÁTTUR 
AF SÝNINGAR- 

OG SKIPTIRÚMUM

RÝMUM TIL FYRIR
NÝJUM VÖRUM!

30-70%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

70%

35%

50%

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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