
HEILBRIGÐISMÁL Dæmi eru um 
að fórnarlömb kynferðisofbeldis 
sem leita til neyðarmóttöku í Foss-
vogi séu beðin um að koma aftur 
síðar og klára rannsókn því eng-
inn læknir er til staðar á deildinni.

Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir því að lögreglan á Selfossi 
hafi keyrt fórnarlamb nauðgunar 
á neyðarmóttöku til rannsóknar en 
vegna læknaskorts hafi verið farið 
með fórnarlambið aftur til baka. 
Ekki hafi þótt tækt að bíða svo 
klukkustundum skipti eftir lækni 
á neyðarmóttöku. Réttarrannsókn 
var í kjölfarið gerð á Heilbrigðis-
stofnun Suðurlands. 

Gunnhildur Pétursdóttir, sem 

sinnir réttargæslu fyrir fórnar-
lömb kynferðisofbeldis, segir að í 
undantekningartilfellum geti skap-
ast alvarlegar aðstæður. „Þetta er 
alls ekki nógu gott. Ótrúlegt en 
satt þá hefur þetta reddast og það 
er ekki mjög algengt að þessi staða 
komi upp.“ 

Hún segir að æskilegra væri að 
læknir væri til staðar allan sólar-
hringinn til að taka á móti fórnar-
lömbum. „Í fyrsta lagi getur verið 
að sýni fari forgörðum ef þau eru 
ekki tekin strax. Þetta getur líka 
haft þannig áhrif að fórnarlömb-
in hætta við og veigra sér við að 
koma aftur til að klára rannsókn. 
Ég var með skjólstæðing sem fór á 

neyðarmóttöku um morguninn og 
var beðinn um að koma aftur síðar. 
Hún var orðin örþreytt. Þetta er 
rosalegt álag á brotaþola.“

Eyrún Jónsdóttir, hjúkrunar-
fræðingur og verkefnastjóri 
neyðarmóttöku, segir að ástæð-
una megi rekja til þess að deildin 
sé einungis með lækna á bakvakt. 
„Þeir starfa ekki innan spítalans 
heldur á sínum stofum úti í bæ. 
Þeir eru með fullbókaða dagskrá 
hjá sér alla daga því það er ekki 
vitað hvenær svona mál koma inn.“ 
Hún segir að oftast leiti fórnar-
lömb til neyðarmóttöku um helgar 
eða á nóttunni. 

„Það eru alltaf undantekning-

ar og það er alltaf dapurt. Það er 
erfitt fyrir þolendur en það vita 
allir sem koma að þessu, eins og 
lögreglan, hvernig þetta er,“ segir 
Eyrún. snaeros@frettabladid.is
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PLAST Í NÝJAN BÚNINGVefsíðuna boredpanda.com er vert að skoða. Þar er að finna 

alls kyns skringilegheit og ýmiss konar lista. Meðal annars 
lista yfir 23 leiðir til að endurnýta plastflöskur; búa til úr 

þeim ljósakrónur, blómavasa og pennastatív svo dæmi séu 
nefnd.

MEÐ FLEKKÓTTÁ PRJÓN
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FASTEIGNIR.IS
18. ÁGÚST 2014

33. TBL.

Tólf íbúðir eru í tveimur sex íbúða 
húsum. Þær verða af hentar á 
haustmánuðum fullbúnar án gólf-
efna, nema flísar verða á baðher-
bergis- og þvottahúsgólfum. Um 
er að ræða mjög vel skipulagðar 
3 herbergja íbúðir í kringum 112 
fm og 4 herbergja íbúðir sem eru 
rúmlega 140 fm. Allar íbúðirnar 
eru með tveimur baðherbergjum 
og geymslu auk þvottaherberg-
is innan íbúðar þannig að þetta 
minnir meira á góða sérhæð en 
hefðbundið fjölbýlishú Hjó

Glæsilegt útsýni
Valhöll fasteignasala og Þórunn Pálsdóttir sölufulltrúi s: 773-6000 kynna: Austurkór 100 og 102 í Kópavogi. Nýjar glæsilegar íbúðir með stórbrotnu útsýni.
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Vantar 
eignir á skrá 
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� STÓR 3JA herb 130 3fm + bíl kýli
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Opið hús miðvikudaginn 20. ágúst kl. 17:00-18:00 
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  Það eru 
alltaf undan-
tekningar og 
það er alltaf 

dapurt. Það er 
erfitt fyrir 
þolendur. 

Eyrún Jónsdóttir, 
verkefnastjóri neyðarmóttöku

SKOÐUN Sigmundur Guð-
bjarnason skrifar um með-
ferð við Alzheimer. 15

MENNING Melodia skoraði 
hátt í Bela Bartók-keppn-
inni í Ungverjalandi. 20

LÍFIÐ Jóhann Schram 
Reed gerir það gott 
Bandaríkjunum. 30

SPORT Bikarsaga KR-inga 
varð enn glæsilegri í Laug-
ardalnum um helgina. 24

Opið allan 
sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

Sími 512 4900  landmark.is

#GOTT
iMATI

NN

Matarmyndaleikur
Gott í matinn

Bolungarvík 11°  NA 3
Akureyri 11°  NNV 4
Egilsstaðir 11°  NV 4
Kirkjubæjarkl. 14°  NA 3
Reykjavík 13°  NV 3

Hlýnar    Í dag verður að mestu hægur 
vindur en kaldi allra syðst. Skýjað með 
köflum í fyrstu V-til og skýjað NA-lands 
með lítils háttar vætu á stöku stað.   4

LÍFSBARÁTTAN  Æðarkolla gerði atlögu að kríuunga í Kollafi rði á dögunum og reyndi að drekkja honum. „Hún var alveg snar,“ 
segir Elma Rún Benediktsdóttir sem náði atvikinu á mynd. Atvik sem þetta eru fátíð. MYND/ NELMA RÚN BENEDIKTSDÓTTIR

Fórnarlömbum nauðgana 
vísað frá vegna læknaskorts
Læknar á neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis vinna einungis á bakvöktum. Sama kerfi hefur verið 
við lýði á deildinni frá stofnun árið 1993. Fórnarlömb hafa þurft að koma aftur síðar til að klára rannsókn. 

VIÐSKIPTI 
Rúmlega 
764 tonn 
voru flutt 
út af áfengi 
á fyrstu sex 
mánuðum 
ársins sem er 
ríflega tvöfalt 
meira en á 
fyrri helming 
ársins 2012. 
Verðmæti 
útflutningsins 
jókst úr 74 milljónum króna í 161 
milljón miðað við árið 2012.

Óli Rúnar Jónsson, útflutnings-
stjóri Ölgerðarinnar, segir eftir-
spurn eftir íslenskum bjór vera 
vaxandi. Fyrirtækið hafi áður 
nánast eingöngu selt brennivín til 
Færeyja en að nýir markaðir séu 
nú að opnast. hg/sjá síðu 6

Íslenskur bjór nýtur vinsælda:

Tvöfalt meira 
áfengi flutt út

NÁTTÚRUHAMFARIR Vegna skjálfta-
virkni í Bárðarbungu síðustu sólar-
hringa hefur Landsvirkjun aukið 
vöktun með innrennsli í miðlun-
arlón á miðhálendinu. Gos undir 
Vatnajökli getur leitt til flóða í ám 
sem renna frá honum. Landsvirkj-
un telur ekki líklegt að gos norðan 
eða austan við Bárðarbungu geti 
skapað hamfaraflóð á vatnasviði 
fyrirtækisins.  

Lón, stíflur og virkjanir 
Landsvirkjunar á Þjórsár- og 
Tungnaársvæðinu geta mögulega 
dregið úr neikvæðum áhrifum 
flóðs á því svæði ef af verður.
Almannavarnir á Húsavík ákváðu, 
í gær, að loka vegum norðan 
Vatnajökuls af ótta við eldgos í 
Bárðarbungu. 

 „Við teljum okkur hafa ágæta 
yfirsýn yfir hversu margir eru í 
skálum á svæðinu en teljum nauð-
synlegt að takmarka umferð inn á 
svæðið næstu daga,“ segir Svavar  
Pálsson, sýslumaður á Húsavík.

Á annað þúsund skjálftar höfðu 
mælst í og við Bárðarbungu frá því 
um miðnætti aðfaranótt laugardags 
og þangað til blaðið fór í prentun. 
Skjálftarnir voru flestir litlir, sá 
stærsti var upp á 3,5. 

Vísindamenn flugu upp á jökul-
inn í gær og settu upp fleiri jarð-
skjálftamæla, fylgst er með svæð-
inu í gegnum vefmyndavél og náið 
er fylgst með rennsli í Jökulsá á 
Fjöllum. 

Guðjón Arngrímsson, upplýs-
ingafulltrúi Icelandair, segist ekki 

vita til þess að erlend flugfélög hafi 
spurt um yfirvofandi hættu á eld-
gosi í Vatnajökli.   

Hann segir vísindasamfélagið 
fylgjast grannt með stöðu mála.   
 - jme / sjá síðu 4

Vísindamenn fylgjast náið með jarðhræringum í Bárðarbungu í Vatnajökli:

Landsvirkjun eykur vöktun 
  Okkar 

menn eru í 
sambandi við 
vísindasamfé-

lagið og 
fylgjast grannt 

með stöðu 
mála. 

Guðjón Arngrímsson, 
upplýsingafulltrúi Icelandair.

Vantraust á ráðherra
Píratar hyggjast leggja fram van-
trauststillögu gegn innanríkisráðherra 
í haust. Fulltrúar allra flokka segja 
þingflokka eiga eftir að taka afstöðu 
til málsins. 2
Nýtt skip Fólk hópaðist á Mið-
bakka til þess að skoða Lagarfoss 
við komuna til landsins í gær. 2
Í kappi við tímann  Fornleifaupp-
gröftur á Gufuskálum hefur staðið 
yfir undanfarin fimm ár og fer fram 
í kappi við tímann. 8
Vilja yngri nemendur  MR vill fá 
samþykki menntamálaráðherra fyrir 
því að taka inn nemendur úr níunda 
bekk grunnskólans. 10 
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BANDARÍKIN, AP Lögregla beitti 
táragasi og reyksprengjum á hóp 
mótmælenda og handtók sjö í 
Ferguson í Missouri í gærmorg-
un en aðfaranótt sunnudags var 
fyrsta nóttin sem útgöngubann 
gilti í bænum. Einn maður var 
skotinn í átökunum og er hann í 
lífshættu.

Mikil reiði ríkir í Ferguson eftir 
að lögreglumaður skaut táninginn  
Michael Brown til bana fyrir ríf-
lega viku en Brown er svartur á 

hörund. Mótmæli, óeirðir og grip-
deildir úr verslunum hafa verið 
daglegt brauð í Ferguson síðan 
þá. Svartir íbúar svæðisins segjast 
hafa fengið sig fullsadda af fram-
komu lögreglu í þeirra garð. 

Jay Nixon, ríkisstjóri í Miss ouri, 
lýsti yfir útgöngubanninu sem 
tók gildi á miðnætti á laugardag. 
Nixon sagði í gær að ekki væri 
hægt að sætta sig við rán þrátt 
fyrir að stór hluti mótmælenda 
hegðaði sér friðsamlega. Nixon 

sagði einnig að andlát Browns yrði 
rannsakað ítarlega.

Útgöngubannið hefur verið 
gagnrýnt og sagt að það gæti 
aukið spennuna í bænum sem sé 
nóg fyrir.

Á föstudag sögðu lögregluyfir-
völd að lögreglumaðurinn Darren 
Wilson hefði skotið Brown til bana 
en hann var óvopnaður. Mótmæl-
endur eru ósáttir við að lögregla 
sagði ekki strax frá nafni lögreglu-
mannsins.  - ih

Sjö voru handteknir og einn er í lífshættu eftir að lögregla framfylgdi útgöngubanni í Ferguson: 

Útgöngubann talið geta gert illt verra

TEKIST Á  Lögregla beitti táragasi gegn 
mannfjöldanum. FRÉTTBLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Þingflokkur Pírata 
hyggst leggja fram vantrausts-
tillögu gegn Hönnu Birnu Krist-
jánsdóttur sem innanríkisráð-
herra þegar Alþingi kemur saman 
í haust. Þingmenn allra flokka sem 
rætt var við í gær segja þingflokka 
sína eiga eftir að funda til að taka 
afstöðu til vantrauststillögunnar. 

Sigrún Magnúsdóttir, þing-
flokksformaður Framsóknar-
flokksins, telur of mikið gert úr 
málinu. „Það er ekki mikið að í 
íslensku samfélagi ef þetta heldur 
okkur uppteknum í fjóra mánuði. 
Það er algjör steypa að þetta sé 
fyrsta frétt viku eftir viku.“ Sig-
rún segist virða ákvörðun Hönnu 
Birnu um að óska eftir því að stíga 
til hliðar sem ráðherra dómsmála. 

Sigrún tekur þó undir að alvar-
legt sé að búið sé að ákæra aðstoð-
armann Hönnu Birnu. „Auðvitað 
ber sérhver yfirmaður ábyrgð á 
sínum undirmönnum. Enda er búið 
að víkja Gísla Frey úr sæti og hún 
ætlar ekki að koma nálægt dóms-
málum, en mér finnst blóðhunda-
rnir vilja meira blóð,“ segir hún. 
Afstaða þingflokks Framsóknar-
flokksins til vantrauststillögunn-
ar mun skýrast betur eftir að þing-
flokkurinn fundar á þriðjudag að 
sögn Sigrúnar.

Þingflokkur Sjálfstæðisflokks-
ins mun einnig funda á þriðjudag-
inn og þá mun vantrauststilaga 
Pírata gegn Hönnu Birnu verða 
rædd, segir Ragnheiður Ríkharðs-
dóttir, þingflokksformaður Sjálf-
stæðisflokksins. Að öðru leyti vill 
Ragnheiður ekki tjá sig um málið. 

Bjarni Benediktsson, formað-
ur Sjálfstæðisflokksins, sagði í 
útvarpsþættinum Sprengisandi á 

Bylgjunni í gær að Hanna Birna 
hefði „brugðist samstundis við 
með ábyrgum hætti“ með því að 
óska eftir því að hætta sem ráð-
herra dómsmála. „Það er ekk-
ert fram komið í þessu máli sem 
dregur fram einhvern ásetning af 
ráðherrans hálfu eða vitneskju um 
þetta lekamál,“ sagði Bjarni. 

Aðspurður hvort Hanna Birna 
nyti enn trausts sagði Bjarni: 
„Ráðherra sem situr í ríkisstjórn-
inni nýtur trausts.“ Bjarni bætti 
við að hann og Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson forsætisráðherra 
ættu eftir að ræða saman áður en 
þeir tækju afstöðu til óskar Hönnu 
Birnu um að segja sig frá dóms-
málum.

„Mér finnst Hanna Birna ekki 
hafa náð að gert hreint fyrir 

sínum dyrum og það er enn stórum 
spurningum ósvarað,“ segir Guð-
mundur Steingrímsson, formaður 
Bjartrar framtíðar. Katrín Jakobs-
dóttir, formaður Vinstri grænna, 
segir: „Það hefði verið hyggilegast 
fyrir Hönnu Birnu að stíga til hlið-
ar fyrr í þessu ferli.“  
 ingvar@frettabladid.is

Þingflokkar munu 
funda um vantraust
Píratar hyggjast leggja fram vantrauststillögu gegn Hönnu Birnu þegar þing kemur 
saman í haust. Fulltrúar allra flokka segja þingflokka eiga eftir að funda og taka 
afstöðu til málsins. Bjarni Benediktsson segir Hönnu Birnu hafa brugðist rétt við.

VILL VÍKJA  Formenn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins segjast eiga eftir 
að taka afstöðu til óskar Hönnu Birnu um að víkja sem ráðherra dómsmála. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

  Mér 
finnst blóð-

hundarnir 
vilja meira 

blóð. 
Sigrún Magnúsdóttir, 
þingflokksformaður 

Framsóknarflokksins

SAMGÖNGUR Fjöldi fólks mætti til að skoða flutningaskipið Lagarfoss í 
Reykjavíkurhöfn í gær. Fólki var hleypt inn í hollum en skipið kom til 
hafnar í gær eftir rúmlega mánaðarsiglingu frá Kína. „Fólk var mjög 
ánægt með skipið,“ segir Ólafur William Hand, upplýsingafulltrúi 
Eimskips. „Þetta er alveg sérstakt fyrirbrigði að Íslendingum finnist 
alltaf gaman að skoða ný skip,“ segir hann. 

Lagarfoss mun leysa flutningaskipið Selfoss af hólmi og sinna fersk-
fiskflutningum milli Vestmannaeyja, Immingham á Bretlandseyjum 
og Þýskalands. - ih

Lagarfoss kom til hafnar eftir mánaðarsiglingu frá Kína:

Fjöldi kom til að skoða Lagarfoss

SKOÐA SKIPIÐ  Um fimm hundruð manns mættu niður á Reykjavíkurhöfn til að 
skoða Lagarfoss síðdegis í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Krista, klikkuðu kleinurnar 
nokkuð?
„Neinei, kleinurnar klikkuðu 
klárlega ekki og voru alveg klikkaðs-
lega góðar.“
Krista Hall bauð ásamt vinkonum sínum upp 
á íslenskar kleinur í nýstárlegum og skemmti-
legum búningi á Vitatorgi um helgina.  

LÍBERÍA, AP Fjöldi íbúa í stærsta 
fátækrahverfi Monróvíu, höfuð-
borgar Líberíu, réðst inn í heilsu-
gæslustöð á laugardagskvöld þar 
sem fjöldi einstaklinga sem grun-
aðir eru um að vera smitaðir af 
ebólu hafa verið í einangrun. 

Yfirvöld í Líberíu óttast nú 
frekari útbreiðslu ebólu eftir að 
íbúarnir höfðu á brott með sér 
blóðug lök og dýnur auk þess sem 
fjöldi sjúklinga flúði af vettvangi. 
Íbúarnir eru reiðir út í yfirvöld 
vegna þess að þau fluttu sjúk-
linga úr öðrum borgarhlutum 
Monróvíu á heilsugæslustöðina. -ih

Stálu blóðugum rúmfatnaði:

Óttast frekari 
útbreiðslu ebólu

SAMGÖNGUR Sautján erlend flugfélög buðu upp á 
áætlunarferðir frá Keflavík í júlímánuði en þau voru 
aðeins níu á sama tímabili árið 2011. Júlí er jafnan 
annasamasti mánuður ársins á flugvellinum. 

Þrátt fyrir þessa aukningu erlendra flugfélaga 
hefur Icelandair náð að halda sinni stöðu, en félagið 
flutti um 355 þúsund farþega í síðasta mánuði, eða 64 
prósent allra farþega í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Í 
sama mánuði árið 2011 var hlutdeild félagsins 62 pró-
sent. Þetta kemur fram á túristi.is.

Þó svo að engar opinberar tölur séu til um hvernig 
hópurinn skiptist niður á flugfélögin hefur Icelandair 
birt mánaðarlega tölur um hversu margir ferðast með 
félaginu.

Vefsíðan Túristi segir að WOW air birti sjaldan 
sínar tölur og því hafi ekki verið hægt að sjá hvernig 
hlutdeild erlendu félaganna í farþegafjöldanum hafi 
breyst yfir hásumarið.

Forsvarsmenn WOW air hafi þó sagt að í júlí síð-
astliðnum hefðu um 73 þúsund farþegar flogið með 
félaginu og það væri nýtt met. Tölur fyrir júlí í 
fyrra  hafa þó ekki verið gefnar upp hjá félaginu. 

Þegar Iceland Express setti sitt farþegamet í júlí 

2011 voru 24 prósent farþega í Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar á vegum fyrirtækisins. Í síðasta mánuði voru 
hins vegar rúmlega 13 prósent farþeganna í Keflavík 
á leið í eða úr vélum WOW air.  - glp 

Sautján erlend flugfélög buðu upp á áætlunarferðir til Íslands í júlímánuði: 

Icelandair heldur stöðu sinni

MIKIÐ ANNRÍKI  Sautján erlend flugfélög buðu upp á áætl-
unarflug frá Keflavík í síðasta mánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Áhyggjufullur 
faðir hringdi í lögreglu eftir mið-
nætti á laugardagskvöld vegna 
þess að dóttir hans hafði farið í 
strætó við Hlemm en sofnað í 
vagninum. 

Í dagbók lögreglunnar á höf-
uðborgarsvæðinu kemur fram 
að vagnstjórinn virðist ekki 
hafa tekið eftir stúlkunni því 
að þegar hún vaknaði klukkan 
rúmlega eitt var hún læst inni í 
vagninum.Stúlkunni varð ekki 
alvarlega meint af strætóferð-
inni eftir því sem næst verður 
komist. - ih

Lögregla aðstoðaði stúlku:

Vaknaði læst 
inni í strætó

SPURNING DAGSINS

Við skutlum Júlíu heim

Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík   |   Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Birtingur treystir okkur fyrir 
öruggri dreifingu á Júlíu
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NÁTTÚRA  Veðurstofa Íslands telur líkur á 
gosi í Bárðarbungu í Vatnajökli, eða þar í 
grennd, á næstunni. 

Veðurstofan hefur aukið vöktun á svæð-
inu.  Flogið var með jarðskjálftamæla upp á 
jökul í gær sem sendir Veðurstofunni gögn 
í rauntíma og grannt er fylgst með vatns-
rennsli í Jökulsá á Fjöllum, við Upptypp-
inga.

Auk þess er fylgst með svæðinu í gegnum 
vefmyndavél.   

GPS-mælingar á jöklinum sýndu rúm-
málsbreytingar í gær.  

 „Við teljum að kvika sé að brjóta sér leið 
upp í jarðskorpuna,“ segir Kristín Jónsdótt-
ir, fagstjóri jarðskjálftavár Veðurstofunnar.

Flestir skjálftarnir í jöklinum í gær 
mældust í tveimur þyrpingum, norðan og 
austan við Bárðarbungu, og Kristín segir 
það benda til þess kvika sé að brjóta sér leið 
upp á tveimur stöðum. 

Afleiðingar goss á þessum slóðum fara 
eftir því hvar gosið verður.

„Ef gýs þar sem jökullinn er þykkastur, í 
öskjunni sjálfri, þar sem þykkt jökulsins er 
um 800 metrar gæti orðið mikið öskugos og 
mikið vatn myndi leysast úr læðingi,“ segir 
Kristín og útskýrir að þegar goskvika kemst 
í snertingu við vatn, tætist hún í sundur og 
verði að ösku. 

Kristín segir að gjósi þar sem þykkt jök-
ulsins er um hundrað metrar yrðu afleiðing-
ar allt aðrar  og minni.

„Það gæti líka gosið utan við jökulinn á 
Dyngjuhálsi. Ef gysi þar værum við að horfa 
upp á gos svipað því sem var  á Fimmvörðu-
hálsi eða í Kröflu,“ segir Kristín og bætir 
við að ef gysi utan jökulsins yrði það nokk-
uð hefðbundið gos á sprungu, hraun myndi 
renna frá henni en það yrði ekki öskugos 
eins og gerist þegar gýs undir jökli.  

Ef að gýs undir jökli, getur skapast mikil 
flóðahætta. Matthew J. Roberts, verkefn-
isstjóri vatnaváreftirlits á Veðurstofunni, 
segir eins og Kristín að flóðahættan taki 
mið af því hvar myndi gjósa. Hann segir 
líklegast að flóð kæmi í Jökulsá á Fjöllum, 
það væri líklegra en að flóð kæmu í árnar 
að Fjallabaki.  

Matthew segir að frá því að gos hæfist 
og þangað til flóð kæmi í árnar myndu líða 
nokkrir klukkutímar. Hversu langur tími 
myndi líða færi eftir því hvar gosið kæmi 
upp.  

Aðgerðarstjórn Almannavarna á Húsa-
vík var að störfum í gær. Þar var ákveð-
ið að loka Gæsavatnaleið, Dyngjufjallaleið 
og vegaslóðum sem liggja að Herðubreið-
arlindum. 

„Við teljum okkur hafa ágæta yfirsýn 
yfir hversu margir eru í skálum á svæðinu 
en teljum nauðsynlegt að takmarka umferð 
inn á svæðið næstu daga,“ segir Svavar  
Pálsson sýslumaður  á Húsavík.

Ef ná þarf sambandi við ferðamenn hafa 

Almannavarnir nokkrar leiðir til þess. Ein 
þeirra  er að senda SMS skilaboð á alla þá  
sem eru innan skilgreinds hættusvæðis. 

Þá fá ferðamenn sem leita á upplýsinga-
miðstöðvar fyrir ferðamenn um land allt 
upplýsingar um að hættuástand geti verið 
í aðsigi.

 Á vef Veðurstofunnar hefur eldstöðin 
á Bárðarbungu verið gulmerkt. Það þýðir 
að eldstöðin sýni merki um óvenjumikinn 
óróa og aukna virkni. Ef eldstöðin er merkt 

með appelsínugulu er talið að búast megi 
við eldgosi. 

Eins og menn muna fór flug víða um heim 
úr skorðum þegar gaus í Eyjafjallajökli. 

Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi 
Icelandair, segir að hann viti ekki til þess að 
erlend flugfélög hafi spurt um yfirvofandi 
hættu á eldgosi í Vatnajökli.   

„Okkar menn eru í sambandi við vísinda-
samfélagið og fylgjast grannt með stöðu 
mála,“ segir Guðjón.   

 
    
          

HÉR HEFUR JÖRÐ SKOLFIÐ UM HELGINA

   
 

20%afsláttur

Fæst án lyfseðils.
Lesið leiðbeiningar í fylgiseðli 
vandlega fyrir notkun.

Kverkfj öll

Dyngjuháls

Bárðarbunga

Skjálft avirkni

Vegum lokað á hálendinu af ótta 
við að eldgos hefjist í Bárðarbungu
Veðurstofa Íslands telur líkur á gosi í Bárðarbungu innan skamms. Ákveðið hefur verið að takmarka umferð ferðamanna á 
svæðinu fyrir norðan Vatnajökul. Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, segir að grannt sé fylgst með þróuninni. 

SÉRFRÆÐINGAR FUNDA  Vísindaráð Almannavarna hefur komið reglulega saman um helgina til þess að fara yfir stöðuna. Flogið var að skjálftasvæðinu í gær til 
að setja þar niður mælitæki til þess að hægt væri að gera ítarlegri mælingar.  FRÉTTABLAÐIÐ/BALDUR HRAFNKELL.

Bárðarbunga í Vatnajökli er stór og öflug 
megineldstöð. Á vefnum eldgos.is kemur 
fram að eldstöðin í Bárðarbungu sé talin 
vera nálega 200 kílómetra löng og allt að 
25 kílómetra breið. Eldstöðin er hulin ís og í 
henni leynist stór jökulfyllt askja, sem er um 
70 ferkílómetrar að stærð, allt að 10 kílómetra 
breið og um 700 metrar á dýpt.   

Bárðarbungueldstöðin er sérstök að því 
leyti að þar verða alloft miklar rek- og gos-
hrinur utan jökulsins til suðvesturs inn á há-
lendinu milli Vatnajökuls og Mýrdalsjökuls eða 
til norðausturs í átt að Dyngjufjöllum. Stærstu 
gosin virðast verða þegar kvikan hleypur til 
suðvesturs. Á nútíma hafa þessar öflugu gos-
hrinur orðið í kerfinu á um 250-600 ára fresti.
Mörg nokkuð mikil forsöguleg gos hafa orðið 
suðvestan jökulsins og tvö eftir landnám, 
Vatnaöldugosið um 870 og Veiðivatnagosið 
1480. Bæði voru þetta stórgos sem hefðu 
mikil áhrif kæmu þau upp í dag.

Á eldgos.is kemur einnig fram að oft gjósi 
norðaustan við Bárðarbungu á jökullausu 
svæði þar sem heitir Dyngjuháls. Þau gos 
virðast þó að jafnaði minni en þegar kvikan 
hleypur til suðvesturs. Síðast gekk slík hrina 
yfir á árunum 1862-4.Þá hefur komið í ljós í 
gjóskulagarannsóknum að allmörg gos hafa 
orðið í jöklinum sjálfum, væntanlega í eða 
norðaustur af öskjunni í Bárðarbungu.  

➜ Beðið eftir að gjósi 
á Bárðarbungu  

Jóhanna Margrét 
Einarsdóttir
jme@frettabladid.is

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

FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kkolbeins@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

SÍÐSUMARBLÍÐA  Í dag verður yfirleitt hægviðri og bjart með köflum en skýjað 
og stöku skúrir NA-til. Á morgun lítur út fyrir enn hægari vind og meiri sól en á 
miðvikudaginn hvessir heldur er líður á daginn og dregur fyrir sólu norðan til.
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 Skóla - og frístundasvið

GRUNNSKÓLAR REYKJAVÍKUR
SKÓLASETNING HAUSTIÐ 2014

Grunnskólar Reykjavíkur verða settir föstudaginn 22. ágúst. 
Nánari upplýsingar um hvenær nemendur í 2. – 10. bekk eiga  
að mæta svo og 1. bekkingar eru á heimasíðum skólanna.  
Þar má einnig sjá hvenær almenn kennsla hefst og innkaupalista.  
Einnig er hægt að fá upplýsingar hjá skóla- og  frístundasviði 
Reykjavíkurborgar í síma 411 1111, 411 7007 og á  
www.skolarogfristund.is. Á sömu vefslóð eru upplýsingar  
um frístundaheimili fyrir 6 - 9 ára börn, félagsmiðstöðvar  
fyrir 10 - 16 ára og skólahljómsveitir.

HÁTÍÐ Í BANGLADESS   Ungir sem aldnir fögnuðu fæðingu Krishna í gær. Þessi 
kona klæddi sig upp í líki guðsins.  NORDICPHOSTOS/AFP

Ung kona frá Bangladess, klædd eins og Krishna, tók þátt í fögnuði 
vegna hátíðar sem nefnist Janmashtami í höfuðborginni Dakka í gær. 
Hindúar halda Janmashtami-hátíðina til þess að fagna fæðingu guðs-
ins Krishna. - jhh

Ungir sem aldnir tóku þátt í Janmashtami-hátíð hindúa : 

Fæðingu Krishna var fagnað

1. Hvaða sýkingu varaði forsætisráð-
herra við ef verndartollum á innfl utt-
um landbúnaðarafurðum yrði afl étt?
2. Hvað heitir íslenska fyrirsætan sem 
prýðir forsíðu nýjasta tölublaðs portú-
galska Elle?
3. Hvern skipaði Bjarni Benediktsson 
seðlabankastjóra á dögunum?

SVÖR

ATVINNUMÁL „Atvinnumarkaðurinn er líflegur 
og óhætt að hvetja fólk, til dæmis á höfuðborg-
arsvæðinu, til að flytjast til Ísafjarðarbæjar 
og ráða sig til starfa,“ segir Gísli Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, í samtali 
við Fréttablaðið.  

Næg vinna sé í boði fyrir fólk af báðum kynj-
um. „Miklar líkur eru á að makinn fái þá einnig 
vinnu fljótlega, ef ekki strax,“ bætir hann við.

Hann telur upp sextán stöður sem verið er 
að reyna að fylla fyrir vestan og eru þær af 
fjölbreyttara taginu.

Hann segir einnig bjart fram undan. „Fisk-
eldi er í örum vexti,“ segir hann. „Umsóknir 

fyrir 11.000 tonna eldi í Ísafjarðardjúpi liggja 
nú þegar fyrir og nokkur þúsund tonn til við-
bótar annars staðar í sveitarfélaginu. 

Svo eru miklir möguleikar í ferðaþjónust-
unni. Farþegar af skipum eru nú um 50.000 á 
sumri og hefur farið hratt fjölgandi, þeir eru 
tiltölulega lítt snert gullnáma fyrir þá sem 
eru frjóir og hugmyndaríkir. Vöxtur í annarri 
ferðaþjónustu er líka mikill.“

Það er því útlit fyrir að viðsnúningur verði 
á fólksfækkuninni í sveitarfélaginu en hún 
hefur verið stöðug síðasta áratuginn. Íbúar 
eru nú 3.639 í sveitarfélaginu. - jse

Bæjarstjóri Ísafjarðar segir hraustleikamerki á atvinnumarkaðnum en hin ýmsu störf eru auglýst:

Hvetur borgarbúa til að flytja vestur

FRÁ ÍSAFIRÐI  Makinn myndi líklegast ekki lengi arka 
strætin á Ísafirði, segir bæjarstjóri, sem hvetur fólk til 
að ráða sig vestur. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

LOTTÓPOTTURINN
Sjöfaldur næst
Potturinn í Lottóinu í næstu viku 
gæti farið upp í 75-80 milljónir króna. 
Hann gekk ekki út á laugardaginn, þar 
sem enginn var með allar tölur réttar 
í útdrætti vikunnar. Hann verður því 
sjöfaldur næsta laugardag. Fjórir voru 
með bónusvinninginn og fær hver 
þeirra 161.410 krónur í sinn hlut. 
Lottópotturinn hefur hæst farið í um 
130 milljónir króna.

VIÐSKIPTI 
Gore telur sig svikinn
Al Gore, fyrrverandi varaforseti Banda-
ríkjanna, hefur stefnt Al Jazeera-
sjónvarpsstöðinni í Bandaríkjunum. 
Ástæðan er sú að Al Gore seldi Al 
Jazeera sjónvarpsstöð í fyrra. 

Nú hefur Al Jazeera selt sjónvarps-
stöðina aftur. Gore telur að það brjóti 
í bága við skilmála sem gerðir voru 
þegar hann seldi stöðina. 

1. Bogfrymilssótt. 2. Svala Lind.
3. Má Guðmundsson. 

MENNING Rannsóknarblaða-
maðurinn John Pilger kemur til 
Íslands í september og verður á 
RIFF, Alþjóðlegri kvikmyndahá-
tíð í Reykjavík. Pilger hefur unnið 
hátt í 60 heimildarmyndir á ferli 
sínum, að því er fram kemur í til-
kynningu frá RIFF. Sú þekktasta 
er líklega myndin Þögla uppreisn-
in, sem heitir The Quiet Mutiny 
upp á ensku, en sú mynd breytti 
algjörlega viðhorfi Bandaríkja-
manna til Víetnamstríðsins á sjö-
unda áratugnum.

Pilger verður meðal annars á mál-
þingi RIFF sem ber yfirtitilinn 
„Stríð og friður“. Þar mun hann 
fara yfir flókið samspil fjölmiðla 
og stríðsreksturs. 

Ásamt Pilger kemur leikstjór-
inn og blaðakonan Suha Arraf. 
Hún er palestínsk að uppruna 
en er búsett í Ísrael. Hún hefur 
meðal annars fjallað mikið um 
Hamas-liða í Palestínu auk þess 
sem hún gerði heimildarmyndina 
Konurnar í Hamas árið 2010.     

 - jhh

Rannsóknarblaðamaðurinn John Pilger mætir á RIFF kvikmyndahátíðina: 

Ræðir um fjölmiðla og stríð

JOHN PILGER  Ein þekktasta mynd 
rannsóknarblaðamannsins er Þögla upp-
reisnin. AÐSEND MYND

VIÐSKIPTI Útflutningur á áfengi 
hefur meira en tvöfaldast á tveim-
ur árum sem má helst rekja til 
meiri sölu á bjór, brennivíni, gini 
og vodka til útlanda.

Rúm 764 tonn af áfengi voru 
flutt út á fyrstu sex mánuðum 
þessa árs en 334 tonn á fyrri helm-
ingi 2012, samkvæmt tölum Hag-
stofu Íslands, sem gefur magnið 
eingöngu upp í tonnum. Verðmæti 
útflutningsins jókst úr 74 milljón-
um króna í 161 milljón. Á fyrstu 
sex mánuðum 2014 fór mest til 
Bretlands, um 369 tonn, og 265 
tonn enduðu í Bandaríkjunum.

Samanburðurinn sýnir að sala 
á bjór til útlanda hefur meira en 
fimmfaldast. Á fyrri helmingi 
þessa árs fóru tæp 419 tonn út en 77 
tonn á tímabilinu frá janúar til loka 
júní 2012. Um 7,6 tonn af brennivíni 

voru flutt út á fyrstu sex mánuðum 
ársins en 562 kíló árið 2012. 

Óli Rúnar Jónsson, útflutnings-
stjóri Ölgerðarinnar, segir eftir-
spurn eftir íslenskum bjór vera 
vaxandi. Um tvö ár séu síðan 
fyrirtækið hóf að leggja aukna 
áherslu á útflutning.

„Brennivínið hefur farið til Fær-
eyja í mörg ár og það hefur alltaf 
verið einhver minni háttar útflutn-
ingur til svæða eins og Manitoba 
í Kanada. Nú er varan hins vegar 
komin inn í áfengisverslun sænska 
ríkisins sem er allavega annar af 
tveimur stærstu áfengiskaupend-
um í heimi. Frá síðustu áramót-
um hefur það einnig verið fáan-
legt í Bandaríkjunum og við erum 
að fara að detta inn á fleiri staði í 
Kanada,“ segir Óli.

Tæp 22 tonn af gini fóru héðan 

á fyrri helmingi 2012 en rúm 40 
tonn á fyrstu sex mánuðum 2014. 
Fyrirtækið Eimverk Distillery hóf 
útflutning á gini í maí síðastliðn-
um. Egill Gauti Þorkelsson, einn af 
eigendum fyrirtækisins, segir að 
varan sé nú fáanleg í sjö löndum. 

„Mikið af okkar vörum fer utan 
og við erum að byggja upp dreifing-
arnet sem nær um allan heim og það 
er hægt og bítandi að stækka.“   
 haraldur@frettabladid.is

Útflutningur áfengis  
tvöfaldast frá 2012
Sala á íslenskum bjór til útlanda hefur meira en fimmfaldast á tveimur árum. 
Útflutningur á brennivíni hefur þrettánfaldast en varan fór fyrr á árinu í sölu í 
Bandaríkjunum. Hefur meira en tvöfaldast þegar allar tegundir eru skoðaðar.   

ÖL  Sex innlendir bjórframleiðendur selja samanlagt yfir 25 mismunandi tegundir af bjór til útlanda.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

➜ Útflutningur á áfengi 
í tonnum fyrstu sex 
mánuði ársins  
2012  334 
2013  747 
2014  764  

VEISTU SVARIÐ?
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Til hamingju KR!
Við óskum KR til hamingju með Borgunarbikarinn 2014.  
Borgun styður íslenska knattspyrnu og er stoltur bakhjarl Borgunarbikarsins.
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DÝRALÍF „Hún var alveg snar,“ segir Elma Rún 
Benediktsdóttir áhugaljósmyndari um æðar-
kolluna sem hún festi á filmu í Kollafirði nú 
á dögunum. Æðarkollan gerði atlögu að 
kríuunga sem var þar á sveimi og reyndi 

að drekkja honum. 
Ólafur K. Nielsen, fuglafræðingur hjá 

Náttúrufræðistofnun Íslands, segist ekki 
þekkja dæmi um að æðarfuglar ráðist 
gegn kríum á þennan hátt. Hins vegar ráð-

ist þeir stundum gegn mávum, sem drepa 
unga æðarfugla, og nái jafnvel að drekkja 
þeim.

„Æðarfuglar eiga ekkert sökótt við 
kríur,“ segir Ólafur. „Þetta er einhvers 

konar uppsöfnuð reiði sem brýst út þegar 
hún fær færi á einhverju sem líkist mávi. 
Þótt krían sé miklu minni en mávar er 
þetta skyldur fugl og sköpulagið kannski 
ekkert ósvipað.“  bjarkia@frettabladid.is

Æðarkolla reyndi að drekkja kríu
Fullorðin æðarkolla gerði tilraun til að drekkja kríuunga í Kollafirði á dögunum. Fuglafræðingur segir slíka atburði vera mjög sjaldgæfa.

ELTINGALEIKUR  Kollan veitir kríuunganum eftirför.  MYND/ELMA BEN

REYNIR AÐ DREKKJA  Ólafur segir æðarkollur oft beita svipaðri tækni gegn mávum sem herja á andarunga.  
 MYND/ELMA BEN

UPPSÖFNUÐ REIÐI  Æðarfuglar eiga ekkert sökótt við kríur, en hafa óbeit á mávum.  MYND/ELMA BEN

HART BARIST  Æðarkollan hefur hér náð utan um höfuð kríuungans, sem slapp þó að lokum.  MYND/ELMA BEN



Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. Tilboð gilda 18. ágúst. Verð geta breyst án fyrirvara. 

GrifFilL  
skólaMarkaður!

GrifFilL sími: 533-1010  
wWw.grifFilL.is  
LaugardalshölL

opnunartímar:
Mán - föstud 10 - 22
Laugardagur 11 - 22
SunNudagur       13 - 22

MÖpPUMARKAÐUR
Í LAUGARDALSHÖlL!

999     
kr

HringjamapPa
2 hringir

569     
kr

VerðlistamapPa
A5

1.199     
kr

VerðlistamapPa
a4

1.799     
kr

VerðlistamapPa
a3 lárétT

499     
kr

Bréfabindi
80mM kjölur

499     
kr

Bréfabindi
HelLo KitTy

299     
kr

TeygjumapPa
úr papPa

399     
kr

Bréfabindi
svart 70mM

899     kr

TeygjumapPa

499     
kr

TeygjumapPa

699     
kr

TeygjumapPa
HelLo KitTy

899     
kr

MapPa með
Forsíðuvasa

TILBOÐ
verð áður:
2.459 kr

TILBOÐ
verð áður:
1.609 kr

TILBOÐ
verð áður:
379 kr

TILBOÐ
verð áður:
899 kr

TILBOÐ
verð áður:
759 kr

TILBOÐ
verð áður:
699 kr

TILBOÐ
verð áður:

TILBOTITIILBBO
verð áðurve

39     
kr

PlastmapPa
glær forsíða

4 litir

89     
kr

PlastmapPa
Glær forsíða

9 litir

TILBOÐ
verð áður:

119 kr

TILBOÐ
verð áður:

99 kr

TILBOÐ
verð áður:
1.019 kr
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MENNTAMÁL Rektor Menntaskólans 
í Reykjavík (MR) er mótfallinn því 
að öllum framhaldsskólum landsins 
sé gert að stytta nám til stúdents-
prófs í þrjú ár.  

„Við viljum hafa kerfið opið og 
sveigjanlegt, að það séu ekki allir 
skólar steyptir í sama mót,“ segir 
Yngvi Pétursson, rektor MR. Rektor 
segir að sé unnið að nýrri fjögurra 
ára námsskrá því skólinn stefni að 
því að bjóða nemendum úr níunda 
bekk grunnskóla að hefja nám 
við skólann að fengnu samþykki 
menntamálaráðherra. 

„Við erum að vinna að því núna 
að fá samþykki ráðherrans,“ segir 
Yngvi og bendir á að MR hafi á 
árunum 2007 og 2008 verið með til-
raunaverkefni sem fólst í að bjóða 
nemendum úr níunda bekk grunn-
skólans skólavist í MR. Þetta hafi 
verið nemendur sem hafi verið búnir 

að ljúka hluta af námi tíunda bekkj-
ar og MR hafi brúað það sem upp á 
vantaði. „Þessum nemendum gekk 
undantekningalaust vel í skólanum 
og með þessa reynslu í farteskinu 
sjáum við ekkert því til fyrirstöðu 
nú að taka inn yngri nemendur en 
við gerum nú,“ segir Yngvi. 

Jón Már Héðinsson, rektor 
Menntaskólans á Akureyri, segir 
skólann vera að vinna að gerð 
nýrrar námsskrár svo hægt verði 
að bjóða upp á nám til stúdents-
prófs á þremur árum frá og með 
næsta skólaári.

„Við erum að endurskoða náms-
skrána. Það verk hófst raunar á 
síðasta skólaári en tafðist vegna 
verkfalls framhaldsskólakenn-
ara,“ segir Jón Már. Hann segir að 
sér lítist vel á að geta boðið upp á 
þriggja ára nám til stúdentsprófs 
í stað fjögurra. 

„Þetta þarf ekki að vera 
snúið. Þetta reynir fyrst og 
fremst á að menn hugsi út 
fyrir rammann,“ segir Jón 
Már. 

Síðasti árgangurinn sem 
er að hefja nám í fram-
haldsskólum í haust  kemur 
að stærstum hluta til með 
að ljúka stúdentsprófi á 
fjórum árum. Á næsta ári er gert 
ráð fyrir að flestir þeir sem inn-
rita sig í framhaldsskóla ljúki því 
á þremur árum.

Illugi Gunnarsson menntamála-
ráðherra hefur lagt mikla áherslu 
á styttingu náms til stúdents-
prófs og raunar hefur ekki þurft 
ráðherraskipun því með tilkomu 
áfangakerfisins í framhaldsskól-
um hefur þeim fjölgað til muna 
sem ljúka námi á styttri tíma en 
fjórum árum. Af þeim sem inn-

rituðust árið 2007 í fram-
haldsskóla luku 23 prósent 
þeirra sem fóru í áfanga-
skóla námi á skemmri 
tíma en fjórum árum.  

Að sögn Ólafs H. Sigur-
jónssonar,  formanns 
Skólameistarafélagsins, 
hefur nemendum sem 
hafa lokið stúdentsprófi 

á skemmri tíma en fjórum árum 
farið fjölgandi.  

Ólafur segir að stytting námsins 
kalli á breytingar á grunnskipu-
lagi skólanna, áföngum til stúd-
entsprófs fækki en honum líst vel 
á fyrirhugaðar breytingar. 

„Mér líst vel á að námið verði 
stytt í þrjú ár. Þegar það verður 
orðið að veruleika þá á þeim nem-
endum eftir að fjölga talsvert sem 
útskrifast á tveimur árum,“ segir 
Ólafur. johanna@frettabladid.is

Mótfallinn styttingu náms
MR vill fá samþykki menntamálaráðherra fyrir því að taka inn nemendur úr níunda bekk grunnskólans. 

YNGVI PÉTURSSON

 BREYTINGAR 
Í FARVATNINU 
MR stefnir að því 
að bjóða nem-
endum úr níunda 
bekk grunnskóla 
að hefja nám 
við skólann að 
fengnu samþykki 
menntamálaráð-
herra.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TRÚMÁL Ólafur 
Jóhann Borg-
þórsson fékk 
tæplega 97% 
atkvæða í kosn-
ingum til sókn-
arprests í Selja-
kirkju en kosið 
var á laugar-
dag. 

Kosið var 
á milli tveggja umsækjenda, 
þeirra Fritz Más Berndsen Jörg-
enssonar guðfræðings og sr. 
Ólafs Jóhanns Borgþórssonar.  

Á kjörskrá voru 4.428 en alls 
kusu 1.792, þar af 635 utan kjör-
fundar. 

Niðurstöður kosninganna 
urðu þær að séra Ólafur Jóhann 
hlaut 1.722 atkvæði og Fritz 
Már Berndsen Jörgensson hlaut 
56 atkvæði. - jme

Kosið milli tveggja í Seljasókn:

Yfirburðasigur
Ólafs Jóhanns

SPÁNN Skuldir spænska ríkisins 
fóru yfir milljarð evra markið í 
júní síðastliðnum. Spænski ríkis-
bankinn gerði þetta heyrinkunn-
ugt í gær eftir því sem fram 
kemur á fréttavef El País.

Aðeins tvö prósent vantar upp 
á að skuldirnar nái að dekka 
verga landsframleiðslu. 

Kreppan hefur leikið spænsk-
an efnahag grátt en þegar hún 
skall á árið 2008 námu skuldirnar 
tæpum 400 milljörðum evra og 
voru aðeins 36 prósent af lands-
framleiðslu. - jse 

Söguleg skuldastaða:

Milljarðs evra 
skuld Spánverja

ÓLAFUR JÓHANN 
BORGÞÓRSSON



ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR · BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800 · ormsson.isSÍÐUMÚLA 9 · SÍMI 530 2900 · samsungsetrid.is

SAMSUNG-SETR IÐ ER HLUT I  AF  ORMSSON EHF.

199.900
T ILBOÐSVERÐ

48" 279.900
T ILBOÐSVERÐ

55" 549.900
T ILBOÐSVERÐ

65"
239.900

149.900
T ILBOÐSVERÐ

51"
189.900 329.900 649.900

94.900
T I L B O Ð S V E R Ð

149.900 94.900
T I L B O Ð S V E R Ð

144.900 89.950
T I L B O Ð S V E R Ð

179.900

Spanhelluborð, niðurfellanlegt
Heildar afl  6.800 W
Tækjamál: 590x520x57mm

Spanhelluborð, niðurfellanlegt
Ein stór hella og ein multizon · Heildar afl  7.200 W  
Tækjamál: 575x505x56 mm

99.900
T I L B O Ð S V E R Ð
176.900

Veggháfur, stál
Breidd: 60 cm.
Mesta sogafl: 753 m3/klst

N
Z
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R Bakstursofn, blástursofn
Lítrar: 70 L
Litir: Bustað stál og hvítur
Fylgihlutir: 1 skúffa, 2 bökunar-
plötur og 1 rist

89.900
T I L B O Ð S V E R Ð
139.900

Bakstursofn, blástursofn
Lítrar: 65 L
Þrýstihnappar
Fylgihlutir: 1 skúffa, 2 bökunar-
plötur og 1 rist

B
F

6
4

C
C

B
W

afsláttur
25%

fsláttur
25%%

Hágæða
hljómflutningstæki

U
E

x
x

H
6

4
7

5
S

U

· LED 3D Smart TV
· Sería: 6470
· Upplausn: 1920 x 1080
· Clear Motion Rate 400Hz
· Netvafri: Já
· Örgjörvi: Quad Core
· USB Movie: Já
Sjónvarpsmóttakari: Stafrænn 
DVB-T / C x1, Gervihnatta x1, 
Analog x 1

Treystu Samsung
til að framleiða
afburða
uppþvottavélar.
Verð frá
kr. 142.900

Úrval Samsung kæli- og frystiskápa á Sparidaga verði.
Dæmi: 178 cm hár hvítur skápur = Kr. 136.900

T
t
a
u
V
k

á Sparidögum: 
119.900

Kr 136 900

kr. 142.900k

Ú

á Sparidögum: 99.900

LED 3D S t TV

Allar                       vörurnar 
eru á tilboði á SPARIDÖGUM

 69.900
T ILBOÐSVERÐ

99.900

20.3 milljón pixlar · 20-50 mm linsa fylgir 
· APS-CMOS Sensor · Direct Wi-Fi · I-Function linsa 

· Lokarahraði frá 1/4000 upp í 30 sek. · ISO 
100-12800 · Hristivörn (DIS og OIS innbyggt) · Tekur 

upp 1080p (30fps) myndbönd (H.264) með hljóði 

NX1000

189 900

PLASMA
SJÓNVARP

P
S

5
1F

4
5

0
5

Highly recommended

PhotographyBlog.com
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HALLDÓR

FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Hvað ef Ríkisútvarpið tilkynnti að frá og 
með 1. september yrði allri tjáningu ástar 
í lögum og ljóðum hætt í ljósi nútímavið-
horfa þar sem kynhneigð manna sé svo 
margvísleg sem raun ber vitni og fólk 
verði seint ásátt um stefnu og inntak ástar-
játninga? Þó yrði boðin vönduð dagskrár-
gerð um ástina sem fyrirbæri og hún skoð-
uð frá mörgum sjónarhornum í meðförum 
fróðra aðila. 

Það einkennir mannlíf hvarvetna að fólk 
vill hittast á torgum. Ókunnugir vilja horf-
ast í augu, sýna sig og sjá aðra. Fjölmiðlar 
eru mannlífstorg. Torg auka öryggi í sam-
skiptum ókunnugra, eru vettvangur spegl-
unar, gagnkvæmrar þekkingar og viður-
kenningar á fjölbreytileika. 

Ef útvarp allra landsmanna hætti 
útvörpun ástarjátninga væri stofnunin að 
loka aðgengi að mikilvægu svæði á sínu 
torgi. Tjáning ástar er órjúfanlegur liður 
í mannlegu atferli jafnvel þótt allir viti að 
fá málefni hafi hærra flækjustig, heimsku-
stuðul og aulahroll. Væru ástarjátningar 
afnumdar hjá RÚV í nafni nútímaviðhorfa 
þætti okkur um þöggun að ræða, skort á 
félagslegu innsæi og augljósa vanþekk-
ingu á hlutverki fjölmiðils í almannaeigu. 
Ástarmálið er mikilvægur liður í þekkingu 
okkar á lífinu. -

Trúarlíf er eins og ástarlíf sammann-

legt fyrirbæri þótt flækjustigið sé hátt 
og heimskustuðullinn og aulahrollurinn 
æpandi. Við erum tegund sem leitar út 
fyrir sjálfa sig í bæn, mænir og vonar til 
himins. Við getum ekki að því gert að við 
þráum handanveruna og eigum í hjarta 
okkar einhverja von sem deyr ekki jafn-
vel þótt öll sund lokist og rök þrjóti. Og við 
sem iðkum bæn og þekkjum hvernig hún 
megnar að færa frið og fögnuð inn í fárán-
legustu aðstæður munum halda áfram að 
biðja svo lengi sem hjartað höktir í brjósti 
okkar. Við getum ekki annað og viljum 
ekki annað.  

Bæninni dugir ekki efnisleg umfjöllun. 
Veruleika hennar verður ekki sýndur sómi 
með vandaðri dagskrárgerð sérfræðinga. 
Bænin heilar og græðir að innan og jafn-
vel þótt hún þyki aulaleg, ómenningarleg 
eða heimsk þá er bænamálið mikilvægur 
liður í þekkingu okkar á lífinu. 

Það er í þessu ljósi sem ég tel ákvörð-
un dagskrárstjórnenda RÚV um að hætta 
útvörpun morgun- og kvöldbæna vera þögg-
un, skort á félagslegu innsæi og vanþekk-
ingu á hlutverki fjölmiðils í almannaeigu.
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➜ Trúarlíf er eins og ástarlíf 
sammannlegt fyrirbæri þótt 
fl ækjustigið sé hátt.
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Þ
ví miður er þetta enn ein skoðanagreinin um þá 
staðreynd að við stöndum okkur ekki nógu vel sem 
samfélag þegar kemur að kynferðisofbeldi. Í frétt 
í blaðinu í dag segjum við frá því að dæmi eru um 
að fórnarlömbum nauðgana hafi verið vísað frá 

neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis af því að 
það fannst enginn læknir til að sinna þeim. 

„Þetta er alls ekki nógu gott,“ segir Gunnhildur Péturs-
dóttir en hún sinnir réttar-
gæslu fyrir fórnarlömb 
kynferðisofbeldis og þurfti 
að horfa upp á það að skjól-
stæðingur hennar var 
sendur heim („Hún var orðin 
örþreytt. Þetta er rosalegt 
álag á brotaþola.“). Gunn-
hildur heldur áfram og segir 

það ótrúlegt en satt að „þetta reddist“ yfirleitt og að það sé 
ekki mjög algengt að fórnarlömb nauðgana séu send heim frá 
neyðarmóttöku vegna læknaskorts. 

Gunnhildur segir að best væri að læknir væri alltaf á 
vakt, allan sólarhringinn, til að taka á móti fórnarlömbum. 
Sýni geta jú glatast og allar svona tafir geta haft skelfilegar 
afleiðingar fyrir einstakling sem nýbúið er að nauðga. Við-
komandi geta fallist hendur og hún eða hann hreinlega hætt 
við að klára rannsókn. 

Eyrún Jónsdóttir er hjúkrunarfræðingur og verkefna-
stjóri neyðarmóttökunnar. Hún tekur undir með Gunnhildi 
og segir að þetta geti verið erfitt fyrir þolendur, að vera 
sendir heim vegna læknaskorts, en læknarnir sem sinna 
þessu starfi starfa víst ekki innan spítalans heldur „á sínum 
stofum úti í bæ. Þeir eru með fullbókaða dagskrá hjá sér alla 
daga því það er ekki vitað hvenær svona mál koma inn.“ En 
hér er auðvitað hvorki við Eyrúnu að sakast né Gunnhildi 
eða læknana heldur þetta kerfi sem við búum við.

Við búum við kerfi sem sleppir nauðgurum. Að meðaltali 
kemur rúmlega eitt kynferðisbrotamál á dag inn á borð lög-
reglu. Allt árið um kring. Þetta eru um fjögur hundruð og 
fimmtíu mál á ári samkvæmt úttekt Fréttablaðsins á sínum 
tíma. Aðeins er ákært í rúmlega tuttugu af þessum málum 
(að meðaltali). Varla fjórtán af þeim málum sem enda með 
ákæru enda með sakfellingu fyrir dómstólum. Sönnunar-
byrðin er erfið og oft er þetta orð gegn orði og svo fram-
vegis. Eða svo er okkur sagt. 

En er ekki bara miklu líklegra að þetta sé alls ekki svona 
einfalt og að frétt Fréttablaðsins í dag varpi ljósi á stóra 
vandamálið? Sem er einfaldlega að við tökum þessi mál ekki 
nógu alvarlega. Það kemur fyrir að fórnarlömbum nauðgana 
er hreinlega vísað frá og þau beðin um að koma aftur síðar 
þegar náðst hefur í lækni til að sinna þeim.

Nú vitum við í augnablikinu ekki hver fer með dómsmálin 
í landinu en við vitum hver er heilbrigðisráðherra og hann 
ætti að kippa þessu í liðinn. Strax. Þetta reddast ekki nema 
við lögum það. 

Fórnarlömbum nauðgana vísað frá:

„Þetta reddast“

Unga áhugalausa fólkið
Björn Bjarnason var á fésbókarsíðu sinni 
með eftirtektarverða túlkun á niður-
stöðum könnunar Reykjavíkurborgar um 
kosningaþátttöku. Niðurstöðurnar sýndu 
litla kosningaþátttöku ungs fólks. „Rann-
sóknir sýna að seta Jóns Gnarr í stóli 
borgarstjóra og Jóhönnu Sigurðardóttur 
í stóli forsætisráðherra fælir ungt fólk 
frá kjörstað. Þarf það að koma á óvart?“ 
spurði Björn. Einhvern veginn komust 
þau Jóhanna og Jón í þau embætti 
sem þau gegndu. Og sjálfsagt hefur 
Jóhanna komist í forsætisráðherra-
stól fyrir tilstilli eldri kjósenda, 
en ekki unga fólksins. En 
ætli það hafi ekki verið 
yngri kjósendur sem 
sáu Fóstbræður, 
Vaktarseríurnar og 
fleiri verk Jóns Gnarr 

og flykktust til að veita Jóni brautar-
gengi í stól borgarstjóra fyrir fjórum 
árum? Hinir sömu sáu ekki ástæðu til 
að mæta núna.

Fyndinn forsætisráðherra
Talandi um fyndna stjórnmálamenn. 
Svör Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar 
forsætisráðherra til Tryggva Gunnars-
sonar, umboðsmanns Alþingis, fyrir 

helgi vöktu athygli. Umboðsmaður 
spurði hvort ríkisstjórnin hefði sett 
sér siðareglur. Sigmundur svaraði 
því neitandi, en stjórnin starfaði 
eftir siðareglum fyrri ríkisstjórnar. 
Á móti spurði Sigmundur hvort 

umboðsmaður Alþingis hefði sett 
sér siðareglur. Kannski var 

þetta tilraun Sigmundar 
til þess að slá á 

létta strengi, en 

kannski er þörf fyrir hraðnámskeið i 
stjórnsýslurétti í Stjórnarráðshúsinu.

Ólík hlutverk 
Embættismenn sem umboðsmaður 
Alþingis hefur gagnrýnt hafa stundum 
gagnrýnt umboðsmann á móti. Hafa 
verður í huga að það er hlutverk 
umboðsmanns að gera athugasemdir 
við embættisfærslur stjórnvalda. Það 
verður líka að hafa í huga að hlutverk 

umboðsmanns er lögbundið, 
ólíkt hlutverki ráðherra sem 
geta oft ákveðið það eftir 
eigin geðþótta hvaða verk-
efni þeir vilja ráðast í. Þörfin 

fyrir siðareglur ráðherra 
er því meiri en 
þörfin fyrir siðareglur 
umboðsmanns. 
 jonhakon@frettabladid.is

Aulahrollur mennskunnar
TRÚMÁL

Bjarni 
Karlsson
prestur
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Guðmundur Andri 
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Mér finnst það vel til fundið hjá 
forsætisráðherra að vekja athygli 
á því að við eigum að hugsa vel um 
það sem við látum ofan í okkur. 
Ekki fer á milli mála að hann 
hugsar miklu meira um slíka hluti 
en ég, sem aldrei hef svo mikið 
sem leitt hugann að bogfrymlav-
ánni. Nú hefur ráðherrann opnað 
augu okkar fyrir þeirri hættu sem 
okkur kann að stafa af bogfryml-
inum – þessum sníkli sem einkum 
er sagður lifa í köttum, en mun 
líka að finna í einhverju kjöti sem 
við leggjum okkur til munns. 

Kattaklikkun
Bogfrymillinn ískyggilegi, sem 
ég get því miður ekki með nokkru 
móti munað hvað heitir á alþjóða-
tungum, starfar eftir dularfullum 
leiðum og eru ekki öll kurl komin 
til grafar um þá starfsemi, þó 
að sumir vísindamenn geri sem 
minnst úr þessari vá. Raunar 
er þetta ekki veira, eins og for-
sætisráðherra varð á að segja, 
heldur sníkill, en það er auðvitað 
ekki aðalatriðið að þekkja mun-
inn á slíku, og kannski bara fyrir 
lengra komna háskólaborgara að 
henda reiður á þess háttar skils-
mun, en hitt hefur ráðherrann þó 
orðið áskynja um í rannsóknum 
sínum: Þetta sníkjudýr gerir fólk 
einkennilegt. Athyglisverðasta 
niðurstaða Sigmundar Davíðs af 
rannsóknum hans er þó tvímæla-
laust sú að sníkillinn geri heilu 
þjóðirnar skrýtnar – einkum þó í 
suðrinu – nema hvað – en Íslend-
ingar, Norðmenn og Englending-
ar hafi hins vegar sloppið. Á Sig-
mundi er með öðrum orðum að 
skilja að þessar þrjár þjóðir séu 
ekki skrýtnar. Hann undanskildi 
þær sérstaklega og má þá af því 
ráða að aðrar Evrópuþjóðir séu 
meira og minna skrýtnar.

Sníkillinn er þó einkum tengd-
ur umsvifamiklu kattahaldi og 
sagður leiða jafnvel til hegðunar 
sem á ensku hefur verið kennd við 
„crazy cat-lady syndrome“ eða 
„hina klikkuðu kattakerlingu“. 
Sjálfur bý ég við fjóra ketti, sem 
vera má að kunni að skýra ýmis-
legt í fari mínu, en takist mér að 
stilla mig um að borða úr katta-
dallinum vona ég að mér takist 
að minnsta kosti að halda yfir-
vofandi kattaklikkun í skefjum.

Raunar fer ýmsum sögum af 
kvikindinu. Sumir segja að það 
auki körlum kynþokka og karl-
mennsku því testósterón-fram-
leiðsla þeirra aukist en sá bögg-
ull fylgir þó skammrifi að þeir 

verða verri bílstjórar fyrir vikið 
að því er rannsóknir hafa sýnt, 
enda margsannað að karlar eru 
því verri bílstjórar sem karl-
mennska þeirra er meiri. Þegar 
farið er um göturnar í Reykjavík 
og fylgst með íslenskum karlbíl-
stjórum hvarflar raunar að manni 
að slík testósterón-framleiðsla sé 
að verki, þó að kynþokkinn blasi 
kannski ekki við. Aðrir vísinda-
menn bera brigður á þetta. Og 
hefur svo hver nokkuð að iðja.

Þú veist ekkert hvaðan það kemur
En sem sé: Gott hjá Sigmundi 
Davíð að nefna þetta með bog-
frymilinn og skrýtnu þjóðirnar 
í útlöndum. Og gott hjá honum 
að fá okkur til að velta vöngum 
yfir bogfrymlavánni  í föstudags-
kaffinu á vinnustöðum landsins á 
meðan við bítum varfærnislega í 
hádegisnestið og vonum að skink-
an sé nú áreiðanlega íslensk – og 
helst norðlensk – helst úr Gríms-
ey – upprunnin sem allra lengst 
frá hinu skrýtna suðri – á meðan 
sjálfur innanríkisráðherrann í 
ríkisstjórn hans er óstarfhæfur 
að kalla vegna þess óskiljan-

lega uppátækis „einhvers“ að 
leka til fjölmiðla upplýsingum 
um erlendan smælingja sem átti 
hvort sem var að reka úr landi, 
til að hafa áhrif á almenningsálit 
sem eflaust var þó hvort sem var 
meira og minna andvígt mann-
inum fyrir. Forsætisráðherrann 
sá okkur þar með fyrir öðrum 
umræðuefnum en hremmingum 
innanríkisráðherrans, hvað þá að 
við veltum því fyrir okkur hvað 
hann sjálfur kynni að hafa um 
þetta ástand á stjórnarheimilinu 
að segja. 

Og hann kom líka þeirri hug-
mynd að hjá okkur að hreinleiki 
matvöru sé kominn undir fram-
leiðslulandi fremur en til dæmis 
framleiðsluaðferðum. Það er að 
vísu umdeilanlegt. Þannig eru 
átakanleg dæmi til um svo ill-
skæðar matareitranir hér á landi 
að fólk hefur beinlínis dáið og 
svo er það hitt, að ráðamenn hér 
virðast standa í þeirri meiningu 
að nóg sé að merkja matvöru sem 
íslenska til að hún öðlist hinn eft-
irsóknaverða hreinleika, svona 
eins og þegar prestar blessa 
mat áður en hans er neytt. En þú 

veist ekkert hvaðan það kemur: 
Við borðum spænska matvöru, 
finnska, hollenska og guð má vita 
frá hvaða skrýtnu þjóðum. Við 
stöndum hins vegar í þeirri trú að 
hún sé íslensk og þar með alhrein. 
Trú getur verið falleg og jafnvel 
nauðsynleg sé þess gætt að hún 
fari fram á hinu andlega plani, 
en hætt er við að það dugi ekki 
að merkja vöruna sem íslenska 
til þess að hún öðlist fyrir það 
hina íslensku eiginleika. Hvaða 
eiginleikar skyldu það annars 
vera? Er reginmunur á íslensku 
nautahakki og öðru? Er íslenskt 
svínakjöt „hreinna“ en evrópskt? 
Hvers vegna heyrir maður aug-
lýst nautahakk sem sé hundrað 
prósent og ekki með neinum auka-
efnum? Er það vegna þess að slíkt 
heyri til undantekninga?

En það er gott að forsætisráð-
herra landsins sé umhugað um 
það sem við látum ofan í okkur. 
En hann dregur ekki réttar álykt-
anir af umþenkingum sínum. 
Lærdómurinn er ekki sá að loka 
landinu og láta innlendum fram-
leiðendum eftir að framleiða 
ofan í okkur matvöruna með sér-

stöku leyfi til innflutnings þegar 
það hentar þeim með tilheyr-
andi óljósum upprunafregnum, 
fyrir utan allt innflutta fóðrið 
sem þeir nota. Lærdómurinn er 
þvert á móti að opna markaðinn, 
auka upplýsingarnar, gefa frjáls-
an innflutning á matvöru, svo að 
við getum borið okkur eftir þeirri 
sem framleidd er eftir hreinleik-
ans kúnstarinnar reglum.

Bogfrymlavá
Forsætisráðherrann 
sá okkur þar með 

fyrir öðrum umræðuefnum 
en hremmingum innanríkis-
ráðherrans, hvað þá að við 
veltum því fyrir okkur hvað 
hann sjálfur kynni að hafa 
um þetta ástand á stjórnar-
heimilinu að segja. 

0 kr sendingargjald
www.lindesign.isw
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Nýlegir Audi A4 á  
rekstrarleigu til fyrirtækja
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HEKLA býður nú fyrirtækjum nýlegar Audi A4 bifreiðar í rekstrarleigu. Fyrirtæki
fá nýlegar bifreiðar til umráða í 1 ár gegn föstu mánaðargjaldi og losnar leigutaki
við alla fjárbindingu og endursöluáhættu. Bifreiðinni er svo einfaldlega skilað í
lok leigutímans.
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Mánaðarlegt leigugjald frá:     
99.800 kr. m/vsk
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Að lifa í jafnvægi
Holl fæða hjálpar okkur að skapa 

stöðugleika í líkamanum og lífinu.
Ab vörurnar stuðla að lifandi jafnvægi.
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Þessa litlu setningu mælti 
tæplega þriggja ára dótt-
ir mín á heimleið úr leik-
skólanum í gærdag og 
bætti við: „Mamma, bíl-
arnir eru svo margir og 
þeir nenna ekki að stoppa 
fyrir okkur.“ 

Við fjölskyldan búum 
í Smárahverfinu í Kópa-
vogi en gatan Dalsmári 
liggur í gegnum hverfið. 
Við þessa tilteknu götu er 
meðal annars stór 150 barna leik-
skóli – Leikskólinn Lækur (sem 
áður var tveir leikskólar og einn 
gæsluvöllur) – og grunnskólinn 
Smáraskóli. Gatan er merkt sem 
„30 gata“ en það heyrir til undan-
tekninga að bílar keyri á löglegum 
hraða þar um. Nú styttist óðum í 
skólabyrjun og börnin í neðri hluta 
hverfisins þurfa að fara yfir götuna 
til að komast í skólann, en undir-
göng liggja að honum frá efri hluta 
þess. Gatan fyllist bráðum af nýjum 
vegfarendum, sem til þessa hafa til-
heyrt tiltölulega vernduðu umhverfi 
leikskólanna og fá nú að spreyta sig 
á nýjum slóðum. Slóðum sem okkur 
öllum ber skylda að kenna þeim á 
og vernda.

Okkur finnst gott að búa í Kópa-
vogsdalnum í nálægð við skemmti-
leg útivistarsvæði fyrir fjölskyld-
una. Lækurinn og andapollurinn 
eru rétt hjá okkur, sem og göngu- 
og hjólaleiðir sem liggja til allra 
átta. Þegar við viljum njóta þess 
sem dalurinn hefur upp á að bjóða 
eða þegar við förum fótgangandi 
með börnin í eða úr leikskólanum 
komumst við ekki hjá því að ganga 
yfir þessa miklu umferðargötu sem 
Dalsmárinn í raun er.

Við hjónin leggjum mikið upp úr 
umferðaröryggi og höfum kennt 
börnunum okkar tveimur umferð-
arreglurnar með góðri hjálp frá 
Krökkunum í Kátugötu, en þar er 

um að ræða bækur gefnar 
út af Samgöngustofu sem 
öll börn á leikskólaaldri fá 
sendar. Börnin eru fimm 
og þriggja ára og kunna 
umferðarreglurnar betur 
en margir fullorðnir vegfar-
endur – betur en mjög marg-
ir reyndar. Það vantar ekki 
merkingar við götuna, svo 
ekki er við Kópavogsbæ að 
sakast. Það eru þrengingar 
við báða enda götunnar þar 

sem hámarkshraði er tilgreindur, 
það eru nokkrar hraðahindranir og 
gangbrautir, sem eru merktar með 
viðeigandi umferðarskiltum. Ég 
hef haft samband við lögregluna og 
umferðarhraðinn hefur verið mæld-
ur þarna oftar en einu sinni og oftar 
en tvisvar. Allt kemur fyrir ekki og 
þrátt fyrir hraðasektir, fjölda gang-
andi vegfarenda og börn að leik við 
götuna halda bílstjórar áfram að 
keyra allt, allt of hratt í gegnum 
hverfið.

Kannski eru margir að verða 
of seinir í ræktina, á tennis- eða 
íþróttaæfingu, en öll umferð í Sport-
húsið, Tennishöllina í Kópavogi og 
Knattspyrnuhöllina Fífuna fer um 
Dalsmárann. Foreldrar eru jafnvel 
orðnir of seinir að sækja börnin í 
leikskólann, skólann eða á íþrótta-
æfingar. Viljum við ekki frekar 
mæta 1-2 mínútum of seint en að 
ógna öryggi gangandi vegfarenda 
og barnanna okkar? Þótt einhverj-
ir séu að verða of seinir til að sinna 
erindum sínum held ég að dóttir 
mín hafi hitt naglann á höfuðið, og 
ég endurtek að hún er ekki orðin 
þriggja ára, fólk nennir einfaldlega 
ekki að stoppa við gangbrautir! 

Það er einlæg ósk mín og 
barnanna minna að þú, kæri bíl-
stjóri, hægir á þér á leið þinni um 
hverfið okkar og stoppir fyrir okkur 
við gangbrautirnar. Og ekki bara á 
þessum stað, heldur alls staðar!

Elsku bíll, viltu 
stoppa fyrir mig?

ÖRYGGISMÁL

Gréta Björg 
Jakobsdóttir
ristjóri hjá Eddu

Reykjavík hefur á uml-
iðnum árum og áratugum 
breyst í stórskemmtilega 
hátíðaborg. Hér er tón-
list, bókum, barnamenn-
ingu, tísku, mannréttind-
um, kvikmyndum, beikoni, 
vetri,  fjölmenningu og 
fleiru fagnað á sérstökum 
hátíðum sem fylla þétt við-
burðadagatal borgarinnar. 
Og nú stendur móðir allra 
hátíða fyrir dyrum, nefni-
lega sjálf Menningarnótt, 
en hún verður haldin í 19. 
sinn þann 23. ágúst næstkomandi.

Sérstaða hátíðarinnar felst eink-
um í því hversu margir sjálfsprottn-
ir viðburðir prýða borgina ásamt 
nokkrum stórum lykilviðburðum. 
Það hefur verið gaman að fylgjast 
með því hversu margir rekstraraðil-
ar í miðborginni, listamenn og jafn-
vel heimili bjóða íbúum og gestum 
borgarinnar upp á fjölmarga ólíka 
viðburði, svo sem tónlist, myndlist, 
dans, gjörninga, jóga, upplestur, 
bíómyndir, föndur af ýmsu tagi og 
vísindi að ógleymdu hinu vinsæla 
vöfflukaffi, þeim heimilislega við-
urgjörningi.

Á vefsíðunni menningarnott.is 
má finna alla viðburði hátíðarinn-
ar sem stendur frá kl. 11.00 til kl. 
23.00. Þrátt fyrir nafnið fer Menn-
ingarnótt eingöngu fram yfir dag-
inn og fram á kvöld og lýkur með 
stórfenglegum flugeldum sem að 
þessu sinni verður skotið upp undir 
tónaflóði Rásar 2. Um 400 viðburðir 
eru í boði, allir rækilega kynntir á 
vefsíðunni, en prentuð dagskrá mun 
einnig birtast í Fréttatímanum. 

Ég viðurkenni að ég hef sjaldnast 
búið til mína eigin dagskrá, eins og 
vefurinn býður upp á að sé gert með 
einföldum hætti, heldur hef ég valið 
um það bil þrjá eða fjóra viðburði 
sem ég vil alls ekki missa af en látið 

svo berast með straumnum 
og upplifað það sem fyrir 
augu ber á hverjum stað. 
Hitt mann og annan og upp-
lifað stemninguna, brosin 
og menninguna. Þeir sem 
hins vegar eru skipulagð-
ari hafa tól  og tæki til að 
búa til skothelda sérsniðna 
dagskrá. 

Miðbænum hefur stund-
um verið líkt við stáss-
stofu á stóru heimili. Þegar 
blásið er til veislu eru hús-
gögn færð til og hefðbund-

inni uppsetningu heimilisins breytt 
í eitt skipti til að veislan megi tak-
ast sem best. Þetta er einmitt það 
sem gerist í og út frá miðbæ Reykja-
víkur þann 23. ágúst næstkomandi, 
bæði vegna Reykjavíkurmaraþons-
ins og Menningarnætur. Reykja-
vík býður gestum og íbúum borg-
arinnar að ganga í bæinn og njóta 
alls þess besta í menningu sem völ 
er á öllum að kostnaðarlausu. Þess 
vegna verða nokkuð víðtækar lok-
anir þennan dag í miðborginni; til 
að liðka fyrir umferð og tryggja 
öryggi fólks eins og hægt er. Reynt 
verður eftir bestu getu að tryggja 
aðgengi fatlaðra að miðbænum og 
upplýsingar um fyrirkomulag lok-
ana hafa verið sendar íbúum. Ef fólk 
þarf af sérstökum ástæðum að fara 
inn í bæjarhluta sem verður lokað 
er hægt að sækja um það sérstak-
lega. Almenningi er bent á að hjóla 
eftir því sem fólk hefur tök á eða 
nota strætó enda eru ókeypis ferðir 
þennan dag. Allar upplýsingar um 
samgöngur og aðgengi er að finna á 
menningarnott.is. 

Mikilvægt er að við sýnum hvert 
öðru lipurð í umferðinni og allri 
umgengni og að við áttum okkur á 
því að það er bara ein Menningar-
nótt á ári og að hún er algerlega frá-
bær.

Menningarnótt 
á næsta leiti

MENNING

Dóra Magnúsdóttir
situr í menningar- 
og ferðamálaráði 
Reykjavíkurborgar
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Eldborg 
24. ágúst kl. 19:30
Hinn ástsæli fiðlukonsert 
Tchaikovskys í D-dúr verður 
fluttur undir stjórn Peter 
Oundjian af einleikaranum 
James Ehnes. 

Að sögn The Guardian  

er Ehnes einstaklega  

ljóðrænt undrabarn  

sem lætur hárin rísa.

www.harpa.is/tso

Tryggðu þér miða í síma 528 5050, á midi.is og harpa.is

Rússnesk rómantík í Hörpu

Toronto 
Symphony 
Orchestra

Þjóðarhljómsveit Kanada
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Einn erfiðasti sjúkdómur 
samtímans er Alzheimers 
heilabilun sem rænir fólk 
minni og minningum og 
getu til að sinna nauð-
synlegum þörfum. Orsök 
sjúkdómsins er í raun 
ekki þekkt og engin lækn-
ing er við þessum sjúk-
dómi. Þekktasta kenn-
ingin er sú að prótein 
sem tengjast Alzheimers 
sjúkdómi hagi sér svip-
að og prion-prótein sem 
valda kúariðu (e. mad cow disease), 
kindariðu og Creutzfeld-Jakob-sjúk-
dómi í mönnum. Þessi Alzheimers 
prótein, sem nefnast beta-amyloid 
peptid og tau prótein, taka afbrigði-
legt form og þvinga önnur prótein 
til að gera slíkt hið sama. Þessi pró-
tein mynda klumpa og skaða tauga-
frumur.

Þegar fólk greinist með Alzheim-
ers sjúkdóm verða margir ótta-
slegnir og kvíðnir þegar þeir gera 
sér grein fyrir hvað er í vændum. 
Greining á sjúkdómnum er nú um 
stundir ekki til að bæta líðan sjúk-
linga, þvert á móti verður hún til 
að auka á kvíða einstaklinganna. 
Mikil vægt er að reyna að skilja eðli 
og orsök sjúkdómsins en sú þekk-
ing er enn þá ekki fyrir hendi þótt 
ýmsar tilgátur hafi komið fram.

Hefðbundin lyfjameðferð við 
Alzheimers heilabilun
Sýnt hefur verið fram á að lyf sem 
hindra virkni acetylcholinesterase 
bæta ástand og sjúkdómseinkenni 
Alzheimers sjúklinga tímabundið. 
Lyfin sem eru notuð í dag við Alz-
heimers sjúkdómi leitast við að við-
halda eðlilegri starfsemi boðefna 
og viðtaka en þau lækna ekki heldur 
tefja framvindu sjúkdómsins. Lyf á 
markaði eru: Aricept (Donepizil), 
Exelon (Rivastigmine) og Razadyne 
(Galantamine). Þessi lyf eru notuð 
við mildu eða millistigsástandi en 
sum þeirra hafa óþægilegar auka-
verkanir, ógleði, magaverki o.fl. 
Namenda (Memantine) er önnur 
lyfjategund sem er notuð í erfiðari 
tilfellum af Alzheimers sjúkdómi.

Óhefðbundnar meðferðir við 
Alzheimers heilabilun
Á meðan ekki hefur fundist lækn-
ing við sjúkdómnum og lyfin hafa 
reynst frekar haldlítil en hafa oft 
óæskilegar aukaverkanir þá leita 
menn óhefðbundinna leiða. Ýmis 
náttúruefni hafa verið notuð en með 
mismunandi árangri en sjúklingur-
inn hefur engu að tapa. 

Hér verður bent á eina óhefð-
bundna meðferð:
Kókosolía. Á síðustu árum hefur 
komið fram sú tilgáta að skert orku-
vinnsla úr sykri (glúkósa) í orku-
verum heilans eigi þátt í Alzheim-
ers sjúkdómi en að ketónar, sem 
myndast við niðurbrot fituefna, geti 
þjónað sem orkugjafar í heila í stað 
sykurs. Hafa menn kannað áhrif 
fituefna sem hafa einkum meðal-
langar fitusýrur, svo sem kókos-
hnetuolíu (1), og einnig ketóna sem 
myndast við niðurbrot fitu, svo sem 
aceto acetate og beta hydroxy- buty-
rate (2-5).

Mikill áhugi er á notkun kókos-
olíu við meðferð á Alzheimers sjúk-
dómi en þessi olía er fáanleg í mat-
vöruverslunum. Það var læknir að 
nafni Mary T. Newport sem með-
höndlaði eiginmann sinn með þess-
ari olíu en hann var illa haldinn 
af Alzheimers sjúkdómi (1). Hefð-
bundnar meðferðir höfðu ekki skil-
að árangri. Kókosolía inniheldur 
caprylsýru, sem er frekar stutt 
fitusýra sem er breytt í ketónefni 
við niðurbrot sem getur þjónað 
sem eldsneyti í heilanum, sem virð-
ist ekki geta notað sykur til orku-
vinnslu. Eftir nokkra mánuði batn-
aði ástand eiginmannsins verulega 
og hæfileiki til tjáningar og minnið 
batnaði einnig. Þessi meðferð hefur 
hjálpað mörgum sjúklingum með 
heilabilun en ekki öllum, enda getur 
verið um að ræða fleiri tegundir af 
heilabilun.

Hversu mikið ætti sjúklingurinn 
að taka? Ef sjúklingurinn tekur of 
mikið í fyrstu þá getur hann  fengið 

meltingartruflanir og niður-
gang. Heppilegast er að byrja 
með því að taka eina teskeið 
af kókosolíu með mat og 
auka svo magnið hægt í viku 
eða lengur. Stefna að því að 
taka 4-6 matskeiðar á dag 
(eftir líkamsþyngd) deilt á 
2-4 máltíðir. Áhrifin virð-
ast mest eftir 90 mínútur og 
fjara út eftir um 3 klst. Er því 
nauðsyn að taka kókosolíuna 
reglulega yfir daginn. Nán-
ari upplýsingar um notkun á 

kókosolíunni er að finna í heimild 
1. Verið er að vinna að klínískum 
rannsóknum á áhrifum kókosolíu á 

Alzheimers sjúklinga en niðurstöð-
urnar hafa ekki verið birtar enn þá. 
Hægt er að fylgjast með umfjöllun 
á netinu (1). 

Þetta meðferðarúrræði býður 
upp á nýja leið til að bæta líðan Alz-
heimers sjúklinga, draga úr minnis-
tapi og gera þeim mögulegt að ná 
einhverjum bata.

Heimildir:
1. Coconut oil dietary guidlines 

and suggestions. Mary T. Newport, 
2009. www.coconutketones.com 
2.Mitochondrial respiration as tar-

get for neuroprotectio and cognitive 
enhancement.

Gonzalez-Lima F, Barksdale BR, 
Rolas JC. Biochem. Pharmacol. 
2014; 88(4): 584-593.
3. Ketone bodies as a therapeutic 

for Alzheimer´s disease. Henderson 
ST. Neurotherapeutics. 2008;5(3): 
470ö480.
4. A ketone ester diet exhibits 

anxiolytic and cognition-sparing 
properties, and lessens amyloid 
and tau pathologies in a mouse 
model of Alzheimer´s disease. Kas-
hiwaya Y, 
Bergman C, Lee JH, Wan R, King 

MT, Mughal MR, Okun E, Clarke K, 
Mattson, Veech RL. Neurobiology 
of Aging. 2012; 1-10.

5. Ketone body therapy: From 
ketogenic diet to oral administra-
tion of ketone ester. 
Hashim SA, Vanitallie TB. J. 

Lipid Res. 2014; Mar 20 (Epub 
ahead of print).

Óhefðbundin meðferð við Alzheimers heilabilun
LÆKNISFRÆÐI 

Sigmundur 
Guðbjarnarson
Prófessor emeritus

➜ Á meðan ekki hefur fund-
ist lækning við sjúkdómnum 
og lyfi n hafa reynst frekar 
haldlítil en hafa oft óæski-
legar aukaverkanir þá leita 
menn óhefðbundinna leiða.
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Okkar ástkæri sonur,  
faðir, afi, bróðir og frændi,

ÓLAFUR HVANNDAL
Álfaskeiði 123, Hafnarfirði,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans  
við Hringbraut laugardaginn 9. ágúst.  
Útför hans fer fram frá Fríkirkjunni í 
Reykjavík þriðjudaginn 19. ágúst kl. 13.00.  
Þeim sem vilja minnast hans er bent á  
krabbameinsdeild Landspítalans við Hringbraut.

Jón Eggert Hvanndal
Hjördís V. Hvanndal
Arnar Ólafur Hvanndal
Hildur Ýr Hvanndal
Kristófer Eggert Hvanndal
Þórey Hvanndal
Dóra Hvanndal
Björg Hvanndal
og fjölskyldur þeirra.

önnumst við alla þætti
þjónustunnar með virðingu 
og umhyggju að leiðarljósi

Þegar andlát 
ber að höndum

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

Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

ÞORSTEINN GÍSLASON
skipstjóri,

Naustahlein 1, Garðabæ,

lést á Landspítalanum þriðjudaginn 
12. ágúst. Útför hans fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju fimmtudaginn 21. ágúst 
kl. 13.00.

Vilborg Vilmundardóttir
Vilmundur Þorsteinsson  Bjarney Jóhanna Sigurleifsdóttir
Gísli Þorsteinsson  Jolanta Salminaite
Hrefna Björg Þorsteinsdóttir  Guðmundur Löve
Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir  Aðalbjörn Þórólfsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Pabbi minn, sonur okkar, 
bróðir og móðurbróðir,

BRYNJÓLFUR GARÐARSSON
matreiðslumeistari,

Flyðrugranda 4, 107 Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi laugardaginn 9. ágúst síðastliðinn, 
verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í 
Reykjavík í dag mánudaginn 18. ágúst kl. 15.00.

Jón Eldar Brynjólfsson
Brynhildur Brynjólfsdóttir Garðar Valdimarsson
Ingibjörg Garðarsdóttir
Valdimar Garðarsson
Arnór Normann Davíðsson
Garðar Normann Davíðsson
Elva Björk Normann Davíðsdóttir

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

EINAR EINARSSON 
rafvélavirkjameistari,

Kristnibraut 2, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Vífilsstöðum 
fimmtudaginn 14. ágúst. Útför hans fer fram 
frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 21. ágúst 
kl. 15.00. Þeir sem vilja minnast hans láti Sjálfsbjörgu, 
landssamband fatlaðra, njóta þess. 

Ólöf Stefánsdóttir
Stefán Einarsson
Anna Vilborg Einarsdóttir Árni Bragason
Ólöf Ragnheiður Einarsdóttir Herbert Hauksson
Einar Einarsson Bryndís Bragadóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

„Skólinn verður settur 25. ágúst en 
ég tók við starfinu 1. ágúst. Auðvitað 
þekki ég deildina býsna vel, er búinn 
að kenna þar frá byrjun en samt eru 
ýmsir hlutir sem ég hef ekki gert 
áður í sambandi við skriffinnsku og 
stjórnun. Sérstaklega í skólabyrjun. 
Ég er bara að læra,“ segir Tryggvi M. 
Baldvinsson, hinn nýi forseti tónlistar-
deildar Listaháskólans.

Tryggvi hefur hingað til kennt fjölda 
greina við skólann en kveðst verða að 
fækka þeim verulega. Meðal verkefna 
hjá honum núna er að fá kennara til að 
fylla upp í þau göt. „Ég ætla samt að 
halda áfram að kenna tónfræðina, vera 
með eitt námskeið, þá fæ ég að kenna 
öllum nemendum skólans einhvern 
tíma,“ segir hann. „Mér finnst svo 
gaman að kenna að mig langar ekki að 
sleppa því alveg en ég á eftir að finna 
hvernig þetta mótast. Við setjum mark-
ið hátt og viljum styrkja tónlistardeild-
ina. Það er stóra markmiðið.“

Aðsókn nemenda í deildina mætti 
vera meiri að sögn Tryggva. „Við erum 
með mörg tónskáld sem er auðvitað 
gaman en við þurfum að efla hljóð-
færa- og söngnámið. Fólk sækir meira 
út fyrir landsteinana í það.“ 

Tryggvi kveðst vilja leggja áherslu 
á að mennta kennara bæði í hljóðfæra-
leik og söng. Þar hafi verið margra ára 
gat. „Það voru hljóðfærakennaradeild-
ir í Tónlistarskólanum í Reykjavík en 
þær voru lagðar niður með tilkomu 

Listaháskólans. Nú erum við nýbúin 
að opna þær aftur og þurfum að ein-
beita okkur að þeim, því til að fá nem-
endur þurfum við að búa til kennara 
líka,“ segir hann.

Skyldi hann sjá fram á langa vinnu-
daga? „Já, það er hægt að hafa nóg að 
gera hér í skólanum og ég er spennt-
ur fyrir þessu nýja starfi. Svo vil ég 
ekki hætta alveg að semja músík og 
þarf líklega að fara að nota kvöldin og 
annan frítíma í það.“  gun@frettabladid.is

Við setjum markið hátt
Tryggvi M. Baldvinsson er nýr forseti tónlistardeildar Listaháskóla Íslands. Hann er öllum 
hnútum kunnugur, hefur verið aðjunkt þar frá upphafi  og kennt fj ölda námskeiða. 

DEILDARFORSETINN  „Það er hægt að hafa nóg að gera hér í skólanum og ég er spenntur fyrir þessu nýja starfi. Svo vil ég ekki hætta alveg 
að semja músík,“ segir Tryggvi. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Tryggvi lauk diplómaprófi í tónsmíðum og tónfræði við Konservatorium der Stadt 
Wien árið 1992. Áður hafði hann tekið lokapróf frá tónfræðadeild Tónlistarskólans í 
Reykjavík. Hann hefur verið virkur sem tónskáld og hljómsveitarstjóri. Tónverk hans 
hafa verið gefin út á fjölda hljómdiska, bæði á Íslandi og erlendis. 

Tryggvi hefur verið kennari tónfræðagreina við Tónlistarskólann í Reykjavík frá 
1992 og deildarstjóri við sama skóla frá 1998. Einnig hefur hann verið aðjunkt við 
tónlistardeild Listaháskólans frá upphafi, 2002. 

Ferill Tryggva

Íslenska ríkið gaf Reykjavíkurborg 
húsin í Viðey í afmælisgjöf þegar 
borgin varð 200 ára þennan mánaðar-
dag árið 1986.

Viðeyjarstofa er eitt elsta hús lands-
ins og fyrsta steinhúsið sem reist var 
á Íslandi. Hún var byggð á árunum 
1752–1755 sem embættisbústaður Skúla 
Magnússonar, nýskipaðs landfógeta. 
Danakonungur kostaði framkvæmd-
ina og hirðarkitekt hans, Nicolai Eigt-

ved, teiknaði húsið í rókókóstíl. Stofan 
var bústaður valdamestu manna lands-
ins um áratugaskeið. Þar má nefna Ólaf 
Stephensen, fyrsta íslenska stiftamt-
manninn, og son hans Magnús Stephen-
sen, konferensráð og dómstjóra. 

Skúli Magnússon lét reisa Viðeyj-
arkirkju, hún var vígð árið 1774 og er 
næstelsta kirkja landsins. Innréttingar 
hennar eru upprunalegar og þær elstu 
á landinu.

ÞETTA GERÐIST: 18. ÁGÚST 1986

Borgin fékk húsin í Viðey að gjöf



PLAST Í NÝJAN BÚNING
Vefsíðuna boredpanda.com er vert að skoða. Þar er að finna 
alls kyns skringilegheit og ýmiss konar lista. Meðal annars 

lista yfir 23 leiðir til að endurnýta plastflöskur; búa til úr 
þeim ljósakrónur, blómavasa og pennastatív svo dæmi séu 

nefnd.

Þetta rekur sig allt til gossins á 
Fimmvörðuhálsi og í Eyjafjalla-
jökli. Þá fór ég að prjóna tehettur 

út frá gosinu og grasinu, sem óx upp úr 
öskunni. Síðan komu kindurnar, fyrst 
sem munstur í húfur og einungis hornin 
stóðu út sem skúlptúr en svo spruttu 
þær upp heilar. Þær komast fyrir í lófa,“ 
útskýrir Ingveldur Róbertsdóttir, próf-
arkalesari á Fréttablaðinu og forfallin 
hannyrðakona, en hún hefur komið sér 
upp myndarlegum fjárhóp með prjón-
unum.

„Ætli ég sé ekki búin að prjóna um 
hundrað og sextíu kindur. Þær eru 
ekki allar einlitar, nokkrar Golsur og 
Flekkur og sumar botnóttar, bara 
eftir því hvað ég á til af bandi,“ segir 
Ingveldur. 

„Vinkona mín, Jónína Eggertsdóttir, 
prjónar með mér skrokkana en svo 
prjóna ég hausinn og hornin og geng 
frá. Mér finnst mjög gaman að prjóna 
og sauma út, vil helst byrja bara á ein-
hverju og sjá hvernig það vindur upp 
á sig.“

MEÐ FLEKKÓTT   
Á PRJÓNUNUM
HANNYRÐIR Ingveldur Róbertsdóttir er forfallin hannyrðakona. Hún prjónar 
litlar kindur í frístundum og hefur komið sér upp myndarlegum bústofni.

FJÁRHÓPUR Ingveldur 
Róbertsdóttir er forfallin 
hannyrðakona. Hún fór 
að prjóna kindur sem 
munstur í húfur en fljót-
lega stukku kindurnar 
heilar fram.
MYND/GVA

Bíldshöfði 12 · 110 Rvk · 5771515 · skorri.is

Skútuvogur 1H | 104 Reykjavík | S: 5858900 | www.jarngler.is 

Sjálfvirkur hurðaropnunarbúnaður  
fyrir húsfélög og fyrirtæki, ásamt uppsetningu og 

viðhaldi  Hentar vel fyrir aðgengi hreyfihamlaðra. 



FÓLK|

Ontwerpduo er skipað þeim Tineke Beund-
ers og Nathan Wierink. Þau hafa starfað 
saman frá því þau voru bæði nemendur við 

hönnunarakademíuna í Eindhoven og ákváðu strax 
þá að vinna saman að því að túlka ævintýri með 
hagnýtum húsgögnum. Hlutverk Beunders er að 

hleypa hugmyndafluginu lausu en Wierink hefur 
það verkefni að breyta hinum stórkostlegu hug-
myndum yfir í vinnanlega hönnun.

Ontwerpduo sýndi húsgögn úr línu sinni á hönn-
unarvikunni í Mílanó í apríl.

Í ÆVINTÝRAHEIMI
HÚSGAGNAHÖNNUN  Hollenska hönnunartvíeykið Ontwerpduo 
hannar húsgögn í anda ævintýra.

WHAT IT IS, IT ISN‘T Skápurinn vísar í 
setningu úr ævintýri Lewis Caroll, Lísu í 
Undralandi. Á ensku útleggst hún svona: 
„If I had a world of my own, everything 
would be nonsense. Nothing would be 
what it is, because everything would be 
what it isn‘t. And contrary wise, what is, 
it wouldn‘t be. And what it wouldn‘t be, it 
would. You see?“

LIGHT FOREST LAMP Ljósin vísa til ævintýraskógarins og klifur-
jurta. Hver ljósaskógur er sérsmíðaður af Beunders og Wiering úr 
áli og þrívíddarprentuðum bogum og koparskermum. Skógurinn er 
margvíslegur, getur verið í ýmsum litum og formum. Hann getur 
vaxið upp með veggjum eða loftum og jafnvel fyrir horn.

MARBELOUS Borðið er sprottið úr 
æskuminningu Beunders sem lék sér 
ávallt með glerkúlur undir borðum sem 
barn. Í borðinu eru raufar sem hægt er að 
setja kúlurnar í og þær renna eftir braut-
um niður með fótum borðsins. Hvert 
borð er sérsmíðað úr hlyn en kúlurnar 
eru úr stáli.

CAGELING Cageling er fuglabúr í yfirstærð sem hangir í keðju úr 
loftinu. Þeim sem situr í búrinu á að líða eins og fugli sem flogið 
getur frjáls úr búrinu. Vírbúrið er hægt að fá í öllum mögulegum 
litum og má nota bæði inni og úti. Púðarnir eru útsaumaðir með 
sérstöku mynstri.

ROCKID Hér hefur tveimur húsgögnum 
verið skeytt í eitt. Með því að blanda 
saman ruggustól og vöggu verður til 
auðveld leið til að rugga barni í svefn. 
Hugmyndina fékk Beunders úr ævintýri 
sem fjallaði um hóp dverga og barnfóstru 
þeirra.  MYNDIR/LISA KLAPPE, ONTWERPDUO

Sveitin undir Eyjafjöllum 
stendur Ingveldi nær. Þaðan er 
móðurfjölskylda hennar ættuð 
og þar var hún sjálf í sveit sem 
krakki. Þegar fór að gjósa á 
svæðinu hafði hún áhyggjur af 
sveitinni.

„Afabróðir minn hafði alltaf 
svo miklar áhyggjur af Kötlu-
gosi en hann mundi gosið árið 
1918. Við vorum miklir vinir og 
einhvern veginn síaðist þetta 
inn í mig. Á hverjum degi kíki 
ég á veðurfræðivefinn og at-
huga með jarðskjálfta í Mýr-
dalsjökli. Ég hef gert það í mörg 
ár,“ segir hún hlæjandi. „Þegar 
gosinu lauk fór ég austur í 
Ásólfsskálakirkjugarð og gekk 
þar um. Það var mjög sérkenni-
leg tilfinning og þar kviknaði 
hugmyndin að tehettunum þeg-
ar ég sá hvernig grasið teygði 
sig upp úr öskunni.“

Kindur Ingveldar hafa ratað 
í hillur Handprjónasambands 
Íslands þar sem þær vekja for-
vitni ferðamanna. Ingveldur 

segir þó hyrnda íslenska fjár-
kynið rugla erlenda gesti í rím-
inu. „Þeir halda oft að þetta séu 
blóm á hausnum á þeim.“

FLEKKÓTT Hópurinn er ekki einlitur, 
Ingveldur prjónar Flekkur og Golsur, eftir 
því hvaða garn hún á til.  MYND/INGVELDUR

HYRNDAR Íslenska hyrnda fjárkynið 
ruglar gjarnan erlenda ferðamenn í ríminu 
sem halda að hornin séu blóm. Kindurnar 
fást hjá Handprjónasambandi Íslands á 
Skólavörðustíg.

NÝBÝLAVEGI 20     SÍMI 554-5022

NÝTT – NÝTT 
8 rétta 

hlaðborð í  
hádeginu 
TILBOÐ 

KR. 1.390.- 
OPIÐ KL. 11:00-14:00

Hlaðborðið er alla virka daga. 
ekki um helgar.

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

HEIMILIHEIMILI



FASTEIGNIR.IS
18. ÁGÚST 201433. TBL.

Tólf íbúðir eru í tveimur sex íbúða 
húsum. Þær verða afhentar á 
haustmánuðum fullbúnar án gólf-
efna, nema flísar verða á baðher-
bergis- og þvottahúsgólfum. Um 
er að ræða mjög vel skipulagðar 
3 herbergja íbúðir í kringum 112 
fm og 4 herbergja íbúðir sem eru 
rúmlega 140 fm. Allar íbúðirnar 
eru með tveimur baðherbergjum 
og geymslu auk þvottaherberg-
is innan íbúðar þannig að þetta 
minnir meira á góða sérhæð en 
hefðbundið fjölbýlishús. Hjóna-
svíta með sérbaði er í öllum íbúð-
anna og stórt fataherbergi í stærri 
íbúðunum. Eignunum við Austur-
kór 100 fylgja síðan bílskúrar á lóð.  

Úr glæsilegum samliggjandi 
stofu, borðstofu og eldhúsi er út-
sýnið einstakt yfir borgina. Fyrir 
neðan íbúðirnar er gróin hlíð og 
golfvöllur GKG. Allar íbúðirn-
ar hafa svalir eða sérnotaflöt í út-
sýnisátt.

Byggingaraðili er Eykt sem 

þekkt er fyrir fagleg og vönduð 
vinnubrögð. Innréttingar eru sér-
smíðaðar frá Brúnás og eldhús-
tæki frá AEG. Gólfhiti verður á 
íbúðunum og snjóbræðslukerfi í 
tröppum og stéttum að inngöngu-
dyrum.

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG 
18. ÁGÚST KL. 17.30-18.

Allar frekari upplýsingar veitir 
Þórunn Pálsdóttir, sölufulltrúi, 
byggingarverkfræðingur, MBA.  
S: 773-6000 og thorunn@valholl.is

Glæsilegt útsýni
Valhöll fasteignasala og Þórunn Pálsdóttir sölufulltrúi s: 773-6000 kynna: Austurkór 100 
og 102 í Kópavogi. Nýjar glæsilegar íbúðir með stórbrotnu útsýni.

Nýjar íbúðir með stórbrotnu útsýni verða afhentar í Austurkór í Kópavogi í haust.

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 á morgun, þriðjudag  
frá 17:30-18:00

Mjög björt og falleg 123,7 m2, 4ra 
herbergja endaíbúð á efstu hæð 
með frábæru útsýni í lyftuhúsi, 
ásamt bílastæði í lokaðri bílageymslu 
við Lómasali 12 í Kópavogi. Eignin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, sjónvarp-
shol, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir 
sérgeymsla í kjallara.   V. 37,2 m.

Lykkja 1 - 116 Kjalarnes 

einbýlishús, 69 m2 aðstöðuhús og 
157,1 m2 hlaða, og er á 11.553 m2 
lóð. Eignin gefur mikla möguleika 
á smábúskap, garðrækt, hesta-
mennsku og útivist vegna nálægðar 
við fjall og fjöru. 
 V. 52,9 m.

 

Lómasalir 12 - 201 Kópavogur 

Til sölu sveitasetrið Lykkja á Kjalarnesi. Samkvæmt skráningu er eignin 423,3 m2. 197,2 m2 

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 

Láland 12 -108 Reykjavík 

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 fallegtrjám. 

Sólvallagata 63 - 101 Reykjavík 

Einstaklega glæsilegt 233,4 m2 ein-
býlishús á þremur hæðum með bílskúr 
við Sólvallagötu 63 í Reykjavík. Forsto-
fa, 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.

4-5 svefnherbergi. V. 120 m.
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Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

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

Elín Viðarsdó�r Lögg. fasteignasali 

 Hofakur 3 íb. 0101 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Vantar 
eignir á skrá 

Frí� 
verðmat 

��JARÐHÆÐ 
��STÓR 3JA herb. 130,3fm.+ bílskýli  
��Þvo�ahús innan íbúðar 
��Ly�a niður á geymslugang og úr/í 

bílskýli 

��Myndavéla-dyrasími 
��2 RÚMGÓÐ SVEFNHERBERGI 
��Suðurverönd-möguleiki á sólskála 
��Einstaklega vönduð eign. 
��Mögulega laus við kaupsamning. 

Opið hús miðvikudaginn 20. ágúst kl. 17:00-18:00 
40,9m 

 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Síðumúli. Glæsileg skrifstofuhæð. 
Glæsileg 332,4 fm. mjög vönduð og mikið endurnýjuð skrifstofuhæð við Síðumúla 27 í Reykjavík. Hæðin skiptist í móttöku, tíu

afstúkaðar skrifstofur, tvo stór opin rými þar sem væri hægt að útbúa fleiri skrifstofur ef vill, stórt fundarherbergi, eldhús með

nýlegum innréttingum og tvo salerni. Manngengt geymsluris liggur yfir allri hæðinni. Sameign er öll til fyrirmyndar og stigahús er

nýlega flísalagt.Verð 69,5 millj.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

verður málað í sumar. millj.    verð 41,5 millj.

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

ein á þessari hæð hússins og með gluggum í allaráttir. Gler er að
mestu nýtt og opnanlegir veltigluggar líka.
                                                     

BJARGARSTÍGUR- REYKJAVAA ÍK.
- Falleg 57,2 fm. íbúð á neðri hæð í tvíbýli.
- Sameiginlegur inngangur er með íbúð á efri hæð.
- Endurnýjað baðherbergi og gólfefni.
- Frábær staðsetning í miðbæ Reykjavíkur.                               
                           

BLÖNDUHLÍÐ
- Mikið endurnýjuð 63,5 fm. risíbúð í Hlíðunum.

- Nýlegt eldhús. Nýlegt baðherbergi. Ný gólfefni.

- Aukaherbergi í risi þar sem áður voru geymslur.

- Sér merkt bílastæði fylgir.                                                  

                         

                           

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.

Árskógar – Íbúð á efstu hæð- 93 fm. útsýnisíbúð
á 10. hæð - 76,1 fm. íbúð á efstu hæð fyrir eldri borgara. 
- Húsvörður er í húsinu og félagsaðstaða með samkomusal.
- Svalir til austurs, yfirbyggjanlegar.
- Frábært útsýni að Reykjanesi, Bláfjöllum og víðar.              

Verð 27,9 MILLJ

Verð 23,9 millj

Verð 43,9 millj

Verð 27,9 millj

Verð 69,5 millj

4RA- 6 HERBERGJA

ATVINNUHÚSNÆÐI

2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

4RA – 6 HERBERGJA

TIL LEIGU

ELDRI BORGARAR

MÓAFLÖT – GARÐABÆ

Glæsilegt 210,4 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 48,8 fm. innréttuðum bílskúr á Flötunum í Garðabæ. Húsið
var nánast allt endurnýjað hið innra og ytra fyrir ca. 5 árum síðan og er í mjög góðu ástandi. Gólfefni eru ný og gólf-
hitalagnir í öllu húsinu. Allar innréttingar, innihurðir, eldhús, baðherbergi og lýsing í loftum eru endurnýjuð. Rúmgóð
setustofa, borðstofa og stór skáli opinn við stofu. Hjónasvíta með miklum fataskápum. Að utan var húsið einangrað
uppá nýtt og klætt með flísum.  1.046 fm. gróin lóð með verönd til suðurs og fallegri lýsingu.
                                                                                                                                                          verð tilboð.

4ra herbergja 154,3 fm. glæsileg útsýnisíbúð á

3. hæð (efstu) í glæsilegu fjöleignarhúsi “Breiða-

bliki”  miðsvæðis í Reykjavík. Samliggjandi stórar

stofur með útgengi á svalir til suðurs, sjónvarps-

herbergi innaf stofum, rúmgott hjónaherbergi og

skrifstofuherbergi. Sérmerkt bílastæði í bílageymslu

og hlutdeild í mikilli sameign.  Á hverri hæð hússins

eru setustofur, lagðar náttúrugrjóti, bjartar og

rúmgóðar. Húsvörður er búsettur í húsinu.

Lóðin er glæsileg með sundlaug, heitum pottum

o.fl.

Verð 55,0 millj 
  

Efstaleiti – 4ra herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð. 

RA 6 HERBERGJA

Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja lúxus-

íbúðir á jarðhæð. Lyfta og sér stæði í bílageymslu.

Íbúðirnar afhendast tilbúnar til afhendinga nú þegar

án gólfefna, en baðherbergi og þvottaherbergi

afhendast flísalögð.  Allar innréttingar eru sérsmíð-

aðar eikarinnréttingar frá Fagus ehf. 

2ja herbergja íbúð á 1. hæð 92,2 fm. 
Verð 32,4 millj.
3ja herbergja íbúð á 1. hæð 121,1 fm.
Verð 41,8 millj. 
4ra herbergja íbúð á 1. hæð 135,9 fm. 
Verð 46,6 millj.
Íbúðirnar eru sýndar í samráði við sölumenn
Fasteignamarkaðarins ehf
Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf

KIRKJULUNDUR 12, GARÐABÆ 

SÍÐUMÚLI. GLÆSILEG SKRIFSTOFUHÆÐ. 

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

Skoðum og metum samdægurs.  
Sanngjörn söluþóknun.

3.ÍBÚÐIR

EFTIR

Ú

Mjög falleg og rúmgóð 106,7 fm. íbúð á 3 hæð í 

mjög fallegu og snyrtilegu lyftuhúsi. Sér inngangur

frá svalagangi. Fallegar samstæðar eikarinnrétting-

ar. Parket og flísar á gólfum. Sér stæði í upphitaðri

bílageymslu og tvær geymslur fylgja íbúðinni.

Eignin skiptist í forstofu,hol/gang, svefnherbergi,

baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofa.

Íbúðin er laus til afhendingar strax.

                                               

  Verð 39,9 millj.

Skógarsel - 2ja herbergja íbúð til afhendingar strax.



SKRÚÐÁS – GARÐABÆ. Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 235,9 fm. einbýlis-
hús á einni hæð með innbyggðum 37,1 fm. bílskúr á útsýnisstað í Garðabæ.  Fimm 
rúmgóð svefnherbergi eru í húsinu. Mikil lofthæð er í stærstum hluta hússins og inn-
felld lýsing í loftum að stórum hluta. Allar innréttingar, innihurðir og loftaklæðningar
að mestu eru úr beyki.  Stórar verandir með skjólveggjum og rúmgóður flísalagður
bílskúr með mikilli lofthæð og háum innkeyrsludyrum. Framlóð hellulögð og með 
hitalögnum í innkeyrslu og stéttum.

VERÐ73,9 millj. 

Kaldalind 1- Kópavogi. Glæsilegt einbýlishús
Stórglæsilegt, virkilega vandað og vel skipulagt 232,0 fm. einlyft einbýlishús á glæsilegri gróinni lóð með stórum veröndum 

p g g ý
á frábærum útsýnisstað.Húsið er arkitektateiknað að utan af Sigurði Hallgrímssyni og að innan af Guðbjörgu Magnúsdóttur.
Eignin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta úr vönduðum byggingarefnum og mikið er af föstum innréttingum.
Innihurðir eru sérsmíðaðar, og extra háar.  Mjög mikil lofthæð er í öllu húsinu. Eign sem vert er að skoða

Sumarhús á vatnslóð við Þingvallavatn.
Nýlega endurnýjaður sumarbústaður á einstökum stað á vatnslóð við Þingvallavatn. Bústaðurinn stendur á 4.000 fm. gróinni

eignarlóð í landi Nesja með stórkostlegu útsýni yfir vatnið og fjallahringinn. Timburverönd á þrjá vegu er við bústaðinn og útsýnis

nýtur af báðum hæðum. Landið er gróið birki, furu og grenitrjám. Bústaðurinn er á tveimur hæðum og efri hæðin er með háu risi

sem gefur aukna lofthæð.

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

VERÐ 53,9 millj.

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

j g g gj þ

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.

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

SYÐRI – REYKIR, BISKUPSTUNGUM.
54,4 fm. sumarbústaður á mjög grónu og kjarri vöxnu 2,888 ha. eignarlandi 
við Syðri- Reyki í Biskupstungum. Falleg fjallasýn m.a. sést til Hlöðufells og
Bjarnarfells og allt að Jarlhettum í Langfjökli. Brúará umlykur landið á þrjá vegu. 
Bústaðurinn er á einni hæð og skiptist í tvö herbergi, stofu, eldhús og baðher-
bergi. Rafmagn og nægt heitt vatn. 20% eignarhlutur fylgir í gesta- og baðhúsi og
einnig 20% eignarhlutur í 67.112 fm. landi.

VERÐ 15,9 millj.

VERÐ TILBOÐ
VERÐ 46,0 millj.

VERÐ 50,0 MILLJ VERÐ 86,9 MILLJ  VERIÐ VELKOMIN

SUMARHÚS Á VATNSLÓÐ 
VIÐ ÞINGVALLAVATN

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

SUMARHÚS

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 svefn-

herbergi. 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.

Verð 41,9 millj.
Verið velkomin.

Tröllakór- Kópavogi. 4ra herbergja endaíbúð.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.00 - 17.30 
Mjög glæsileg 64,8 fm. rishæð með tvennum

svölum og frábæru útsýni út á Sundin og að

Esjunni á góðu stað í miðborginni.  Gólfflötur

íbúðarinnar er rúmlega 80 fermetrar. Eignin hefur

nánast öll verið endurnýjuð á sl árum, m.a. gólfefni,

innréttingar, baðherbergi, eldhús, loftaklæðningar, 

gler, gluggar, raflagnir og tafla, neysluvatnslagnir, 

gólfhitalagnir og fleira. Hús er nýlega viðgert og

málað að utan. Verð 31,9 millj.

Verð 31,9 millj.
Verið velkomin.

Njálsgata 15a – 3ja herbergja útsýnisíbúð 

377,1 fm. einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara

að meðtöldum 41,7 fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr. 

Sér íbúð er í kjallara. Rúmgóð stofa og borðstofa.

Eldhús með eikarinnréttingu. Fimm herbergi. Gengið

út á svalir/bílskúrsþak af stigapalli. Í kjallara eru auk sér 

íbúðar  herbergi/hobbýherbergi og góðar geymslur.  

<B>Húsið er afar vel staðsett í enda götu og nýtur

mikils útsýnis af báðum hæðum. Lóðin er ræktuð 800,0

fm. að stærð.

          Verð 64,9 millj.
Verið velkomin.

Stallasel - Reykjavík. Einbýlishús á útsýnisstað  

Einbýlishús á útsýnisstað 
Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað um 300 fermetra  
einbýlishús á þremur hæðum með aukaíbúð í kjallara  

á glæsilegum útsýnisstað við sjóinn í vesturborginni. 

Allar nánari upplýsingar veitir  
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali.

OPIÐ HÚS I D
AG

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15-17.45

KALDALIND 1- KÓPAVOGI. 
GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS

OPIÐ HÚS Á MORGUN



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

Kynnum nýtt á sölu: Nýjar 2-5 herbergja íbúðir í nýju vönduðu og vel 
staðsettu lyftuhúsi í Úlfarsárdal. Íbúðirnar afhendast annaðhvort 
fullbúnar á vandaðan hátt eða rúmlega tilbúnar til innréttinga. 2ja og 
3ja herbergja íbúðirnar eru afhentar fullbúnar með vönduðum sér-
smíðuðum innréttingum og öllum gólfefnum. Innréttingahönnun var 
í höndum Rutar Káradóttur og eru íbúðirnar smekklega innréttaðar 
með vönduðum flísum , sérhannaðri lýsingu, vönduðum tækjum, 
ísskápur og uppþvottavélar fylgja fullbúnu íbúðunum.  

• 80-180 fm íbúðir.
• Stæði í bílageymslu fylgir 7 af 8 íbúðum
• Góðar suðursvalir á öllum íbúðum.
• Lyfta og glæsileg sameign.
• Endaíbúð á efstu hæð fylgja mjög stórar hellulagðar útýnissvalir.
Verð frá 25,9 – 47 millj.
 

FREYJUBRUNNUR 25-27 NÝTT GLÆSILEGT 8 ÍBÚÐA LYFTUHÚS

 GVENDARGEISLI 28
 - ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

�
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 127 fm enda íbúð með sér inngangi og 
stæði í bílskýli. Parket og flísar á gólfum, stórar suður svalir og þvottahús in-
nan íbúðar.  Eignin verður sýnd mánudaginn 18.ágúst milli kl. 18:00 og kl. 18:30. 
V. 33,9 m. 4116

 FENSALIR 4 201 
ÍBÚÐ MERKT 02-02.  M. BÍLSK.

�
Falleg og vel skipulögð þriggja herbergja 134 fm íbúð með bílskúr á þessum 
vinsæla stað í Kópavogi. Mikið útsýni frá svölum, hús og sameign snyrtilegt. 
Stutt er í Salaskóla, Salasundlaug, Íþróttamiðstöðina Versali, leikskóla og 
matvöruverslun svo fátt eitt sé nefnt. Eignin verður sýnd mánudaginn 18.ágúst 
milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 36,9 m. 4455 

 NÝBÝLAVEGUR 54 200 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

�
Glæsil. 126 fm 3ja herb. íb. á 3. h. ásamt 34 fm bílskúrs í nýl. lyftuhúsi með 
tvennum svölum og stórkostl. útsýni. Íbúðin er mjög vönduð. Mögul. væri að 
hafa um 43 fm bílskúr en geymsla íbúðar er þar fyrir innan og léttur veggur á 
milli. Íbúðin getur verið laus fljótlega. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 19.ágúst 
milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 49 m. 4483

 NEÐSTALEITI 9 103 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02.

�
Mjög góð 139,9 fm 4ra herbergja í búð á annarri hæð í litlu fjölbýli við 
Neðstaleiti í Reykjavík ásamt stæði í lokuðum bílakjallara. Sameign er rúmgóð 
en aðeins sex íbúðir eru í stigagangi. Íbúð á rólegum og eftirsóttum stað 
nálægt allri helstu þjónustu. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 19.ágúst milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 40,9 m. 4477

 RAUÐALÆKUR 71 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

�
Björt og vel skipulögð 160,7 fm neðri sérhæð. Bílskúr fylgir og tvennar svalir til 
austurs og suðurs. Fjögur svefnherbergi og stórar stofur.   Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 19.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 42,9 m. 2459

 UNUFELL 12 111 RVK. 
RAÐHÚS.

�
Gott 159,3 fm fjögurra svefnherbergja raðhús við Unufell í Breiðholti. Eignin 
samanstendur af fjórum svefnherbergjum, forstofu, baðherbergi, þvottahúsi, 
borðstofu, stofu, hol/sjónvarpsrými, eldhúsi og bílskúr. Bílskúr er upphitaður, 
flísalagður og með heitu og köldu vatni. Undir húsinu eru óskráðir 137 fm. Þar 
á eftir að steypa gólf.  Eignin verður sýnd miðvikudaginn 20.ágúst milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 36,4 m. 4046

 SÓLTÚN 16 
105 REYKJAVÍK

�
Glæsileg 3ja herbergja 114,5 fm íbúð á 7. hæð (efstu) í lyftuhúsi við Sóltún í 
Reykjavík. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Glæsilegt útsýni er til austurs, 
suðurs og vesturs. V. 47 m. 4286 

 FÍFUHJALLI 21, 
200 KÓPAVOGUR 

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

 TÓMASARHAGI 25, 
107 RVK. EFRI SÉRHÆÐ  

�
Tómasarhagi 25. Rúmgóð og björt efri sérhæð ásamt risi og bílskúr í húsi 
teiknuðu af Sigvalda Thordasyni. Eignin stendur á einum eftirsóttasta stað í 
vesturbænum með útsýni til sjávar í suður og Reykjanesskagans og Bláfjalla í 
austur.  V. 61,9 m. 3279 

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

þrið
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OPIÐ HÚS 

þrið
judag

OPIÐ HÚS 

þrið
judag

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

miðvikudag

SÖLUSÝNING 

mánudag

Opið hús mánudag kl. 17:00 – 18:00 



 EINBÝLI

Hrólfsskálavör - Sjávarlóð
Glæsilegt og frábærlega staðsett 317 fm einbýlishús á 
tveimur hæðum með innbyggðum 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 

Rituhólar – Einbýlishús á útsýnisstað.
Fallegt og vel viðhaldið 334,7 fm einbýli á einstökum útsý-
nisstað við Eliðarárdalinn. Garðurinn er mjög gróin með 
stígum og skjólgóðum veröndum. Verð 59 millj. 

 ATVINNUHÚSNÆÐI 

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

 RAÐHÚS

Dofraborgir 26 112 Rvk.
Glæsilegt tvílyft 153 fm raðhús með innb. bílsk. á mjög 
fallegum útsýnisstað. Gott hellul. bílapl., stétt með snjó-
bræðslukerfi og verönd. Á hæðinni er forstofa, snyrting, 
hol, stofa, og eldhús. Á jarðhæð er hol, fjögur  herb., 
geymsla, þvottah. og baðherb. V. 48,5 m. 2679

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

 PARHÚS

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 

Skólavörðustígur íbúð með þakgarði
Vönduð 150,6 fm íbúð á 3. og 4.hæð með þakgarði og glæ-
silegu 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 

 4RA-6 HERBERGJA

Kleppsvegur 50 104 Rvk.
Rúmgóð og vel skipulögð102 fm fjögurra herbergja íbúð á 
annarri hæð við Kleppsveg í Reykjavík.  V. 27 m. 4460 

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 

Háaleitisbraut - glæsilegt útsýni. 
Mjög góð og vel skipulögð endaíbúð á 4.hæð í góðu 
fjölbýlishúsi á einstaklega 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.  V. 32,9 m. 4451

Seinakur - m. bílskýli. 
Glæsileg og björt 141 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð 
(efstu) í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu og tveimur 
baðherbergjum, annað innaf hjónaherbergi. Íbúðin er 
mjög vönduð, vel skipulögð og vel staðsett í götunni. 
Íbúðin er teiknuð með sjónvarpsstofu sem breytt hefur 
verið í þriðja svefnherbergið.   V. 48,9 m. 3902

 3JA HERBERGJA. 

Kristnibraut - glæsileg íbúð m. bílskýli. 
Glæsileg 105,7 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í vönduðu 
vel staðsettu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Glæsilegt útsýni til norðurs og vesturs frá Úlfarsfelli að 
Snæfellsjökli og yfir borgina. Vandaðar innréttingar.  
Góðar suðursvalir. Stór herbergi. Sérþvottahús innan 
íbúðarinnar.   V. 29,5 m. 4481

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 

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 

Hrísrimi 11 112 Rvk.
87,5 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt stæði í 
bílageymslu. Íbúðin skiptist í anddyri, baðherbergi, tvö 
svefnherbergi, stofu og eldhús. V. 22,9 m. 4023 

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 

 2JA HERBERGJA. 

Ægissíða 121 risíbúð. 
Góð 2ja herbergja risíbúð við Ægisíðu í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í stofu, svefnherbergi, eldhús, bað og geymslu. 
Íbúðin er laus strax. V. 18,9 m. 4487 

Naustabryggja 5 110 Rvk.
Glæsileg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með góðri timbur-
verönd og stæði í lokuðum bílakjallara. Þvottahús innan 
íbúðarinnar. Íbúðin er laus strax.  V. 24,5 m. 4489 

Álfaskeið 76 220 Hafnarfjörður
Góð 2ja herbergja 54,8 fm íbúð á 4.hæð í vel staðsettu 
húsi. Húsið er klætt að utan að hluta. Íbúðin er á efstu 
hæð með mjög góðu útsýni. 

 V. 17,3 m. 4473

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 

Stakkholt - ný íbúð á frábærum stað.
Ný glæsleg ca 82,9 fm íbúð á 2.hæð í nýju vönduðu 
lyftuhúsi í miðborginni.Íbúðín afhendist fullbúin án gólfe-
fna með vönduðum innréttingum. Stæði í bílageymslu 
fylgir eigninni. Fleiri íbúðir í boði. Verð 33,9 millj.

 SUMARHÚS

Hestur - lóð 92 við Kiðjaberg 801 
Sumarbústaðalóð við Kiðjaberg (Hestland) til sölu.  
Frábær staðsetning.  Lóðin er á mjög eftirsóttu skip-
ulögðu svæði. Lóðin er EIGNARLÓÐ og er 8.709 fm að 
stærð.  Kiðabergsgolfvöllur og Hestvatn er innan við 2 
km fjarlægð.  Þar er þjónusta. Fyrir neðan lóðina er Hvítá.  
útsýni er fallegt.   V. 9,9 n m. 4447

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 bústað-
num.  Lóðin er öll skógi og kjarri vaxin.. V. 27 m. 3996 

Foss í Reykjalandi 270 Mosfellsbæ
Sumarbústaður á frábærum stað á höfuðborgarsvæðinu. 
Bústaðurinn er innst inn í Reykjadalnum í Mosfellsbæ. 
Lóðin er eignarlóð og með miklum trjágróðri, læk og foss.  
Útsýni er glæsilegt m.a. sést Snæfellsjökull.  V. 29 m. 3967 

 ATVINNUHÚSNÆÐI

Hafnargata 6 825 Stokkseyri
Vel staðsett verslunarhúsnæði sem áður hýsti Kaup-
félagið í bænum en hefur nú verið innréttað sem listagal-
lerý og vinnustofa fyrir listamann.  Húsið er á einni hæð 
og skiptist í sýningarsal, skrifstofu, vinnustofu, lagerrými, 
snyrtingu, geymslu og aðstöðu fyrir starfsfólk.  Húsnæðið 
hefur mikið verið endurnýjað og málað að utan.  
V. 28,5 m. 4070 

 
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

Linnetsstígur 2 220 Hafnarf.
Linnetstígur 2 er 107 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð 
i nýlegu húsi sem er blanda íbúðar og atvinnuhús-
næðis í miðbæ Hafnarfjarðar ásamt tveimur stæðum í 
bílageymslu. Hentar mjög vel sem verslun eða kaffihús 
o.m.fl. Steinteppi. Góður salur. Stendur við torgið. Til 
afhendingar strax, sölumenn sýna. V. 27,5 m. 4323 afhend-
ingar strax, sölumenn sýna. V. 27,5 m. 4323
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OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. ágúst kl 17.30 – 18.00

Jónsgeisli 23  113 Reykjavík 69.900.000

Einstaklega bjart, fallegt og rúmgott einbýlishús með miklu útsýni, vönduðum 
innréttingum, stórum svefnherbergjum og tvöföldum bílskúr í rólegri og fallegri 
götu.  Allt fyrirkomulag mjög gott og frágangur smekklegur.  Þetta er frábært 
fjölskylduhús með stóru miðrými á neðri hæð og vel leystri tengingu milli húss 
og garðs. Upplýsingar veitir Óskar Sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Einbýlishús     Stærð: 238 m2

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

Austurkór 100-102  203 Kópavogur Verð: 38-56,5 m

Útsýnisíbúðir
Nýjar, glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir með sérinngangi og einstöku útsýni.  
Vandaðar innréttingar og falleg hönnun.  Um er að ræða 12 íbúðir og eru 6 íbúðir 
nú þegar seldar. Íbúðirnar verða afhentar tilbúnar án gólfefna.  Afhending hefst í 
sept 2014.Upplýsingar veitir Óskar Sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Fjölbýlishús     Stærðir: 112-168 m2       

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

Sóltún 30  105 Reykjavík 29.900.000

Fasteignasalan Torg kynnir: 93,3 fm 4ra herbergja íbúð með sérinngangi af svölum 
á annari hæð í góðu lyftuhúsi  í túnahverfi í Reykjavík.  Eing í einu af vinsælli 
hverfum Reykjavíkur.  Stutt í alla þjónustu.  
Upplýsingar veitir Garðar Sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 4     Stærð: 93,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. ágúst kl. 17.30-18.00

Rituhólar 6  111 Reykjavík 62.900.000

Glæsilegt og vel viðhaldið hús á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum 
bílskúr á frábærum útsýnisstað.  Húsið hefur fengið mjög gott viðhald, garður er 
fallegur með veröndum og lýsingu og bílaplan er steypt með hita, einnig er hiti í 
gangstétt. Nýlega voru tröppur upp að húsinu endursteyptar og rennur 
endurnýjaðar. Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 7     Stærð: 241.2  m2        Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19.ágúst. kl. 17.30-18.00

Borgarás 6  210 Garðabær 63.000.000

Stórglæsilegt 212fm raðhús með bílskúr. Hönnun hússins er 
einstök og tekur m.a. mið af skemmtilegu birtuflæði og 
tenginga á milli rýma. Stórir og miklir gluggar einkenna 
eignina og glæsilegur stór stigi með glerhandriðum tengir 
hæðirnar saman. Allar innréttingar í eigninni eru frá Axis og 
tæki eru frá Miele og Heimilistækjum.  Stórar og sérstakar 
bogadregnar þaksvalir snúa í norður og í suður er falleg 
verönd.
Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6-7     Stærð: 212 m2       Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19.ágúst. kl. 18.30-19.00

Túnfit 4  210 Garðabær 93.000.000

Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr á þessum eftirsótta stað í Garðabænum þar 
sem örstutt er í skóla, íþróttasvæði og alla þjónustu. Um er 
að ræða 231 fm hús á einni hæð og þar af er bílskúr 37,4 fm.
Í húsinu eru fjögur mjög rúmgóð svefnherbergi og tvö salerni. 
Lofthæð er mikil og stórir gluggar. Milliveggir eru hlaðnir 
úr svo til gerðum gifskubbum sem veita sérstakelga góða 
hljóðeinangrun.
Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 231 m2       Bílskúr

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. ágúst kl.18.30-19.00

Sunnubraut 6  200 Kópavogur 74.900.000

Mjög fallegt einbýlishús með stórglæsilegu útsýni yfir sjóinn, 
Arnarnesið og Snæfellsjökulinn. Húsið hefur fengið gott 
viðhald í gegnum árin. Í eigninni eru fjögur stór svefnherbergi, 
þrjú salerni, tvennar stofur og eldhús. Auðvelt er að skipta 
húsinu upp í tvær íbúðir þar sem tveir sérinngangar eru inn í 
það í dag. Húsið stendur ofangötu og frá efri hæð

Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     Stærð: 248 m2       Bílskúr

OPIÐ HÚS þri. 19. ágúst kl. 17.30-18.00

Bæjargil 122  210 Gbæ 54,9m

Einbýlishús og bílskúr, einstaklega góð og skemmtileg 
eign. Hús, garður og umgjörð eru afar haglega skipulögð 
og nýting er ótrúleg. 3 svefherbergi, sem gætu verið 4, og 
sjónvarpshol og endurgert baðherbergi er á efri hæð. 
Uppl. Árni Fasteignasali, gsm: 893 4416

Herb.: 5-6     Stærð: 166,7 m2 

LEIGUFJÁRFESTING

Stórholt 26  105 Reykjavík 58.000.000

Fasteignasalan Torg kynnir: Stigagang með 3 íbúðum.  Tilvalin eign til útleigu með 
góða tekjumöguleika.  Íbúðir og lagnir voru mikið endurnýjaðar árið 2005. Tvær 
íbúðanna eru 3ja herbergja og ein er 2ja herbergja með sérinngangi.  Heildarfermetrar 
eru fleirri en gefið er upp hjá Fasteignamati vegna þess að 2ja herbergja íbúðin er að 
hluta til gerð úr sameign. Upplýsingar veitir Garðar Sölufulltrúi í gsm: 899 8811

3 íbúðir     Stærð: 157,9 m2

Hringdu núna 893 4416

Rjúpnahæð 13  210 Gbæ 40,0m

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 

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 

LÆKKAÐ VERÐ

3 íbúðir

OPIÐ HÚS mánudaginn 18.ágúst kl.17.30-18.00

 Glæsileg íbúð með óhindruðu sjávarútsýni og stórum s-svölum í góðu lyftuhúsi í 
bryggjuhverfi  í miðbæ Hafnarfjarðar. Um er að ræða íbúð með 3 svefnherbergjum,  
2  svölum og stæði í lokaðri bílageymslu. Allar innréttingar og skápar eru frá 
Brúnás og gólfefni er parket og flísar. Efnisval er samræmt og íbúðin björt og 
rúmgóð. Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 132,5 m2      Bílageymsla

Norðurbakki 5c  220 Hafnarfjörður 46.900.000



BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610

Lundur raðhús/parhús Kóp.

Húsin eru á tveimur hæðum með bílskúr og eru fallega hönnuð. Þau afhentast 
tilbúin til innréttinga en einnig er möguleiki á að fá þau lengra kominn. Húsin eru 
frágengin að utan og bílastæði eru hellulögð. Stéttar eru hellulagðar og hiti er í 
gangstíg framan við.  Lóð er frágengin með grasþökum, timburverandir við húsin 
og gróður. Upplýsingar veitir Sigríður Fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 6     Stærð: 223 -245 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. ágúst kl. 17.30-18.00

Hólmasund 14  104 Reykjavík

Glæsileg 4ra herbergja neðri sérhæð í  tvíbýlishúsi á frábærum stað.  Íbúðin skiptist 
í anddyri, eldhús, stofu, þvottahús, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, 
og geymslu. Útgengt er út á góðan sólpall frá stofu og litla verönd frá hjónaherbergi. 
Mjög stutt er í alla þjónustu og skemmtilegar gönguleiðir, útivistarsvæði í Laugardal.
Upplýsingar veitir Sigríður Fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 117.5 m2

39.900.000 Verð: frá kr. 65m

Holtsvegur 23-25  210 Garðabær (Urriðaholt)

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU

Fasteignasalan TORG kynnir nýtt 19 íbúða fjölbýlishús með lyftu á 
Holtsvegi 23-25 í Urriðaholti í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja til 5 herbergja, 
75 til 181,8fm og er sú stærsta glæsileg penthouse útsýnisíbúð. Íbúðirnar 
skilast fullbúnar án gólfefna og er geymsla og hjólageymsla í sameign 
og stæði í lokuðum bílakjallara.

Um er að ræða glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir á einum besta og fallegasta stað á 
höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í Garðabæ.

Afhending á íbúðum er í sept - nóv 2014.

Allar nánari upplýsingar og bókun skoðunar hjá Steinar sölufulltrúa 
í síma 661 2400

Herbergi: 3-5     Stærðir: 75-181,8m2

Sandavað 11  110 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. ágúst kl. 19:15-19:45

Verð: 39.900.000

Fasteignasalan Torg kynnir: Gullfallega íbúð á efstu hæð!! Sérlega glæsileg, björt og vönduð 
126,3 fm íbúð á efstu hæð og á enda í góðu fjölbýlishúsi með lyftu,  ásamt stæði í bílageymslu, 
á frábærum stað í Norðlingaholti í Reykjavík. 3ja metra lofthæð er í íbúðinni og stórir gluggar.  
Mikið er lagt í lýsingu sem er frá Lumex og fylgir öll með.  Granít er á eldhúsinnréttingu og 
sólbekkjum.  Stórar svalir með útgengi frá stofu og baðherbergi þar sem gert er ráð fyrir heitum 
potti.  Eignin er hin vandaðasta í alla staði.  Sjón er sögu ríkari. 

Upplýsingar veitir Garðar Hólm Sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 3     Stærð: 126,3 m2         Bílageymsla

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610

Lundur 2-4-6  Kóp Verð: 36-110m

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. 
Uppl. Sigríður Fasteignasali, gsm: 699 4610

Herb.: 2-6     Stærð: 100-245 m2

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610

Nýhöfn 2-6  210 Gbæ

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.
Uppl. Sigríður Fasteignasali, gsm: 699 4610

Herb.: 4     Stærð: 123,2-152,6 m2

NÝTT Á SKRÁ 

Langalína 2  210 Gbæ 69,9m

Einstaklega falleg og nýinnréttuð íbúð í fjölbýlishúsi við Lön-
gulínu í Sjálandi í Garðabæ. Innanhússarkitekta hönnun með 
með afar vönduðum innréttingum og AEG tækjum. Íbúðin er 
í góðu lyftuhúsi á 3. hæð og með tvennar rúmgóðar svalir til 
norðurs og suðurs. Uppl. Bjarni Sölufulltúri, gsm: 895 9120

Herb.: 4     Stærð: 172,8 m2

BÓKIÐ SKOÐUN GSM: 898-3326

Eyjahraun 26  815 Þorlákshöfn 22,9m

*Lítil útborgun-gott yfirtakanlegt lán* Vel skipulagt 4ra herb. 
117,4 fm einbýli með 30,0 fm bílskýli. Gluggar eru endurný-
jaðir og nýlegt eldhúsinnrétting. Timburverönd út frá stofu 
og góður garður. Fjölskylduvæn staðsetning. 
Uppl. Dórothea  Fasteignasali, gsm: 898 3326

Herb.: 4     Stærð: 147,4 m2

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811

NÝBYGGING SJÁVARÚTSÝNI  NÝBYGGING

Verð: 43,5-65m

Íbúð            Herb     Stærð
íbúð  201        4         138,7
íbúð  202        3         78
íbúð  203        3         81,4
íbúð  204        3         75,2
íbúð  205        3         95,9
íbúð  206        3         106,6
íbúð  301        4         140,1
íbúð  302        3          77,3
íbúð  303        3          81,9
íbúð  304        3          75,8
íbúð  305        3          95,8    
íbúð  306        3         106,9 
íbúð  401        4         141,1        
íbúð  402        3          77,5
íbúð  403        3          82,3
íbúð  404        3          76,4   
íbúð  405        3          95,9
íbúð  406        3          106,2
íbúð  501        5          181,8                
  

SELD

SELD
SELD

SELD

Dæmi um íbúð
Íbúð 301
Kr. 49,8

Herbergi: 4
Stærð: 140,1 m2

ðir: 75-181,8m

úúð
001
,8
 4

mm2

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. ágúst kl.18.30-19.00

Lindasmári 35  201 Kópavogur 42.500.000

Mjög rúmgóð og björt 7 herb íbúð á tveimur hæðum.  5 rúmgóð svefnherbergi.  
Á neðri hæð er forstofa, hol, 3 svefnherbergi, baðherbergi, 2 stofur, eldhús og 
þvottaherbergi. Efri hæðin samanstendur af holi, tveimur svefnherb, gluggalausu 
herbergi með loftræstingu og innaf því er geymsla.
Upplýsingar veitir Þorsteinn Fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 7     Stærð: 165 m2
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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

Verð 39,5 millj.

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 frá 67,9 millj.

Verð 42,9 millj.
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Nánari upplýsingar veitir

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

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

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515Verð 77,5 millj.

Verð 37,9 millj.
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Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð 54,9 millj.
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Nánari upplýsingar veitir

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

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

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 19. ágúst

17:00 - 17:30

Verð 36,0 millj.Verð 28,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

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., j

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð

87 fermetrar á annarri hæð

Eftirsóttur staður í vesturbæ Reykjavíkur

Nánar: Páll 893 9929

Kaplaskjólsvegur
107 Reykjavík

Verð  29,5 millj., j

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., j

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., j

2ja herbergja 70 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., j

Falleg íbúð 123 fm að stærð

Gott flæði í íbúð

Stæði í bílageymslu

Góð staðsetning innan hverfis

Nánar: Jórunn 845 8958

Þórðarsveigur 
113 Reykjavík

Verð  34,9 millj., j

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., j

224,4 fm tvílyft raðhús

29,4 fm innbyggður bílskúr

Skráð 4ra herbergja

2 baðherbergi

Nánar: Halldór 897 4210

Suðurhvammur
220 Hafnarfjörður

Verð  49,8 millj., j

Nýlega standsett 60,4 fm 2ja herbergí íbúð 

Íbúðin er tilvalin til útleigu fyrir útlendinga

Allur húsbúnaður fylgir með

Nánar: Svan 697 9300

Njálsgata
101 Reykjavík

Verð  27,8 millj., j

Vandað tvílyft einbýlishús með bílskúr alls 208 fm

Stofur, eldhús, baðherbergi, herbergi og 

þvottahús niðri

Fjögur herbergi, baðherbergi uppi auk nýtanlegs

rislofts

Nánar: Svan 697 9300

Kögursel
109 Reykjavík

Verð  54,7 millj., j

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Góð  56,6 fm 2ja herbergja íbúð

Efsta hæð

Félagsmiðstöð á jarðhæð ásamt heitum mat í 

hádeginu.

Stutt í alla þjónustu.

Nánar: Ólafur 822 2307

Skólabraut
210 Garðabær

Verð  23,9 millj., j

Falleg 4ra herbergja íbúð
112 fm á jarðhæð með stórum sólpalli
Sérinngangur 

Stæði í bílakjallara

Nánar: Jason 775 1515

Daggarvellir
221 Hafnarfjörður

Verð  30,9 millj., j

66 fm falleg 2ja herb. íbúð á 2. hæð 

Opið eldhús og stofa, baðherbergi með þvottarými

Stæði í lokaðri bílageymslu.

Vestursvalir

Nánar: Jason 775 1515

Berjarimi
112 Reykjavík

Verð  21,9 millj., j

147 fm íbúð á tveimur hæðum.

Auk 20,6 fm bílskúr

4 svefnherbergi

Rúmgóðar svalir í suðaustur

Nánar: Páll 893 9929

Garðhús
220 Hafnarfjörður

Verð  35,2 millj., j

Glæsileg 75 m² 2ja herbergja

Efsta hæð, (4. hæð)

Lyftuhús

Stórkostlegt útsýni

Nánar: Jórunn 845 8958

Akurhvarf 1 - íbúð 402
203 Kópavogur

Verð 24,9 millj., j
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Falleg 174,2 fm hæð á góðum stað í 101 Rvk
6 herbergja. Stórar stofur.
Sér inngangur. Suðursvalir
Rúmgóður bílskúr

Bræðraborgarstígur 101 Reykjavík

Verð 57,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

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 201 Kópavogur

Verð 28,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Glæsileg 164 fm eign sem býður uppá mikla möguleika 
Er í dag íbúð og vinnustofa 
Meiri lofthæð í 97 fm af íbúðarrýminu 
Frábær staðsetning í fallegu húsi

Grundarstígur 12 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Mánudag 18. ágúst

16:30 - 17:00

Verð 42,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

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

Skugginn - Lindargata 37 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Fimmtudag 21. ágúst

17:30 - 18:00

Verð 85,9 millj.

Fallegt og veglega innréttað parhús. Rúmgóð alrými, aukin lofthæð
og fallegt útsýni. Sérsmíðaðar innréttingarar
Þrjú góð svefnherbergi, tvö baðherbergi
Gróin lóð, létt í umhirðu. Stór innkeyrsla
             Eftirsóttur staður í Kópavogi

Drekakór 2 203 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Fimmtudag 21. ágúst

17:00 - 18:00

Verð 57,4 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg 102 fm neðri hæð 
Fallegt og reisulegt fjórbýlishús 
Mikil lofthæð í íbúðinni 
Frábær staðsetning

Garðastræti 16 - inng. frá Öldugötu
101 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Mánudag 18. ágúst

18:30 - 19:00

Verð 38,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Fallegt 222,4 fm einbýlishús á einni hæð
Tvöfaldur bílskúr og gróinn garður
Sólskáli og sólpallur
Innst í botnlanga næst opnu svæði

Stekkjarsel 6 109 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Mánudag 18. ágúst

17:00 - 19:00

Verð 59,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Virðulegt 200 fm einbýlishús í Þingholtunum
5 svefnherbergi. 3 baðherbergi
Stórar svalir til suðurs og vesturs
Skrifstofuviðbygging
             Bílastæði fyrir 3-4 bíla

Bergstaðastræti 38 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Mánudag 18. ágúst

17:30 - 18:00

Verð 89,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Vel skipulögð 143 fm íbúð á 4. hæð
Stór stofu og eldhús rými, góðar svalir
Þrjú rúmgóð svefnherbergi
Þvottahús innan íbúðar

Ásakór 13 203 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Fimmtudag 21. ágúst

19:30 - 20:00

Verð 37,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Laus strax

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

Klapparstígur 101 Reykjavík

Verð 58,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Fallegt raðhús 106,9 fm að stærð
Mikið endurnýjað
Stór verönd 
Fjögur svefnherbergi

Tunguvegur 60 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 19. ágúst

17:30 - 18:00

Verð 37,2 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Ný viðhaldslétt og mjög vel skipulögð raðhús

Rúmgóð og björt alrými, 2-4 svefnherbergi

Hægt er að fá húsin afhent á byggingarstigi 
eða fullinnréttuð á veglegan máta skv. 
skilalýsingu.

Spennandi tækifæri, vönduð smíði.

Austurkór 133-141
NNNNNNýýýýýýýý rrrrraaaaaaðððððððhhhhhhúúúússsss,,, 111111155555550000000 ffffffmmmmmmm áááááááá  eeeeeeeeiiiiinnnnnnnnnnniiiiii hhhhhhhhææææææææððððððð ooooooggggggggg  eeeeeeeeeiiiiitttttttttttttttt ttttvvvvííííllllyyyyyffffttttt 222224444440000000000000 ffffffffmmmmmmm

Ö ÝSÖLUSÝNING
Miðvikudag 20. ágúst

19:00 - 20:00

Verð frá 44,5 millj.              Tilbúið til

     afhendingar

3ja herbergja 90 fm íbúð. Mikið endurnýjuð
Miðsvæðis og stutt í alla þjónustu 
Hærri lofthæð en venjulega. 
Svalir inn í garð

Stúfholt 1 105 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 20. ágúst

17:30 - 18:00

Verð 29,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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



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., j
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Falleg 3ja herbergja íbúð

Stærð 111,6 fm, 2. hæð

Suðursvalir

Afhendist við kaupsamning

Frábær staðsetning

Nánar: Heimir 893 1485 

Fálkagata
107 Reykjavík

Verð  42,9 millj., j

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., j

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., j

Falleg íbúð á annari hæð að stærð 79 fm 

Verktaki, Húsvirki 

Þvottahús innan íbúðar 

Suður svalir / Lyftuhús

Nánar: Jórunn 845 8958

Akurhvarf 5 - íbúð 205
203 Kópavogur

Verð 28,9 millj., j

Falleg 97,9 fm íbúð á þriðju hæð

Vel skipulögð íbúð

Tvær íbúðir á hæð

Svalir til suðurs

Nánar: Jórunn 845 8958

Lautasmári - íbúð 301 4ra
201 Kópavogur

Verð 31,9 millj., j

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

Nánar: Ólafur 822 2307

Safamýri
108 Reykjavík

Verð  29,5 millj., j

Glæsilegt hús samtals að stærð 240 fm þar af 

bílskúr 51 fm 

Vandað efnisval og hönnun 

Mikið útsýni/heitur pottur 

Hjónasvíta, með fataherb. og baði

Nánar: Jórunn 845 8958

Ólafsgeisli
113 Reykjavík

Verð  74,5 millj., j

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

Nánar: Jórunn 845 8958

Ásakór - íbúð 403
201 Kópavogur

Verð 41,9 millj., j

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

Nánar: Davíð 697 3080

Hjaltabakki
109 Reykjavík

Verð  24,8 millj., j

Glæsilegt einbýlishús

Aukaíbúð í hluta neðri hæðar

Góður garður með pöllum. Jeppabílskúr

Góðar stofur og vandaðar innréttingar

5 herb/2ja herb

Nánar: Halldór 897 4210

Akrasel
109 Reykjavík

Verð  67,0 millj., j

Stórglæsilegt 239 fm. endaraðhús

Við bryggjuna með stórkostlegu útsýni

Góðar stofur og stórar suðursvalir

Engu til sparað í innréttingu

Nánar: Halldór 897 4210

Naustabryggja
110 Reykjavík

Verð  61,9 millj., j

Freyjubrunnur 25-27

Glæsilegar íbúðiir í í litlt u ogo  ff lallleeguuu f ffjöjöjölblblbýlýlýli ii viviv ð ððððð FrFrreyeyjujuubrbrunununn nn í í ÚlÚlÚlfafafarsrsárárdadall

Íbúðirnar eru ýmist afhentar fullbúnar með gólfefnumm eeðaðaðað  tttilili búbúúb nanaar r titiil l ininnnrnrrététtiitingngnga.a.a.

Glæsilegt útsýni yfir dalin úr flestum íbúðum

Stæði í lokaðri bílageymslu með flestum ííbúðum

Samem ign og tilbúnar íbúðir eru hannaðar af Rut Kárá a

Allur frf ágana gug r í húsinu til fyrirmyyyndar

ÓskÓ kar aar R. HarH ðarson
hdl.d  og og löggöggiltutilt r far fasteignasgnasali a

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, sölufulltrúi
davdavid@miklabababorgo .is sími: 697 30080

 Verð frá: 252 ,9 mmillj.

Lækkað verð

Nánari upplýsingar veitir

Lára Björg Björnsdóttir, sölöö ufulltrúi
lara a@miklaborg.is sími: 841 2333

Lækkað verð

Bókaðu skoðun hjá 
sölumönnum!



MIKLABORG 569 7000

5/6 569 7000

ÍBÚÐIR Í HJARTA GARÐABÆJAR

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

apríl 2015Afhending í 

              Tryggðu þér íbúð á
     á besta stað í  

        Garðabæ!

Stærðir íbúða frá 
76,3 til 190,4 fm

Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ Garðabæjar á 

frábærum útsýnisstað.  Á jarðhæð hússins verður 

lífleg verslun og þjónusta.  Um er að ræða 42 íbúðir

með sérlegu góðu skipulagi í mörgum mismunandi 

útfærslum, allar með sér stæði í bílageymslu. 

Húsið stendur nærri allri helstu verslun og þjónustu, 

m.a. bókasafni, sérverslunum, apóteki, tannlæknum,rr

heilsugæslu, skóla og sundlaug.

ÓskÓskarrar R.R. R HarHararðarðarðarða sonsonsonson
hdlhdlhdl. og löog löggiltggilttltur faur fau fasteigtsteignasalnasalii 

Hilmarar Jó Jónasnassonso , sölufufullttrúirú
hilmar@mi@miklaklaborbo g.is sími: 695695 9595000

Nánari upplýplýplýsingarsingasin  veita:

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

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

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

Verð frá 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

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, , löglögg. g. fasfa teignasali
olaolafurfur@mi@miklaklaborg.ig.is s símsímmi: i: 8228228  23230707

Stutt í miðbæ Reykjavíkur 
og alla þjónustu!

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

Stakkholt 2-4
FRFRFRFRRÁBÁBÁBÁBÁBÆRÆRÆRÆRÆRLEL GAGA SSSTATATAÐSÐSÐSETETEETTE TATATATAAATAR R R R RR RR 6656565656655 - - 1 11 1 1 1 1155050505050505005055 ffffffff f fmmmmmmmmmm mmmm m mm m ÍBÍBÍBÍBÍBÍBÍÍBÍÍÍBÍBÍBÍÍBÍBBBÚÐÚÐÚÐÚÐÚÐÚÐÚÐÚÐÐÚÐÐÐÚÐÐÐÚÐÐÐÚÐÚÐÚ IRIRIRIRIRIRRIRIRIRIRIRRR
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90  lán
  

        
  í boði
% 

Nánar á  
vindakor.is

Óskar R. Harðarson
hdl og löggiltur fasteignasalihdl. 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

TILTIL
AFHENDINGAR

STRAX

ERTU MEÐ GÓÐA GREIÐSLUGETU?
-  Möguleiki á viðbótarláni allt að 90 % af kaupverði

Vorum að taka tit l söluumem ðffere ðað r fasteignirrr ásamt 
byggingagarrétti í mmiðbæ RReykjavíkur.
Eiigng irnar eru ala lar í útleiggu.u

- Klapparstígur 16 - 99757  ferm. Skrifstofuhhúsú nænæðii.
- Smiðjusts ígur 10 - 273 ferm. Íbúðú arhús.
- Smiðjustígur 12 - 120 ferm. Endurnýjað einbýýlishús.

Teeiknað af Rögnvaldi Ólafssyni.

ByB ggingagarréttur fylgir eignununum.

Nánari upplýsingar veitir

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

              Fjárfestinga og uppbyggingarverkefni
     í miðbæ Reykjavíkur
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Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Uglugata 52–54 - 270 Mosfellsbær
Til sölu 4 íbúðir í byggingu í Helgafellslandi í 
Mosfellsbæ ásamt tveim 30.2 fm bílskúrum. 
Hjónaherbergi með bað- og fataherbergi, 2 
barnaherbergi, þvottahús og geymsla.
Tvær íbúðir 136.2 fm - verð 38,9 millj.
Tvær íbúðir 150.8 fm - verð 41,8 millj.

Afhending án gólfefna í nóv. og des. 2014

Upplýsingar veitir Ágúst Valsson, sölufulltrúi, 
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Espigerði 2 - 108 Reykjavík
Stórglæsileg 164 fm íbúð á tveimur hæðum í 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli. Þrennar svalir. 
Mikið útsýni. Á neðri hæð forst., WC, eldhús, stofa 
og borðst., útgengi út á svalir. Á efri hæð hjónah. 
m/fataherb., útgengi út á svalir, barnaherb. með 
útgengi út á svalir. Sjónv.hol, 2 baðh. og þv.aðst. 
Geymsla, leikherb. og þvottahús í sameign. 
Verð 42,5 millj.
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir, sölufulltrúi,
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Lyngmóar 6 - Garðabær
Opið hús í dag 18. ágúst kl. 17.00 - 17:30

Falleg 140 fm, 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð 
með góðu útsýni. Nýtt eldhús, parket á gólfum, 
rúmgóð stofa, stórar svalir, snyrtileg sameign, 
17.6 fm bílskúr. Stutt er í skóla, verslanir og aðra 
þjónustu.
Verð 33,9 millj.
Upplýsingar veitir  Ágúst Valsson, sölufulltrúi, 
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Opið
hús

Tröllakór 9–11 - 203 Kópavogi
Opið hús þriðjudag 19. ágúst kl. 17.30 til 18.00
Góð íbúð 104 fm á 4. hæð í lyftuhúsi, við hliðina 
á íþróttamiðstöðinni Kórnum. Bílageymsla. For-
stofa, 2 svefnherb., baðherb. flísalagt og þv.hús 
er innan íbúðar. Parket á gólfum í stofu, eldhúsi, 
gangi og herbergjum. Geymsla og hjólageymsla í 
sameign. Sameign og hús til fyrirmyndar. 
Verð 29,9 millj.
Upplýsingar veitir Sighvatur Lárusson söluf.tr.,
sími 778 5900 eða sighvatur@fasteignasalan.is

Opið
hús

Kleifakór 1a - 203 Kópavogi
Fallegt 242,7 fm parhús með glæsilegu útsýni. 
Fimm herbergi, tvö baðherbergi, stór stofa og 
borðstofa, sjónvarpshol, falleg eldhúsinnrétting,  
rúmgott þvottahús, gólfhiti í öllu húsinu, 23,4 fm 
bílskúr.
SKIPTI Á MINNI KEMUR TIL GREINA

Þessi eign er í sérflokki!
Verð 64,5 millj.
Upplýsingar veitir  Ágúst Valsson, sölufulltrúi, 
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Ofanleiti 11 - 103 Reykjavik
Opið hús þriðjudag 19. ágúst kl. 17:30 - 18:00

Laus við kaupsamning ! 3ja herb. 87.6 fm íbúð 
á 2. hæð ásamt 21 fm bílskúr, í sex íbúða fjölbýli. 
Íbúð in skiptist í 2 svefnherb., baðherb. bæði með 
bað kari og sturtuklefa. Stofu/borðstofu með út-
gengi út á flísalagðar suðursvalir. Eldhús með að-
gengi inní þv.hús. Geymsla í íbúð. Parket á gólf um. 
Verð 33,9 millj.
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir sölufulltrúi,
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Opið
hús

Grensásvegur - 108 Reykjavík
Verslunarhús 150-200 fm við Grennsásveg. 
Gluggar á framhlið og malbikuð bílastæði. Frábær 
staðsettning og mikið auglýsingargildi.

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

Til
leigu

Ljósheimar  - 104 Reykjavík
Góða mikið endurnýjaða 4ra herbergja íbúð 102 
fm með tveimur baðherbergjum á 7 hæð með 
útsýni. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð, 
raflagnir, gólfefni, skápar, baðhergi 2stk og 
eldhústæki.

Verð 31,9 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson, 
löggiltur fasteignasali, sími 893 6001 eða 
beggi@fasteignasalan.is

Hringbraut - 101 Reykjavík
Reisulegt og gott 10 herb. 
einbýli. Húsið er steypt, 
byggt 1938, almennt 
ástand að utan er gott. 
Hellu lagt í kringum allt 
húsið sem stendur innar-
lega við götu og snjó-
bræðslulagnir eru framan 
við hús og bílskúr. Bakvið 
hús er aflokað hellulagt 
svæði með timbursólpalli. 
Húsið er á einu fastanúmeri 
en útbúin hefur verið auka-
íbúð með sérinngangi í 
kjall ara. Bílskúr er við hús-
ið.

Upplýsingar veitir Jósep Grímsson, löggiltur fasteignasali,
sími 863 1126 eða josep@fasteignasalan.is

Tjarnarbyggð - 801 Árborg
Glæsilegt 200,4 fm ein-
býlis hús og bílskúr byggt 
árið 2007. Falleg stór eign-
ar lóð þar sem búið er að 
planta mörgum trjám og 
nátt úru leg tjörn er innan 
lóða marka. 4 rúm góð 
svefn  h., borð stofa, stofa og 
hol og eldhús. Hellulagður 
sólpallur með heitum potti 
og skjólveggjum. Vönduð 
gólfefni Utan hús klæðning 
er við haldslítil álklæðning. 

Vel skipulagt, snyrtilegt og vandað hús staðsett í dásam legu og barnvænu 
umhverfi. Gróðurhús, ræktunarkassar o.fl. Fallegt útsýni til allra átta. Verð 51,7 millj.
Upplýsingar veitir Hafsteinn Þorvaldsson sími 891 8891  
eða hafsteinn@fasteignasalan.is og Snorri Sigurðarson sími 897 7027  
eða ssig@fasteignasalan.is

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

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

Guðrún H Rúnarsdóttir

Unubakki Þorlákshöfn – Atvinnuhúsnæði
Til sölu eða leigu 4 snyrtileg 109 fm iðnaðarbil 
ásamt 34 fm millilofti í þremur þeirra í nýju 
atvinnuhúsnæði. T.d. tilvalið fyrir bátaeigendur. 
Mögulegt er að selja hvert bil fyrir sig eða allt húsið 
í einu, samtals tæplega 550 fm. Góð lofthæð, 7 
metrar þar sem hún er hæst. Inn keyrsluhurðarnar 
eru 4,5x4,0 m., rafmagnsknúnar.
Uppl. veitir Jósep Grímsson, sölufulltrúi 
sími 863 1126 eða josep@fasteignasalan.is

AUÐVELD KAUP
Bilið á 10.900.000.-

Útborgun 2.500.000.-
Lán frá lánastofnun 9.400.000.-

Greiðslubyrði á mánuði u.þ.b. 50.000.-

Sóleyjarimi 19 íbúð 202 - 112 Reykjavík
Opið hús í dag 18. ágúst kl. 17:30-18:00

*FYRIR 50 ÁRA OG ELDRI * ÚTSÝNI*
Vel skipulögð og falleg 3ja herb., 88,9 fm. íbúð 
á 2. hæð, í nýlegu húsi. Suðursvalir. Útsýni. Fal-
leg gólfefni. Lyfta. Stutt í Spöngina, verslun og 
þjónustu, kvikmyndahús, golfvöll, gönguleiðir o.fl.
Verð kr. 28.900.000
Upplýsingar veitir Eggert Ólafsson,  
löggiltur fasteignasali, sími 893 1819  
eða eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Sogavegur 162 parhús - 108 Reykjavík
Opið hús þriðjudag 19. ágúst kl. 17:30-18:00

*NÝTT PARHÚS * VAL UM BYGGINGARSTIG*
Nýtt og vel skipulagt 130,5 fm. parhús. Tvær 
hæðir og staðsteypt. Val um afhendingu: a) 
fullbúið án gólfefna b) tilbúið til innréttinga c) á 
núverandi byggingarstigi. Gott útsýni.
Verð 34,5 til 43,9 millj.
Upplýsingar veitir Eggert Ólafsson,  
löggiltur fasteignasali, sími 893 1819  
eða eggert@fasteignasalan.is 

Opið
hús

ERUM MEÐ 
KAUPENDUR AÐ 

EFTIRFARADI 
ATVINNUEIGNUM:

100 fm lagerhúsnæði
600 fm lagerhúsnæði
8.000 fm skemma/lagerhúsnæði

Upplýsingar veita 
Guðbergur  sími 893 6001 
eða Ágúst sími 611 6660
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Einbýlishúsa og raðhúsalóðir til sölu í Leirvogstungu. Frábært tækifæri fyrir byggingaraðila. Um að ræða hús 
á bæði á einni hæð og tveimur. Búið er að greiða gatnagerðagjöld af lóðunum. Á sumum lóðum er þegar 
kominn púði. Nánari upplýsingar hjá sölumönnum. 

Opið hús  þriðjudag kl 17:30-18:00.  
Stór og glæsileg 5 herbergja endaíbúð á 1. hæð á 
þessum vinsæla stað miðsvæðis í borginni. Vandaðar 
innréttingar, gott skipulag. Tvennar svalir. Stæði í 
bílakjallara. 

Opið hús þriðjudag kl 17:30-17:45. 
Ný 140fm fjögurra herbergja íbúð  með sérinngangi 
á 2. hæð með einstöku útsýni, auk 27fm bílskúr. 
Tækifæri til að eignast íbúð á einum af bestu 
útsýnisstöðum höfuðborgarsvæðisins. 

Opið hús mánudag 17:00 - 17:30. 
ikið endurnýjað og fallegt raðhús við Engjasel. 
Stór timburverönd í garði með heitum potti. 4-5 
svefnherbergi, tvær stofur. Tvö baðherbergi. Stæði í 
bílageymslu. 

Opið hús mánudag kl 17:45-18:15.  
Vel skipulagt 199,3 fm einbýlishús, að meðtaldri 
24,6 fm snyrtistofu. Góð staðsetning, stór og falleg 
lóð. 5 svefnherbergi, 2 baðherbergi. Sömu eigendur 
frá upphafi. Parket og flísar á gólfi.

Opið hús mánudag kl 17:45-18:15. 
Síðasta húsið á þessum frábæra stað i Austurkór. 
Endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. 
Gott skipulag, 3-4 svefnherbergi. Einstakt útsýni og 
stutt í ósnortna náttúru.

Opið hús þriðjudag kl 16:45-17:00 
Fimm glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir við 
Laugaveg. Íbúðirnar seljast saman og eru í eigu 
einkahlutafélags sem getur selst með. Allar íbúðirnar 
eru í útleigu.

Opið hús þriðjudag kl 18-18:30.  
Snotur 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu 
fjölbýli í Dvergabakka. Gott aukaherb. í kjallara 
með aðgangi að sameiginlegri snyrtingu. Húsið og 
umhverfi þess hefur fengið mjög gott viðhald.

Opið hús mánudag kl. 17:00-17:30. Glæsilegar íbúðir með rúmgóðum herbegjum og stórum 
garðsvölum. Lokuð bílageymsla eða sérmerkt stæði. Allar innréttingar eru frá Brúnási og mjög vandaðar. 
Íbúðum er skilað tilbúnum með öllum gólfefnum. 

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

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

Rúmgóð 4 herbergja endaíbúð á 2. hæð í snyrtilegu 
fjölbýli við Kleppsveg.Húsið hefur nýlega verið 
viðgert og málað að utan. Stutt er í skóla, sundlaug 
og ýmsa þjónustu í hverfinu. 

275fm raðhús á tveimur hæðum og tvöföldum 
bílskúr við Stórahjalla í Kópavogi. Húsið er afar vel 
umgengið og viðhald hefur verið til fyrirmyndar 
alla tíð. 

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð við 
Hrísmóa í Garðabæ. Sér inngangur af svölum. Ekkert 
áhvílandi, laus við kaupsamning. 

FIMM herbergja fjölskylduíbúð á 2. hæð með stæði 
í opnu bílskýli. Um er að ræða bjarta íbúð með 
fjórum svefnherbergjum í húsi sem hefur fengið gott 
viðhald. Stutt í alla þjónustu og leik- og grunnskóla. 

Opið hús  mánudag kl 17:30-17:45. 
Björt og falleg 4ra herbergja endaíbúð ásamt bílskur 
á 2. hæð við Lautasmára. Innangengt í bílskúr frá 
sameign. Stutt í skóla, íþróttir, verslandir og þjónustu.

Opið hús miðvikudag kl 17:30-18:00.  
Á vinsælum stað í Akrahverfinu i Garðabæ: Glæsilegt 
270,4 fm. einbýlishús á einni hæð, þar af 39 fm. 
bílskúr. Vandaðar innréttingar. Góð staðsetning. 
Skipti koma til greina.

Opið hús mánudag kl 17-17:15. 
Björt og falleg 4ra herbergja íbúð á þriðju og efstu 
hæð við Hlíðarhjalla. Útsýni frá stofu og eldhúsi. 
Eignin er laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi.

ÍBÚÐ MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK 
EÐA HAFNARFIRÐI Í SKIPTUM 
FYRIR FALLEGA ÍBÚÐ Á GÓÐUM 
STAÐ Á SPÁNI.

3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í 
SKIPTUM FYRIR FALLEGAN 
SUMARBÚSTAÐ Í 
ÖNDVERÐARNESI.

ERUM MEÐ ÁKVEÐINN 
KAUPANDA AÐ ÍBÚÐ Í KRINGUM 
30MKR. Í MIÐBÆNUM.

LEITUM AÐ RÚMGÓÐU 
EINBÝLISHÚSI Í HVERFI 104. 
MÁ ÞARFNAST ENDURNÝJUNAR 
AÐ INNAN.

49,8 M 59,6 M 43,5 M 48,9M

VERÐ, TILBOÐ

VERÐ, TILBOÐ

22,9M

NEÐSTALEITI 3 - 103 RVK AUSTURKÓR 102 - 203 KÓP ENGJASEL 77 - 109 RVK JAKASEL 28 - 109 RVK

AUSTURKÓR 43 - 203 KÓP.

LAUGAVEGUR  86-94, RVK.

DVERGABAKKI 32 - RVK

56,5 M 59 M 27,9 M ÁLFASKEIÐ 117 - 220 HFJ. NJÁLSGATA 37 - 101 RVK. KLEPPSVEGUR 20 - 105 RVK.

54,9 M 30 M 31,9 M STÓRIHJALLI 15 - KÓP. HRÍSMÓAR 2B - GBR. REYRENGI 3 - 112 RVK

35,9 M 99,5M. 29,6M LAUTASMÁRI 2 - KÓP FRJÓAKUR 8 - 210 GARÐABÆ HLÍÐARHJALLI 12 - 200 KÓP.

LEIRVOGSTUNGAVERÐ FRÁ 29,7 MILLJ. VALLAKÓR 2 - NÝJAR ÍBÚÐIR

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

SIGRÍÐUR 
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður
gsm 692 4700

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 EFTIRTÆKIFÆRI FYRIR BYGGINGARAÐILA

OPIÐ
 HÚS

• Nesbali 35 er eignarlóð sunnan megin á Seltjarnarnesinu. 

• Lóðin er vel staðsett, með miklu útsýni og nálægð við náttúru, golfvöll og göngustíga. 

• Þetta er einstakt tækifæri til að eignast einbýlishúsalóð á þessum fallega stað. 

• Nánari upplýsingar hjá sölumönnum.  

SELTJARNARNES - EINSTÖK SJÁVARLÓÐ

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS OPIÐ

 HÚS

OPIÐ
 HÚS

TILBÚNAR MEÐ GÓLFEFNUM



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

KÚRLAND

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

Verð 68,9 millj. 

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

REYKÁS 25

• 110 Rvk.
• 6. Herb.
• Íbúð.  4 stór svefnh.
• Tvennar svalir.
• Fallegt útsýni. 

Verð 33.9 millj   

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

NÝHÖFN 2-6 

• 210 Sjáland Gbæ.
• Glæsilegar nýjar íbúðir.  
• Sjávarútsýni.
• 4ra herb. 123 fm. til 153 fm.
• Stæði í bílageymslu. 
• Nýbygging

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

17. JÚNÍTORG
210  Gbæ. Glæsileg 144 fm. Stæði í
bílageymslu. Vandaðar innréttingar.
Falleg gólfefni.  50 ára og eldri.

HRAUNBÆR 196
110  Rvk. 60 fm. 2ja herb. Góð íbúð á
þessum vinsæla stað. Yfirbyggðar
svalir. Íbúðin getur losnað fljótlega.
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 
18:00 og 18:30. 

LUNDUR-RAÐHÚS
200 Kóp. 230-240 fm. Afhent tilbúinn
undir tréverk að innan. Frágengin að
utan, lóð afhendist með sólpöllum,
gróðri, bílastæði og göngugstígar.
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Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

50 ára og eldri

NÝBYGGING

TJARNARBÓL 12

• 170  Seltj. 
• 4ra herb.
• Mikið endurnýjuð. 
• Innbyggður bílskúr.

Verð 39,5 millj. 

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

MELABRAUT 32

• 170  Seltj. 
• Stórglæsileg efri sérhæð.
• Bílskúr. 
• Vandaðar innréttingar.
Falleg gólfefni. Glæsilegt
útsýni. 

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

OPIÐ HÚS

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

Glæsibær  - einbýli -
Gott vel skipulagt 200 fm einbýli. Húsið 
er á einni hæð með innbyggðum bílskúr, 
sólstofu, sólpöllum og afgirtum garði.   
Húsið er skráð alls 198,4 fm. Íbúðarrými 
146,2 fm, sólskáli 21,6 fm og bílskúr 30,6 
fm.  Fjögur góð svefnherbergi og þrjár 
stofur.  Nýlegt þak.  

Bakkastaðir  - Einbýli á einni hæð 
Vandað 250 fm  einbýlishús á einni hæð 
með innbyggðum 31 fm bílskúr. Fimm 
svefnherbergi og stórar stofur. Parket og 
flísar á gólfum. Glæsilegur garður í góðri 
rækt með sólpöllum  og heitum potti.  
Stutt út í fallega náttúru og góðar göngu- 
og hjólaleiðir með ströndinni.  Laust við 
kaupsamning.  Óskað er eftir kauptilboði!

Breiðahvarf – Sérhæðir
Sérlega vandaðar sérhæðir í fjórbýlis-
húsi við Breiðahvarf í Kópavogi.  Báðar 
íbúðirnar eru með bílskúr, sérinngangi og 
sérsólpalli. Afhentar fullbúnar án gólfefna. 
Vandaðar innréttingar og tæki. Í hvorri 
íbúð eru þrjú herb. og tvær stofur. Stærð 
186 fm og 205 fm. Verð frá 55, millj. 
Afhending vorið 2014.

Brúnastaðir – Einbýli:  
Mjög gott  220 fm einbýlishús á einni 
hæð ásamt innbyggðum bílskúr á ein-
stökum stað innst í botnlanga við golfvöll-
inn á Korpúlfsstöðum.  5 svefnherbergi og 
tvær stofur. Stór lóð í góðri rækt. Verönd 
og hiti í stéttum.  Góðar gönguleiðir með 
ströndinni og gott útivistarsvæði.  Einstakt 
útsýni. Verð 73 millj.

Góð sala - Góð þjónusta -  Góð kjör
Leitum að öllum tegundum eigna á 
höfuðborgarsvæðinu.  Hringdu og at-
hugaðu hvað sölumenn okkar  geta gert 
fyrir þig

Einbýli, Garðabæ
Vorum að fá á skrá vel staðsett einbýlis-
hús á tveimur hæðum á Arnarnesinu 
í Garðabæ. Áhugasamir hafi samband 
við Gústaf Adolf lgf., gustaf@heimili.is / 
895-7205.

Laugarnesvegur 112b - 4ra herb  
- Opið hús
Falleg, skemmtileg og vel staðsett 4ra 
herbergja 94,4 fm íbúð á tveimur hæðum.  
Íbúðin var endurgerð 2007. Sér inngangur 
og nýlegur sólpallur. Húsið var endur-
nýjað að utan árið 2012.   
Opið hús þriðjudaginn 19. 
kl 18:00 -18:30.

Haukdælabraut -  Raðhús 
Raðhús á tveimur hæðum á  fallegum 
útsýnisstað í Grafarholti norðan Reynis-
vatns.  Húsið er um 207  fm. Íbúðarrými 
175 fm og innbyggður bílskúr 33 fm.  Að 
auki er gluggalaust rými um 40 fm innaf 
bílskúr sem gefur ýmsa möguleika. Vel 
skipulagt hús. Afhendist tilbúið til innrétt-
inga fljótlega.  V. 48,5 m. 

Aratún - tveggja íbúða hús  
- Makaskipti
Tvílift  einbýlishús með aukaíbúð í 
kjallara. Húsið er skráð 271,6 fm. íbúðar-
rýmiser 148 fm, flatarmál íbúðarrýmis í 
kjallara er 77 fm og bílskúrs er 46,6 fm. 
Lóðin er falleg og með sundlaug, verönd, 
grasflöt og trjágróðri. Fyrir nokkrum árum 
var settur nýr dúkur á þak og bílskúr.  Vel 
skipulagt hús með mikla möguleika.

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

Tröllakór - 4ra herb + bílageymsla
Góð 4ra herbergja 133fm endaíbúð 
ásamt stæði í bílgeymslu. Eignin skiptist í 
forstofu, sjónvarpshol. Stofa og borðstofa 
mynda eitt stórt rými, eldhús með borð-
krók. Hjónaherbergi með góðum skáp, 
tvö barnaherbergi með skápum. Baðher-
bergi með sturtu og baðkari. Þvottahús. 
Eignin er nýmáluð og laus til afhendingar. 
V.36,5m 

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

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
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Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Fellahvarf  10 – 203 Kópavogur

Opið hús mánudaginn 18. ágúst kl. 17.00-18.00

Frábært útsýni úr bjartri íbúð, Stutt í útivist 
og skóla– Laus strax 

Verð: 40.500.000

4
herb.

OPIÐ
HÚS

138,8
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Kaldalind 11 – 200 Kópavogur

Opið hús fimmtudag 21.  ágúst kl. 17.30 - 18.00

Borg Fasteignasala kynnir einstaklega vel 
staðsett og vandað einbýlishús á tveimur 
hæðum með miklu útsýni. Vönduð fasteign 
og frágangur til fyrirmyndar. Stutt í skóla, 
leikskóla og alla þjónustu

Verð: 89.900.000

5-6
herb.

OPIÐ
HÚS

2352352
mm2.2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Grænahlíð 6 – 105 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 18. ágúst kl. 17.30-18.00

Borg Fasteignasala kynnir einstaklega bjarta 
og fallega íbúð á jarðhæð í hlíðinum;  Um er að 
ræða bjarta og falleg íbúð á í botnlanga í þessu 
gróna og vinsæla hverfi.

Verð: 32.900.000

3-4
herb.

OPIÐ
HÚS

105
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Jaðarstún 1-3 og 5-7 600 Akureyri

Opið hús mánudaginn 7. Júlí kl. 18-18.30

Borg Fasteignasala kynnir stórglæsileg 
parhús með bílskúr á frábærum stað við 
Golfvöllinn á Akureyri.
Húsin eru í byggingu en afhendast fullbúin á 
glæsilegan hátt sumar 2015.

Verð: 47.300.000

3-4
herbherbe .

1575
mm2.

Hildur
Sölumaður
 663 4539

Burknavellir 17c – 221 Hafnarfjörður

Opið hús þriðjudaginn 19. ágúst kl.  17:30-18:00

Falleg 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð í litlu 
fjölbýlishúsi við Burknavelli 17 C, í Hafnar-
firði.  Íbúðin er mjög rúmgóð og  snýr í suður 
með fallegu útsýni yfir hraunið, suðursvalir.

Verð: 28.800.000

44
herherb.

OPIÐ
HÚS

110.11 9
mm2.

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Gunnarsbraut  – Reykjavík
Borg fasteignasala kynnir til sölu 89,4 fermetra 
fallega, endurnýjaða íbúð ásamt  34,3 fermetra 
bílskúr við Gunnarsbraut í Reykjavík. Íbúðin skiptist 
í forstofuhol, tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, 
baðherbergi og sérgeymslu í sameign.

Verð: 39.500.000

333333
herbherbherbherbherbb..

123,123,7
m2.

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Safamýri  – Reykjavík
Borg fasteignasala kynnir til sölu 4ja 
herbergja íbúð 1.hæð með sérinngang við 
Safamýri í Reykjavík. Íbúðin er í steinsteyptu 
húsi á þremur hæðum með einni íbúð á hæð. 
Grunnskóli og leikskóli er í 5mín göngufjarlægð

Verð: 34.900.000

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Miðbæjar tækifæri
Borg kynnir til sölu fjárfestingatækifæri 
í miðbæ Reykjavíkur. Heildareign með 7 
íbúðum í fullum rekstri. Miklir möguleikar 
varðandi þróun og rekstur á eigninni.

Verð: Tilboð

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Fagraland  – Kjós
Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð á 
besta stað við Meðalfellsvatn með algjörlega 
einstöku útsýni, auk flísalagðs bílskúrs með 
mikilli lofthæð, Alls er húsið 231,7 fm. 
Vandaðar innréttingar, tæki og gólfefni. 

Verð: 70.000.000

EinEinEinEinEinEininin--
býbýlibýlibýlibýlibýlibbýbý shússhússhússhússhússhúshús

231,232223 9
mmmmm2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Þorláksgeisli 49 – 113 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 19. ágúst kl. 17:30 – 18:00

Opið hús þriðjudaginn 19. ágúst kl. 17.00-17.30

Falleg og snyrtileg 83,6 fm 3ja herbergja íbúð 
á 3ju hæð ásamt 26,1 fm bílskúr við Þorláks-
geisla í Grafarholtinu.  

Verð: 28.900.000

3
herb.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

83,6 
m2.

Gunnlaugur
Sölumaður
 844 6447

Súluhöfði 28 – 270 Mosfellsbær
Glæsilegt einbýlishús á þessum vinsæla stað 
í Mosfellsbæ. Bjart og skemmtilegt á einni 
hæð, garður og verönd til fyrirmyndar. Stutt 
í alla þjónustu og útvist, golfvöllur og mikið 
útsýni.

Verð: 64.700.000

EinEin--
býlibýlishússhúss

219,1
mm2.

Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir 
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
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  

519 5500

4
herb.

100,9
m2.

Héðinn
Fasteignasali

 848 4806
Gunnlaugur

Sölumaður
 844 6447

Álmakór 7A&B-9A&B – 203 Kópavogur
Vel skipulagðar 152 fm parhús 
Afhendist: Fokhelt og tilbúið til 
innréttinga. Vel staðsett, stutt í 
þjónustu. Bílskúr 27,3 fm

Verð frá: 37.900.000

Parhús 152
m2.

Bílskúr
27,37,327,37 mmmmmmm22.2



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

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 7500Sími 520 7500

Norðurbakki 1 og 3 í miðbæ Hafnarfjarðar
• Fallegar 3ja og 4ra herbergj  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 Gornje.
• Flestar íbúðir með tvennum svölum.
• Mynd-dyrasími.
• Bílgeymsla.
• Örfáar íbúðir eftir

Skipalón 5 - Hafnarfjörður - Frábær staðsetning
• Nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir
• Stærðir frá 90,6 fm. til 153,8 fm.
• Bílaeymsla
• 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.

Hjallabraut 23 íbúð 202 - Hafnarfjörður - 3ja herb.
Opið hús mánudag milli kl. 17 - 17.30.
Sérlega falleg 98 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu 
klæddu fjölbýli. Glæsilegt nýtt eldhús, endurnýjað 
baðherbergi. Rúmgóð stofa með útgangi út á stórar 
svalir í suðvestur. Stutt í skóla og alla þjónustu. 
Verð 26,5 millj.
Hilmar Bryde sölumaður s. 892 9694 verður á staðnum 

Háholt 10 íbúð 301 - Hafnarfjörður - 4ra herb. - Laus strax.
Opið hús mánudag milli kl. 18 -18.30.
Björt og falleg 105 fm. 4ra herbergja íbúð á 3ju (efstu) 
hæð í góðu vel staðsettu fjölbýli með glæsilegu útsýni. 
Þrjú svefnherbergi. Gott þvottaherbergi innan íbúðar. 
Góðar flísalagaðar svalir. Laus strax. Verð 24,9 millj.
Hilmar Bryde sölumaður s. 892 9694 verður á staðnum 

Erluhraun – Hafnarfjörður – Einbýli 
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einbýli 
með bílskúr og nýlegum sólskála samtals 
ca. 180 fm. Mikið endurnýjuð eign á sl. árum. 
Glæsileg hraunlóð. Róleg og góð stað-
setning. Verð 47,9 millj.

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. Verðtilboð.

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

Furuás - Hafnarfjörður - Raðhús
Nýkomið 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.

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.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

TIL SÖLU
Tilboð óskast í ríkisjörðina 
Litla Kamb í Snæfellsbæ

15684 – Litli Kambur  
í Snæfellsbæ 

Um er að ræða ríkisjörðina Litla 
Kamb í Snæfellsbæ í hinni fögru 
sveit Breiðuvík. Jörðin er talin vera 
u.þ.b. 190 ha að stærð, þar af u.þ.b. 
80 ha neðan við þjóðveginn. Gömul 
tún eru skráð 16,2 ha. 

Fasteignir jarðarinnar eru gamlar, byggðar á árunum 1940 – 1979. 
Um er að ræða íbúðarhús sem þarfnast endurbóta og fimm nýtanleg 
útihús. Ástand tveggja útihúsa telst þokkalegt og ástand þriggja útihúsa 
lélegt. Auk þess er eitt ónýtt útihús. 

Samkvæmt upplýsingum úr Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá er  
brunabótamat samtals kr. 56.990.000,- og fasteignamat fasteigna er  
kr. 16.287.000,- 
Réttur til efnistöku umfram búsþarfir, sem og öll vatns- og jarðhitaréttindi 
eru undanskilin við söluna, sbr. 40. gr. jarðalaga nr. 81/2004. 
Jörðin er til sýnis í samráði við Hjört Sigurðsson, Stóra Kambi,   
í síma 894 7028 virka daga milli kl. 16 og 18. 
Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c,  
105 Reykjavík í síma 530 1400. 
Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði.  Sjá einnig nánari upplýsingar á heimasíðu 
Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir 
kl. 10.00 þann 9. september 2014 þar sem þau verða opnuð í viðurvist 
bjóðenda er þess óska. 

Engjavellir 3, 221 Hf Mjög falleg 136,7 fm 
fjögurra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli, 
glæsileg eign. Um er að ræða mjög góða  
eign sem er til afhendingar strax. 

Tröllakór 13-15, 203 Kópavogi 
Um er að ræða bjarta og mjög góða 116,4 fm 
3ja herbergja íbúð á 4. og efstu hæð í lyftuhúsi. 
Sérinngangur er af svölum. Stæði í bílageym- 
slu fylgir eigninni. Laus til afhendingar strax. 

Austurbyggð 12, 600 Akureyri  
Mjög glæsilegt  og fallegt einbýlishús á 2 
hæðum auk 47,6 fm. rýmis í kjallara. Eigninni 
fylgir sérstæður 32 fm. bílskúr. Fallegur vel 
gróinn  garður umhverfis húsið ásamt-
nýlegum stéttum og bílaplani. Í kjallara er 
herbergi, baðherbergi með sturtuklefa og 
eldunaraðstaða. (Mögulegt að leigja út). 
Eignin er samtals 294,2 fm. 

Knarrarberg, Eyjafjarðarsveit, 601  
Akureyri - TILBOÐ óskast í eignina. 
265,9 fm. íbúðarhús með tveimur íbúðum. Austan 
þess er 303,5 fm. bygging sem hýsir vélargeymslu, 
verkstæði, 71,3 fm. bílageymslu með tveimur 
innkeyrsludyrum, þvottahús, geymslur o.fl.  Eign 
sem getur gefið mikla möguleika á mismunandi 
starfsemi.  Einstök og mikið endurnýjuð eign í 5 
mín. akstursfjarlægð frá Akureyri austan megin 
Eyjafjarðarár. Mjög gott útsýni. 9.900 fm. ræktuð 
eignalóð með fallegum trjágróðri og plöntum.  
Sjón er sögu ríkari. 

Sæberg, 603 Akureyri  
Um ræðir 7 herbergja einbýlishús á einni hæð 
169,9 fm. að stærð auk 32,2 fm. bílskúrs, sem 
innangengt er í úr forstofu. Einstakt útsýni er til 
allra átta úr húsinu m.a. út á Eyjafjörðinn. Fallegt 
umhverfi er í næsta nágrenni, má þar helst 
nefna útvistarsvæðið í Krossanesborgum. 

Hjallalundur 15, 600 Akureyri - 
Laus eftir samkomulagi. 
Mjög rúmgóð og björt 2ja herbergja íbúð á 1. 
hæð 59,9 fm. að stærð. Viðarverönd út af stofu 
til vesturs. Skjólgirðing er um veröndina.  Glug-
gar íbúðar til tveggja átta, í vestur og austur.  

Verð 36,6 mkr. Verð 35,9 mkr.

Verð 59 mkr.TILBOÐ Óskast Verð 51 mkr.

Verð. 14 mkr.



KAMBSVEGUR 21 - 104 RVK. 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 18.8 FRÁ KL 17-17:30

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.  VERIÐ VELKOMIN.

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

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

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

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

EIGNIR VIKUNNAR

Reynihvammur 200 Kópav. Einbýli

Viðarrimi 58

Atvinnuhúsnæði

Ca. 207 fm. gott og mikið
endurnýjað einbýlishús með
bílskúr á skjólgóðum stað í 
suðurhlíðum Kópavogs.Eign
skiptist í sjónvarpshol, 2 stofur 
og 4 svefnherb. Arinn í annarri
stofunni. Hægt væri útbúa auka
íbúð með sér inngangi á neðri
hæð. Einstaklega skjólgóður 
staður með frábæru útsýni. Stutt 
í alla þjónustu.
Verð 51,9 millj.

Opið hús þriðjud. 19. 
ágúst milli kl 17:30-18:00.
Glæsilegt einbýli á einni hæð
á góðum stað í Grafarvogi.
Eignaskipti möguleg. Andyri og
hol með fatahengi.Þvottaher-
bergi. Gestasnyrting með glugga 
og flísum á gólf.Eldhús er rúm-
gott  með kirsuberjaviðarinnrétt-
ingu. Borðstofa með útgengi á
verönd,stofa með gluggum á þrjá
vegu. Svefnherbergi eru fjögur, 
fataskápar eru í 3 þeirra og fata-
hengi í einu.Tilboð óskast!

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

SNORRABRAUT 56B, ÍB. 503.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 20.8 FRÁ KL17-17:30

Rúmlega 90 fm. 3ja herbergja íbúð á 5.hæð
í vönduðuð lyftuhúsi á frábærum stað við 
miðbæ Reykjavíkur. Parket á gólfum, 2 svef-
nherbergi, björt stofa. Útsýnissvalir í austur, 
þvottaherbergi innan íbúðar. Eignin er mjög
vel staðsett við Sundhöll Reykjavíkur og við
Droplaugarstaði. Laus við kaupsamning.Verð 
31,5 millj. VERIÐ VELKOMIN.

RAUÐAGERÐI  MIÐHÆÐ
6 HERBERGJA

Rauðagerði. Ca, 132 fm. björt og
falleg miðhæð auk 26 fm. bílskúrs í góðu
þríbýlishúsi v. Rauðagerði.  SAMTALS 158
FM. Nýleg eldhúsinnrétting, arinn í stofu,
4 svefnherbergi. Útgengi á skjólskóðar
suðursvalir út frá stofu og borstofu.
Verð 39,9 millj.

ÁSBRAUT 5 - 200 KÓPAV.
OPIÐ HÚS ÞRÐRR JUD.19.8 FRÁ KL. 17:30-18

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. VERIÐ VELKOMIN.
Verð 25,5 millj.

Sumarhús

Eyrarskógur 61
Ca. 65 fm. vandaður og vel viðhaldinn bústaður 
með svefnlofti. Bústaðurinn er vel staðsettur á
gróinni eignarlóð í Eyrarskógi 61 nálægt Hvalfirði, .
Möguleiki á að yfirtaka lán allt að 10 millj.
Verð 14,6  millj

Sumarhús við Neðra Apavatn
Fallegt sumarhús með 3 svefnherbergjum og 
svefnlofti á fallegum stað við Neðra Apavatn. Húsið
stendur á 1. hektara gróinni eignarlóð, á frábærum
stað stutt frá allri þjónustu og afþreyfingu.
Verð 9,9 millj.

Sumarhús við Hvítá
Glæsilegt sumarhús á einstaklega fallegri stórri
eignarlóð í landi Hests við bakka Hvítár. Í húsinu er 
stofa og sólstofa með útsýni yfir ána. 2 svefnher-rr
bergi, baðherbergi og eldhús. Húsið er smekklega 
hannað og allar innréttingar og tæki í nútímalegum
stíl.  Verð 29 millj. 

Öndverðarnes Húshólsbraut 3
Húshólsbraut 3. Fallegt 52 fm sumarhús á mikið
gróinni lóð. Skiptist í forstofu, baðherbergi, tvö sve-
fnherbergi, eldhús og stofu. Öll gólf  með gólfhita,
veggir eru gifsaðir og hvítmálaðir, innfeld lýsing er í 
loftum. Verð 13.9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsilegt atvinnuh. við Klettháls
514.4 fm. glæsilegt húsnæði á jarðhæð. 
Inngangur með flísalögðu anddyri. Afgreiðsla
með flísum á gólfi. Fjórar skrifstofur. Eldhús 
með fallegri innréttingu, eldunar-rr og
borðaðstöðu. Búningsklefar, snyrting og
ræstikompa.  Verð 100 millj.

Síðumúli-skrifsofuhúsnæði
Ca. 194 fm. bjart og fallegt skrifstofuhúsnæði
á annari hæð við Síðumúla. Húsnæðið hefur 
ýmsa möguleika í skipulagi.
Verð 29,9  millj.

OPIÐ HÚS

    

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

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

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Jónas  
Hólmgeirsson

sölustjóri

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

Aron Freyr  
Eiríksson

sölufulltrúi

Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir  

lögg. fasteignasali

HJALLABRAUT - RAÐHÚS

Gott 316,4 fm raðhús í Hafnarfirði með allt að 10 
herbergjum (3 stofur og 7 herbergi) á tveimur 
hæðum sem býður upp að gera aukaíbúð á 
neðri hæð með sér inngangi. Gott fm verð.   
Verð 53,9 millj.

KROSSEYRARVEGUR 5 - mögul. aukaíbúð. 

Talsvert endurnýjað 275 fm. einbýli með bílskúr 
á fallegum stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Húsið 
gefur möguleika á að hafa allt að 8 svefnherb., 
einnig mögul. að útbúa séríbúð á neðstu hæð 
með sérinngangi. Verð 64,9 millj.  

VÍÐIBERG - HAFNARFJÖRÐUR

Fallegt 198 fm. einbýlish. á einni hæð á góðum 
stað í Setberginu. 5 svefnherb, bílskúr er nýttur 
í dag sem stórt herbergi og geymsla. Arinn, í 
stofu og útg. á verönd með skjólveggjum og 
heitum potti, möguleiki á útiarni. Verð 54,5 millj.

BIRKIBERG 26 - VERÐLAUNAGARÐUR

Einbýlishús, m/ innb. tvöf. bílskúr, alls 211,4 fm. á 
einni hæð á góðum og rólegum stað í botnlanga 
í Setberginu í Hafnarfirði. Fjögur svefnherbergi. 
Lóð er sérlega falleg, verðlaunagarður, góð 
verönd með skjólveggjum. Verð 59,9 millj.

NORÐURBAKKI 5c - HAFNARFJÖRÐUR

Sérlega vönduð 132,5 fm 4ra herbergja 
endaíbúð með útsýni yfir höfnina í Hafnarfirði 
og víðar. Vandaðar innréttingar og tæki.  Góð 
lofthæð, gólfhiti. Extra mikil hljóðeinangrun er á 
milli hæða.  Sér stæði bílgeymslu. V. 46,9 millj.

ÖLDUSLÓÐ - Hfj. - m/AUKAÍBÚÐ

FALLEGT og MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 251,5 fm 
einbýli á þremur hæðum. FRÁBÆRT ÚTSÝNI 
YFIR FJÖRÐINN. Sex svefnherbergi, auk ca. 
60 fm 2ja herbergja aukaíbúð á jarðhæð, með 
sérinngangi, einnig innangengt. Verð 69,5 millj. 

M/AUKAÍBÚÐ

SKIPALÓN 8 - 14 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir ásamt sér stæðum í bílgeymslu í nýju 
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri. 118 - 167 fm íbúðir. Verð 35,4 - 43,9 millj. 
Afhending við kaupsamning.

NORÐURBAKKI 1-3 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir ásamt sér stæði í bílgeymslu í 
nýju lyftuhúsi við hafnarbakkann. 102 - 158 fm íbúðir á verði frá 30,4 - 
65,0 millj. Afhending er ýmist fljótlega eftir eða við kaupsamning.

SKIPALÓN 5 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar 2ja til 5 herb. íbúðir í nýju lyftuhúsi 90,1 - 153,8 fm  á verði 
frá 27,2 - 46,0 millj. Stæði í bílgeymslu fylgir sumum íbúðunum.  
Afhending er sept. - nóv. eftir íbúðum. 

Austurkór 100 - 102 - Kópavogur

Vel staðsettar 3ja til 4ra herbergja íbúðir með glæsilegu útsýni yfir 
höfuðborgina og upp til fjalla. Bílskúr fylgir með hverri íbúð í Austurkór 
102. Stærðir frá 111 - 166 fm og verð frá 42,3 - 59,6 millj. Afhending í 
sept/nóv.

 

MÖGUL/AUKAÍB.

MÖGUL/AUKAÍB.
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til Sölu
Tilboð óskast í ríkisjörðina Iðunnarstaði í 

Borgarbyggð, Lundarreykjadal. 
15685 – Iðunnarstaðir í Lundarreykjadal   Um er að ræða ríkisjörðina 
Iðunnarstaði í Borgarbyggð, Lundarreykjadal. Jörðin er talin vera 980 
ha að stærð skv. Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá. Ekki er annað vitað 
en að landamerki séu ágreiningslaus. Gömul tún eru skráð 8,4  ha. Þá 
fylgir með í sölunni 70,9 ærgilda greiðslumark. Fasteignir jarðarinnar eru 

gamlar og illa farnar 
og íbúðarhúsið ónýtt 

Jörðin á aðild að 
Veiðifélagi Grímsár og 
Tunguár. Fasteigna-
mat veiðiréttinda er 
kr. 9.830.000,- 

Samkvæmt upplýs- 
ingum úr Þjóðskrá  
Íslands – 

fasteignaskrá er brunabótamat samtals kr. 29.474.000,- og fasteignamat 
fasteigna er kr. 9.338.000,-. Réttur til efnistöku umfram búsþarfir, sem 
og öll vatns- og jarðhitaréttindi eru undanskilin við söluna, sbr. 40. gr. 
jarðalaga nr. 81/2004. 

Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík í síma 530 1400. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði.  Sjá einnig nánari upplýsingar á heimasíðu 
Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir 
kl. 10.00 þann 9. september 2014 þar sem þau verða opnuð í viðurvist 
bjóðenda er þess óska. 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til Sölu
Tilboð óskast í ríkis- og eyðijörðina  

Hofstaði í Reykhólahreppi. 
15672 – Hofstaðir í Reykhólahreppi  Um er að ræða ríkis- og eyðijörðina 
Hofstaði í Reykhólahreppi. Jörðin er talin vera 387,5 ha samkvæmt 
ósamþykktri endurskoðaðri loftmynd Nytjalands. Samkvæmt Þjóðskrá 
Íslands – fasteignaskrá eru skráð þrjú hús (fjárhús, geymsla og rafstöð) 
á jörðinni en þau munu vera ónýt. Þá eru gömul tún 10,9 ha en skv. túna-

korti eru þau 3,61 ha. 

Innan landamerkja 
Hofstaða er hluti 
Skálanesfjalls. Un-
dirlendið er landræma 
með Gufufirði sem 
hallar til austurs.  
Náttúrufegurð er 
þarna mikil. 

Samkvæmt upp- 
lýsingum úr Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá er brunabótamat samtals 
kr. 6.120.000,- og fasteignamat fasteigna er kr. 1.279.000,-. 

Réttur til efnistöku umfram búsþarfir, sem og öll vatns- og jarðhitarét-
tindi eru undanskilin við söluna, sbr. 40. gr. jarðalaga nr. 81/2004. 

Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík í síma 530 1400.    
Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði.  Sjá einnig nánari upplýsingar á heimasíðu 
Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.is  
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir 
kl. 10.00 þann 9. september 2014 þar sem þau verða opnuð í viðurvist 
bjóðenda er þess óska. 

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.isÞóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Glæsilegt og vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum, með 5 svefnherb. 
Húsið er 188,5 fm að stærð auk 28,7 fm bílskúrs, samtals birt séreign  
217,2 fm. Húsið er mjög bjart með stórum gluggum og vönduðum  
innréttingum og tækjum. Glæsilegt útsýni. 

FOSSAHVARF 12. 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL 17:15-17:45.

OPIÐ HÚS

Hulda Einarsdóttir, 
sölufulltrúi. 
s. 899-5224. 

hulda@brufast.is

Magni Ómarsson, 
sölufulltrúi. 
s. 865 6937
magni@brufast.is

• Bráðvantar eignir vegna mikillar sölu

• Frítt söluverðmat

• Sanngjörn söluþóknun

• Fagleg vinnubrögð

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi
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SKEMMTIBÁTUR !
Flipper 630 DC árg 2007 með 150 HÖ 
Mercury öll siglingartæki sjá myndir 
og lysingu (Rnr 153866) v. 4.9 mil, ath 
skipti (8648989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

TOYOTA Land Cruiser 120 VX. Árgerð 
2007, ekinn 149 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.980.000. Rnr.990783.

MERCEDES-BENZ GLK 250 Bluetec 
4matic. Árgerð 2013, ekinn 50 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.890.000. 
Rnr.990881.

KIA Sorento. Árgerð 2007, ekinn 
123 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.210442.

 MERCEDES-BENZ B 170 . Árgerð 2007, 
ekinn 85 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.490.000. Rnr.240062.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

TILBOÐ!
ÚTSALA, A-liner Expedition, Léttur 
toppur, Ísskápur, Truma, álfelgur ofl, 
ATH síðasta eftirárshúsið á verði 
sem þú sérð aldrei aftur, Verð aðeins 
2.490.000kr, Er á staðnum hjá okkur

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

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

Kia Rio EX, árg. 4/2012, ek 44þ.km, 
Dísel, 6 gíra, Bakkskynjarar, Digital 
miðstöð omfl, Flottur og vel búinn, 
Ásett verð 2490þkr, Er á staðnum hjá 
okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, lokað 

lau
www.100bilar.is

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

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

 Bílar til sölu

KAUPUM ALLA BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

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

ERU RISPUR Á BÍLNUM 
ÞÍNUM ?

QUIXX PAINT SCRATCH REMOVER 
fjarlægir rispur úr lakki hratt og 
örugglega. Skoðaðu úrvalið á www.
quixx.is.

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

GasGas 300cc. Árg 2006. Lítið ekið 
og vel með farið. Verð 550 þús. S. 
822 4200

 Lyftarar

Til sölu Nifty 140, dregin lyfta í 
góðu lagi, með nýjum rafgeymum. 
Vinnuhæð 14 m Verð 1.500.000 + vsk 
Upplýsignar í síma 4214037

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.
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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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 Varahlutir

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

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

 Viðgerðir

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

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

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

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

 Bókhald

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

 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.

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

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

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð. 
Sími. 891 9890 malarar@simnet.is

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

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 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.

 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

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.

 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.

 Sjónvarp

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

Til sölu loftastoðið 200 stk. og 
dregarar. Uppl. í síma. 868-7899.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

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.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Búslóð til sölu vegna flutninga. Stórt 
og smátt í boði/allskonar dót. Frá 
kl.10-3 lau./frá 17 mán/þri. Linda s. 
849 9712

 Barnavörur

VANTAR STARFSMANN 
Í BARNAVÖRUVERSLUN 

ÓLAVÍU OG OLIVER.
Erum að leita að sölu og lager 

starfsmanni í fullt starf í 
verslun okkar. Um er að ræða 

framtíðarstarf. Viðkomandi þarf 
að vera 18 ára eða eldri, með 

mikinn áhuga á barnavörum og 
reynslu af þjónustustörfum.

Umsóknir sendist á brek@oo.is

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Heimavík ehf. S. 892 8655 
Smiðjuvegur 28 (rauð gata) www.
heimavik.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu tvö iðnaðarbil, 90 og 180 m2 
við Suðurhellu í Hafnarfirði. Uppl. 
6601060 / 8224200

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Opið virka daga 13-19 
helgar 10-19. Uppl. í s. 895 3176 & 
864 3176.

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

VEGNA MIKILA ANNA 
VANTAR OKKR GOTT 

STAFSFÓLK
Í hreinsun,ræstingar og 

íbúðarumsjon þarf helst að 
skilja og tala íslensku en þarf 

að vera dugleg/ur og geta unnið 
sjálfstætt.

Nánari uppl. og skila inn 
umsóknum á 

hreinsandi@hreinsandi.is

BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL. 
FRAMTÍÐARSTÖRF

Óskum eftir að ráða fólk í 
fullt starf í afgreiðslu virka 
daga og önnur hver helgi. 

Íslenskukunnátta nauðsynleg.
Vinsamlega hafið samband 

Linda 863-7579 
eða linda@joifel.is

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 

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/

ÞJÓNAR / BARÞJÓNAR 
ÓSKAST

Frederiksen Ale House, Nýr 
veitingastaður, óskar eftir þjónum í 
fullt starf og barþjónum um helgar. 
Umsóknir sendist á helgitomas@
frederiksen.is

VIÐ LEYTUM AÐ ÞÉR!!!!
Okkur vantar duglegan og 
kraftmikinn starfskraft í 

afgreiðslu sem er með 100% 
þjónustulund og góð mannleg 

samskipti.
Í boði er fullt starf í einu flottasta 

bakaríi landsins.
Áhugasamir sendið e-mail m/

ferilskrá á ms.lilja@hotmail.com 
ATH! 19 ára og eldri

KORNIÐ
Starfsfólk óskast á virkum dögum 
í bakaríið Kornið í Spöng, Árbæ, 
Lækjargötu og Fjarðarbakarí 
Kirkjustétt í Grafarholti. Vinnutíminn 
er frá 12:30 til 18:00. Framtíðarstarf í 
boði. Íslenskukunnátta skilyrði, 18. ára 
og eldri. Umsóknir sendist á umsokn@
kornid.is Þarf að geta hafið störf sem 
fyrst.

KORNIÐ - HAFNARFIRÐI
Starfsfólk óskast á virkum dögum 
í bakaríið Kornið á Tjarnavöllum, 
Hafnafirði Í boði eru tvö stöðugildi. 
Framtíðarstörf. Íslenskukunnátta 
skilyrði, 18 ára og eldri. Vinnutíminn 
er frá 6:50 til 12:30 eða 12:30 til 
18:00. Umsóknir sendist á umsokn@
kornid.is Þarf að geta hafið störf 
sem fyrst.Vinsamlegast tiltakið hvaða 
vinnutíma sótt er um.

KORNIÐ - BORGARTÚNI
Starfsfólk óskast á virkum dögum 
í bakaríið Kornið Borgartún. 
Framtíðarstörf. Íslenskukunnátta 
skilyrði, 18 ára og eldri. Vinnutíminn 
er á mán til fimmt. frá 08:00 til 13:00. 
og á föstudögum frá 7:30 til 18:30 
Umsóknir sendist á umsokn@kornid.is 
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

KORNIÐ - HAFNARFIRÐI
Starfsfólk óskast á virkum dögum 
í Fjarðarbakarí Dalshrauni. 
Framtíðarstörf. Íslenskukunnátta 
skilyrði, 18 ára og eldri. Vinnutíminn 
er frá 08:00 til 14:00. Umsóknir 
sendist á umsokn@kornid.is Þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.

Erum með menn í uppsteypu bæði 
flokka og staka menn. Uppl. í síma 
659-9661

BJÖRNSBAKARÍ-VESTURBÆ
óskar eftir að ráða aðstoðarfólk 
við framleiðslu. Unnið er frá 05-13 
daglega og aðra hverja helgi.Svör 
óskast á bjornsbakari@bjornsbakari.is

KAFFIFÉLAGIÐ Á 
SKÓLAVÖRÐUSTÍG

Leitar af vaktstjóra til framtíðar í 
verslun og kaffibar í miðbæ RVK. 
Vinnutími virka daga. Áhugasamir 
hafið samband einar@kaffifelagid.is

Óskum eftir röskum starfsmanni á 
dagvakt frá kl 12-18. Upplýsingar 
á staðnum eða í síma 898-9705 
Gullnesti Grafarvogi, Gylfaflöt 1
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NISSAN PATROL LUXURY
Nýskr. 06/06, ekinn 181 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.970 þús. kr.

TILBOÐ 2.190 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 142065 

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ 
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is
Opið frá kl. 09-18 og 
á laugardögum frá kl. 12-16. www.facebook.com/bilaland.is

NÚ ERU TILBOÐSDAGAR HJÁ BÍLALANDI OG FJÖLDI BÍLA Á EINSTÖKUM KJÖRUM!
KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU ÞÉR EINTAK - OPIÐ FRÁ KL. 09-18.

TILBOÐSDAGAR
BÍLALANDS

HYUNDAI I40 WAGON PREMIUM
Nýskr. 05/12, ekinn 79 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 4.990 þús. kr.

TILBOÐ 4.190 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 270399

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI iX35 GLS
Árgerð 2011, ekinn 109 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3,420 þús. kr.

TILBOÐ 2.990 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún - Rnr. 102296

FRÁBÆR

KAUP

LEXUS RX400H EXE
Nýskr. 09/07, ekinn 120 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.890 þús. kr.

TILBOÐ 2.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 130677

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 05/11, ekinn 87 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 5.720 þús. kr.

TILBOÐ 4.890 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 270247

FRÁBÆR

KAUP

KIA SPORTAGE
Nýskr. 03/06, ekinn 140 þús. km.
dísil, 6 gírar.
Verð áður: 1.770 þús. kr.

TILBOÐ 1.290 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 320168

FRÁBÆR

KAUP

BMW X5
Nýskr. 05/06, ekinn 126 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.420 þús. kr.

TILBOÐ 2.690 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 191177

FRÁBÆR

KAUP

PEUGEOT 308
Nýskr. 06/12, ekinn 14 þús. km. 
dísil, 6 gírar.
Verð áður: 3.580 þús. kr.

TILBOÐ 2.490 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281337

FRÁBÆR

KAUP

PORSCHE CAYENNE S
Nýskr. 12/07, ekinn 73 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 5.990 þús. kr.

TILBOÐ 4.690 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 130621

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 05/12, ekinn 46 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 4.790 þús. kr.

TILBOÐ 3.890 þús. kr.
Staðsetning: Keflavík - Rnr. 130767

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 11/07, ekinn 156 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.620 þús. kr.

TILBOÐ 2.690 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 141905

FRÁBÆR

KAUP

SUBARU LEGACY SPORT SEDAN
Nýskr. 05/10, ekinn 97 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.990 þús. kr.

TILBOÐ 1.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 280899

FRÁBÆR

KAUP

LAND R. FREELANDER 2 HSE
Nýskr. 04/07, ekinn 181 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.790 þús. kr. 

TILBOÐ 1.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281808

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI TUCSON 4X4
Nýskr. 06/08, ekinn 127 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 1.890 þús. kr.

TILBOÐ 1.190 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún - Rnr. 201331

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

LEXUS GS300
Nýskr. 02/08, ekinn 62  þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.890 þús. kr.

TILBOÐ 3.390 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 130761

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 06/08, ekinn 119 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 4.100 þús. kr.

TILBOÐ 3.290 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281666

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI i30 STYLE
Nýskr. 11/07, ekinn 108 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 1.790 þús. kr.

TILBOÐ 1.290 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún - Rnr. 130688

FRÁBÆR

KAUP

SUBARU FORESTER X
Nýskr. 07/10, ekinn 84 þús. km.
bensín, 5 gírar.
Verð áður: 2.990 þús. kr.

TILBOÐ 2.390 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281668

FRÁBÆR

KAUP

RENAULT MEGANE SCENIC
Nýskr. 07/09, ekinn 88 þús. km.
bensín, 6 gírar.
Verð áður: 1.890 þús. kr.

TILBOÐ 1.290 þús. kr.
Staðsetning: Keflavík - Rnr. 281164

FRÁBÆR

KAUP

CHEVROLET AVEO
Nýskr. 05/11, ekinn 69 þús. km.
bensín, 5 gírar.
Verð áður: 1.390 þús. kr.

TILBOÐ 990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 320056

FRÁBÆR

KAUP
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

Svo 
nálægt ...

Svo 
nálægt ...

Haraldur ... 
129 högg! 
Plús 57!

Æ Æ Æ Æ Æ það 
hefði geta verið 

plús 56 en ég 
eyðilagði alveg 
síðasta púttið!

Vá. Já. 

Ég er með 
svolítið fyrir þig, 

Jeremy.

Þetta er handgerður 
leðurbakpoki. 

Ég slátraði nautinu, 
vann skinnið, saumaði 
bakpokann og skreytti 

með verkfærum 
sem ég bjó til sjálf. 

Margir eiga 
erfitt emð 

búa til hlutina 
sjálfir en ég 
hef gaman 

af því. 

Má ég 
kannski 
fá aftur 

hálsmenið 
sem ég 

gaf þér?

Hvað er þetta?

Ég fékk lánaða 
myndavél hjá 

Tobba. 

Sjáðu? Hún tekur 
alvöru myndbönd og 
ljósmyndir nema hún 

er fyrir börn.

VÁ! Þú veist, ljósmyndun gæti verið gott 
áhugmál sem Tobbi gæti eytt allri þessari 

orku sinni í!

Já, sjáðu ... hingað til 
er hann búinn að taka 

300 myndir af 
nasaholunum sínum.

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

Ógerlegt er orð sem aðeins finnst í orðaforða kjána. 
Napóleon

LÁRÉTT
2. hvetja, 6. í röð, 8. bók, 9. farfa, 11. 
tveir eins, 12. fáni, 14. þátttakandi, 16. 
pípa, 17. rakspaði, 18. niður, 20. Fyrir 
hönd, 21. nabbi.

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. tveir eins, 4. hrörnun, 
5. sigað, 7. geðtruflaður, 10. hesta-
skítur, 13. fjallaskarð, 15. sjá eftir, 16. 
espa, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. örva, 6. áb, 8. rit, 9. lit, 
11. tt, 12. flagg, 14. aðili, 16. æð, 17. 
löð, 18. suð, 20. pr, 21. arða. 
LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. rr, 4. vitglöp, 5. 
att, 7. bilaður, 10. tað, 13. gil, 15. iðra, 
16. æsa, 19. ðð.
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Patrick Aizpurua (2.172) frá Panama 
hafði svart gegn íranska stórmeistar-
anum Elshan Moridiabadi (2.598) 
sem lék síðast 28. b6?
Svartur á leik

28...Dg6! (hótar 29...Dc2#)  29. e4 
Dxg5+ 30. Ke2 Dg4+ 31. Kd2 Df4+ 
32. Ke2 Dg4+ og jafntefli samið. 
Mjög góð björgun hjá svörtum.
www.skak.is Uppgjör liðsstjóra 
kvennaliðsins.



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

Ble
ik Aspire V5

í skólaFlott í ann.
ga bleik og flott 14” fartölva Glæsileg g flott 14” f
el i3 örgjörva, Intel HD 4000 með Inte rva, Intel H
 og 500GBskjákorti B diski.
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898898999.9Ð 9 9
FFFFFFF LTTTT VVVEERR 9ERÐRÐ .9898989

TITILILBLBOBOÐ

Risastór tölvusk r.Risastó vuskjár
Sérstaklega lágt verð fyrir 17,3” með Intel Dual CoreSérstakleg rð fyrir 17,3 tel Dual Co
örgjörva og stórum 1TB hörðum diski. örgjörva o 1TB hörðu

Stór 17,3” skjár

89.989
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33% afsláttur.3% afsl
1000w heilsugrill fyrir p00w heilsu panini
eða samlokur. Viðloðua samloku narfríar
plötur. Ljós kviknar þegtur. Ljós k gar réttu
hitastigi er náð.astigi er ná

3.989
LL VLTT V Ð 5.9895.98RVERERÐRÐ 

Ð
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89.989
FF LLT VF LLTT VERRÐÐÐ 1111 999 9999998888888889999999999999999

LLT
10

40” FHD LED sjónvarp

40”40” LELEEEDD Full HDD sjónvarprparp með 1ðð 1ð 19209209220x10x10x101080p80p8  
upppplalalaul sn. 100Hz. Pure Image 3 engine. HHáskerperpu HDTHDTV DV DVB-VB T2//C stafta rænn mn móttakari. HDMI, VGA, DigDigitaital Cl Coax, CI+, VGA, hljóð óð og hheyrnaartórtólstlstengengii. USBUS  upptaka. Hótelstilling.

50

Heilsugrill

159.989
LT T VEVER 1818989.9.9898989

50” Smart Viera sjónvarp
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Hárklippur

orgar sig fljótt.B sig fljó
andaðar hárklippur fyrir hleðsVa árklippur f lu

 rafmagn. Sjálfbrýnandi ryðfríog  Sjálfbrýn íir
ífar. Gott grip. 25 stillingar. hn grip. 25 sti

atnsheldar. Auðvelt að þrífa.Va r. Auðvelt 
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Græjaðu 
skólann!

Borgartúni 37 / Kaupangi Akureyri / nyherji.is/skolatolvur

Lenovo Yoga 2 13,3” 
Verð: 154.900 kr.

Spjald- eða fartölvu?
Sameinaðu kosti beggja 
með einni græju.

fartölvu?
360

Lenovo G50 15,6”
Verð: 54.900 kr.ð: 54.900 kr.

Stílhrein námstölva
á frábæru verði.

Lenovo Yoga 10” HD+
Verð: 51.990 kr.

Skærasta stjarnan á svæðinu.
Með innbyggðum standi. 18 klst. 

Allt sem námsmaðurinn þarf

DON
CARLO

eftir
Giuseppe Verdiwww.opera.is

Frumsýning 
18. október kl. 20 

25. október kl. 20
1. nóvember kl. 20
8. nóvember kl. 20

Sýnt í Eldborg í Hörpu

Miðasala í Hörpu og á harpa.is
Miðasölusími 528 5050

Miðasala hefst kl. 12 í dag

„Þetta er heljarinnar prógramm, 
fullt af erfiðum og flottum lögum,“ 
segir Helena Marta Stefánsdóttir, 
einn félaga í Melodiu, kammerkór 
Áskirkju, um dagskrá tónleika í 
Háteigskirkju annað kvöld, þriðju-
dagskvöld. Þar verða flutt lög sem 
Melodia söng í nýafstaðinni Bela 
Bartók-kórakeppni í Ungverjalandi 
og hlaut 2. verðlaun fyrir ásamt 
tékkneskum kór. Báðir náðu kór-
arnir þeim stigafjölda sem þarf til 
að hreppa 1. verðlaun en samkvæmt 
reglum keppninnar er ekki mögu-
legt að deila fyrsta sæti og var því 
sleppt. „Það var mikil ánægja með 

okkur,“ segir Helena Marta. „Mel-
odia var einn af fimm kórum af 
fjórtán sem var valinn til að syngja 
í Grand Prix-hluta keppninnar, það 
var í raun undankeppni fyrir stóra 
Grand Prix-keppni á næsta ári.“

Ekki nóg með þessa upphefð held-
ur fékk Melodia, einn kóra, sérstaka 
viðurkenningu fyrir flutning á verki 
sömdu eftir 2009. „Stefnan í keppn-
inni er sú að taka einungis fyrir lög 
sem samin eru eftir dánardægur 
Bela Bartók árið 1945, sem þýðir að 
efnið var að mestu eftir núlifandi 
tónskáld,“ lýsir Helena Marta. „Við 
tókum íslensk lög. Svo þurftum við 

að syngja skyldustykki á ungversku, 
það gekk ágætlega enda höfum við 
æft okkur frá áramótum.“ 

Melodia er sextán manna kór og 
honum stjórnar Magnús Ragnars-
son. Helena segir kórinn hafa verið 
þann fámennasta í keppninni úti. 
„En við erum hress hópur, glaður og 
samstilltur og þessi ferð var ótrú-
lega skemmtileg upplifun.“ 

Hinum glæsilega árangri ætlar 
Melodia að fylgja eftir með tónleik-
unum í Háteigskirkju annað kvöld 
sem verða þeir einu af þessu tilefni. 
Þeir hefjast klukkan 20 og aðgangs-
eyrir er 1.500 krónur. gun@frettabladid.is

Fengu verðlaun fyrir 
framúrskarandi söng
Kammerkórinn Melodia deildi 2. sæti í sínum fl okki með tékkneskum kór í Béla 
Bartók-kórakeppni í Ungverjalandi og hlaut sérstaka viðurkenningu fyrir eitt 
verk. Hann fl ytur efnisskrána úr keppninni í Háteigskirkju annað kvöld. 

MELODIA  „Við erum hress hópur, glaður og samstilltur,“ segir Helena Marta sem hér er lengst til hægri.

Í tilefni af ferð Sinfóníuhljómsveit-
ar Íslands á hina virtu Proms-tón-
listarhátíð í London síðar í mán-
uðinum verða opnir tónleikar í 
Eldborgarsalnum í kvöld. Þar 
verður sama efnisskrá og hljóm-
sveitin flytur í Royal Albert Hall 
síðar í mánuðinum: Geysr eftir Jón 
Leifs, Storka eftir Hauk Tómasson, 
píanókonsert eftir Schumann og 5. 

sinfónía Beethovens. Einleikari er 
bandaríski píanóleikarinn Jona-
than Biss er þykir afar eftirtektar-
verður. Stjórnandi er Ilan Volkov, 
sem mun kveðja sveitina í Royal 
Albert Hall.

Frítt er inn í kvöld og allir vel-
komnir en gestir þurfa að tryggja 
sér miða í miðasölu Hörpu þar sem 
sæti eru númeruð. -gun

Sinfónían hitar upp fyrir Proms 
Sinfóníuhljómsveit Íslands býður gestum ókeypis í Hörpu í kvöld að hlýða á dag-
skrá sem hún fl ytur á Proms-tónlistarhátíðinni í Royal Albert Hall 22. ágúst. 

MENNING
18. ágúst 2014  MÁNUDAGUR



540 2000 | penninn�penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildir 18. ágúst. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

Penninn - Hallarmúla 4

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Laugaveg 77

Mjódd - Álfabakka 14b

Kringlunni

Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akranesi - Dalbraut 1

VERTU
KLÁR Í
SKÓLANN

Ritfangasett  
Furby 

Finndu þinn skólalista og kláraðu innkaupin
á vefnum okkar. Veldu að sækja í verslun
okkar Hallarmúla 4 eða fá pakkann sendan 
heim að dyrum.
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KLÁRAÐU SKÓLAINNKAUPIN 
Í ÖRFÁUM SMELLUM Á

www.eymundsson.is/skoli

www.eymundsson.is/skoli

EYMUNDSSON.IS
1
2
3

Svæði

Skóli

Bekkur

Vaxlitir Crayola  
8 stk. í pk.

�399
Verð

krónur

Teygjumappa Tölvubakpoki 2 in 1

Tölvubakpoki 2 in 1

Pennaveski Furby

�349
Verð

krónur

�15.999
Verð

krónur

�15.999
Verð

krónur

Ritfangasett  
Clone  Wars

Endurskinsmerki / lyklakyppa

Kúlupennar SliderEdgeTrélitir

ttRitf ttt

�649
Verð

krónur

rClone  WarsClone WClloonee C

�499
Verð

krónur

�1.199
Verð

krónur

�2.199
Verð

krónur

�299
TILBOÐ

áður 429 kr.
kr.

�299
TILBOÐ

áður 429 kr.
kr.

�419
TILBOÐ

áður 599 kr.
kr.

�543
TILBOÐ

áður 679 kr.
kr.

�311
TILBOÐ

áður 389 kr.
kr.

vildarafsláttur
30%

vildarafsláttur
30%

vildarafsláttur
20%
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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

THE EXPENDABLES 3 5, 8, 10:35(P) 
LUCY 6, 8, 10
NIKULÁS LITLI 3:50
AÐ TEMJA DREKAN SINN 2D 5
22 JUMP STREET 8
THE PURGE: ANARCHY 10:20

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar
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EXPENDABLES LÚXUS
FLUGVÉLAR 2 ÍSL TAL2DL
FLUGVÉLAR 2 ÍSL TAL3D
LUCY
SEX TAPE
DAWN _PLANET OF THE APES 3D
AÐ TEMJA DREKANN 2 ÍSL. TAL2DL

KL..  5 - 8 - 10.40
KL.  5 - 8 - 10.40
KL. 3.40 -  5.50  
KL. 3.40  
KL.  5.40 - 8 - 10.10  
KL. 8 - 10.10 
KL. 8 - 10.45
KL. 3.30 - 5.45

EXPENDABLES 
NIKULÁS Í FRÍI
SEX TAPE
DAWN_PLANET OF THE APES 3D
VVONARSTRÆTI ENSKUR TEXTI
VONARSTRÆTI

KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5.45 - 8
KL. 5.40 - 8 - 10.15  
KL. 10.45
KL. 5.20
KL. 8 - 10.10

„Það eru tveir heimar sem mætast í tónlist-
inni okkar, djass og klassík, sem skarast og úr 
verður einhvers konar dramatískur ljóðrænn 
bræðingur,“ segir Agnes Björgvinsdóttir, söng-
kona hljómsveitarinnar Þoku sem vinnur nú að 
sinni fyrstu plötu. Hljómsveitin varð í öðru sæti 
í Músíktilraunum árið 2012 og var Agnes þar 
að auki valin söngvari keppninnar.

„Við höfum lokið við allar upptökur og erum 
að safna fyrir eftirvinnslunni á Karolina 
Fund,“ útskýrir hún. 

Auk Agnesar eru í hljómsveitinni Reynir 
Hauksson gítarleikari og Atli Már Björns-
son hljómborðsleikari. Þau semja texta og lög 
saman og því mætast ólíkir pólar í tónlistinni. 
„Þegar það eru svona fáir þá skipta skoðan-
ir hvers og eins svo miklu máli. Þannig að ef 
einhver einn er ósáttur við eitthvað þá er það 
skoðað.“ 

„Við leggjum upp úr því að vera einlæg og 
hreinskilin. Það er það sem hrífur mig mest 
við músík,“ segir Agnes. „Við fjöllum um það 
sem er hverjum og einum efst í huga.“ 

Agnes samdi texta við lagið Fylgdu mér 
lengra haustið 2013 um baráttu móður sinnar 
við ólæknandi krabbamein. 

„Við vorum að plana fimmtugsafmælið 
hennar þarna um haustið og fengum slæmar 
fréttir sem höfðu gríðarleg áhrif á mig. Maður 
lítur öðruvísi á þetta þegar einhver nákom-
inn manni er að berjast við eitthvað svona og 
maður er alveg hjálparlaus og svo koma þessi 
tímamót, hún að vera fimmtug, maður þakkar 
bara fyrir hvert ár og hvern dag.“ 

Lagið flutti Agnes svo í fimmtugsafmæli 
móður sinnar þá þegar um haustið. „Þetta var 
náttúrulega hádramatískt,“ segir hún og hlær. 
„Allir skældu, hún fór náttúrulega að skæla og 

ég þurfti að passa mig að horfa ekki á hana því 
að þá hefði ég eflaust farið að skæla líka. Ég er 
svo dramatísk. Þetta þarf samt ekkert að vera 
óður til veikrar móður, það getur hver sem er 
túlkað þetta á sinn hátt.“  

Agnesi finnst það skila sér í flutningi þegar 
ort er um persónulega reynslu. „Mér finnst 
gaman að flytja verk og vera að segja eitthvað 
með því. Þú kemur á sviðið og þú skilur sálina 
eftir á því fyrir alla að sjá. Þó að áhorfendur 
þekki mig ekki þá er ég að sýna á mér hlið sem 
ég sýni ekkert alla daga.“   nanna@frettabladid.is

Semur texta út frá 
persónulegri reynslu
Hljómsveitin Þoka hyggur á útgáfu sinnar fyrstu plötu á næstunni. Agnes Björgvinsdóttir, 
söngkona hljómsveitarinnar, segir lög og texta samin út frá persónulegri reynslu yrkjenda.

HREINSKILIN  Agnes Björgvinsdóttir, söngkona Þoku, leggur mikið upp úr því að textarnir séu einlægir og hreinskilnir. „Þannig músík hrífur mig mest.“  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

  Þetta þarf samt ekkert að vera 
óður til veikrar móður, það getur 

hver sem er túlkað þetta á sinn hátt.
Agnes Björgvinsdóttir, 

söngkona hljómsveitarinnar Þoku

Hljómsveitin Aerosmith þurfti að 
aflýsa tónleikum sínum í Concord 
í Kaliforníu þann 13. ágúst vegna 
veikinda trommuleikara sveitar-
innar, Joey Kramer. Hann var 
sagður vera hjartveikur og þurfa 
að gangast undir hjartaaðgerð. 

Kramer hefur hins vegar blásið 
á þær sögusagnir sem hafa verið á 
kreiki í fjölmiðlum vestanhafs og 
var mættur á bak við trommusett-
ið þann 16. ágúst og heldur því tón-
leikaferðalag sveitarinnar áfram. 

Aerosmith-aðdáendur geta þá 
andað léttar því að trommuleikar-
inn sagði einnig í sama viðtali að 
honum hefði aldrei liðið betur. - glp

Allt í lagi með 
trommarann

ALLT Í GÓÐU  Hér eru þeir Steven Tyler, 
Joey Kramer og Joe Perry í góðum gír.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Save the Children á Íslandi

Munið þið þegar við borðuðum brauð? 
Þegar maður fékk sér samloku með 

skinku og osti og það þótti bara hinn hollasti 
kostur? Í grunnskólum landsins var sýnd 
fræðslumynd um hollt mataræði og heil-
brigðu krakkarnir fengu sér ristað brauð á 
meðan leðurjakkaklæddu krakkarnir með 
baugana fengu sér kókópöffs. Brauð var 
hollt og gott.

NÚ hafa vísindamenn komist að því að 
brauð er einhver stærsti óvinur mannsins. 
Ekki einungis muntu blása út eins og hnött-
óttur skógarþröstur af brauði heldur mun 
hveiti stífla í þér allar æðar og að lokum 
muntu drepast með franskbrauðið í kokinu.

VIÐ kolvetnapervertar landsins grátum 
okkur í svefn, nögum undir sænginni 
seigt lágkolvetnabrauð og hugsum til 
gömlu góðu daganna þegar við maul-
uðum klúbbsamlokur og brauðten-
inga í friði. Lífið var einfalt. En eitt-
hvað verðum við að fá í okkar hlut og 
þar er súrdeigsbrauð að koma sterkt 
inn sem bjargvættur. Það er betra 
fyrir meltinguna og steindrepur þig 
ekki um leið. Það er þó ekki hlaupið 

að því að skella í eitt stykki, þú þarft að 
rækta súran hleif í krukku í lengri tíma og 
hlúa að líkt og væri um ungbarn að ræða.

ÞEGAR ég heyrði fyrst um súrdeigsbrauð 
ímyndaði ég mér grænan brauðhleif með 
fýlusvip. Hljómaði svipað og repjuolía, frek-
ar ógeðslega. En fordómarnir fuku fljótt því 
það er svo bragðgott að það hefur heltekið 
líf mitt. Um daginn keypti ég splunkunýjan 
hleif til að hafa með kvöldmatnum. Traust-
ið milli mín og þeirra sem ætluðu að snæða 
með mér var ekki meira en það að hleifurinn 
var tekinn af mér og hann geymdur á leyni-
legum stað svo ég myndi ekki borða utan af 
honum alla skorpuna.

ÉG er ekki nógu þolinmóð til að vera sjálf-
bær súrbrauðsfíkill og held því áfram að 
leggja til hliðar mánaðarlega fyrir skammt-
inum. Bakarar landsins vita nefnilega að 
hinn almenni pöpull nennir ekki að hugsa 
um súrdeig í krukku eins og gæludýr og 
rukka okkur skammarlaust allt að 1.500 kr. 
fyrir hleifinn. 

FJÁRMÁLIN á heimilinu eru öll komin 
í rugl.

Brauðheili
BAKÞANKAR 
Berglindar
Pétursdóttur
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Metsölutölvan í ár..  Kraftmikill Intel i5 

Haswell örgjörvi sem er hannaður til að þola 

þunga vinnslu og lengir líftíma rafhlöðunnar 

í allt að 6 klukkutíma.   Intel 

HD Graphics 4400 skjákjarni 

og 500GB harður diskur fyrir 

gögnin.  
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Kröftugur Intel i7 Haswell 

örgjörvi fyrir þunga og 

kröfuharða 

vinnslu ásamt 

2GB AMD R7 M260 

skjákorti fyrir betri 

grafík og leiki.  Þunn, 

meðfærileg og með 

lengri rafhlöðuendingu 

vegna Haswell örgjörvans.   
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Ein sú heitasta í úrvalinu.  Glæsileg hvít 15,6” 

fartölva með 8GB vinnsluminni og stórum 1TB 

hörðum diski.  Hraðari gagnaflutningur með 

USB3 og HDMI til að tengja við sjónvarp eða skjá.
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æs lilææsilega rauuð 15,6” farrtölva með AMD AA6 örgjörvaGlæsil

aauk 8GB vinnnsluminnis og stórum 1TB höörðum diski.a
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Frábær fartölva með Intel i3 örgjörva og stórum 17,3“ 

HD+ skjá. Vandað 2GB nVidia GeForce GT820M skjákort. 
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Þú finnur „Kia Motors Ísland“ 
á Facebook

FJÓRTANDI BIKAR-
MEISTARATITILLINN  Kjartan Henry 
Finnbogason sést hér að ofan skora 
sigurmark KR í uppbótartíma í bik-
arúrslitaleiknum en á stóru myndinni 
til hægri lyftir Baldur Sigurðsson, fyrirliði 
KR, bikarnum, við mikinn fögnuð félaga 
sinna. Efst er þjálfarinn Rúnar Kristins-
son tolleraður af leikmönnum sínum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Gary Martin
hefur komið að 3 af 4 mörkum KR í 

sigrum liðsins í bikarúrslitaleikjunum 
2012 og 2014. Lagði upp bæði mörk-
in í sigrinum á Keflavík á laugardaginn 
og skoraði í sigrinum á Stjörnunni fyrir 

tveimur árum. 
Almarr Ormarsson

varð bikarmeistari annað árið í 
röð en vann bikarinn líka með 

Fram í fyrra þar sem hann skor-
aði tvö mörk og lagði upp eitt til 

viðbótar í úrslitaleiknum. 

Jónas Guðni Sævarsson
varð bikarmeistari í fimmta sinn á 

ferlinum en hann hefur aldrei tapað 
bikarúrslitaleik. Vann bikarinn áður 
með Keflavík (2004 og 2006) og KR 

(2008 og 2012).
Grétar Sigfinnur Sigurðarson
er sá eini sem hefur verið með KR í 

öllum fjórum sigrum liðsins í bikar-
úrslitaleikjunum á undanförnum sex 
árum. Varð einnig bikarmeistari með 

Val 2005. 

Kjartan Henry Finnbogason 
varð fjórði KR-ingurinn til þess að skora 

sigurmark í bikarúrslitaleik en hinir 
eru Baldur Sigurðsson (2012), Mihajlo 
Biberd zic (1995) og Ársæll Kjartans-

son (1966).

Rúnar Kristinsson 
varð aðeins fjórði þjálfarinn til að 

vinna bikarinn þrisvar sinnum með sama 
félagi. Hinir eru Ásgeir Elíasson (Fram), 
Ingi Björn Albertsson (Val), Júri Ilitchev 
(Val) og Sigurgeir Guðmannsson (KR).

FÓTBOLTI Bikarsaga KR-inga varð 
enn glæsilegri á laugardaginn 
þegar félagið vann bikarmeist-
aratitilinn í fjórða sinn frá árinu 
2008 og í fjórtánda sinn frá upp-
hafi eftir 2-1 sigur á Keflavík.

Kjartan Henry Finnbogason 
skoraði sigurmarkið í uppbótar-
tíma og í öðrum bikarúrslitaleikn-
um á þremur árum kom Vestur-
bæjarliðið til baka eftir að hafa 
lent undir í byrjun leiks. 

„Það var alger draumur að ná 
að klára þetta svona,“ sagði Kjart-
an Henry við Vísi eftir leik en 
minnstu munaði að Jonasi Sand-
qvist, markverði Keflavíkur, tæk-
ist að verja skot Kjartans. „Ég er 
nú búinn að vera að grínast með 
það að ég hefði viljað njóta þess að 
sjá boltann fara löturhægt yfir lín-
una,“ sagði Kjartan.

Sigurmark Kjartans sá til þess 
að Grétar Sigfinnur Sigurðarson 
og Jónas Guðni Sævarsson unnu 
báðir sinn fimmta bikarúrslita-
leik í Laugardalnum og jöfnuðu 
met. Því höfðu aðeins sjö menn 
náð áður eða þeir Árni Sveinsson, 
Bjarni Sigurðsson, Guðjón Þórðar-
son, Guðmundur Steinsson, Pétur 
Ormslev, Steinar Adolfsson og 
Sveinbjörn Hákonarson. 

„Það er gaman að vinna þann 
fimmta. Okkur hefur gengið vel 
í titlasöfnun með KR og svo vann 
ég einn með Val. Svo fór ég líka í 
undanúrslit einu sinni með Víkingi 

þannig að bikarsaga mín 
er ágæt,“ sagði Grétar 

Sigfinnur sem jafnaði 
metin eftir að Hörður 
Sveinsson kom Kefla-
vík í 1-0. 
Rúnar Kristins-

son, þjálfari KR, er einn-
ig búinn að vinna stóran titil 

á fjórum tímabilum í röð og því 
hefur enginn þjálfari KR náð í 85 
ár eða síðan Guðmundur Ólafsson 
gerði KR að Íslandsmeisturum frá 
1926 til 1929.  ooj@frettabladid.is

Bikarsaga í góðu lagi
KR-ingar unnu um helgina fj órða bikarmeistaratitilinn á sex árum og Grétar og 
Jónas Guðni komust í hóp sigursælustu bikarmeistara í Laugardalnum. 
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ALLUR LAX. LAXASTEIKUR OG LAXAFLÖK
APPELSÍNUMARINERAÐUR LAX, MANGÓ CHILI, SÍTRÓNU SMJÖR                         

GILDIR ALLA VIKUNA
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MANCHESTER UNITED - SWANSEA  1-2
0-1 Ki Sung-yueng (28.), 1-1 Wayne Rooney (53.), 
1-2 Gylfi Þór Sigurðsson (72.).

LEICESTER - EVERTON  2-2
0-1 Aiden McGeady (20.), 1-1 Ulloa (22.), 1-2 
Steven Naismith (45.), 2-2 Chris Wood (86.).

QPR - HULL  0-1
STOKE - ASTON VILLA 0-1
WEST BROM - SUNDERLAND 2-2
WEST HAM - TOTTENHAM 0-1
0-1 Eric Dier (90.).

ARSENAL - CRYSTAL PALACE 2-1
0-1 Brede Hangeland (35.), 1-1 Laurent Kos-
cielny (45.), 1-2 Aaron Ramsey (90.).

LIVERPOOL - SOUTHAMPTON  2-1 
1-0 Raheem Sterling (23.), 1-1 Nathaniel Clyne 
(56.), 2-1 Daniel Sturridge (79.).

NEWCASTLE - MANCHESTER CITY  2-0
1-0  David Silva (39.), 2-0 Sergio Aguero (90.+2).

Nú í 1/2 lítra umbúðum
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FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson 
átti algjöran draumadag í opn-
unarleik ensku úrvalsdeildarinn-
ar á Old Trafford á laugardaginn. 
Gylfi tryggði þá Swansea 2-1 sigur 
á Manchester United með marki 
18 mínútum fyrir leikslok en hann 
hafði áður lagt upp fyrsta mark 
tímabilsins fyrir Suður-Kóreu-
manninn Ki Sung-yueng. 

Gylfi hefur aldrei falið þá stað-
reynd að hafa alist upp sem stuðn-
ingsmaður Manchester United en 
íslenski landsliðsmaðurinn kom 
sér ekki á neina vinsældalista hjá 
United-mönnum þegar hann „eyði-
lagði“ fyrsta deildarleik félagsins 
undir stjórn Hollendingsins Louis 
Van Gaal. 

Einbeittur og þolinmóður
„Þess vegna keypti ég hann því 
þarna sáum við hæfileikana sem 
hann hefur upp á að bjóða. Þegar 
þú kemur á stað sem þennan þá eru 
tækifærin af skornum skammti. 
Þú verður því að vera þolinmóð-
ur og einbeittur og tilbúinn þegar 
stundin rennur upp. Gylfi var það,“ 
sagði Garry Monk, knattspyrnu-
stjóri Swansea, eftir leikinn. 

Aðeins sex aðrir leikmenn 
hafa náð því að skora og leggja 
upp mark í sama leiknum á móti 
Manchester United á Old Trafford 
á undanförnum fimm árum og það 
hafði ekkert gerst síðan Daninn 
Christian Eriksen náði því á fyrsta 
degi ársins. Enginn þeirra skoraði 
þó sigurmarkið líka eins og Gylfi 
á laugardaginn.  

„Ég tel að við höfum átt þennan 
sigur skilinn. Það er alltaf erfitt 

að koma hingað og þá sérstaklega 
í fyrsta leik. Við héldum þetta út 
og leikskipulagið gekk fullkom-
lega upp,“ sagði Gylfi við BBC 
eftir leikinn. 

Gylfi var með 7 mörk og 5 stoð-
sendingar í 18 leikjum með Swan-
sea vorið 2012 og tók upp þráðinn 
aftur strax í fyrsta leik eftir að 
hafa ekki náð að tryggja sér fast 
sæti í Tottenham-liðinu síðustu tvö 
tímabil. 

„Þetta er auðvitað aðeins öðru-
vísi því það hafa orðið nokkrar 
stjórabreytingar og leikmenn hafa 
komið og farið. Fótboltinn sem 
Swansea spilar hefur samt ekkert 
breyst,“ sagði Gylfi og hann fékk 
líka hrós frá fyrirliða Swansea-
liðsins. 

Með markanef
„Gylfi hefur markanef og hann 
veit það vel að við treystum á 
hann. Hann var á réttum stað á 
réttum tíma og sýndi og sannaði 
að hann verður mjög mikilvæg-
ur leikmaður fyrir okkur,“ sagði 
Ashley Williams á heimasíðu 
félagsins. 

Það voru fleiri hetjur í fyrstu 
umferð ensku úrvalsdeildarinnar 
og hér eru nokkrar þeirra. Eric 
Dier tryggði tíu mönnum Totten-
ham 1-0 sigur á West Ham með 
marki á 90. mínútu í sínum fyrsta 
deildarleik fyrir félagið, Aaron 
Ramsey tryggði Arsenal 2-1 sigur 
á Crystal Palace með marki í upp-
bótartíma og Daniel Sturridge 
skoraði sigurmark Liverpool á 
móti Southampton ellefu mínútum 
fyrir leikslok.  ooj@frettabladid.is

Þess vegna var 
hann keyptur
Gylfi  Þór Sigurðsson afgreiddi „sitt“ félag þegar 
hann skoraði sigurmarkið og lagði upp hitt í 2-1 
sigri Swansea á Manchester United á Old Traff ord. 

SIGURMARKIÐ  Gylfi fagnar marki sínu á móti Manchester United með félögum 
sínum í Swansea við einn hornfánann á Old Trafford á laugardaginn.  MYND/AP

FRJÁLSAR Ísland eignaðist tvo 
Norðurlandameistara á NM 19 ára 
og yngri um helgina. Sindri Hrafn 
Guðmundsson vann spjótkastið með 
kasti upp á 73,77 metra og Hilmar 
Örn Jónsson vann sleggjukast með 
kasti upp á 75,99 metra. 

Kolbeinn Höður Gunnarsson nældi 
sér í silfur í 400 metra hlaupi og hin 
unga Þórdís Eva Steinsdóttir vann 
brons í sömu grein á nýju aldurs-
flokkameti hjá bæði 14 og 15 ára. 
Jóhann Björn Sigurbjörnsson vann 
brons í 200 metra hlaupi. 

Íslenska kvennasveitin vann síðan 
brons í 4 x 100 metra boðhlaupi.  - óój

Sindri og Hilmar 
unnu gull á NM

GOLF Kristján Þór Einarsson í GKJ 
og Valdís Þóra Jónsdóttir úr GL unnu 
örugga sigra á sjötta móti Eim-
skipamótaraðarinnar sem fór fram á 
Garðavelli á Akranesi um helgina. 

Valdís Þóra Jónsdóttir úr GL 
endaði tíu höggum á undan Ís-
landsmeistaranum Ólafíu Þórunni 
Kristinsdóttur en Valdís Þóra var á 
heimavelli og lék holurnar 52 á pari. 
Karen Guðnadóttir varð í 3. sæti.

Kristján Þór Einarsson lék hringina 
þrjá á þremur höggum undir pari og 
var fimm höggum á undan Guð-
mundi Ágústi Kristjánssyni sem varð 
annar. Stefán Már Stefánsson úr GR 
varð þriðji.  - óój

Yfi rburðir hjá 
Kristjáni og Valdísi

KÖRFUBOLTI Íslenska körfubolta-
landsliðið tapaði 62-72 í Bosníu 
í gærkvöldi í öðrum leik sínum í 
undankeppni EM. Bosníumenn voru 
23 stigum yfir fyrir lokaleikhlutann 
en íslensku strákarnir unnu sig inn 
í leikinn með frábærum fjórða leik-
hluta. Ísland vann fjórða leikhlutann 
29-16 en það dugði því miður ekki til.  

Logi Gunnarsson var stigahæstur 
með 18 stig og Hörður Axel Vil-
hjálmsson skoraði 14 stig en íslenska 
liðið fékk aðeins samtals 2 stig frá 
þeim Hauki Helga Pálssyni og Hlyni 
Bæringssyni. Íslenska liðið spilar 
úrslitaleik um annað sætið á móti 
Bretlandi í London annað kvöld.  -óój

Frábærir í fj órða 
en holan of djúp

18 STIGA MAÐUR  Logi Gunnarsson lék 
vel í Bosníu í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ENSKI BOLTINN 
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Genutrain® hnéhlíf
 Einstakur stuðningur við
hnéliðinn og hnéskelina

Dregur úr verkjum og bólgu

Við álagseinkennum, liðþófa-
vandamálum, tognunum og sliti

Verð: 11.750 kr.

ErgoPad®

run & walkk innleggg
Góð dempun í ttábergi og hæl

Einstakur stuðningur við fótbogannningur við fótbogann

Minnka þreytu og draga úr álagseinkennunum í ökklum og fótum

Verð: 10.750 kr.

mpression Com
óttasokkaríþró
og endurbætt útgáfa af vinsælu  Ný o

uerfeind íþróttasokkunumBau

a blóðflæði og súrefnisupptöku Örva
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ða enddddddddddurruruu hhhhhehhhhhhhh imt eftir langar æfingar Hrað
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HLAUPTU LENGRA  
með Bauerfeind stuðningshlífum
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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

07.01 Smælki
16.35 Skólaklíkur
17.20 Babar og vinir hans
17.42 Spurt og sprellað
17.48 Grettir
18.02 Skúli skelfir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Lesbíur
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Ramses II–  Að leiðarlokum 
(Ramesses II - The Great Journey)  Frönsk 
heimildamynd um framhaldslíf faraósins 
Ramsesar II. sem ríkti í Egyptalandi fyrir 
um 3.300 árum. Múmíunnar hefur verið 
leitað í seinni tíð auk skýringa á dulúð-
inni sem ríkt hefur yfir grafhýsinu.
20.40 Berlínarsaga (5:6) (Weissensee 
Saga II)  Sagan gerist í Austur-Berlín á ní-
unda áratug síðustu aldar og segir frá 
tveimur fjölskyldum. Önnur er höll undir 
Stasi en í hinni er andófsfólk. 
21.35 Íslenskar stuttmyndir (Bræðra-
bylta)  Myndin fjallar um tvo samkyn-
hneigða glímumenn og ástarsamband 
þeirra. Þeir halda sambandinu leyndu 
fyrir sveitungum sínum og hittast reglu-
lega á glímuæfingum. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools Holland 
(8:10) (Later with Jools Holland)

23.25 Brúin (7:10) (Broen II)

00.25 Fréttir
00.35 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.10 The Good Wife 
16.55 Hotel Hell
17.40 Dr. Phil
18.20 Top Gear USA 
19.10 The Office 
19.30 Rules of Engagement (21:26) 
 Bandarísk gamanþáttaröð um skrautleg-
an vinahóp. Gömul ljósmynd á myndlista-
sýningu fær Jeff til að hugsa sinn gang.
19.55 Kirstie (6:12)  Hinn 26 ára gamli 
Arlo Barth bankar upp á hjá líffræðilegri 
móður sinni sem hann hefur aldrei hitt 
eftir að hún gaf hann til ættleiðingar 
strax eftir fæðingu. 
20.20 Men at Work (6:10) 
20.45 Málið (11:13)  
21.15 Rookie Blue (12:13)  Þriðja röðin 
af kanadísku lögregluþáttunum Rookie 
Blue er komin aftur á skjáinn. 
22.00 Betrayal 
22.45 The Tonight Show  Kynningar-
herferð á The Expendables III er í há-
marki og nú sest í stólinn Jason Statham 
sem leikur eitt aðalhlutverkanna. Demi 
Lovato leikkona kemur einnig ásamt 
matreiðslumanninum David Chang.
23.30 Law & Order. SVU 
00.15 Agents of S.H.I.E.L.D.
01.00 Rookie Blue 
01.45 Betrayal 
02.30 The Tonight Show
03.15 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2014 13.00 Inside The PGA Tour 
2014 13.25 LPGA Tour 2014 16.25 Golfing World 
2014 17.15 2014 The LIFE Network Special  
18.10 Golfing World 2014 19.00 PGA Tour 2014

16.50 Total Wipeout UK
17.50 How To Live With Your Pa-
rents for the Rest of your Life
18.10 One Born Every Minute  
19.00 The Amazing Race  
19.45 Bleep My Dad Says  (18:18) 
20.10 Time of Our Lives  (13:13) 
Dramatískir þættir sem fjalla hið dag-
lega líf og hin ýmsu vandamál sem ein-
staklingar á öllum aldri og úr öllum stig-
um þjóðfélagsins glíma við.
21.40 The Vampire Diaries  (6:23) 
22.25 Pretty Little Liars
23.10 Nikita  
23.50 Terminator. The Sarah Connor 
Chronicles
00.35 The Amazing Race  
01.20 Bleep My Dad Says
01.40 Time of Our Lives  
02.25 The Glades
03.05 The Vampire Diaries
03.50 Tónlistarmyndbönd

07.00 Brunabílarnir  07.22 Ljóti andarunginn 
og ég  07.44 Gulla og grænjaxlarnir  07.56 
Rasmus Klumpur og félagar  08.00 Ævintýri 
Tinna  08.25 Latibær  08.47 Hvellur keppnisbíll 
 09.00 Könnuðurinn Dóra 09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  09.45 Doddi litli og Eyrnastór  09.55 
Sumardalsmyllan  10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson  10.45 Elías  10.55 
UKI 11.00 Brunabílarnir  11.22 Ljóti andarung-
inn og ég  11.44 Gulla og grænjaxlarnir  11.56 
Rasmus Klumpur og félagar  12.00 Ævintýri 
Tinna  12.25 Latibær 12.47 Hvellur keppnisbíll 
 13.00 Könnuðurinn Dóra  13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  13.45 Doddi litli og Eyrnastór  13.55 
Sumardalsmyllan  14.00 Áfram Diego, áfram! 
 14.24 Svampur Sveinsson 14.45 Elías  14.55 
UKI 15.00 Brunabílarnir  15.22 Ljóti andarung-
inn og ég  15.44 Gulla og grænjaxlarnir 15.56 
Rasmus Klumpur og félagar  16.00 Ævintýri 
Tinna  16.25 Latibær  16.47 Hvellur keppnisbíll 
 17.00 Könnuðurinn Dóra  17.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  17.45 Doddi litli og Eyrnastór 17.55 
Sumardalsmyllan  18.00 Áfram Diego, áfram! 
 18.24 Svampur Sveinsson  18.45 Elías 18.55 UKI 
 19.00 Arthúr 2  20.35 Sögur fyrir svefninn  

17.40 Strákarnir  
18.05 Frasier  
18.30 Friends
18.55 Seinfeld  
19.20 Modern Family  (18:24)

19.40 Two and a Half Men  (13:23) 
20.05 Sjálfstætt fólk  
20.30 Grillað með Jóa Fel  (3:6)

 21.00 Broadchurch  (1:8) 
21.50 Sisters  (13:22) 
22.35 The Newsroom 
23.25 Boardwalk Empire  
00.20 Rita
01.05 Lærkevej
01.45 Sjálfstætt fólk
02.10 Grillað með Jóa Fel
02.45 Broadchurch
03.30 Sisters  
04.20 The Newsroom  
05.10 Boardwalk Empire  
06.05 Tónlistarmyndbönd

11.30 Working Girl  
13.20 Mirror Mirror  
15.05 Wag the Dog
16.40 Working Girl  
18.35 Mirror Mirror
20.20 Wag the Dog  
22.00 Hemingway and Gellhorn  
00.40 After.life  
02.15 Parker  
04.15 Hemingway and Gellhorn

07.00 Newcastle - Man. City  
13.50 Man. Utd. - Swansea
15.30 WBA - Sunderland  
17.10 Stoke - Aston Villa  
18.50 Burnley - Chelsea  Bein útsend-
ing frá leik Burnley og Chelsea í ensku 
úrvalsdeildinni.
21.00 Messan  Skemmtilegur þáttur þar 
sem farið er yfir allt það markverðasta í 
ensku úrvalsdeildinni. Mörkin, marktæki-
færin og öll umdeildu atvikin á einum stað.
22.10 Football League Show 2014/15  
22.40 Burnley - Chelsea  
00.20 Messan

07.00 Moto GP - Tékkland  
13.05 Demantamótin  
15.10 KR - Celtic
17.05 N1 mótið
17.45 Víkingur R. - ÍBV  Bein útsend-
ing frá leik Víkings R. og ÍBV í Pepsi-
deild karla.
20.00 KR - Keflavík
21.55 Víkingur R. - ÍBV  
23.45 NBA. Bballography. Auerbach  
00.10 Moto GP - Tékkland  

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Græðlingur 21.00 ABC 
Barnahjálp 21.30 Stormurinn.

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.00 Malcolm in the Middle
08.25 2 Broke Girls  
08.45 Mom  
09.10 Bold and the Beautiful  
09.30 Doctors 
10.10 The Crazy Ones  
10.30 School Pride
11.15 Kolla  
11.45 Falcon Crest 
12.35 Nágrannar  
13.00 Cold Feet  
13.50 American Idol
15.15 ET Weekend
16.00 Ofurhetjusérsveitin
16.25 The Michael J. Fox Show
16.50 The Big Bang Theory
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar  
17.57 The Simpsons
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður  
19.15 Mindy Project  (11:24) 
19.35 The Goldbergs  (14:23) 
20.00 Kjarnakonur  Vandaðir íslensk-
ir þættir í umsjá Kolbrúnar Björnsdóttur. 
Hér ræðir Kolla við konur sem stýra ís-
lenskum fyrirtækjum og kynnist þeim í 
gegnum líf og störf.
20.15 Suits  (3:16) 
21.00 The Leftovers  (8:10) 
21.45 Crisis  (11:13) Bandarísk spennu-
þáttaröð. Börnum valdamestu manna 
Bandarískjanna er rænt í skólaferðalagi 
og mannræningjarnir þvinga foreldrana 
til að vinna fyrir sig.
22.30 Looking  
22.55 Anger Management
23.20 White Collar
00.05 Orange is the New Black
01.05 Burn Notice 
01.50 Blitz  
03.25 Happy Tears
05.00 Kjarnakonur
05.20 Fréttir og Ísland í dag

Stöð 2 kl. 20.00
Kjarnakonur
Vandaðir íslenskir 
þættir í umsjá Kol-
brúnar Björnsdóttur. 
Hér ræðir Kolla 
við konur sem 
stýra íslenskum 
fyrirtækjum og 
kynnist þeim í 
gegnum líf og 
störf.

Bylgjan kl. 16.00
Reykjavík síðdegis
Þorgeir Ástvaldsson, Kristófer Helga-
son og Bragi Guðmundsson færa þér 
fréttir og fróðleik á hverjum virkum 
degi. Það er fátt sem drengirnir láta 
fram hjá sér fara og þeir fylgjast vel 
með málefnum líðandi stundar og 
enn betur með því sem þú hefur að 
segja eða vilt koma á framfæri.
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Í KVÖLD

Víkingur R.–  ÍBV
STÖÐ 2 SPORT KL. 17.45 Bein útsend-
ing frá leik Víkings R. og ÍBV í Pepsi-
deild karla.

Grillað með Jóa Fel
STÖÐ 2 GULL KL. 20.30 Girnilegir og 
sumarlegir grillþættir þar sem Jói Fel 
sýnir okkur réttu handtökin og kynnir 
fyrir áhorfendum girnilegar uppskrift ir, 
nýstárlegar aðferðir við eldamennskuna 
og kemur okkur í sumarskap eins og 
honum einum er lagið. 

Burnley–  Chelsea
STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 18.50 Bein út-
sending frá leik Burnley og Chelsea 
í ensku úrvalsdeildinni.
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Edda Pétursdóttir fyrirsæta er 
annar plötusnúðanna í dúóinu 
NoShow sem var á dögunum nefnt 
sem eitt af níu bestu nýju plötu-
snúðunum á vefsíðunni style.com. 
Hún spilar ásamt Mans Ericson, 
vini sínum, í New York-borg. 

„Ég á marga vini sem spila, 
meðal annars hefur kærastinn 
minn Eric Duncan spilað víðs 
vegar um heim,“ segir Edda 
spurð að því hvernig ferill henn-
ar sem plötusnúður hófst. „Ég 

hef alltaf haft gaman af músík 
og ætli ég hafi ekki bara smitast 
út frá því.“ 

Að sögn Eddu spilar NoShow 
diskó-, dans- og house-tónlist og 
er markmiðið einfaldlega að fá 
fólk til þess að dansa. Það virðist 
takast hjá þeim þar sem á vefsíð-
unni segir: „Hvar sem þau spila 
fá þau fjöldann til að dansa.“   

„Style.com er mjög virt vefsíða. 
Þar er talað um allt það sem er 
að gerast í tískuheiminum,“ segir 

Edda og því er hún ánægð með að 
minnst sé á dúóið í greininni.

Edda stefnir ekki á að gerast 
plötusnúður í fullu starfi, enda 
er nóg að gera hjá henni í fyrir-
sætugeiranum. Hún er nýbúin 
að taka þátt í stórum herferðum 
fyrir bæði Amazon og GAP sem 
birtast í blöðum eins og Vogue 
og Harpers Bazaar og á flenni-
stórum skiltum víðs vegar um 
New York-borg þar sem hún er 
búsett.  - nej  

Íslenskt módel heitur plötusnúður
Edda Pétursdóttir hefur nóg að gera sem fyrirsæta í New York en vefsíðan style-
.com hyllir hana nú að auki fyrir hæfi leika hennar til að trylla dansandi lýðinn. 

GOTT DÚÓ  Edda og Mans eru vinir 
með líkan tónlistarsmekk og ákváðu að 
spila í partíi. Það vatt síðan upp á sig. 
 MYND/EDDA

Starfslaun
listamanna 2015
Auglýst eru til umsóknar starfslaun listamanna sem 
úthlutað verður árið 2015 í samræmi við ákvæði laga 
nr. 57/2009.

Umsóknarfrestur rennur út 30. september 2014, kl. 17:00.
Sækja skal um listamannalaun á vefslóðinni 
www.listamannalaun.is sem leiðir umsækjanda beint inn 
á umsóknarsíðu listamannalauna hjá Rannís.

 Starfslaun eru veitt úr sex sjóðum, þeir eru:
 - launasjóður hönnuða
 - launasjóður myndlistarmanna
 - launasjóður rithöfunda
 - launasjóður sviðslistafólks
� ��������	
����
��������	����
 - launasjóður tónskálda

Auk starfslauna er sjóðunum heimilt að veita ferðastyrki.

� ������	
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 a. Starfslaun fyrir einn listamann í einn launasjóð – eða 
� � �����������������������������������������	
�
 b. Starfslaun fyrir skilgreint samstarf listamanna í einn 
� � ������	
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�
 c. Starfslaun sviðslistafólks – hópar
 d. Ferðastyrkur
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aðeins tekin til umfjöllunar að framvinduskýrslu vegna fyrri 
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ákvæði 4. gr. laga um listamannalaun nr. 57/2009.

Samkvæmt 3. gr. laga nr. 57/2009 er stjórn listamannalauna 
heimilt að færa umsókn á milli sjóða. Slíkt verður einungis 
gert í samráði við umsækjanda. Sé um að ræða umsókn í 
�������	
����������������$���������������������������	
���
�����%����%���������
��#

&'%�������������������%���%��%���������������
á heimasíðu Rannís.
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Stjórn listamannalauna
ágúst 2014

„Á heildina litið er þetta eitt af 
mínum uppáhaldsverkefnum hing-
að til. Þeir sem þekkja til sýning-
arinnar vita hvað hún er stór og að 
hún krefst ekki einungis pottþéttra 
söngvara í aðalhlutverkunum, 
heldur er hún stútfull af smærri, 
þó mikilvægum hlutverkum 
ásamt að sjálfsögðu stórum kór,“ 
segir Jóhann Schram Reed sem 
hefur vakið mikla lukku í hlut-
verki lögregluforingjans Javerts í 
söngleiknum Les Misérables, eða 
Vesalingunum, sem settur var upp 
í Bandaríkjunum í sumar. 

Sýningin var hluti af Bay View 
Music Festival, tónlistarhátíð sem 
haldin er hvert sumar í Bay View 
í Michigan og voru söngvarar og 
leikarar ráðnir frá öllum kimum 
landsins. „Þannig var að ég þekkti 
leikstjórann frá eldri sýningum 
sem við höfðum unnið að saman. 
Einn daginn fékk ég símtal frá 
honum þar sem hann tjáði mér að 
hann hefði misst einn af leikur-
unum sínum á síðustu stundu og 

spurði hvort ég hefði áhuga á að 
taka við hlutverki Javerts. Það tók 
ekki langan tíma fyrir mig að grípa 
það tækifæri. Við bjuggum svo öll 
saman í Bay View meðan á æfing-
um og sýningum stóð. Sýningin var 
sett upp í leikhúsi í Bay View, um 
1.700 manna húsi, sem við vorum 
svo lánsöm að geta fyllt hvert ein-
asta kvöld,“ útskýrir Jóhann. Hann 
fékk mikið lof í fjölmiðlum vestan-
hafs fyrir leik sinn og söng. 

Jóhann er af músíkölskum 
ættum og var á kafi í tónlist á 
Íslandi áður en hann fór til Banda-
ríkjanna. „Eftir að hafa sungið og 
leikið tónlist í nokkur ár á Íslandi 
flutti ég til Kaliforníu haustið 2010 
og hóf B.M. (Bachelor of Music) 
nám þar. Það nám kláraði ég síð-
astliðið vor og hef mastersnám í 
sömu grein eftir rúma viku. Síðan 
ég flutti hef ég notið þess heið-
urs að fá að spreyta mig á ýmsum 
óperusviðum hér í Kaliforníu og 
víðar,“ segir Jóhann.

Hann er þessa dagana að 

flytja hálfa leið yfir Banda-
ríkin, frá Kaliforníu til Bloom-
ington í Indiana-fylki, þar sem 
hann er að hefja mastersnám við 
Jacobs School of Music, innan 
Indiana University. „Ég sé fram 
á tveggja til þriggja ára nám þar 
í einu stærsta og mest spennandi 
óperuprógrammi í Bandaríkjunum 
og þó víðar væri leitað. Töluvert af 
íslenskum óperusöngvurum hefur 
farið í gegnum sama söngnám í 
Indiana, þar á meðal faðir minn, 
Keith Reed.“ 

Þess má til gamans geta að unn-
usta Jóhanns, Emily Dyer, sem er 
sópransöngkona, er á leið í sama 
nám í Indiana University.
 gunnarleo@frettabladid.is

Slær í gegn erlendis
Jóhann Schram Reed hefur vakið mikla athygli fyrir leik sinn og söng í Vesaling-
unum í Bandaríkjunum og fengið frábæra gagnrýni í fj ölmiðlum vestanhafs.

„Ég er að láta gamlan draum rætast,“ segir Andrés 
Þór Björnsson en hann er að opna nýjan stað, Brook-
lyn Bar, í Austurstræti ásamt mági sínum Ómari Ingi-
marssyni. „Þemað er New York og verður það bæði í 
matreiðslu og lúkki,“ segir Andrés en hann fékk lista-
manninn Örn Tönsberg til að mála og graffa staðinn að 
innan og utan. „Við erum komnir með geggjað kolagrill 
hérna á bak við og verðum með dúndurbörgera, steikur 
og salöt, allt í anda New York-borgar.“

Sjálfur er Andrés Þór innanhússarkitekt og hafði 
gaman af því að takast á við það verkefni að endur-
hanna staðinn frá grunni. „Við hreinsuðum allt út og 
gerðum allt upp á nýtt,“ segir Andrés en eins og Reyk-
víkingum er kunnugt þá var þarna Subway áður til 
húsa. „Mér fannst vanta einhvern svona alvöru New 
York-stað í Reykjavík,“ segir hann. „Ég hef farið nokkr-
um sinnum og þetta þrönga hús sem er alveg klesst á 
milli var fullkomið fyrir þennan stað.“

Á staðnum verður ekki bara hægt að fá mat heldur 
verður dansþyrstum Reykvíkingum boðið upp á gríðar-
legan fjölda bjórtegunda og kokteila, enda verður stað-
urinn opinn til 3 um helgar en félagarnir stefna að því 
að opna staðinn á Menningarnótt. baldvin@365.is

Færa New York til Austurstrætis
Andrés Þór Björnsson vinnur nú að því að opna staðinn Brooklyn Bar en hann 
segir mjóa húsið í Austurstræti fullkomið fyrir New York-stemninguna.

NEW YORK-
STEMNING  
 Listamaðurinn 
Örn Tönsberg 
sá um að mála 
efri hluta 
staðarins.

  Sýningin var sett upp 
í leikhúsi í Bay View, um 

1.700 manna húsi, sem við 
vorum svo heppin að geta 

fyllt hvert einasta kvöld.

FAGMAÐUR  Jóhann Schram Reed er að hefja mastersnám við Jacobs School of Music í Indiana-háskóla. MYND/EINKASAFN

„Við erum hálfdofnar af 
ánægju, þetta gekk alveg 
vonum framar,“ segir 
Svava Gunnarsdóttir en 
hún og vinkvennahópur 
hennar, Fuglabjargið, stóð 
fyrir söfnun fyrir börn í 
Palestínu á sunnudag. 

Söfnunin fór fram á Kex 
Hosteli og var mikill fjöldi 
fólks sem kom og lagði 
söfnuninni lið. „Það seldist eigin-
lega allt, við vorum til dæmis með 
um fimm hundruð lottómiða og þeir 
seldust allir en vinningarnir voru 70 
talsins og allir fengnir frá ýmsum 

fyrirtækjum sem lögðu 
söfnuninni lið. Það hafa 
örugglega verið um 200 
manns á staðnum hverja 
stund,“ segir Svava. Allt 
söfnunarféð rennur beint 
í sjóð Rauða krossins en 
stúlkurnar vonast til að yfir 
hálf milljón hafi safnast.

Þá gaf fólk frjáls fram-
lög. „Það er alveg ljóst að 

fólki stendur ekki á sama um það 
sem gengur á í Palestínu.“ Til sölu 
var fatnaður og ýmsar veitingar, þá 
voru ýmis tónlistaratriði á staðn-
um.  - glp

Góðmennskan mikil
Vinkvennahópurinn Fuglabjargið sem stóð fyrir söfnun 
fyrir börn í Palestínu er djúpt snortinn yfi r viðtökunum.

„Lagið Down with the Sickness með 
hljómsveitinni Disturbed keyrir 
vikuna í gang.“
Einar Ágúst Víðisson, tónlistarmaður.

MÁNUDAGSLAGIÐ

SVAVA GUNN-
ARSDÓTTIR
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Mest lesið
1 Bárðarbunga gæti valdið hamförum 

við Dettifoss
2 „Eitt öfl ugasta og hættulegasta eld-

fj all Íslands“
3 Lögreglan lýsir eft ir fi mmtán ára 

strák
4 Þingmaður Sjálfstæðisfl okksins vill 

norskar mjólkurkýr til landsins
5 Lýsa yfi r óvissustigi vegna Bárðar-

bungu
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AFSLÁTTUR!
ÚTSALA 

E I L S U R Ú MH

ROYAL M3
(180x200 cm)

FULLT VERÐ 183.330 kr.
ÚTSÖLUVERÐ

128.331 kr.
= 30% AFSLÁTTUR!

ROYAL M3
Queen Size (153x203 cm)

FULLT VERÐ 135.675 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

94.975 kr.
= 30% AFSLÁTTUR!

CACIOS
King Size (193x203 cm)

FULLT VERÐ 305.466 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
152.732 kr.

= 50% 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

35%

50%

ROYAL M3

•  5 SVÆÐA SKIPT POKAGORMAKERFI

•  ÞRÝSTIJÖFNUNARSVAMPUR Í TOPPNPNUMUMU

•  GEFURR EEINNINSTSTSTAKAKA A AA AÐAÐAÐÐLÖLÖLÖGGUN

FARYN
Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 282.083 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

183.360 kr.
= 35% AFSLÁTTUR!

Opið alla helgina
í Engihjalla, Vesturbergi 
og Arnarbakka

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Palli kom á óvart
Mikið var um að vera í Reykjadal á 
sunnudaginn þegar lokaball sumarbúð-
anna fór þar fram. Fjöldi fólks kom þar 
og skemmti sér en hljómsveitin Hvar er 
Mjallhvít? lék fyrir dansi. 

Það var enginn annar en Páll Óskar 
Hjálmtýsson sem endaði ballið með 
einstakri frammistöðu en hann mætti 
sem leynigestur við mikinn fögnuð 
áhorfenda. Eftir að Palli hafði klárað sín 
lög bauð hann gestum að hitta sig fyrir 
utan í miklu blíðskaparveðri þar sem 
fólk gat fengið mynd af sér með honum 
og spjallað við hann.

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra 
hefur frá árinu 1963 staðið að rekstri 

sumar- og helgardvalar 
fyrir fötluð börn og 
ungmenni í Reykjadal. 
Í Reykjadal dvelja 
árlega um 250 börn og 

ungmenni á aldr-
inum 8-21 árs og 

á starfsemin 
sér enga hlið-
stæðu hér á 
landi. - glp

Afbragðsafmæli
Mikil gleði var í sameiginlegri fertugs-
afmælisveislu Selmu Björnsdóttur og 
Bjarkar Eiðsdóttur sem haldin var á 
laugardagskvöld. Veislustjórar voru 
þeir Gísli Örn Garðarsson leikari og 
Karl Sigurðsson Baggalútur. 

Margt var um manninn og mátti 
sjá þjóðþekkta einstaklinga skemmta 
sér vel, eins og Tobbu Marinósdóttur, 
Ernu Hrönn Ólafsdóttur og Unni Birnu 
Björnsdóttur. Nína Dögg Filippusdóttir, 
Unnur Ösp Stefánsdóttir, Björn Thors 
og Ingvar E. Sigurðsson mættu líka. 

Þá töfruðu þeir Vignir Snær Vigfús-
son, Benedikt Brynleifsson, Pálmi 
Sigurhjartarson og Róbert Þórhallsson 
fram fagra tóna.

Allt ætlaði um koll 
að keyra þegar að Egill 
Ólafsson steig á svið 
og söng lagið Energí 
og trú. Þá endaði 
rapparinn Erpur 
Eyvindarson 
dagskrána með 
glæsibrag. - glp

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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