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H örð húð er eitt algengasta fóta-vandamál sem fólk glímir við. Hörð húð getur valdið óþægindum og 
með tímanum valdið miklum sársauka ef ekkert er gert til að fjarlægja hana. Regluleg fótaumhirða dregur úr myndun 

á harðri húð og kemur í veg fyrir að fæt-
urnir verði fyrir óþæg-indum

Scholl Express Pedi-tækið er lítið og nett og auðvelt er að nota það. „Tækið vinnur vel á harðri húð og með 
reglulegri notkun má koma í veg fyrir 
myndun á henni. Beita þarf litlum krafti 
og tækið sér um að fæturnir verði velslípaðir og mjúkir frá f

SILKIMJÚKIR FÆTUR HEIMA Í STOFUHALLDÓR JÓNSSON EHF. KYNNIR  Scholl Express Pedi er nýtt tæki á mark-

aði sem fjarlægir harða húð á fótum fljótt og örugglega og áreynslulaust.

SCHOLL 
EXPRESS PEDIExpress Pedi er nýtt tæki sem fjarlægir harða húð af fótum á einfaldan hátt. 

FALLEGIR FÆTURÞað er gaman að vera með fallega og mjúka fætur á sumrin þegar tækifæri gefast til að vera í opnum skóm og sandölum. 
MYND/GETTY

ÞÆGILEG ÓÞÆGINDIHönnuðurinn École Boulle frá Möltu hefur hannað tveggja 
fóta stól. Markmiðið var að stóllinn væri þolanlega óþægi-
legur en yrði til þess að auka hreyfingu fólks í heimi þar 
sem langar setur eru orðnar æði langar.

H örð húð er eitt algengasta fóta-vandamál sem fólk glímir við. Hörð húð getur valdið óþægindum og 
með tímanum valdið miklum sársauka ef ekkert er gert til að fjarlægja hana. Regluleg fótaumhirða dregur úr myndun 

á harðri húð og kemur í veg fyrir að fæt-
urnir verði fyrir óþæg-indum

Scholl Express Pedi-tækið er lítið og nett og auðvelt er að nota það. „Tækið vinnur vel á harðri húð og með 
reglulegri notkun má koma í veg fyrir 
myndun á henni. Beita þarf litlum krafti 
og tækið sér um að fæturnir verði velslípaðir og mjúki f á

SILKIMJÚKIR FÆTURHEIMA Í STOFUHALLDÓR JÓNSSON EHF. KYNNIR  Scholl Express Pedi er nýtt tæki á mark

 aði sem fjarlægir harða húð á fótum fljótt og örugglega og áreynslulaust.

SCHOLL 
EXPRESS PEDIExpress Pedi er nýttsem fjarlægir harðaaf fótum á einfaldanhátt. 

FALLE
Það er 
með fa
fætur á 
tækifær
vera í op
sandölum
MYND/GETT

þ anlega óþægi-
þ ss að auka hreyfingu fólks í heimi þar 

sem langar setur eru orðnar æði langar.

FASTEIGNIR.IS
25. ÁGÚST 2014

34. TBL.

Lóð ð
Stangveiðileyfi meðfram Apavatnsnesi fylgir hverri lóð. 

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

100% þjónusta = árangur*
Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is  Benedikt
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sölufulltrúi

Sími 661 7788
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Löggiltur  
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Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Opið hús Mánudaginn 25.ágúst 2014. kl. 20 - 20.30 

Opið hús í dag mánudag kl. 17:00-17:30

Lautasmári 53. 

Stigahlíð 22 - Tvær fallegar íbúðir til sölu

Mjög góð tæpl. 110 fm 5.herb. íb. á 2.hæð í litlum 4 íbúða stigagangi. 4 svefnherbergi, góðar innréttingar, frábær staðsetning, örstutt í alla skóla, íþróttir, verslanir og þjónustu. Verð 31,9 mIngólfur Giss. lg.fs. sýnir: 896-5222.

OPIÐ HÚS

PIÐ HÚS

2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Fólk  

Sími: 512 5000

25. ágúst 2014
198. tölublað 14. árgangur

SKOÐUN Eyjólfur Þorkels-
son er ósáttur við laun 
lækna. 16

TÍMAMÓT Stingur höfðinu 
í sandinn og er ánægð með 
að vera sextug.18

LÍFIÐ Birkir Blær gefur út 
ljóðabók í dag sem eingöngu 
er hægt að nálgast á Vísi. 34

SPORT Hörður Axel spilar 
sinn besta landsliðsbolta á 
hárréttum tíma. 28

FLJÓTLEGT
OG ÞÆGILEGT

Probiotic 16 Strain

Betri 
melting!

16 tegundir góðra gerla
Sérvalin steinefni
Má taka hvenær sem er dags

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

Bolungarvík 11°  S 8
Akureyri 14°  SSV 6
Egilsstaðir 17°  SV 3
Kirkjubæjarkl. 15°  SSV 3
Reykjavík 12°  S 6

Rigning með köflum    vestanlands en 
styttir upp og léttir heldur til um landið 
austanvert. Vindur fremur hægur víðast 
hvar og hiti 8 til 17 stig. 4

NÁTTÚRA Berggangurinn þar sem 
kvika þrengir sér frá kvikuhólfinu 
undir Bárðarbungu er orðinn ríf-
lega 30 kílómetra langur og teyg-
ir sig nú vel norður fyrir sporð 
Dyngjujökuls. Jarðskjálftavirknin 
er mikil sem fyrr og stórum skjálft-
um fjölgar.

Eins og þekkt er varð órói sem 
greindist á skjálftamælum laust 
fyrir hádegið á laugardag til þess 
að sérfræðingar Veðurstofunnar 
túlkuðu gögn sem svo að lítið magn 
kviku væri komið upp á yfirborð 
undir Dyngjujökli. Svo var þó ekki.

Sigrún Karlsdóttir, náttúruvár-
stjóri Veðurstofunnar, segir að sér-
fræðingar hafi ekki brugðist of 
fljótt við, heldur hafi þvert á móti 
verið nauðsynlegt að bregðast við 
þeim merkjum sem skjálftamæla-
kerfið sýndi. 

Mörg hundruð skjálftar mælast 
á mælum Veðurstofunnar daglega. 
„Mér kæmi það ekki á óvart að við 
myndum sjá þetta enda með eld-
gosi. Mér þykir ólíklegra að þetta 
fjari út án þess að gos verði,“ segir 

Sara Barsotti, fagstjóri eldfjallavár 
Veðurstofunnar.

„Nú er svo komið, þegar við 
skoðum skjálftana við 
norðurenda gangs-
ins, að við teljum 
að hann hafi náð 
undir svæði sem 
er jökullaust. 
Það þýðir að 
nú er mögu-
leiki á gosi 
á jökullausu 
svæði ,  sem 
myndi aðeins 
þýða hraungos. 
Þess lags gos ylli 
mun minna tjóni en 
sprengigos undir jökli,“ 
segir Sara.

Haraldur Sigurðsson eldfjalla-
fræðingur spyr í bloggfærslu í gær-
kvöldi hvað gerist nái berggangur-
inn alla leið til Öskju, en hann hefur 
breytt stefnu frá norðaustri til norð-
urs í beinni línu á megineldstöðina 
Öskju. Kvikan þarf aðeins að fara 
25 kílómetra til að ná til hennar, 

en mörg dæmi úr 
jarðsögunni eru 

um að berggangar 
hafi náð þeirri lengd 

sem til þarf. Dæmin sanna, 
segir Haraldur, að kvika komi alltaf 
upp á yfirborðið þar sem berggang-
ar brutust í gegnum jarðskorpuna 
á láglendi: „Mestar líkur eru því á 
gosi nú, þegar gangurinn skríður í 
gegnum jarðskorpuna undir söndun-
um norðan Dyngjujökuls og sunnan 
Öskju.“  - shá, - sa / sjá síður 6, 8, 10 og 12

Berggangurinn nær 
nú norður fyrir jökul
Kvika flæðir nú um berggang sem talinn er yfir 30 kílómetrar að lengd og ná 
norður fyrir Dyngjujökul. Eldfjallafræðingur telur hættu á eldgosi vaxa ef gangur-
inn nær undir láglendið milli Dyngjujökuls og Öskju. Rétt var að vara við eldgosi.

  Mestar líkur eru því á 
gosi nú, þegar gangurinn 

skríður í gegnum 
jarðskorpuna 

undir söndunum 
norðan 

Dyngjujökuls 
og sunnan 

Öskju.
Haraldur 

Sigurðsson 
eldfjallafræðingur

FRAMKVÆMDIR Verktakar í Vaðla-
heiðargöngum glíma nú við vél-
arbilanir, mikið vatn í berginu 
og hitann frá sprungunni sem 
opnaðist í febrúar síðastliðnum. 
Í síðustu viku lengdust göngin 
um 21 metra en áður en sprungan 
opnaðist lengdust göngin um 55 
metra á viku.  - hg / sjá síðu 2

Vaðlaheiðargöng ganga hægt:

Borinn bilaður 
og mikill hiti

STÆRSTU TÓNLEIKAR Í MANNA MINNUM  „Ég verð að segja ykkur að Ísland er einn fallegasti staður í heimi,“ hrópaði Justin Timberlake yfir 17.000 gesti á 
stór tónleikum sínum í gær. Justin tryllti lýðinn með fulltingi stórhljómsveitar sinnar og dansara.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

Skjótar samgöngur
Vel gekk að koma fólki úr miðbænum 
og aftur heim á Menningarnótt. 4
Ísköld áheit  Íslendingar hafa ekki 
látið sitt eftir liggja í ísfötuáskorun-
inni. 2 
Snéru af leið  Nokkrar flugvélar 
breyttu flugleið sinni vegna hættu-
svæðis á laugardag. 6
Vantar fjölskyldur  Skiptinemasam-
tökin AUS auglýsa eftir fjölskyldum 
til að taka að sér skiptinema. 12

n
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 Grænu stjörnurnar sýna 
stærstu skjálftana sem teygja 

sig nú vel norður fyrir 
sporð Dyngjujökuls.

Heimild: Veðurstofan

Bárðarbunga
Dyngjujökull
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 Frá kr. 

74.900 
Netverð á mann frá kr. 74.900 á Hotel Saffron í 
Bratislava m.v. 2 í herbergi.  11. september í 4 nætur. i
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Saffron í 
mber í 4 nætur.

Allt að10.000 kr. bókunarafsláttur 
til 26. ágúst 2014

valdir gististaðir, valdar dagsetningar.

Borgarferðir

VIÐSKIPTI Bandaríska fyrirtækið 
UENO LLC, sem kemur að hönnun 
vefsíðna á borð við Google og You-
tube, hefur keypt þriðjungshlut í 
íslenska vefhönnunarfyrirtækinu 
Kosmos & Kaos. 

Fyrirtækið var stofnað fyrir fjór-
um árum af þeim Guðmundi Bjarna 
Sigurðssyni og Kristjáni Gunnars-
syni. Í fréttatilkynningu þeirra um 
söluna segir að UENO LLC, sem er 
með höfuðstöðvar í San Francisco, 
sé eitt það eftirsóttasta á sviði vef-
hönnunar í heiminum.

„Fjárfestingin mun gera okkur 
kleift að stækka Kosmos & Kaos 
og fjölga bæði starfsfólki og við-
skiptavinum,“ segir Kristján 
Gunnarsson, framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins. Tólf starfsmenn 
eru á skrifstofum fyrirtækisins í 
Reykjavík og Reykjanesbæ. 

Í tilkynningunni segir einnig að 
hlutur UENO LLC geti farið upp 
í 50 prósent samkvæmt ákvæð-
um kaupsamningsins. Gunnar 
Leó Gunnarsson, forsvarsmað-
ur bandaríska fyrirtækisins hér 

á landi, verður stjórnarformaður 
Kosmos & Kaos. 

„Við skoðuðum nokkur íslensk 
fyrirtæki sem komu til greina sem 
fjárfestingarkostir fyrir UENO 
en ákváðum á endanum að kaupa í 
Kosmos & Kaos. Bæði leist okkur 
vel á þeirra listrænu nálgun og 
hæfni starfsfólksins og svo höfum 
við mjög svipaða sýn á hvernig við 
viljum byggja fyrirtækin okkar 
upp,“ segir Gunnar í tilkynning-
unni. 

   - hg

Bandarískt fyrirtæki með höfuðstöðvar í San Francisco hefur fjárfest í íslensku vefhönnunarfyrirtæki: 

Keypti þriðjungshlut í Kosmos og Kaos

SKRIFAÐ UNDIR  Kristján Gunnarsson 
og Gunnar Leó Gunnarsson skrifuðu 
undir kaupsamninginn ásamt Guðmundi 
Bjarna, meðstofnanda fyrirtækisins.

FRAMKVÆMDIR  Verktakar í Vaðlaheiðargöngum glíma 
nú við vélarbilanir, mikið vatn í berginu og hitann frá 
sprungunni sem opnaðist í febrúar síðastliðnum. Göng-
in lengdust um 21 metra í síðustu viku en um 55 metra 
að meðaltali áður en sprungan opnaðist. 

„Verktakarnir vinna nú tvær átta klukkustunda vakt-
ir vegna hitans en áður var unnið allan sólarhringinn. 
En nú er kominn kælibúnaður sem á að lækka hitann 
innst í göngunum,“ segir Valgeir Bergmann, fram-
kvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga  hf.

Hann segir könnunarholur, sem verktakinn borar 30 
til 40 metrum á undan, sýna að um 59 gráðu heitt vatn 
er í berginu. Heitavatnssprungan sem opnaðist í vetur 
dælir um 200 lítrum af 46 gráðu heitu vatni á sekúndu 
og gerir vinnuaðstæður í göngunum erfiðar. 

„Það hefur því farið mikill tími í bergþéttingar en 
það hefur verið ákveðið að fresta því að loka stóru 
sprungunni þangað til byrjað verður að bora í Fnjóska-
dal. Síðan virka einungis tveir af þremur örmum bors-
ins og það hægir einnig á vinnunni,“ segir Valgeir og 
bætir við að aðrar vélar verktakanna í Fnjóskadal hafi 
einnig bilað. Hann segist vonast til þess að gangagerð 
geti hafist í dalnum áður en veturinn skellur á. 

„Samkvæmt samningi átti verktakinn að vera byrj-
aður í Fnjóskadal í lok maí og þá með öðru borgengi. 
Þeir hafa ekki keypt þann bor og því erum við að leggja 
áherslu á að þeir byrji þá þar með borgengið sem er 
í Eyjafirði. Þá verður hægt að nota tímann til að loka 
sprungunni og jafnvel bæta loftræstinguna og vinnu-
aðstæður þeim megin.“ - hg

Vaðlaheiðargöng í Eyjafirði lengdust samtals um 21 metra í síðustu viku: 

Mikill hiti og borinn bilaður

GUFAN  Vaðlaheiðargöng eru nú 2.950 metra löng.
  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

SAMFÉLAGSMÁL Ísfötuáskorunin 
hefur undanfarið breiðst út eins 
og eldur í sinu um heimsbyggðina. 
Áskorunin gengur út á að taka upp 
myndband af sér að hella yfir sig 
fötu af ísköldu vatni og í leiðinni 
styrkja MND samtök eða rannsókn-
ir. Þátttakendur skora svo á aðra að 
gera slíkt hið sama. 

Fjöldi heimsþekktra einstak-
linga hefur tekið þátt í áskoruninni 
og jafnframt gefið stórfé til ALS, 
bandarísku MND samtakanna. 
Þeirra á meðal eru Oprah Win-
frey, Justin Timberlake, Bill Gates, 
Lady Gaga og George Bush. Ríflega 
tíu milljónir dollara hafa safnast á 
dag til ALS samtakanna síðastliðna 
fimm daga en í gær náðu áheit til 
samtakanna sjötíu milljónum doll-
ara.

Áskorunin hefur einnig náð til 
Íslandsstranda. Síðustu daga hafa 
Gylfi Þór Sigurðsson, Gunnar Nel-
son, Ágústa Eva Erlendsdóttir og 
Jón Ragnar Jónsson ásamt fleirum 
tekið áskoruninni. 

„Þetta er stórkostleg vitleysa, 
sem hefur hjálpað MND að eignast 
sess í hugum manna,“ segir Guðjón 
Sigurðsson, formaður MND félags-
ins á Íslandi, og bætir við að allir 
hafi gott af kælingu. 

Guðjón segir styrki til samtak-
anna hafi aukist undanfarið. „Það 
eru ekki háar upphæðir en margt 
smátt gerir eitt stórt. Við þökkum 
fyrir hverja krónu sem kemur inn,“ 
segir Guðjón og bendir á að hægt 
sé að styrkja félagið í gegnum vef 
félagsins, mnd.is.

Engin lækning er til við MND 
og því hefur tilgangur ísfötu-
áskorunarinnar meðal annars verið 
að styrkja rannsóknir á sjúkdómn-
um. „Flestir deyja innan tveggja til 

fimm ára frá greiningu en um tíu 
prósent lifa í allt að tíu ár,“ segir 
Guðjón en bætir við að sjúkdóm-
urinn fari misjafnlega með fólk. 
„Flestir stoppa mjög stutt við. Það 
eru svona fimm til sjö sem deyja og 
álíka margir sem greinast á ári.“ 

Að sögn Guðjóns er staða þeirra 
sem greinast með sjúkdóminn erfið 
hér á landi. „Við höfum verið að 
heyja varnarbaráttu frá hruni eins 
og annað fatlað fólk. Þetta er oft erf-
itt, en við reynum eins og við getum 
að aðstoða sjúklinga og þeirra fjöl-
skyldur ef eitthvað bjátar á.“

Honum finnst að betur þurfi að 
styðja við bakið á MND sjúkling-
um. „Það þarf miklu meiri stuðning 
við kaup á hjálpartækjum, hraðari 

greiningar og félagslega aðstoð. Oft 
er mikil bið eftir aðstoð sem endar 
oft með því að fólk deyr frá sínum 
rétti,“ segir Guðjón.

  ingvar@frettabladid.is

Athygli vakin á MND 
með ísköldu vatni
Fjöldi heimsþekktra einstaklinga hefur undanfarið hellt yfir sig ísköldu vatni til að 
vekja athygli á MND sjúkdómnum. Formaður MND félagsins á Íslandi segir ekki veita 
af stuðningi enda sé staða MND sjúkra erfið en engin lækning er til við sjúkdómnum.

  Þetta er 
stórkostleg 

vitleysa, sem 
hefur hjálpað 

MND að 
eignast sess í 

hugum 
manna.

Guðjón Sigurðsson, formaður MND félags-
ins á Íslandi

ÍSKALT  Egill Einarsson, Auðunn Blöndal, Gunnar Nelson og Ágústa Eva Erlendsdóttir 
eru meðal þeirra Íslendinga sem tekið hafa ísfötuáskoruninni.

ÚKRAÍNA Þjóðhátíðardagur Úkraínu var haldinn hátíðlega þar í landi 
í gær. Forseti landsins, Petró Porósjenkó var viðstaddur herskrúð-
göngu á Sjálfstæðistorginu í Kænugarði en mörg þúsund manns voru 
á staðnum. 

Á sama tíma héldu aðskilnaðarsinnar sína eigin skrúðgöngu í 
Donetsk, höfuðvígi þeirra. Þar voru stríðsfangar, úkraínskir hermenn, 
leiddir eftir götunum og niðurlægðir.

Í ræðu sinni lofaði Porósjenkó að setja meira fjármagn í varnarmál 
til að sigra aðskilnaðarsinnana sem eru hliðhollir Rússlandi.  -þij

Mikil spenna var í kringum hátíðarhöldin í Kænugarði í gær:

Þjóðhátíðardegi Úkraínu fagnað 

SAMSTAÐA Í KÆNUGARÐI  Petró Porósjenkó lyftir hnefanum á loft á meðal stuðn-
ingsmanna. NORDICPHOTOS/AFP

Bjarni, taka tolleringarnar sinn 
toll á nemendum skólans?
„Nei, en þeir takast allir á flug.“
Bjarni Gunnarsson, konrektor MR, segir að 
menn vilji halda í þá áratugagömlu hefð að 
tollera nýnema. 

BRETLAND Leikarinn og leik-
stjórinn Richard Attenboro-
ugh er látinn, níræður að aldri. 
Attenborough var einn helsti 
leikari Breta í langan tíma og 
sneri sér síðan að leikstjórn. 
Hann er þekktur fyrir hlutverk 
sín í myndum eins og  Jurassic 
Park og The Great Escape en 
sem leikstjóri er hann þekkt-
astur fyrir myndina Gandhi. 
Attenborough hafði verið bund-
inn við hjólastól undanfarin ár 
eftir að hafa dottið niður stiga. 
Attenborough var eldri bróðir 
vísindamannsins og þáttastjórn-
andans Davids Attenborough. -þij

Einn farsælasti leikari Breta:

Richard Atten-
borough látinn

ÍRAN Byltingarverðir Írans 
segjast hafa skotið niður ísra-
elskan dróna sem hafi verið 
á flugi í lofthelgi landsins. 
Byltingarverðirnir gáfu út til-
kynningu þar sem fram kemur 
að eldflaug hafi verið skot-
ið á drónann er hann nálgað-
ist úranauðgunarstöð. Ekki 
liggur fyrir hvernig vitað var 
að dróninn væri frá Ísrael en 
Ísraelsstjórn hefur ekki tjáð 
sig um málið. Ísraelar hafa 
ekki útilokað hernaðaraðgerð-
ir gegn Írönum ef vel tekst til 
við gerð kjarnorkusprengju.
   -þij

Ísraelskur dróni skotinn niður

Stefndi í átt að 
efnaverksmiðju

SPURNING DAGSINS



NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI
HLÍÐASMÁRA 9  :  KÓPAVOGI  :  SÍMI 544 4500  :  NTV.IS 

Örfá sæti laus í síðasta
Skrifstofuskóla ársins!

Skrifstofuskóli NTV
og Mímir-símenntun

Kostar nú 46.000 í stað 229.000*

240 stundir - 46.000 - 3 sæti laus á morgunnámskeið sem hefst 27. ágúst, 2 sæti laus á 
morgunámskeið sem hefst 28. ágúst og 1 sæti laust á kvöldnámskeið sem hefst 28. ágúst.

*Fræðslumiðstöð atvinnulífsins niðurgreiðir námið fyrir námsmenn sem ekki hafa lokið 
framhaldsnámi (stúdentsprófi eða hliðstæðri menntun). Án niðurgreiðslu Fræðslu-
miðstöðvarinnar kostar námið 229.000 kr. (Flest stéttarfélög styrkja einnig þetta nám). 

Kennt er eftir nýrri vottaðri námskrá sem byggir á 18 ára reynslu NTV á skrifstofunámi. 
Markmiðið er að nemendur verði færir um að vinna almenn skrifstofustörf og sjá um 
að færa bókhald.

Skrifstofuskólinn hentar þeim sem eru í leit að vinnu, á leið út á vinnumarkaðinn eftir 
nokkurra ára hlé eða vilja styrkja stöðu sína í núverandi starfi. Þetta nám er mjög 
markvisst fyrir það hversu rík áhersla er lögð á að styrkja einstaklinginn og gera hann 
hæfari til að takast á við ýmis krefjandi störf á vinnumarkaðinum.

Helstu námsgreinar:
Bókhald - Tölvubókhald - Sjálfstyrking - Mannleg samskipti - Verslunarreikningur -

Tímastjórnun og markmiðasetning - Námstækni - Flott ferilskrá - Þjónusta - Hraðlestur -

Tölvu- og upplýsingaleikni - Stafræn samskipti; Netið, Word, Excel og Power Point -

Persónuleg færnimappa - Lokaverkefni

Ég fór í nám hjá NTV til að styrkja stöðu mína á 
vinnumarkaði eftir langt hlé.  Ég var í alla staði mjög 
ánægð með bæði námið og allt starfsfólk hjá þeim.  
Það þarf kjark til að fara að vinna aftur eftir mjög 
langt hlé og hann fann ég þarna. Ég kann þeim 
miklar þakkir fyrir. 
Kristbjörg Richter. Sölufulltrúi og móttökuritari.

Ég hafði litla sem enga kunnáttu á tölvur og 
tölvubókhald þegar ég byrjaði en eftir eina önn var 
ég full af sjálfstrausti og fékk vinnu við bókhald í 
beinu framhaldi af náminu. 
María Magnúsdóttir Bókhald/Gjaldkeri

Ég mæli hiklaust með Skrifstofuskólanum. Það var 
vel farið í námsefnið, sumt kunni maður, en annað 
ekki og þá var farið yfir það þar til maður náði því. :) 
Góður félagsskapur er í NTV og starfsfólkið frábært! 
Margrét Scheving

Mjög skemmtilegt og hagnýtt nám. Aðstaðan er til 
fyrirmyndar og flottir kennarar:) 
Íris Björg Birgisdóttir

Hvað segja nemendur okkar um námið:
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SAMGÖNGUR Yfir hundrað þús-
und manns sóttu Menningarnótt á 
laugardaginn. Þegar flugeldasýn-
ingunni lauk klukkan ríflega ell-
efu þurfti að ferja mannfjöldann 
úr miðbænum. Sextíu vagnar frá 
Strætó voru notaðir til að koma 
fólki heim auk þess sem lögreglan 
var með mikinn viðbúnað. 

„Það tók um klukkutíma að 
koma mesta fjöldanum úr bænum. 
Þetta var komið í eðlilegt helgar-
ástand um klukkan eitt,“ segir 
Árni Friðleifsson, varðstjóri hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu. 

Aldrei hafa fleiri nýtt sér þjón-
ustu Strætós á einum degi. „Við 
hefðum þurft að hafa fleiri vagna. 
Það er búið að ákveða að fjölga í 
áttatíu vagna eftir flugeldasýn-
inguna á næsta ári,“ segir Reyn-
ir Jónsson, framkvæmdastjóri 
 Strætós.

„Við Njarðargötu og Íslenska 
erfðagreiningu tók þetta lengri 
tíma en annars staðar. Það lögðu 
fleiri í vesturhlutanum en austan 
megin. Borgartúnið hefði getað 
borið mun meiri umferð,“ segir 
Árni sem bætir við að heilt yfir 
hafi dagurinn tekist vel. 

Þó eru alltaf einhverjir sem 
ekki vilja hlýða fyrirmælum lög-
reglu. „Það er alltaf einn og einn 
sem telur sig yfir lokanir hafinn 
og ætlar að komast nær. Það eru 
margir sem hreinlega nenna ekki 
að ganga.“  

Ríflega eitt þúsund ökumenn 
voru sektaðir fyrir að leggja ólög-
lega. „Við komumst bara yfir hluta 
þeirra sem lögðu ólöglega. Það er 
bara þannig að umferðarlögin 
gilda hvort sem það er Menningar-

nótt eða ekki,“ 
segir Árni.

Þingholtunum 
var í ár bætt við 
það svæði sem 
lokað var fyrir 
bílaumferð. 
„Það má segja 
að öllum mið-
bænum vestan 

Snorrabrautar hafi verið lokað,“ 
segir Árni en að hans sögn var 
um öryggisráðstöfun að ræða. 
„Neyðar aðstoð þarf að komast í 
gegnum Þingholtin ef eitthvað ger-
ist. Sjúkrabílar og slökkviliðsbílar 
hafa ekki getað það undanfarin ár.“ 

Einar Bárðarson, einn af skipu-
leggjendum Menningarnætur, 
telur það hafa heppnast vel að loka 
Þingholtunum fyrir bílaumferð. 
„Fjöldinn dreifðist allt öðruvísi. 
Með því að stækka lokunarsvæð-
ið dreifðust þyngdarpunktarnir 
meira. Stemming var afslappaðri 
og þægilegra að komast á milli 
staða,“ segir Einar.

Strætó bauð í fyrsta sinn á 
Menningarnótt upp á strætóferð-
ir frá Kirkjusandi og Borgartúni 
og upp á Skólavörðuholt. Reynir 
segir mikinn fjölda hafa nýtt sér 
þá þjónustu. „Við hefðum þurft að 
bæta við vögnum og byrja að ferja 

fólk fyrr,“ segir Reynir. Strætó 
hefur þegar ákveðið að tvöfalda 
fjölda þeirra vagna sem keyra 
þessa leið næstu Menningarnótt.

   ingvar@frettabladid.is

Vel gekk að ferja hundrað 
þúsund á Menningarnótt
Stóráfallalaust gekk fyrir sig að ferja ríflega hundrað þúsund manns í miðbæ Reykjavíkur og til baka á Menn-
ingarnótt. Aldrei hafa fleiri tekið strætó á einum degi. Yfir eitt þúsund manns var sektað fyrir að leggja ólög-
lega. Lögregla og skipuleggjendur eru sammála um að rétt hafi verið að loka Þingholtunum fyrir bílaumferð.

MIKILL FJÖLDI  Greiðlega gekk að koma ríflega hundrað þúsund manns sem sóttu Menningarnótt í miðbæinn aftur heim. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

REYNIR JÓNSSON

  Það tók 
um klukku-

tíma að koma 
mesta fjöld-

anum úr 
bænum.

 Árni Friðleifsson, 
varðstjóri hjá lögreglunni á 

höfuðborgarsvæðinu 

VIÐSKIPTI Hagnaður Byggðastofn-
unar á fyrri helmingi ársins nam 
75 milljónum króna miðað við 184 
milljóna hagnað á sama tíma í 
fyrra. 

Í árshlutareikningi stofnunar-
innar kemur fram að eignir námu 
14.506 milljónum og minnkuðu um 
366 milljónir frá áramótum. Skuld-
ir lækkuðu einnig um 441 milljón 
og námu í júnílok 12.129 millj-
ónum. Hlutverk Byggðastofnunar 
er að vinna að eflingu byggðar og 
atvinnulífs á landsbyggðinni.  - hg

Byggðastofnun birtir uppgjör: 

Hagnaður upp 
á 75 milljónir 

SJÁVARÚTVEGUR Alls 223 bátar 
fóru á grásleppuveiðar í sumar 
sem var fækkun um 64 báta frá 
2013. Veiði á hvern bát jókst aftur 
á móti úr 30 tunnum í fyrra í 32 
tunnur í ár. 

Á vef Landssambands smábát-
eigenda segir að mestu hafi verið 
landað í Stykkishólmi. Aflinn þar 
nægði í 788 tunnur af söltuðum 
hrognum en grásleppuveiðimenn 
veiddu í alls 7.218 tunnur á ver-
tíðinni. Heimilt var að veiða grá-
sleppu í samtals 32 daga eins og í 
fyrra.  - hg 

Veiðin nam 7.218 tunnum:

Færri fóru á 
grásleppuveiðar

ÍRAK Sameinuðu þjóðirnar hafa 
varað við því að ástandið í 
bænum Amerli, sem er tæpum 
200 kílómetrum norðan við Bag-
dad, sé orðið grafalvarlegt.

Vígamenn úr röðum Íslamska 
ríkisins hafa umkringt bæinn en 
þar eru um átján þúsund íbúar í 
herkví.

Heimamenn hafa haldið uppi 
vörnum í um tvo mánuði en matar- 
og vatnsskortur er orðinn mikill 
og alvarlegur. Nikolai Mladenov, 
fulltrúi Sameinuðu þjóðanna í Írak, 
segir að grípa þurfi til tafarlausra 

aðgerða til að koma í veg fyrir að 
blóðbað verði í bænum.

Íbúar Amerli eru flestir sjía-músl-
imar og Túrkmenar að uppruna. 
Vígamenn Íslamska ríkisins álíta 
þá trúvillinga og hóta þeim grimmi-
legum örlögum sem ekki gangi af 
trúnni. Fyrr í mánuðinum voru meira 
en 500 jasídar drepnir af Íslamska 
ríkinu. Jasídar voru líkt og Túrk-
menarnir í Amerli álitnir réttdræp-
ir af liðsmönnum Íslamska ríkisins 
en alþjóðlegt átak þurfti til að bjarga 
tugþúsundum þeirra af Sinjar-fjalli 
og koma í veg fyrir þjóðarmorð.  -aó

Íslamska ríkið heldur áfram að herja á minnihlutahópa í Írak:

Vara við blóðbaði í Amerli

BANDARÍKIN Meira en sjötíu slös-
uðust, þarf af þrír lífshættulega, 
þegar jarðskjálfti upp á sex stig 
reið yfir Kaliforníu í gærmorgun.  
Upptök hans voru um 64 kíló-
metra norðaustur af San Fran-
cisco. Það voru íbúar í Napa- og 
Sonoma-sýslum sem fundu hvað 
mest fyrir skjálftanum. Eldar 
kviknuðu á nokkrum stöðum og 
rafmagn fór víða af. Eftirskjálfti 
upp á 2,6 stig reið yfir um hálf-
tíma síðar og jarðfræðingar spá 
því að fleiri komi í kjölfarið. 
Þetta er öflugasti skjálfti sem 
orðið hefur á þessu svæði í ára-
tugi.         - aó

Nokkrir alvarlega slasaðir:

Öflugur skjálfti 
í Kaliforníu

BARIST VIÐ ELDINN  Eldur braust út á 
nokkrum stöðum í Sonoma- og Napa-
sýslum.  MYND: AFP 

Á VARÐBERGI  Túrkmeni frá bænum 
Amerli stendur vörð.  MYND/AFP 

50 þúsund  
krónur var hæsta verðið í boði 
fyrir aðgangsmiða inn á tónleika 
Justins Timberlake í gær. 
Margir seldu miða á samfélags-
miðlunum en verðið var oftast í 
kringum 30 þúsund krónur.

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

SVONA ERUM VIÐ

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

SUÐLÆGAR ÁTTIR VERÐA RÍKJANDI  fram eftir vikunni með vætu sunnan og 
vestan til en björtu og hlýju veðri norðaustanlands. 
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Skráning fer fram á  www.promennt.is og þar má einnig finna allar nánari 
upplýsingar.

STYRKTU 
STÖÐU ÞÍNA

www.promennt.is

Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550 • promennt@promennt.is

SKRÁÐU ÞIG NÚNA!

Námið var fjölbreytt, skemmtilegt og mun án efa nýtast 
mér vel í framtíðinni. Ég var í fullri vinnu með náminu, en 
námið var svo vel uppsett að það gekk allt saman vel upp. 
Promennt fær fullt hús stiga hjá mér, skólinn er með fyrsta
flokks kennara og starfsfólk. Takk fyrir mig.

Sonja G. Ólafsdóttir (Markaðs- og sölunám, 2013)

MARKAÐS- OG SÖLUNÁM HRAÐFERÐ
Sérstök áhersla lögð á upplýsingatækni og stafræna 
markaðssetningu. Skemmtilegt en um leið krefjandi einnar 
annar nám fyrir þá sem vilja afla sér öflugrar þekkingar á sviði 
markaðs- og sölumála. Hér fléttast saman gamalgróin sölu- 
og markaðsfræði við nýjustu tækni sem í boði er.

Kvöldhópur hefst 9. september • Lengd: 156 std. • Verð: 174.000 kr.

 
GRAFÍSK HÖNNUN
Vinsælt og sérlega hagnýtt nám í grafískri hönnun sem er 
ætlað þeim sem eru að stíga fyrstu skrefin í grafískri vinnslu 
eða fólki sem vill skapa sér forskot í frekara hönnunarnámi (t.d. 
á háskólastigi). Þetta nám hentar einnig þeim sem vilja hanna 
sínar auglýsingar sjálfir.

Kvöldhópur hefst 2. september • Lengd: 105 std. • Verð: 169.000 kr.

VEFSÍÐUGERÐ – ALLUR PAKKINN
Sérlega hagnýtt og vandað námskeið fyrir alla sem vilja koma 
sér upp einfaldri og smekklegri heimasíðu sem auðvelt er að 
uppfæra í notendavænu vefumsjónarkerfi. Námskeiðið hentar 
þeim sem eru að stíga fyrstu skrefin í gerð vefsíðna eða vilja 
bæta og uppfæra fyrri síður.

Kvöldhópur hefst 8. september • Lengd: 115 std. • Verð: 147.000 kr.

Skráðu þig á póstlistann og þú gætir unnið 150.000 kr. gjafabréf. 
Dregið 30. ágúst 2014. Nánar á promennt.is.

NÁMSSTYRKIR 
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0,7-1,0 HZ 
mældist lágtíðnióróinn á skjálftamæl-

inum á Dyngjujökli í gær, sem varð 
til þess að sérfræðingar töldu að gos 

væri hafið. Það er mun meiri virkni 
en venjulega.

Um 30 manns 
voru starfandi í Samhæfingarmiðstöðinni 
í Skógarhlíð á laugardag þegar Veðurstofan 
tilkynnti að gos væri sennilegast hafið 
í Dyngjujökli.

48 þúsund 
ferkílómetra flughættusvæði var skilgreint 
suðaustur af Vatnajökli þegar Veðurstofan 
hafði gefið út tilkynningu um að gos væri 
hafið. Til samanburðar má geta þess að 
Ísland er 103 þúsund ferkílómetrar að stærð. 

4 alþjóðaflugvellir 
eru á Íslandi. Þeir eru í Keflavík, í 
Reykjavík, á Akureyri og á Egilsstöðum. 
Flugumferð að og frá þeim var 
óbreytt alla helgina.

400 manns 
þurftu að yfirgefa það svæði sem þau voru á þegar til-
kynning um mögulegt gos barst á laugardaginn. Fólkið 

var statt við Jökulsárgljúfur, í Ásbyrgi, Vesturdal, við 
Dettifoss og Hólmatungur og á göngustígum í gljúfr-

unum. Þessi svæði eru enn lokuð ferðamönnum.

Nokkrar flugvélar þurftu að 
gera breytingar á flugleið sinni 
vegna þess að svæði suðaustur 
af Vatnajökli var skilgreint sem 
mögulegt hættusvæði fyrir flug, 
eftir að því var lýst að gos væri 
hafið í Dyngjujökli á laugardag. 
Skilgreiningin var numin úr gildi 
upp úr hádegi í gær.

Alls staðar í heiminum er fólk 
minnugt þess að þegar gaus í 
Eyjafjallajökli árið 2010 olli 
það gríðarlega umfangsmikilli 
röskun á flugi. Sky-fréttastofan 
segir að 100 þúsund flugferðum 
hafi verið aflýst. Frá þeim tíma 
hafi reglum um flug verið breytt 
þannig að eldgos í dag myndi 
tæpast valda eins mikilli ringul-
reið og fyrir fjórum árum. Engu 
að síður fylgjast flugmálayfir-
völd víða um heim vel með gangi 
mála. 

Friðþór Eydal, upplýsinga-
fulltrúi ISAVIA, sagði í samtali 
við Fréttablaðið í gær að ekki 
lægi fyrir hversu margar vélar 
hefðu beygt af leið. Þær upplýs-
ingar myndu þó mögulega verða 
á takteinum í dag. Hann telur 
að það hafi ekki verið margar 
flugvélar sem hafi þurft að gera 
verulegar breytingar á flug-
áætlunum sínum. „Þeir breyta 
ekki flugáætlunum í raun. Þeir 
planleggja bara fram hjá þessu 
svæði,“ segir Friðþór. Það séu 
sennilegast bara fyrstu vélarnar 
sem hafi gert einhverjar breyt-
ingar að ráði.

Ummæli Friðþórs eru í sam-
ræmi við skilaboð frá Nicholas 
Wyke, talsmanni hjá flugmála-
stjórn Evrópu, eða Eurocont-
rol. Hann sagði í tölvupósti til 

Associated Press-fréttastofunn-
ar að það væri erfitt að meta 
hve margar flugvélar færu alla 
jafna yfir þetta svæði, því flug-
vélar breyttu gjarnan flugleið-
um sínum eftir veðurskilyrðum. 
„Það er ólíklegt að þetta hættu-
svæði muni hafa einhver veruleg 
áhrif á flugumferð yfir Atlants-
hafið,“ sagði Wyke á laugardags-
kvöld. 

Bryndís Hagan Torfadóttir, 
framkvæmdastjóri Scandinavi-
an Airlines á Íslandi, segir enga 
röskun hafa orðið á flugi félags-
ins vegna gossins. „Það hefur 
ekkert verið, en ég bara sendi 
þeim allar upplýsingar sem birt-
ast,“ segir hún. Hún bætir því við 
að nú sé bara að bíða og sjá hvað 
verði í framhaldinu.

Þó eru dæmi um flugfélög 
sem gerðu verulegar  breytingar. 
Fréttavefurinn Vísir greindi frá 

því í gær að hópur Íslendinga 
hefði ekki komist til Íslands frá 
Þýskalandi. Ástæðan var sú að 
flugfélagið Air Berlin felldi niður 
flug vegna frétta af eldgosi. Á 
vef fréttastofu ITV segir líka að 
vél á vegum Virgin Atlantic hafi 
sveigt af leið eftir að upplýsing-
arnar bárust.

 jonhakon@frettabladid.is

Vélar sneru af leið 
vegna hættusvæðis
Nokkrar flugvélar gerðu breytingar á flugleið sinni eftir að svæði suðaustur af 
Íslandi var skilgreint hættusvæði á laugardag. Nokkrir Íslendingar urðu stranda-
glópar í Þýskalandi vegna þess að flugi var aflýst vegna frétta af eldgosi. 

HÆTTUSVÆÐI Í ÍSLENSKRI LOFTHELGI

  Þeir breyta ekki 
flugáætlunum í raun. Þeir 
planleggja bara 
fram hjá þessu 

svæði.
Friðþór Eydal,

upplýsingafulltrúi ISAVIA 

MINNI ÁHRIF  Hund-
rað þúsund flugferðum 
var aflýst í gosinu í 
Eyjafjallajökli 2010. 
Ólíklegt er að áhrifin 
verði eins mikil núna. 

Að minnsta kosti 400 ferðamenn 
þurftu að yfirgefa Jökulsárgljúfur 
þegar fréttir bárust af því á laug-
ardaginn að gos væri hafið. Hjör-
leifur Finnsson þjóðgarðsvörður 
segir að fólk hafi yfirleitt brugð-
ist mjög vel við. „Undantekningar-
lítið hafði það einhverja vitneskju 
um eldfjallavirkni og þess vegna 
þurfti ekki að útskýra mikið fyrir 
því hvað væri í gangi,“ segir hann. 
Fréttablaðið hefur rætt við ferða-
þjónustuaðila sem eru ósáttir við 
lokanirnar.

Hjörleifur telur aftur á móti að 
þetta hafi verið eðlilegar ráðstaf-
anir. „Það eru einstaka ferðaþjón-
ustuaðilar sem sjá til skamms tíma 
fram á tekjutap en ég held að lang-
tímahagsmunir ferðaþjónustunnar 
á Íslandi séu að halda Íslandi sem 
öruggu ferðamannalandi. Þannig 
að ég held að við eigum langtíma-

hagsmuni sameiginlega með ferða-
þjónustunni,“ segir Hjörleifur. 

Svavar Pálsson,  sýslumaður 
á Húsavík, segir að þetta svæði 
verði áfram lokað. „Hlutverk 
Almannavarna er að tryggja 
öryggi almennings. Þess vegna 

grípum við til þeirra ráðstafana 
sem við teljum nauðsynlegar,“ 
segir Svavar. Aðgerðir yfirvalda 
byggist allar á því að tryggja 
öryggi fólksins miðað við upplýs-
ingar á hverjum tíma.

 -jhh

Þjóðgarðsvörður telur það langtímahagsmuni að hafa Jökulsárgljúfur lokuð:

Jökulsárgljúfur áfram lokuð

FERÐAMENN  Um 230 manns voru við Dettifoss á laugardaginn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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BORGARLEIKHÚS-
BLAÐIÐ KEMUR

 Á MIÐVIKUdAGINN!

VILT ÞÚ NÝTA VIÐBÓTAR-
LÍFEYRISSPARNAÐINN 
TIL ÍBÚÐAKAUPA?

Þú getur notað viðbótarlífeyrissparnaðinn þinn til að greiða inn 
á höfuðstól húsnæðisláns eða til íbúðasparnaðar. Ef þú sækir 
um fyrir 1. september nk. getur þú nýtt iðgjöld frá 1. júlí.

Skoðaðu kynningarmyndböndin á arionbanki.is og taktu 
upplýsta ákvörðun fyrir næstu mánaðamót.

Sæktu um á rsk.is/leidretting 
fyrir 1. september nk.

HVAR ER BÁRÐARBUNGA ? Þessir ferðamenn voru ekki að þræta við björgunarsveitarmenn til þess að komast nær Bárðar-
bungu heldur vildu þeir einfaldlega fá að sjá á kortinu hversu nálægt þeir væru henni. Svo tóku allir í hópnum mynd af skiltinu 
þar sem stendur á ensku og íslensku að lokað sé vegna hættunnar á eldgosi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fjölmargir fjölmiðlamenn, jarð-
vísindamenn og áhugaljósmyndar-
ar hafa lagt leið sína um Nýjadal 
á Sprengisandi frá því á laugar-
dag, eða frá því tilkynnt var um 
eldgos undir sporði Dyngjujök-
uls. Frá Nýjadal er hægt að kom-
ast næst Bárðarbungu sunnan frá 
og útsýnið er gott yfir jökulinn. 

Landvörður í Nýjadal segir að 
þrátt fyrir að ferðamannastraum-
ur hafi minnkað sé alltaf einhver 
umferð ferðamanna á svæðinu og 
um þriðjungur þeirra hafi ekki 
hugmynd um eldgosahættuna. 
„Verkefni mín snúast fyrst og 
fremst um að vera í góðu síma-
sambandi og upplýsa ferðamenn 
um gosið og hættuna á öskuskýi. 
Öskuský er helsta hættan hér 
sunnanmegin við Vatnajökul, 
enda getur fólk villst af leið og 
týnst,“ segir Stefanía Ragnars-
dóttir landvörður og bætir við að 
helst sé reynt að fá ferðamenn til 
að breyta ferðaplönum sínum og 
ganga ekki utan vega. 

Flestir taka leiðbeiningum vel 
en sumir verða aðeins of spennt-
ir og vilja komast nær hættu-
svæðinu. „Þá útskýri ég fyrir 
þeim hættuna við öskuský. Fólk 
gerir sér ekki grein fyrir þessu 
og heldur að eldgos sé bara flott 
sjónarspil.“ 

Það er einmitt forvitni ferða-
manna sem hefur valdið því að 
nauðsynlegt þykir að björgun-
arsveitarmenn standi vörð við 
afleggjarann að Gæsavatnaleið. 

Vegurinn nær alveg undir jökul 
og eru einungis 30 kílómetrar að 
Bárðarbungu í beinni loftlínu frá 
afleggjaranum. Því hefur vegur-
inn verið lokaður síðustu fjóra 
daga. Lokunin er vel merkt og 
keðja fyrir veginum en það dugar 
ekki til að halda fólki frá. 

„Það er ótrúlegt hvað fólk er 
óforskammað. Bara núna á föstu-
dagsnótt þurftum við að þræta 
við erlendan ferðamann sem var 
staðráðinn í að fara veginn, sama 
hvað,“ segir Jóhann Jóhann-
esson björgunarsveitarmaður. 
„Við treystum því engan veginn 
að fólk virði lokunina, ekki einu 
sinni þótt bíllinn sé hér fyrir, og 
sofum því á vöktum yfir nóttina.“

Björgunarsveitarmennirnir 
vissu ekki hve lengi þeir yrðu 
áfram í Nýjadal í ljósi þess að 
gosið er ekki hafið. Þeir eru í bið-
stöðu líkt og landvörðurinn sem 
er búinn að pakka öllu sínu haf-
urtaski saman, ef nauðsynlegt 
þykir að rýma svæðið, ásamt 
áhugaljósmyndurum og fjöl-
miðlamönnum sem eru í starthol-
unum með myndavélar tilbúnar 
til að ná fyrstu myndum af gos-
inu, sem aldrei lét sjá sig í fyrra-
dag. 

Ferðamenn 
eru forvitnir
Flestir ferðamenn sem fara um Sprengisand eru róleg-
ir yfir fréttum af eldgosahættu og fylgja ráðleggingum 
landvarðar. Aðrir vilja komast sem næst gossvæðinu.

   Öskuský 
er helsta 

hættan hér 
sunnanmegin 

við Vatna-
jökul. 

Stefanía Ragnars-
dóttir,

landvörður í Nýjadal

Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

Save the Children á Íslandi
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„Staðan er sú að við förum í þá 
vinnu að greina hvað var þarna 
á ferðinni. Það liggur ekki fyrir 
á þessari stundu. En við munum 
halda áfram að greina hvað 
þarna gerðist og bætum því í 
þekkingarsarpinn,“ segir Sigrún 
Karlsdóttir, náttúruvárstjóri 
Veðurstofunnar, spurð hvort 
vitað sé hvað gaf svo greinileg 
merki um að lítið hraungos væri 
hafið undir Dyngjujökli á laug-
ardag.

Villuljós
Eins og þekkt er varð lágtíðni-
órói sem greindist á skjálfta-
mælum laust fyrir hádegið á 
laugardag til þess að sérfræð-
ingar Veðurstofunnar túlkuðu 
gögn sem svo að lítið magn 
kviku væri komið upp á yfir-
borð undir Dyngjujökli. Þessi 
órói varði í nokkrar klukku-
stundir og dró jafnt og þétt úr 
honum fram eftir degi. Mæling-
ar um borð í flugvél Landhelgis-
gæslunnar TF-SIF og leiðni-
mælingar úr vatnamælakerfi 
Veðurstofunnar sýndu hins 
vegar engar markverðar breyt-
ingar. Ljóst varð þegar leið á 
daginn að ekki hafði verið um 
eldgos að ræða.

Sigrún segir að sérfræðingar 

Veðurstofunnar hafi ekki brugð-
ist of fljótt við, heldur hafi 
þvert á móti verið nauðsynlegt 
að bregðast við þeim merkjum 
sem skjálftamælakerfið sýndi. 
Því atburðarás getur verið mjög 
hröð í aðdraganda eldgoss. 

„Þetta var alveg rétt ákvörð-
un þegar hún var tekin. Í fyrri 
eldgosum hafa þessi gögn gefið 
til kynna að eldgos væri líklega 
hafið. Við töldum því rétt að 
bregðast við þessu strax,“ segir 
Sigrún. Engin önnur mælikerfi 
eða athuganir hafa staðfest að 
um gos hafi verið að ræða. 

Grunnvatn?
Magnús Tumi Guðmundsson, 
prófessor í jarðeðlisfræði, segir 
ekkert vitað um hvað olli óró-
anum eftir hádegið á laugar-
daginn sem var túlkað sem gos-
órói. Skiptar skoðanir séu hins 
vegar uppi. „Með þeim tækj-
um sem við höfum hefur ekki 
verið fylgst með atburði eins 
og þessum áður. Það þarf lík-
lega að fara aftur til Gjálpar-
gossins 1996 til að finna sam-
bærilegan atburð, en þá voru 
mælakerfin öðruvísi og mæl-
arnir náðu ekki eins langt inn á 
hálendið og nú er. Við erum allt-
af að læra af því sem við sjáum. 
Við vitum ekki allt um hvernig 
þessi kerfi haga sér og hvaða 
merki þau senda frá sér við 
mismunandi aðstæður,“ segir 
Magnús Tumi og bætir við að 
þeirri tilgátu hafi verið kastað 
fram að kvikan undir Dyngju-

jökli hafi  komist í snertingu við 
grunnvatn, þarna eru sprungur 
og grunnvatnskerfi, og þessi 
merki hafi þess vegna komið 
fram í mælakerfinu. Þetta sé þó 
ekkert annað en ein kenning og 
ósönnuð með öllu.

Magnús Tumi útilokar bilun 
í tækjabúnaði því merkin hafi 
komið fram á nokkrum stöðum. 
„Þetta var raunverulegt merki 
en ekki eldgos.“

270 milljónir rúmmetra
Á annað þúsund jarðskjálft-
ar höfðu mælst síðasta sólar-
hringinn þegar Fréttablaðið 
fór í prentun í gærkvöldi; bæði 
við öskjuna í Bárðarbungu og 
við norðurenda berggangsins 
við sporð Dyngjujökuls. Flest-
ir skjálftanna eiga sér stað við 
norðurenda gangsins, en jarð-
skjálftavirknin er nú komin á 
svæði norðan Dyngjujökuls en 
svo virðist sem lítillega hafi 
hægt hafi á framrás kvikunn-
ar. Tveir jarðskjálftar stærri 
en 5,0 stig hafa mælst í öskju-
barmi Bárðarbungu og eru þeir 
stærstu í öskjunni síðan fyrir 
Gjálpargosið 1996.

Nýjustu gögn frá GPS-land-
mælingum benda til þess að 
kvika sé enn að flæða inn í berg-
ganginn undir Dyngjujökli og að 
hann sé að lengjast til norðurs. 
Líkanreikningar sem byggð-
ir eru á GPS-gögnum gefa til 
kynna að heildarrúmmál kviku 
í bergganginum sé orðið um 270 
milljón rúmmetrar.

  Þetta var alveg rétt 
ákvörðun þegar hún var 

tekin. Í fyrri 
eldgosum 
hafa þessi 

gögn gefið til 
kynna að 
eldgos sé 

líklega hafið. 
Við töldum því rétt að 

bregðast við þessu strax.
Sigrún Karlsdóttir

náttúruvárstjóri

  Með þeim tækjum 
sem við höfum hefur ekki 

verið fylgst 
með atburði 

eins og 
þessum áður. 

Það þarf 
líklega að 

fara aftur til 
Gjálpargossins 1996 til að 

finna sambærilegan 
atburð, en þá voru mæla-

kerfin öðruvísi ... 
Magnús Tumi Guðmundsson

prófessor

Rétt ákvörðun að vara við eldgosi
Vísindamenn Veðurstofu Íslands og Jarðvísindastofnunar vita ekki hvað olli óróanum sem var túlkaður sem lítið hraungos undir Dyngju-
jökli. Ákvörðun um að tilkynna eldgos er sögð sú eina rétta. Nú flæða 270 milljónir rúmmetra af kviku um bergganginn undir Dyngjujökli.

MÆLAR SETTIR UPP  Mælitæki sett upp vegna óróans undir Vatnajökli. Þyrla Land-
helgisgæslunnar var notuð til að flytja tækin upp á hálendið. Í fjarska sjást Hágöng-
ur.  MYND/VÍ

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

FÖSTUDAGURJARÐSKJÁLFTAR
STÆRRI EN 3,5

Vatnajökull

Bárðarbunga

KverkfjöllDyngjujökull

➜ Atburðarás helgarinnar í hnotskurn

LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR

■ Samhæfingarstöðin í Skógarhlíð hefur verið að 
störfum síðan ákveðið var að loka hálendinu vegna jarð-
skjálftahrinunnar í Bárðarbungu þann 19. ágúst 2014.
■ Vísindamenn setja upp mælitæki á Vatnajökli í sam-
starfi innan FutureVolc-verkefnisins.
■ Ný GPS-stöð í Kverkfjöllum og skjálftamælir senda 
upplýsingar í rauntíma á vefinn.
■ Færanlegar ratsjár eru staðsettar við Syðri-Hágöngu og 
Hótel Laka.
■ Skjálftavirkni í kringum Bárðarbungu sýnir engin merki 
um að dragi úr umbrotum.
■ 25 kílómetra gangur undir Dyngjujökli á 5-10 
kílómetra dýpi hefur lítið lengst.
■ Aflögunarmælingar sýna færslu á landinu um 20 
sentímetra undanfarna daga.

11.18 Bera fer á skjálftaóróa á bilinu 1-1,5 HZ. Þetta bendir 
til mögulegs samspils á milli íss og kviku. Óróanum svipar 
til þess sem mældist á meðan gos var í Fimmvörðuhálsi þar 
sem flæðandi hraun komst í snertingu við ís.
12.00 Skjálftavirkni í kringum Bárðarbungu eykst hratt á 
tólfta tímanum.
12.15 Flugvél Landhelgisgæslunnar, TF-SIF, fer í loftið með 
sérfræðinga frá Veðurstofunni og Jarðvísindastofnun Há-
skólans ásamt fulltrúum Almannavarna. Flogið er yfir Bárðar-
bungu, Dyngjujökul og Jökulsá á Fjöllum í góðu skyggni.
14.10 Tilkynnt um að lítið hraungos sé hafið undir 
Dyngjujökli. Flug yfir Vatnajökul er bannað og litakóði fyrir 
flug færður úr appelsínugulu í rautt.
14.15 Rýming í Jökulsárgljúfrum hefst–  er lokið á fjórum 
klukkustundum. Um 400 ferðamenn voru þar á ferð. 
20.30 Mat vísindamanna er að eldgos sé ekki í gangi eftir 
flug TF-SIF yfir jökulinn.

08.00 Starfsmenn Vegagerðarinnar hefja vinnu við að verja 
brýr yfir Jökulsá á Fjöllum.
10.00 Vísindaráð Almannavarna kemur saman í húsakynnum 
Veðurstofunnar.
11.40 Veðurstofan ákveður að breyta litakóða fyrir flug úr 
rauðu niður í appelsínugulan.
■ Gangurinn undir Dyngjujökli er talinn vera rúmlega 30 
kílómetra langur.
12.00 Almannavarnastig vegna jarðskjálftavirkni kringum 
Bárðarbungu er lækkað úr neyðarstigi í hættustig. Lokanir í 
Jökulsárgljúfrum að Dettifossi eru enn í gildi sem og lokanir á 
hálendinu norðan Vatnajökuls.
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TÓNLISTARSKÓLI FÍHTT
auglýsir

Ef þú vilt verða góður
tónlistarmaður er
Tónlistarskóli FÍH 
rétti skólinn fyrir þig.

Getum tekið inn nemendur  í örfá laus láss nú þegar á 
eftirfarandi hljóðfæri:  Klassiskt píanó, slagverk og  rafbassa.

Getum tekið inn nemendur  í örfá laus pláss nú þegar á 
eftirfarandi hljóðfæri:Klassiskt píanó, slagverk og  rafbassa.

Áhugasamir hafið samband við skrifstofu skólans í síma
5888956 eða sendið fyrirspurn á julia@fih.is

ÍTALÍA Ítalska strandgæslan fann 
átján lík um borð í gúmmíbáti 
skammt undan Sikiley í gær. Bát-
urinn fannst í víðtækum aðgerð-
um strandgæslunnar um helgina 
en alls var um 3.500 manns 
bjargað á Miðjarðarhafinu. 
Langflestir þeirra sem bjarg-
að var koma frá Norður-Afr-
íku í leit að betra lífi í Evrópu. 
Angelino Alfano, innanríkisráð-
herra Ítalíu, ítrekaði í kjölfarið 
það sem hann hefur áður sagt, að 
Evrópusambandið þyrfti að grípa 

til aðgerða.
AP-frétta-

veitan segir að 
u m hu nd rað 
þúsund hælis-
leitendur hafi 
komið að landi 
á Ítalíu það sem 
af er þessu ári. 
Stjórnvöld þar 
segjast eyða 

9,5 milljónum evra á ári, tæp-
lega einum og hálfum milljarði 
króna, í eftirlit í lofti og á láði. 

Viðbúnaðurinn var aukinn eftir 
að 360 hælisleitendur drukkn-
uðu við eyjuna Lampedusa í 
október.

Alfano innanríkisráðherra 
sagði að Ítalir myndu taka til 
sinna ráða ef Evrópusambandið 
kæmi þeim ekki til aðstoðar.

Cecilia Malmstrom, innanrík-
ismálastjóri ESB, þakkaði Ítöl-
um fyrir aðstoðina. Í tilkynn-
ingu fá henni segir að fundað 
verði með Alfano um forgangs-
röðun og aðstoð.  sko@frettabladid.is

Átján fundust látnir um borð í gúmmíbáti skammt undan Sikiley:

Vilja aðstoð vegna flóttamanna

ANGELINO 
ALFANO

Berggangurinn undir Dyngju-
jökli, sem hefur verið að lengj-
ast til norðausturs frá Bárðar-
bungu, nær nú líklega út fyrir 
jökulsporðinn. Þetta er mat jarð-
vísindamanna hjá Veðurstofunni. 
Ekkert lát er á skjálftavirkni í 
Dyngjujökli og hefur hún verið 
mikil síðustu sólarhringana. 

Sara Barsotti, fagstjóri eld-
fjallavár Veðurstofunnar, telur 
mikið magn kviku vera undir 
jöklinum og að gos sé líklegt 
samkvæmt þeim mælingum sem 
fyrir liggja.

0,27 rúmkíló-
metrar kviku 
Sara telur að 
kv ika und ir 
Dyngjujökli 
núna sé um það 
bil 270 millj-
ón rúmmetrar. 
Þetta gríðar-

lega mikla magn sé bæði í berg-
ganginum og undir öskju Bárð-
arbungu. „Við erum að lesa af 
GPS-mælum okkar og reyna að 
bera saman við þau líkön sem 
við vinnum með. Með því að sam-

lesa gögn úr ólíkum áttum getum 
við reynt að áætla hversu mikil 
kvika liggi undir jöklinum. Út frá 
þeim útreikningum teljum við að 
magn kviku, sem liggur á nokk-
urra kílómetra dýpi undir jökl-
inum, sé um 0,27 rúmkílómetr-
ar, eða 270 milljónir rúmmetra. 
Þetta er nokkuð mikið magn og 
virknin er ennþá mjög mikil.“

Berggangur nær undan jökli
Kvikan hefur síðan skjálftavirkni 
hófst í Bárðarbungu verið að 
færa sig inn berggang sem ligg-
ur í norðaustur frá Bárðarbungu 
undir Dyngjujökul. Sara telur 
að berggangurinn sé nú um 30 
kílómetra langur og stefnan hafi 
verið að breytast úr því að vera 
í norðaustur í norð-norðaustur. 
„Við getum séð að skjálftavirkn-
in er mikil við bergganginn og 
hefur verið að aukast síðustu 
daga. Við metum lengd berg-
gangsins út frá skjálftum sem  
mynda þyrpingar undir Dyngju-
jökli.“ 

Berggangurinn hefur lengst 
jafnt og þétt þó gangagerð nátt-
úrunnar hafi tekið kipp um 
helgina. Telja jarðvísindamenn 
að hann hafi lengst um nokkra 
kílómetra yfir helgina. 

„Nú er svo komið, þegar við 
skoðum skjálftana við norður-

enda gangsins, að við teljum að 
hann hafi náð undir svæði sem 
er jökul laust. Það þýðir að nú 
er möguleiki á gosi á jökullausu 
svæði, sem myndi aðeins þýða 
hraungos. Þess lags gos ylli mun 
minna tjóni en sprengigos undir 
jökli,“ segir Sara. 

Að hennar mati er ekkert lík-
legra að gos komi á jökullausu 
svæði frekar en undir jökli. Í 
raun sé lítið hægt að spá fyrir 
um það. 

Líklegra að það endi með gosi
Gosóróinn á svæðinu hefur nú 
staðið yfir í viku. Óróinn hefur 
verið breytilegur á þessu tíma-
bili en skjálftavirkninni hefur 
vaxið ásmegin síðustu daga. Þús-
undir skjálfta mælast á mælum 
Veðurstofunnar daglega. Sara 
telur líklegt að atburðarásin sem 
við horfum upp á núna endi með 
gosi í Dyngjujökli. „Mér kæmi 
það ekki á óvart að við myndum 
sjá þetta enda með eldgosi. Mér 
þykir ólíklegra að þetta fjari út 
án þess að gos verði. Hins vegar 
er það alveg möguleiki og ekki 
hægt að útiloka það. En tímaás-
inn er eitthvað sem við getum 
ekki túlkað. Hvort þetta endi með 
gosi á næstu klukkustundum, 
næstu dögum, vikum eða jafnvel 
mánuðum.“

270 milljónir rúmmetra af kviku
Skjálftavirkni er mikil undir Dyngjujökli og hefur færst í aukana yfir helgina. Norðurendi berggangsins sem hefur myndast undir jökl-
inum nær nú norður fyrir jökulinn. Versta hugsanlega sviðsmyndin að allur berggangurinn opnist sem sprunga, segir eldfjallafræðingur.

ELDGOS LÍKLEGT  Um 270 milljónir rúmmetra af kviku eru taldar vera undir 
Dyngjujökli. Líklegt þykir að atburðarásin endi með eldgosi þó ekki sé vitað hversu 
langt sé í það. 

Magn þeirrar kviku sem er nú undir Dyngjujökli og Bárðarbungu er talið 
vera um 270 milljónir rúmmetra. Til samanburðar mun það efni sem fæst 
úr greftri Vaðlaheiðarganga vera „aðeins“ um 500.000 rúmmetrar. Því 
gæti kvikan undir Dyngjujökli fyllt 540 Vaðlaheiðargöng. 

➜ 540 Vaðlaheiðargöng

Berggangurinn er nú talinn um 30 kílómetrar að lengd. Til samanburðar 
eru Hvalfjarðargöng 5,7 kílómetrar. Berggangurinn er því á við ríflega 
fimm göng undir Hvalfjörðinn.

➜ Fimm Hvalfjarðargöng

Sveinn
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is

ÍSRAEL Ísraelsher er með mik-
inn viðbúnað við landamærin að 
Gasa þar sem skriðdrekar eru 
í viðbragðsstöðu ásamt farar-
tækjum til að flytja hermenn 
yfir landamærin. Egyptar hvöttu 
Ísraelsmenn og Palestínumenn 
um helgina til að snúa aftur að 
samningaborðinu en átök héldu 
áfram þrátt fyrir það með loft-
árásum Ísraelsmanna, sem meðal 
annars gjöreyðilögðu 13 hæða 
hús í Gasaborg. Sautján manns 
særðust.Palestínumenn skutu 
svo eldflaugum yfir til Ísraels og 
særðust tveir í þeim árásum. - hmp

Ísrealsmenn sprengdu hús:

Sautján særðust

SAMFÉLAGSMÁL „Það hefur engin 
fjölskylda boðist til að taka við 
skiptinema í ár,“ segir Kristín 
Björnsdóttir, framkvæmdastjóri 
skiptinemasamtakanna AUS. 

„Við höfum verið með fjórar 
til fimm fjölskyldur sem tekið 
hafa á móti skiptinemum undan-
farin ár,“ segir Kristín en tals-
vert liggur á að finna fjölskyld-
ur. „Við eigum von á tæplega 
tuttugu manns í þessari og næstu 
viku en okkur vantar fjölskyldu 
fyrir fimm manns. Við erum með 
bráðabirgðaúrræði fyrir ein-
hverja.“ 

Finnist engar fjölskyldur verð-
ur skiptinemunum úthlutað leigu-
húsnæði. Kristín segir að AUS 
samtökin geti lent í fjárhagserf-
iðleikum vegna þess. „Samtökin 
eru ekki rekin í hagnaðarskyni 
og því er ekki til mikill varasjóð-
ur.“  

Kristín bætir við að það geti 
verið afar gefandi að taka að sér 
skiptinema. „Þetta lífgar upp á 
fjölskyldulífið. Það er ekki bara 
verið að gefa og gefa. Maður fær 
svo mikið til baka. Fólk heldur að 
þetta sé svo mikil vinna en það er 
alls ekki,“ segir Kristín.   - ih

Enginn hefur fengist til að taka við skiptinemum: 

AUS vantar fjölskyldur

VANTAR FÓLK  Heiða, Kristín og Barbara hjá AUS auglýsa eftir íslenskum fjölskyldum.

BRETLAND Breskir miðlar full-
yrða að breska lögreglan hafi borið 
kennsl á böðul bandaríska blaða-
mannsins James Foley. Sá grun-
aði er sagður vera Abdel-Majed 
Abdel Bary, 24 ára gamall breskur 
rappari. Bary birti nýlega mynd af 
sjálfum sér á Twitter þar sem hann 
sést halda á afskornu höfði. Morðið 
á Foley var tekið upp og síðar birt á 
YouTube undir heitinu „Skilaboð til 
Ameríku“. Böðullinn á myndband-
inu var grímuklæddur og talaði 
ensku með breskum hreim.  - AÍ

Breskur rappari grunaður:

Böðull Foleys 
sagður fundinn

SARA BARSOTTI 



OPNUNARTÍMAR:

MÁN-FÖS 10-22
LAUGARDAGUR 11-22
SUnNUDAGUR 13 - 22

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

GrifFilL Markaður!

LAUGARDALSHÖLL

GRIFFILL   OFTAST MEÐ  
LÆGSTA VERÐIÐ! 

Verðlagseftirlit ASÍ kannaði verð á nýjum og notuðum skóla- 
bókum fyrir framhaldsskóla í bókaverslunum á höfuðborgar- 
svæðinu sl. þriðjudag. Farið var í 6 verslanir og skoðað verð á 32  
algengum nýjum námsbókum og borið saman innkaups- og útsölu-
verð á 25 notuðum námsbókum á þremur skiptibókamörkuðum. 

Griffill er ódýrastur samkvæmt verðkönnun ASÍ. Griffill var oftast 
með lægsta útsöluverðið.
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BORGARLEIKHÚS-
BLAÐIÐ KEMUR

 Á MIÐVIKUdAGINN!

Að lifa í jafnvægi
Holl fæða hjálpar okkur að skapa 

stöðugleika í líkamanum og lífinu.
Ab vörurnar stuðla að lifandi jafnvægi.

MANNLÍF „Það er náttúrlega ekkert 
vit í því að hitatölur frá annesj-
um við ystu höf séu látnar standa 
fyrir veðrið á Vestfjörðum,“ segir 
Valdimar Gunnarsson, félagi í 
Arnfirðingafélaginu. Hann sendi 
Veðurstofunni bréf þar sem það 
er gagnrýnt að veðurmælingar 

frá veðurathug-
unarstöðinni í 
Bolungarvík séu 
látnar standa 
fyrir veðurfar 
á Vestfjörðum á 
yfirlitskortinu.

Þar segir að 
þann 5. ágúst 
síðastliðinn hafi 
yfirlitskort-

ið í veðurfréttatímanum sagt að 
fimm stig væru á Vestfjörðum en 
þá voru Bílddælingar að sleikja 
sólina í fjórtán stiga hita.

Valdimar segir að erlend-
um ferðamönnum hafi fjölg-
að á Bíldudal undanfarin ár en 
íslenskum ferðamönnum síður 
enda sé ekki mikill hvati til þess 
að bregða sér  vestur þegar svo 
lágar hitatölur séu látnar segja til 
um veðurfarið fyrir vestan. „Það 
er því mikið í húfi fyrir ferða-
þjónustuna á Vestfjörðum,“ segir 
Valdimar.

„Já, það er oft töluvert kaldara 

þarna yst við Djúp en í Arnar-
firði, sérstaklega í norðaustanátt 
á sumrin, þetta er alveg rétt,“ 
segir Haraldur Ólafsson veður-
fræðingur. Hann hefur þegar 
brugðist við gagnrýninni. „Ég 
fór að bæta við hitatölum sem 
gætu staðið fyrir Bíldudal þá 
daga sem líklegt er að einhverju 
muni í hita og hvatti félaga mína 
til að fylgja fordæminu. En við 
erum að fara yfir þessi mál núna 
og ráða ráðum okkar en það eru 
fleiri staðir á landinu í hliðstæðri 
stöðu.“ Hann nefnir sem dæmi að 
stundum sé þoka og frekar svalt 
niðri á Austfjörðum en á sama 
tíma heiðskírt og afar hlýtt uppi á 
Héraði. Hitatala frá öðrum hvor-
um staðnum er því ekki lýsandi 
fyrir svæðið í slíkum tilfellum.

Hann segir breytinga að vænta 
með haustinu. „Hugmyndin sem 
er uppi núna er að fækka táknum 
svo hægt sé að hafa fleiri hitatöl-
ur inni. Við gætum síðan sagt frá 
skýjafari og vindi í öðrum kort-
um.“

Haraldur segir veðursældina 
á Bíldudal vera sér vel ljósa frá 
því komið var þar upp sjálfvirkri 
veður athugunarstöð árið 1998. 
Hún hefur orðið tilefni skrifa í 
erlend fræðirit.

 jse@frettabladid.is

Arnfirðingar 
vilja breyta 
veðurkortinu
Arnfirðingafélagið segir að veðurkortið gefi kulda-
lega mynd af veðurfari á Vestfjörðum sem hafi 
síðan slæm áhrif á ferðaþjónustu á svæðinu. Veður-
fræðingur segist skilja gagnrýnina og að breytinga 
sé að vænta á framsetningu veðurfrétta.  

VALDIMAR 
GUNNARSSON

SUMARBLÍÐA Á BÍLDUDAL  Þá sem horfðu á veðurfréttirnar 5. ágúst hefur örugg-
lega ekki fýst í að fara vestur. Þar voru sýnd fimm stig á Vestfjörðum meðan þau 
reyndust um 14 á Bíldudal.
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Allar                       vörurnar 
eru á tilboði á SPARIDÖGUM

OPIÐ VIRKA DAGA KL.10–18 · LAUGARDAGA KL.11–15
LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800 · ormsson.is

OPIÐ VIRKA DAGA KL.10–18 · LAUGARDAGA KL.12–16
SÍÐUMÚLA 9 · SÍMI 530 2900 · samsungsetrid.is

SAMSUNG-SETR IÐ ER HLUT I  AF  ORMSSON EHF.
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· 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

LED 3D
Smart TV

 69.900T ILBOÐSVERÐ99.900

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 

Highly recommended

PhotographyBlog.com

Frábær myndavél sem
uppfyllir kröfur fagmannsins
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 30.000
króna

afsláttur

TILBOÐS
VERÐ Á

FRÁBÆRUM                          
KÆLI OG 
FRYSTI-

SKÁPUM

                                               

WF1702

Þvottavél
7 kg ·1200 sn/mín
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SPARIDAGAVERÐ

SPARIDAGAVERÐ

WF80F7E3P6W

Þvottavél
8 kg ·1400 sn/mín

139.000Eco Bubble
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R Bakstursofn, blástursofn
Lítrar: 70 
Litir: Burstað stál
Fylgihlutir: 1 skúffa, 2 bökunar-
plötur og 1 grind

89.900
SPARIDAGAVERÐ

139.900

Bakstursofn, blástursofn
Lítrar: 65 
Þrýstisnerlar og þrýstihnappar
Fylgihlutir: 1 skúffa, 2 bökunar-
plötur og 1 grind
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Spanhelluborð
niðurfellanlegt
Heildar afl  6.800 W
Tækjamál: 
590x520x57mm

Spanhelluborð
niðurfellanlegt
Ein stór hella og ein “multizone”
Heildar afl  7.200 W  
Tækjamál: 
575x505x56 mm

Veggháfur, stál
Breidd: 60 cm.
Mesta sogafl:
753 m3/klstN
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

B
jarni Benediktsson fjármálaráðherra hefur boðað 
breytingar á virðisaukaskatti og stefnt er að því 
að þær breytingar taki gildi um næstu áramót. 
Vigdís Hauksdóttir, formaður fjárlaganefndar, 
sagði í fréttum Bylgjunnar í síðustu viku að 

þessar breytingar ættu að ná til ferðaþjónustunnar sem býr 
við flókið og torskilið skattkerfi. „Þegar ég hef skoðað þessi 
skattamál betur núna síðustu mánuði er ég eiginlega komin 
á þá skoðun að við ættum að hækka virðisaukaskattinn á 

ferðaþjónustuna vegna þess 
að nú er velta ferðaþjónust-
unnar orðin meiri en sjávar-
útvegsins,“ sagði Vigdís.

Á Íslandi er virðisauka-
skattur ýmist sjö eða tutt-
ugu og fimm komma fimm 
prósent. Reyndar er þetta 

enn flóknara þegar ferðaþjónustan er annars vegar því 
sumt ber engan virðisaukaskatt, eins og til dæmis fólks-
flutningar, innanlands- og millilandaflug auk fargjalds í 
ferjur og hópferðabíla og auðvitað leigubíla. Það er enginn 
virðisaukaskattur rukkaður þegar þú tekur leigubíl en ef þú 
leigir bílaleigubíl er vaskurinn svokallaði tuttugu og fimm 
komma fimm prósent. Flækjustigið endar ekki hér því ef þú 
leigir þér kajak eða hest eða köfunarbúnað þarftu að borga 
vask. En ef um skipulagða hópferð er að ræða með farar-
stjóra þá er enginn vaskur af hvalaskoðuninni, hestaferð-
inni eða sjóstangaveiðinni.

Alls konar glufur eru í kerfinu sem valda ruglingi eins 
og til dæmis að ef einhver kaupir sér leyfi til að veiða fimm 
fiska í vatni þarf söluaðili að rukka virðisaukaskatt en 
veiðileyfi í vatni, ef ekki er tilgreint hversu margir fiskar 
ætlað er að veiðist, er leyfið undanþegið vaski. Eins og 
Vigdís benti á í síðustu viku þá var þetta kerfi á sínum tíma 
hugsað til að styðja við nýja atvinnugrein sem átti erfitt 
uppdráttar. Nú hins vegar er þetta orðin ein aðalatvinnu-
grein okkar og svo mikil er sóknin og aukningin að það 
stórsér á landinu okkar. Ríkiskassinn þarf tilfinnanlega 
á fjármunum að halda til að mæta þessum mikla ágangi 
ferðamanna og því sjálfsagt að rukka virðisaukaskatt.

Bjarni Benediktsson hefur boðað að breytingarnar sem 
hann vill gera á kerfinu séu til einföldunar, lækka jafnvel 
efra þrepið og hækka það neðra og fækka undanþágum; 
skynsamlegt því undanþágurnar eiga að vera fáar sem 
engar. Mikilvægt er að allir sitji við sama borð. Hugsanlega 
geta einhverjar undanþágur frá þeirri reglu verið nauðsyn-
legar en það verður að hugsa þá hugsun til enda og heild-
rænt. Ekki þýðir að miða við stöðu einhvers eins í dag, ef 
það leiðir óhjákvæmilega til kerfis sem er óskiljanlegt og 
götótt – stagbæta svo í glufurnar þannig að þetta fer meira 
og minna í sjálft sig. Að öllu jöfnu ætti skattkerfið að vera 
einfalt, gegnsætt og beinskeytt. Að menn gleymi ekki til-
ganginum. Þannig er það ekki í dag.
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BORGARLEIKHÚS-
BLAÐIÐ KEMUR

 Á MIÐVIKUdAGINN!

Sérnám í læknisfræði er langt og dýrt. 
Árum saman hefur íslenskt samfélag hins 
vegar notið þess að íslenskir læknar hafa 
sérmenntað sig erlendis án nokkurra fjár-
útláta íslenska ríkisins en eðlilega með tals-
verðum kostnaði viðkomandi fjölskyldu. 
Því það er erfitt að flytja fjölskylduna milli 
landa; komast inn í kerfið, finna nýja vinnu 
og skóla við allra hæfi, meta hvort nýju laun-
in svari kostnaði við flutninginn. Ekki síst er 
erfitt að slíta vinabönd barna og fullorðinna. 
Þessir erfiðleikar eru stærsta ógn íslensks 
heilbrigðiskerfis núna og í nánustu framtíð.

Sérnám í læknisfræði tekur 5-7 ár auk 
þess sem flestir vinna nokkrum árum leng-
ur til að bæta við sig þekkingu og færni 
sem gagnast þeim sjálfum og sjúklingum 
þeirra. Eftir 7-10 ár er hins vegar orðið 
mjög erfitt að slíta vinaböndin, og verð-
ur æ erfiðara með hverju árinu sem líður. 
Reynsla flestra er sú að ljúki barn grunn-
skóla og hefji menntaskólanám erlendis sé 
nær borin von að það ílendist á Íslandi, þó 
fjölskyldan flytji aftur til baka. Hví þá að 
flytja yfirhöfuð?

Launaþróun lækna hefur ekki haldið í 
við launaþróun annarra háskólamenntaðra 
stétta og eru íslenskir læknar algjörir eftir-

bátar lækna í nágrannalöndum hvað laun 
varðar. Enda hafa snöggtum færri læknar 
flutt til Íslands en nokkru sinni á síðari 
árum. Starfandi læknum á Íslandi hefur 
því fækkað og meðalaldur þeirra hækk-
að mikið. Samfara þessu eykst álagið og 
vinnugleðin minnkar í neikvæðum spíral 
sem verður að rjúfa eigi ekki að fara illa.

Því meðan flutningur svarar ekki kostn-
aði og vinnuálag skerðir lífsgæði fjölskyld-
unnar mun fólk ekki sjá sér hag í að flytja 
heim. Og því lengur sem það dvelur úti, 
þeim mun ólíklegra er að það flytji nokkru 
sinni heim.

Tími smáskammtalækninga er liðinn. 
Kyrrstaða og „þetta reddast“ er ávísun á 
afturför. Stjórnvöld þurfa nú þegar að fá 
lækna til að starfa hér – að öðrum kosti að 
axla ábyrgðina á því að íslenska heilbrigðis-
kerfið drabbaðist niður á þeirra vakt.

Mamma och pappa kann 
fl ytta men jag blir kvar
HEILBRIGÐISMÁL

Eyjólfur 
Þorkelsson  
læknir

➜ Launaþróun lækna hefur ekki 
haldið í við launaþróun annarra há-
skólamenntaðra stétta og eru íslensk-
ir læknar algjörir eftirbátar lækna í 
nágrannalöndum hvað laun varðar.

Vinsæl staða 
Það er greinilega eftirsóknarvert að 
starfa í pólitík. Í það minnsta létu svörin 
ekki á sér standa þegar Björt framtíð 
ákvað að auglýsa stöðu framkvæmda-
stjóra flokksins. Það bárust 58 umsóknir 
um stöðuna, en ekki hefur verið upp-
ljóstrað hver hlýtur hana. Atli Fannar 
Bjarkason, fyrrverandi blaðamaður á 
Blaðinu og Fréttablaðinu, gegndi 
starfinu um skeið en hann hefur 
nú snúið sér að blaðamennsku 
á nýjan leik og heldur úti eigin 
vefriti.

Íslenska Hraunið
Þau Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson forsætisráðherra, 
Bjarni Benediktsson fjár-
málaráðherra og Hanna 
Birna Kristjánsdóttir 

innanríkisráðherra kynntu sér stöðu 
mála í Samhæfingarmiðstöð Almanna-
varna í Skógarhlíð á laugardag. Eftir 
heimsóknina hrósaði Sigmundur Davíð 
viðbragðsaðilum fyrir fagmennsku. „Ég 
leit við í stjórnstöðinni í Skógarhlíð. 
Þar voru menn rólegir en við öllu búnir. 
Ekki skemmdi fyrir að sjá að fólkið 
var að borða Hraun og drekka gos,“ 

sagði Sigmundur Davíð. Ráðherrann 
er meðal annars þekktur fyrir 
að hafa kynnt til sögunnar 
íslenska kúrinn til að fækka 
kílóum. Hann hefur hins 
vegar ekkert sagt um það 
hvort gamla góða súkkul-

aðihraunið sé hluti af 
þeim kúr.

Stefnir í spennu
Það er sennilegast ekki heilbrigðis-
merki á stjórnarsamstarfinu að meira 
en hálfum mánuði áður en þingstörf 
hefjast er kominn upp ágreiningur um 
fjárlagafrumvarpið. Bjarni Benedikts-
son hefur í allt sumar unnið að því að 
einfalda skattkerfið, meðal annars með 
breytingum á virðisaukaskatti. Vigdís 
Hauksdóttir, formaður fjárlaganefndar 

Alþingis, hefur fyrirfram lýst sig 
andvíga slíkum breytingum og hið 
sama á við um Sigrúnu Magnús-
dóttir þingmann Framsóknar-
flokksins. Einfalt skattkerfi er eitt 
af grundvallaratriðum í stefnu 
Sjálfstæðisflokksins og því er 

víst að það gæti skapast 
spenna á stjórnarheimilinu 
þegar líður á haustið.  
 jonhakon@frettabladid.is

Flókið virðisaukaskattskerfi:

Ferðaþjónustan 
getur greitt sitt
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Gaus? Eða gýs? Hvenær, hvern-
ig? Á eftir? Verður þetta svona 
næstu tíu ár? Í hverjum frétta-
tíma segja ábúðarmiklir frétta-
menn í gulum vestum og íbyggn-
ir vísindamenn okkur að þá og 
þegar geti allt gerst – eða ekk-
ert … Það verður hvað sem öðru 
líður að teljast fremur óvenjulegt 
í sögu náttúruhamfara á Íslandi, 
að menn skuli greina á um það 
hvort þær hafi yfirleitt átt sér 
stað. Það eina sem við vitum er 
að Jörðin er máttug. Það eina 
sem við vitum er að náttúran er 
síkvik.

Kannski verður komið gos 
þegar þetta er lesið á mánudags-
morgni; kannski ekki. Náttúr-
an fer sínu fram og okkar brölt 
skiptir þar engu máli. Það gerist 
sem gerist. Allt hefur allt sínar 
ástæður, sitt orsakasamhengi, 
sína röð atvika, sem vísindamenn 
eiga eftir að rýna í og læra af svo 
að þeir geti haldið áfram að ráða 
í líkindi komandi atburða. 

En þetta er það eina sem við 
vitum: Við erum stödd í óviss-
unni miðri. Það leggst misjafn-
lega í okkur, sem vonlegt er. 
Einkum á margt fjölmiðlafólk 
erfitt með að sætta sig við svo 
óljósa tilvistarlega stöðu: það 
hefur vanist því að annaðhvort 
sé eitthvað að gerast eða ekki; 

annaðhvort sé frétt eða engin 
frétt. Nú býr það við stöðugar 
ófréttir, sem þó eru ekki ótíð-
indi, og heldur ekki tíðindaleysi – 
heldur meira eins og hnerri sem 
ætlar aldrei að koma …

Í óvissunni miðri
Við eru stödd á því sviði í sam-
skiptum manns og náttúru sem 
trúin fæst við. Þjóðkirkjan 
minnti einmitt á sig í síðustu viku 
vegna áforma um að afleggja 
lestur kvölds og morgna í Ríkis-
útvarpinu á kristilegum textum, 
og skarst þar enn í odda með 
þeim sem telja samfélagið sekúl-
aríserað með öllu og vilja hafa 
það þannig áfram og hinum sem 
eiga erfitt með að sjá að baki því 
samfélagi þegar kirkja og kristni 
hafði hönd í bagga með dag-
legu lífi landsmanna kvölds og 
morgna. 

Ég veit það ekki. Trú fer fram 
á öðru sviði vitundarlífsins en 
vísindalegur þankagangur og 
ber að sýna henni virðingu; líka 
þörf fólks fyrir samfélag við 
aðrar trúaðar sálir, með bæna-
gjörð. Ég verð þó að játa að mér 
finnst að trúin eigi að fást við 
samband mannsins við Jörðina 
undir fótum sér og glímu við þá 
miklu ráðgátu sem hver mann-
eskja stendur oft frammi fyrir 
á ævinni: Hvað er ég eiginlega 
að gera hér? Ég hef alltaf hald-
ið að trúin vaxi fram í glímu við 
þá gátu og aðrar sem vísindin 
veita engin svör við, og um leið 
það undur að grös og gróður 
og og allt þetta líf skuli vaxa á 
Jörðunni. Vísindin lýsa vissu-
lega þessu öllu af innsæi, fegurð 
og snilld – enda náttúrufræðin 

„allra vísinda indælust“, eins og 
Jónas Hallgrímsson sagði – en 
þau lýsa því bara. Trúarbrögðin 
eru eins og skáldskapurinn til-
raun til þess að hugsa í líkinga-
máli um tilveruna sjálfa.

En sum sé: íslensk náttúra 
lætur á sér kræla um þess-
ar mundir – gerir allt ótryggt 
í kringum sig – við finnum til 
smæðar okkar og vanmáttar um 
leið og við horfumst í augu við 
ógnaröflin sem búa undir þeirri 
Jörð sem við göngum á. Séu til 
sérstök íslensk trúarbrögð þá 
snúast þau meira og minna um 
þetta ótrygga samband, allt hið 
ófyrirséða í náttúrunni á þessu 
einkennilega landi, hið hættu-
lega, hið fagra og ógnarlega.

Eru álfar kannski enn?
Þetta rifjaðist upp í vikunni 
þegar síðasta hefti af Grapevine 
kom út, þessu fína blaði sem 
gefið er út á ensku og ætlað er 
fróðleiksfúsum ferðamönnum 
og Íslandsvinum og Íslendingum 
sem vilja stundum hugsa um sig 
utan frá. Grapevine fjallar stund-
um um íslensk feimnismál, bæði 
glaðhlakkalega og hlýlega: nú síð-
ast íslenska álfatrú. 

Maður sér henni oft hallmælt 
þessari gömlu trú, þessari til-
finningu fyrir landinu sem lýsir 
sér í þeirri hugmynd að hólar 
og steinar og klettar séu kvik-
ir af lífi sem fari fram á eigin 
forsendum utan mannlegs vilja. 
Það fer í taugarnar á mörgum 
Íslendingum að margir útlend-
ingar skuli standa í þeirri mein-
ingu að þessi trú sé hér almenn 
og útbreidd; mörgum finnst gert 
lítið út okkur, við séum gerð að 

hálfgerðum hobbitum, náttúru-
börnum, frumstæðu fólki, í stað 
þess að okkur sé lýst sem fáguðu 
og nútímalegu og trúlausu borg-
arfólki, eins og sjálfsmynd þessa 
fólks kveður á um. Það fyrirverð-
ur sig eins og þriðju kynslóðar 
forframaður nýlendingur fyrir 
ömmu sína sem enn talar málið 
frá gamla landinu. Ég veit það 
ekki. Eru álfar kannski menn? Ég 
held ekki: hvað sem þeir kunna 
að vera eru þeir allt annað en 
menn. Þeir eru náttúruafl. Og í 
tjörnum nykrar en marbendlar 
í fjörum, marmennlar og fjöru-
lallar; skottur og mórar skjótast 
um í rökkrinu, skoffín og skugga-
baldur en Þorgeirsboli þarna úti 
í þokunni fnæsandi. Öll þessi 
ógn í þögninni sem er svo algjör 
í íslenskri náttúru; allir þessi 
kraftar sem geta eytt manni á 
svipstundu, án þess að maður fái 
rönd við reist; þetta mætist allt 
svo einkennilega í trúnni á huldu-
fólk sem í íslenskri þjóðtrú er 
síkvikt afl, dyntótt og frjálst, og 
krefur þig um það eitt að ganga 
sómasamlega um – ella munirðu 
hafa verra af.

Tíðindalaust á norðurgosstöðvunum AF NETINU
Ósamræmi álitsgjafa

Fróðlegt var að hlusta á 
álitsgjafana á Sprengisandi 
í morgun. Í umræðunni um 
skattamál sagði annar álits-
gjafinn, í hneykslunartóni, 
að margir hagsmunaðilar í 
atvinnurekstri vildu helst ekki 
greiða skatta til samfélagsins og 
nefndi meðal annars útgerðina, 
þrátt fyrir að sú atvinnugrein 
sé skattlögð meira en allar 
aðrar í landinu. Sami álitsgjafi 
var þó spenntur fyrir því að 
minnka muninn milli skattþrepa 
í virðisaukaskatti og draga úr 
undanþágum.

En bókaútgáfa, sem er í 
miklum blóma að hans sögn, 
átti samt ekki að greiða neinn 
virðisauka þótt rétt væri að 
hækka þá á alla aðra. Svo 
vorum við stjórnmálamenn 
skammaðir fyrir að láta undan 
hagsmunaöflum í sjávarútvegi, 
landbúnaði, stóriðju og ferða-
mennsku og skort á pólitísku 
hugrekki og þreki. En þegar kom 
að hugðarefnum álitsgjafanna 
var samstaða með hagsmuna-
aðilum orðin afar mikilvæg. Og 
þá skipti allt í einu minna máli 
jafnræði milli atvinnugreina.
http://www.pressan.is/pressu-
pennar/Brynjar_Nielsson
Brynjar Níelsson þingmaður

Liggurðu á skoðunum 
þínum? Það er algjör 
óþarfi . Sendu greinina 
þína á greinar@visir.is 
og við komum henni á 
framfæri hið snarasta.

Við hvetjum þá viðskiptavini Íslandsbanka sem eru með
húsnæðislán hjá okkur eða öðrum lánastofnunum til
að sækja um höfuðstólsleiðréttingu vegna verðtryggðra
húsnæðislána. 

Þú getur sótt um leiðréttinguna með einföldum hætti  
á vef ríkisskattstjóra, www.leidretting.is. Fresturinn 
rennur út 1. september.

Til að vera viss um að þú fullnýtir séreignarsparnaðinn 
þinn til að greiða inn á lán þarf einnig að sækja um það 
sérstaklega fyrir 1. september á vef ríkisskattstjóra,  
www.leidretting.is

Íslandsbanki bendir viðskiptavinum sínum á að kynna  
sér leiðréttinguna vel á islandsbanki.is/leidretting

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Munið að sækja um 
fyrir 1. september

Leiðréttingin

Við erum stödd í 
óvissunni miðri. Það 

leggst misjafnlega í okkur, 
sem vonlegt er. Einkum á 
margt fjölmiðlafólk erfi tt 
með að sætta sig við svo 
óljósa tilvistarlega stöðu. 
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Elskuleg móðir okkar  
og amma, dóttir, systir og frænka,

SUSAN AUÐUR  
SCH. THORSTEINSSON

Óðinsvéum, Danmörku,

lést í bílslysi í Danmörku þann 15. ágúst. 
Minningarathöfn verður haldin í Fossvogs-
kapellu þann 27. ágúst kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á söfnun fyrir langveik börn.

Vala og Tenna Sch. Thorsteinsson 
Sylvester Sch. Eliasson
Margaret og Bent Sch. Thorsteinsson
systkini og fjölskyldur.

önnumst við alla þætti 
þjónustunnar með virðingu 
og umhyggju að leiðarljósi

Þegar andlát 
ber að höndum

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

Elskulegur eiginmaður,  
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

HAUKUR ÓLAFSSON
frá Bolungarvík,

Strikinu 2, Garðabæ,

lést föstudaginn 15. ágúst. Útför hans 
fer fram frá Vídalínskirkju, Garðabæ, 
þriðjudaginn 26. ágúst kl. 13.00.

 Inga Guðbjörg Ingólfsdóttir
Jón Bæring Hauksson         Anna Fossberg Kjartansdóttir
Jóhann Ólafur Hauksson    Sjöfn Eydís Sigfúsdóttir
Ingólfur Hauksson             Kristín María Kjartansdóttir
María Elfa Hauksdóttir      Hrannar Þór Arason
Guðni Björn Hauksson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þegar tekist hefur að telja Þórunni á að 
vera í viðtali vegna sextugsafmælisins 
í dag er eftir að ræða myndamálin. „Æ, 
það er nú alltaf erfiðast,“ stynur hún. 
„Það er til hryllilega mikið af ónothæf-
um myndum af mér úti um allan bæ. 
En mér er svosem alveg sama – þó mér 
sé ekki sama – þú veist hvað maður er 
settur saman úr mörgum sýslum!“

Í framhaldi af því er hún beðin að 
segja frá einhverjum „sýslum“ sem 
hún býr yfir.

„Ég var sko búin að frétta frá Dan-
mörku að það væri voða flott að vera 
sextug kona,“ byrjar hún. „Það væri 
alveg nýtt, enda entust kerlingar orðið 
svo vel, væru úti um allt á listviðburð-
um og vissu allt best – nánast óþolandi!

Ég hef tekið eftir að íslenskar konur 
fela sig oft á sextugsafmælum og fara 
í ferðalag – nema Hlín Agnars, hún 
bauð upp á leikhúsviðburð í Tjarnar-
bíói. Mér fannst það hetjulegt og datt í 
hug að gera eitthvað slíkt sjálf. En ég 
er búin að vera úti í Mexíkó í sumar og 
fór líka til Texas. Ég var heilt ár við 

nám í Mexíkó þegar ég var 23 ára og 
var komin með heimþrá í annan heims-
hluta. Svo fékk ég geðveikt samvisku-
bit. Ef maður á pening á maður auð-
vitað að gefa hann til góðs málefnis en 
ekki splæsa honum í flugmiða fyrir 
sjálfan sig. Ein sýslan mín var ekki 
ánægð með þetta.

Yfirleitt held ég að flestir séu eins og 
ég, að áður en að stórafmælum kemur 
hugsi þeir: Hvernig í dauðanum á ég 
að leysa þetta? Þegar ég varð fimm-
tug bauð ég gestum í rútu á Þingvöll. 
Lilja systir hélt úti „kventett“ þá, blást-
urshljómsveit með fimm konum, sem 
byrjaði að spila í Almannagjá þegar 
ég og gestir mínir gengum þar niður. 
Ég var búin að fá lánaðan pípuhatt og 
setti blómakrans sem mér var gefinn á 
höfuð Hjördísar Hákonardóttur, fyrsta 
kvensýslumanns landsins. Við leidd-
umst niður Almannagjá og ég sagði 
undrandi túristum að við hefðum verið 
að gifta okkur og þeir urðu enn meira 
undrandi því þetta var áður en gifting-
ar samkynhneigðra voru  lögleiddar. 

Svo píndi ég alla til að ganga gjárn-
ar, áður en við stoppuðum til að taka 
upp kampavín og heimabakað brauð 
og ost, það var ekkert sérlega fallegt 
gagnvart Thor Vilhjálmssyni og Guð-
rúnu Ásmundsdóttur sem bæði voru 
eitthvað ófrísk í fótum þá, þannig að 
úr þessu varð smá samviskubit í einni 
sýslunni.“

  En þarna varð svona náttúruvíma 
og nú þurfti ég að toppa þetta á sex-
tugsafmælinu. Var búin að panta 
Kramhúsið á sunnudaginn og ætlaði 
að fá fólk til að dansa við mig en svo 
fór ég að átta mig á að ein vinkonan 
frá Akureyri og tengdamamma þyrftu 
að sitja allan tímann og þetta var allt 
að verða svo flókið að ég hætti við. En 
maður lifir alveg 75% í draumi þannig 
að draumur um að halda afmæli dugar 
alveg fullt. Svo nú er ég bara ein af 
þeim kerlingum sem stinga höfðinu í 
sandinn og er ekkert leið yfir því að 
vera orðin sextug heldur vonast til að 
eiga gleðilega rest.“
 gun@frettabladid.is

Draumur um að halda 
afmæli dugar alveg fullt
Þórunn Erlu- og Valdimarsdóttir rithöfundur er sextug í dag og segir hér frá afmælis-
fagnaðinum sem hún ætlaði að halda en rann á rassinn með–  en fyrst kemur formáli. 

MERKISATBURÐIR
1609 Galileo Galilei sýndi nokkrum feneyskum kaupmönn-
um stjörnukíki sem hann notaði til að skoða tungl Júpíters og 
afsanna þannig jarðmiðjukenninguna.
1718 Borgin New Orleans var stofnuð í Louisiana.
1825 Úrúgvæ lýsti yfir sjálfstæði frá Brasilíu.
1912 Þjóðernisflokkur Kína, Kuomintang, stofnaður.
1907 Prentsmiðja var stofnuð í Hafnarfirði og prentun Fjallkon-
unnar flutt þangað.
1944 Bandamenn frelsuðu París í seinni heimsstyrjöldinni.
1960 Sumarólympíuleikar voru settir í Róm.
1970 Stífla var sprengd í Miðkvísl í Laxá í Suður-Þingeyjar-
sýslu í mótmælaskyni við stækkun Laxárvirkjunar.
1980 Microsoft kynnti sína útgáfu af Unix, Xenix.

Í HENGIRÚMI Í GARÐINUM  „Nú er ég bara ein af þeim kerlingum sem stinga höfðinu í sandinn og er ekkert leið fyrir því að vera orðin 
sextug,“ segir Þórunn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Hörð húð er eitt algengasta fóta-
vandamál sem fólk glímir við. Hörð 
húð getur valdið óþægindum og 

með tímanum valdið miklum sársauka 
ef ekkert er gert til að fjarlægja hana. 
Regluleg fótaumhirða dregur úr myndun 
á harðri húð og kemur í veg fyrir að fæt-
urnir verði fyrir óþæg-
indum.

„Express Pedi er tæki 
sem fjarlægir harða húð 
á fótunum með þægi-
legum og öruggum snún-
ingshaus. Tækið gengur 
fyrir batteríum sem 
fylgja með við kaup. Það 
er auðvelt í notkun og án 
mikillar fyrirhafnar getur 
fólk fengið silkimjúka 
fætur heima í stofu hjá 
sér,“ segir Magðalena S. 
Kristjánsdóttir, vöru-
merkjastjóri hjá Halldóri 
Jónssyni ehf. 

Scholl Express Pedi-tækið er lítið 
og nett og auðvelt er að nota það. 
„Tækið vinnur vel á harðri húð og með 
reglulegri notkun má koma í veg fyrir 
myndun á henni. Beita þarf litlum krafti 
og tækið sér um að fæturnir verði vel 
slípaðir og mjúkir frá fyrstu notkun. Það 

besta er einmitt að ár-
angurinn er sjáanlegur 
strax,“ segir Magða-
lena. 

„Gerðu Express Pedi 
hluta af þinni reglu-
legri fótaumhirðu og 
fæturnir verða eins 
og slípaður demantur. 
Þetta er líka fljótleg 
og auðveld leið til að 
halda fótunum sléttum 
og mjúkum.“

Scholl Express Pedi 
fæst í apótekum. Hægt 
er að kaupa áfyllingar 
í tækið.

SILKIMJÚKIR FÆTUR 
HEIMA Í STOFU
HALLDÓR JÓNSSON EHF. KYNNIR  Scholl Express Pedi er nýtt tæki á mark-
aði sem fjarlægir harða húð á fótum fljótt og örugglega og áreynslulaust.

SCHOLL 
EXPRESS PEDI
Express Pedi er nýtt tæki 
sem fjarlægir harða húð 
af fótum á einfaldan 
hátt. 

FALLEGIR FÆTUR
Það er gaman að vera 
með fallega og mjúka 
fætur á sumrin þegar 
tækifæri gefast til að 
vera í opnum skóm og 
sandölum. 
MYND/GETTY

 SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja

ÞÆGILEG ÓÞÆGINDI
Hönnuðurinn École Boulle frá Möltu hefur hannað tveggja 
fóta stól. Markmiðið var að stóllinn væri þolanlega óþægi-
legur en yrði til þess að auka hreyfingu fólks í heimi þar 
sem langar setur eru orðnar æði langar.



FÓLK|HEIMILI

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

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

FLEIRI HÚS Í  BÝGERÐ  Snorri Þór segir von á fleiri gamalgrónum húsum úr pappa frá þeim félögum í 
Borgarmynd.

ARKITEKTAR Snorri og 
Pétur með samsett og 
ósamsett líkan.Það tók okkur tvö ár að hanna húsin. Við 

vildum að þau væru virkilega falleg og hand-
teiknuðum því allar línur og vatnslituðum 

myndirnar, áður en þær voru skannaðar inn og 
settar á pappamódel. Við vildum líka leysa hvert 
hús í einum útflatningi svo ekki þyrfti að setja þau 
saman í hlutum,“ segir Snorri Þór Tryggvason 
arkitekt en hann og Pétur Stefánsson hafa útfært 
nokkur af markverðustu húsum Reykjavíkurborg-
ar sem lítil pappahús sem klippa má út og líma 
saman. 

Neðan á hverju húsi eru upplýsingar um bygg-
ingarár og höfund en húsin eru byggð á tíma-
bilinu 1762 til 1922. Húsin eru Aðalstræti 10, 
Hljómskálinn, Iðnó, Menntaskólinn í Reykjavík og 
Safnahúsið en hvert þeirra markar ákveðin tíma-
mót í sögu borgarinnar.

„Ég vildi velja bæði falleg og sögufræg hús,“ 
útskýrir Snorri. „MR er elsti háskóli í heimi og var 
stærsta timburhús landsins á sínum tíma. Hljóm-
skálinn er fyrsta tónlistarhúsið í Reykjavík, í raun 
fyrsta Harpan, og Iðnó var fyrsta alvöru leikhúsið. 
Byggingartímabilið hafði líka sitt að segja en það 
er það langt um liðið að höfundarréttarlög eiga 

ekki lengur við. Enda þurftum við að taka okkur 
skáldaleyfi við útfærsluna og einfalda húsin. Þau 
eru miserfið í samsetningu, þetta er gestaþraut. 
Erfiðasta húsið er Iðnó og næst kemur MR, en 
Hljómskálinn er mjög einfaldur, honum er nánast 
rúllað upp eins og pulsu,“ segir Snorri. 

Er von á fleiri reykvískum húsum í pappa? 
„Ekki spurning. Ég er ekki viss um að heilu göt-

urnar verði þó til, miðað við hversu langan tíma 
þetta tekur, ég yrði orðinn hundgamall áður en 
það yrði,“ segir hann hlæjandi en Snorri og Pétur 
eru einnig höfundarnir á bak við handteiknuðu 
borgarkortin af Reykjavík. Það tók þá tvö þúsund 
og eitt hundrað vinnustundir að teikna og vatns-
lita Reykjavíkurkortið.

„Það má segja að þetta sé ofmetnaður á háu 
stigi en það er annar sjarmi yfir handgerðum 
teikningum. Þær eru mannlegri en tölvugerðar 
línur og auk þess skiptir það líka máli hversu 
mikil vinna liggur að baki.“

Vörurnar eru væntanlegar í helstu verslanir 
svo sem bókabúðir, hönnunar- og minjagripa-
verslanir. Sjá nánar á www.mylittlereykjavík.com.

 ■ heida@365.is

OFMETNAÐUR Á HÁU STIGI
HÖNNUN  Snorri Þór Tryggvason og Pétur Stefánsson hafa útfært nokkur af markverðustu húsum Reykjavíkur sem gestaþraut úr pappa. 

LIFANDI LÍNUR Húsin voru handteiknuð og lituð með vatnslitum áður en þau voru skönnuð inn. Snorri segir sér-
stakan sjarma yfir handteiknuðum línum.
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www.idann.is

• Ert þú 25 ára eða eldri?

• Hefur þú starfað við iðngrein í 5 ár* eða lengur?

• Langar þig að ljúka námi í þínu fagi?

* Þrjú ár í málmsuðu og veiitingaþjóni
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Fold fasteignasala kynnir 
vel gróna og fallega lóð við 
Apavatn með stangveiðirétti.

Gróin 2,3 hektara vatnsbakka-
lóð er til sölu á besta stað við 
Apavatnsnes, sunnan megin 
við Apavatn, ásamt 11 prósenta 
hlut í 26,5 hektara landi sem er 

í óskiptu landi lóðareiganda við 
nesið.

Stangveiðiréttur fylgir kaup-
unum samkvæmt samningi sum-
arhúsafélagsins á svæðinu.

Lóðin er nr. 3 og er eina lóðin 
meðfram vatnsbakkanum sem 
ekki er búið að byggja sumar-
hús á.

Spildan sem tilheyrir heildar-

landinu er um 48 hektarar en níu 
lóðir eru á því svæði af svipaðri 
stærð. Stangveiðileyfi meðfram 
Apavatnsnesi fylgir hverri lóð. Á 
hverri lóð er leyfilegt að byggja 
eitt sumarhús ásamt gestahúsi 
sem er innan við 20 fermetrar.

Lóðin er á afar fáförnu svæði og 
því hentug fyrir hvern þann sem 
vill slappa af í rólegu umhverfi.

Lóð með stangveiðirétti
Stangveiðileyfi meðfram Apavatnsnesi fylgir hverri lóð. 

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

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Kvíslartunga 82 - 270 Mosfellsbær   

 
247,4 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með 
innbygðum bílskúr við Kvíslartungu 82 í Mos-
fellsbæ. Gott skipulag.  Fjögur svefnherbergi.  
Tvö baðherbergi.  Húsið stendur hátt við 
götu með glæsilegu útsýni. V. 48,9 m.

Furubyggð 32 - 270 Mosfellsb  

 
Fallegt 164,7 m2 raðhús á 2 hæðum og risi, 
með bílskúr við Furubyggð 32 í Mosfellsbæ.  
Afgirtur bakgarður með timburverönd og 
steypt bílaplan og garður með timburverönd 
í suðvestur. V. 40,9 m.

Fálkahöfði 6 - 270 Mosfellsbær 

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

Laus strax

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 
til 17:30

M118,4 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. 33,9 m.

Lómasalir 12 - 201 Kópavogur 

Opið hús í dag mánudag frá  
kl. 17:30 til 18:00

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. 36,2 m.

Markarflöt 19 - 210 Garðabær 

Hjallahlíð 25 - 270 Mosfellsbær

Mjög björt og falleg 123,7 m2, 4ra 

Mjög fallegt 237,4 m2 einbýlishús á 
einni hæð, með tvöföldum bílskúr 
og glæsilegum garði við Markarflöt 
19 í Garðabæ. Eignin er í mjög góðu 
ástand, stóra stofa, borðstofa, 
setustofa, nýlegt eldhús, þrjú svef-
nherbergi, baðherbergi m/baðkari, 
þvottahús m/sturtuaðstöðu og 
sólskáli.V. 67,4 m.

Opið hús miðvikudaginn 27. ágúst frá 
kl. 17:00 til 17:30 

Gerplustræti 25-27 – 270 Mosfellsbær 

Mjög glæsilegt 299,6 m2 raðhús á þre-
mur hæðum við Línakur 6 í Garðabæ. 
Stórt og rúmgott raðhús á frábærum 
útsýnistað á Arnarneshæðinni með 
fallegu útsýni. Í húsinu eru hjónasvíta 
með fataherbergi og baðherbergi, 4 
svefnherbergi, 3 önnur baðherbergi, 
glæsilegt eldhús, stofa.  Fjölskyldurými 
eru stór og góð. Tvennar svalir eru á 
húsinu, garðsvalir á efstu hæð og stórar 
svalir út frá stofu og þá er gengið út á 
verönd á jarðhæð. . V. 89,7 m.

Glæsilegar 4-5 herbergja endaíbúðir í 
lyftuhúsi við Gerplustræti 27 í Mos-
fellsbæ. Íbúðirnar eru fullbúnar með 
eikarparketi og flísum, vönduðum 
tækjum og glæsilegum innréttingum 
frá GKS. Sérstæði í bílageymslu fylgir 
öllum íbúðum. Rúmgóðar suðursvalir 
og sérgarður á 1. hæð.  Glæsilegt 
útsýni. Stærðir frá 143 til 152 fm.  
Verð frá. 39,9 m.

Línakur 6 - 210 Garðabær 

Sjarmerandi 65,9 m2 2ja herbergja íbúð 
á 1. hæð við Grundarstíg 11, 101 Rey-
kjavík. Íbúðin skiptist í stóra forstofu, 
stóra stofu, eldhús, svefnherbergi og 
baðherbergi. V. 23,5 m.

Grundarstígur 11 -101 Reykjavík 

Hagamelur 36 - 107 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 26. ágúst frá  
kl. 17:00 til 18:00 

64,3 m2, 2ja herbergja íbúð í kjallara 
með sérinngang við Hagamel 36, 107 
Reykjavík. Eignin er laus til afhendingar 
strax. Íbúðin skiptist í svefnherbergi, 
baðherbergi, forstofu, eldhús og stofu. 
Íbúðinni fylgir sérgeymsla í sameign. 
V. 26,9 m

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Nýtt á skrá

Laus strax

Nýjar íbúðir Allt að 90% fjármögnun

3 íbúðir eftir

Laus strax

OPIÐ HÚS

Opið hús Mánudaginn 25.ágúst 2014. kl. 20 - 20.30 

Opið hús í dag mánudag kl. 17:00-17:30

Lautasmári 53. 

Stigahlíð 22 - Tvær fallegar íbúðir til sölu

Mjög góð tæpl. 110 fm 5.herb. íb. á 2.hæð í litlum 4 íbúða stigagangi. 
4 svefnherbergi, góðar innréttingar, frábær staðsetning, örstutt í alla 
skóla, íþróttir, verslanir og þjónustu. Verð 31,9 m
Ingólfur Giss. lg.fs. sýnir: 896-5222.

Tvær fallegar íbúðir til sölu í Stigahlíð 22, RVK. Vilborg verður á stað-
num og sýnir eignirnar. Íbúðirnar eru 3ja herbergja - á 1. og 2. hæð;  
84,3 fm í sama stigagangi.
Nánari upplýsingar í s 891-8660 eða vilborg@valholl.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



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

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

BERGÞÓRUGATA- 4ra herb íbúð á 2. hæð með stórum 
svölum til norðurs í góðu steinhúsi auk stúdíóíbúðar í kjallara, sem er 
í útleigu. Aukin lofthæð er á 2. hæðinni. Íbúðin hefur verið þó nokkuð 
endurnýjuð og húsið að utan er í góðu ástandi og er tiltölulega 
nýlega málað. Gler &gluggar eru nýlega endurnýjuð & útihurðir líka
Mjög vel staðsett eign á frábærum stað í miðborginni. Stutt er Í alla 
þjónustu, veitingastaði og mannlífið í miðbænum

NAUSTABRYGGJA - RVK. 4RA HERB 
ÚTSÝNISÍBÚÐ. Glæsileg 112,9 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð
með tvennum svölum og 20,5 fm. bílskúr með mikilli lofthæð 
á sjávarkambinum í Bryggjuhverfinu. Íbúðin er öll hönnuð og

g

innréttuð eftir teikningum innanhússarkitekts og er mjög vönduð
og falleg í alla staði.  Stórar og miklar innréttingar í eldhúsi. Extra
háar innihurðir og frábært sjávarútsýni

GAUTAVÍK – EFRI HÆÐ.
-  Mjög góð 112,1 fm. efri hæð með sér inngangi.
-  2 rúmgóð herbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar
-  Stórar flísalagðar svalir til suðausturs. 
-  Eignin er staðsett í lokuðum botnlanga.                                   

NJÁLSGATA – ÚTSÝNISÍBÚÐ
   -  Glæsileg 64,8 fm. rishæð með tvennum svölum.
   -  Frábært útsýni út á Sundin og að Esjunni.
   -  Gólfflötur íbúðarinnar er rúmlega 80 fermetrar.
   -  Eignin hefur nánast öll verið endurnýjuð á sl árum.                          

Hátún – útsýnisíbúð Glæsileg og nýlega endur-
nýjuð 69,0 fm. útsýnisíbúð á 6. hæð (efstu).  Glæsilegt útsýni
út á sundin, að Esjunni og víðar. Ný gólfefni. Ný innrétting í 
eldhúsi og á baðherbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. 
Íbúðin er til afhendingar strax. 

Skógarsel -Reykjavík.
    -  Rúmgóð 106,7 fm. íbúð á 3 hæð í lyftuhúsi.

-  Sér inngangur frá svalagangi.
-  Fallegar samstæðar eikarinnréttingar.

    -  Sér stæði í  bílageymslu og tvær geymslur fylgja. 

Verð VV 25,5 millj

Verð 32,5 milljVV

Verð 37,9,milljVV
Verð 31,9 milljVV

Verð 39,9 milljVV Verð 44,9 milljVV

4RA- 6 HERBERGJA

2JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

4RA – 6 HERBERGJA

LAUS STRAX

LAUS STRAX

KIRKJULUNDUR 12,  
GARÐABÆ

KIRKJULUNDUR 12, GARÐABÆ Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja lúxusíbúðir á
jarðhæð. Lyfta og sér stæði í bílageymslu. Íbúðirnar afhendast tilbúnar til afhendinga nú þegar án gólfefna, en baðher-rr

bergi og þvottaherbergi afhendast flísalögð.  Allar innréttingar eru sérsmíðaðar 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

Eignin verður til sýnis frá  
kl. 17.15-17.45 
Vel skipulagt 143,7 fm. parhús á tveimur hæðum
að meðtöldum 25,9 fm. bílskúr á þessum eftirsótta
stað í Smáíbúðahverfinu. Stofa með útgengi á
verönd til suðurs með skjólveggjum. Þrjú herbergi
auk fataherbergis. Eldhús með máluðum hvítum
innréttingum. Vel staðsett eign. Stutt í skóla og
aðra þjónustu.

Verð 31,5 milljVV
Verið velkomin

Akurgerði 46 -   Reykjavík. Parhús.

RA 6 HERBERGJA

Mjög góð 96,1 fm. íbúð á 6. hæð, efstu hæð,
í fjölbýlishúsi fyrir 60 ára og eldri. Íbúðinni fylgir
sér stæði í upphitaðri bílageymslu og tvær
sér geymslur þar innaf. Aukin lofthæð í stofu
og útgengi á yfirbyggðar svalir til suðvesturs.
Opið eldhús með þvottaherbergi og búri innaf.
Stórkostlegt útsýni yfir Álftanes, vestur á jökul og
yfir Kópavoginn. Innangengt er í þjónustumiðstöð,
Jónshús.

Verð 49,9 millj.VV

Strikið- Sjálandi Garðabæ. 3ja herbergja íbúð á efstu hæð. 

FORNASTRÖND - SELTJARNARNESI.

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

Skoðum og metum samdægurs.  
Sanngjörn söluþóknun.

60 ÁRA OG

3. IB
ÚÐIR EFTIR

ELDRI

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15-17.45
Glæsilegt og þó nokkuð endurnýjað 169,5 fm. að
meðtöldum 22,8 fm. bílskúr endaraðhús á tveimur
hæðum í vesturbæ Kópavogs. Eldhús var endurnýjað
fyrir tveimur árum og sett upp falleg hvít háglans
innrétting. Rúmgóð stofa með útgangi á stóra suður
verönd. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla
þjónustu, skóla og leikskóla. Hús sem hefur fengið
mjög gott viðhald í gegnum tíðina. Fallegur garður
með miklum gróðri.

Verð 49,9 millj.VV
Verið velkomin

Kársnesbraut 21 A - Kópavogi. Endaraðhús. 

OPIÐ HÚS

Á MORGUN
OPIÐ HÚS

I DAG



STAÐARBAKKI- REYKJAVÍK 214,9 fm. 6 herbergja pallabyggt rað-
hús á frábærum stað í Bökkunum í Breiðholti. Innbyggður 20 fm. bílskúr. Húsið er 
á fjórum pöllum og hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum tíðina. Fjögur herbergi,
stór stofa og borðstofa og stórt rými sem er hægt að nota sem sjónvarpsstofu 
eða breyta í eitt stórt herbergi eða tvö minni. Fallegur vestur garður með miklum
trjágróðri. Nýtt þak og þakkantur að hluta. Húsið allt málað að utan árið 2013. 
Hellulögð innkeyrsla með hitalögnum

VERÐ 44,9 millj. 

Þórsgata. Heil húseign. Mjög vel staðsett og mjög mikið endurnýjað 192,9 fm. einbýlishús á þremur
hæðum, að meðtöldum tveimur sér geymslum, auk byggingarréttar við opið svæði. Húsið hefur á undanförnum árum verið 
mikið endurnýjað, m.a. gler, gluggar,  gólfefni, innihurðir, innréttingar, baðherbergi og raflagnir. Húsið að utan er í góðu ástandi 
og er þak hússins nýtt.  Húsið hefur allt verið einangrað uppá nýtt að innan og klætt með gifsi.  Byggingarréttur að ca. 75 fm.
er fyrirliggjandi en mögulegt væri að fá hann aukinn enn frekar. Virkilega falleg og mikið endurnýjuð eign í hjarta mið-
borgarinnar, sem vert er að skoða.

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

NORÐURBRÚ – SJÁLANDI GARÐABÆ. 4ra herbergja Mjög falleg, björt
og vel skipulögð 123,4 fm. íbúð á 2. hæð í góðu álklæddu fjölbýlishúsi í Sjálandi.
Fallegt útsýni er úr íbúðinni yfir sjóinn. Flísalagðar suðvestur svalir. Gólfsíðir gluggar í 
stofu. Fallegt eldhús með birkiinnréttingum. Sér stæði í bílageymslu fylgir og lyfta er í 
húsinu. Staðsetning eignarinnar er góð í nýlegu en grónu hverfi þaðan sem stutt er í 
skóla, leikskóla, íþróttasvæði o.fl.

VATVV NSENDABLETTUR - KÓPAVOGI.  EINSTÖK STAÐSETNING.
Glæsilegt 300,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað alveg niður
við Elliðavatn. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson og innanhússarkitekt er Guðbjörg
Magnúsdóttir. Mikil lofthæð á efri hæð. Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og borð-
stofu.  Þetta er glæsilegt og vandað hús með einstakri staðsetningu við Elliðavatnið.
Lóðin er mikið til villt og hefur verið látin halda sér að mestu. Frábært tækifæri
fyrir t.d. hestaáhugafólk. 

VERÐ 99,0 millj.

SUMARHÚS Á EIGNARLANDI Í BLÁSKÓGABYGGÐ. 
Fallegt og vel staðsett 49,6 fm.  sumarhús í næsta nágreni við Syðri-Reyki, Reykholt
og Laugarvatn á 4.957 fm. grónu eignarlandi. Sumarhúsið er vel við haldið á skjól-
góðum stað og með góðu útsýni. Hitaveita og rafmagn. Eldhús og stofa í rúmgóðu
rými með stórum gluggum, arni og útgengi á verönd. 2 herbergi auk svefnlofts

TUNGUVEGUR – REYKJAVÍK. Mjög fallegt 267,5 fm einbýli á tveimur
hæðum ásamt 33,4 fm bílskúr (íbúð í dag) eða samtals 300,9 fm. Búið er að breyta
húsinu umtalsvert og skipta því upp í þrjár íbúðir. Fallegar snyrtilegar innréttingar eru 
í öllum íbúðunum og öll gólf parket og flísalögð. Húsið að utan er mjög snyrtilegt og
vel við haldið. Gróin lóð með hellulögn og grasflöt. 

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

VERÐ 79,9 millj

VERÐ 50,0 millj

VERÐ 41,9 millj
VERÐ 14,9 millj.

VERÐ 85,0 millj 

GLÆSILEG EIGN VIÐ 
REYKJAVÍKURTJÖRN

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI4RA- 6 HERBERGJA SUMARHÚS

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
Stórglæsileg og algjörlega endurnýjuð 92,3 fm.
útsýnisíbúð á 4. hæð (endaíbúð með gluggum í 3
áttir á efstu hæð) auk sér u.þ.b. 6,0 fm. geymslu
á jarðhæð. Tvennar svalir og stórkostlegt útsýni.
Sameiginlegt þvottaherbergi á hæðinni. Íbúðin 
hefur öll verið endurnýjuð á vandaðan og smekk-
legan hátt. Extra háar innihurðir. HTH innréttingar í 
eldhúsi með graníti á borðum  Stór sameiginlegur
afgirtur garður með leiktækjum sem snýr í suður
Virkilega falleg, vel skipulögð og frábærlega stað-
sett eign, sem vert er að skoða

Verð 39,8 milljVV
Íbúð merkt 0403. 

                                Ólafur og Þóra á bjöllu 

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
Mjög snyrtileg og rúmgóð 93,5 fm. íbúð á 1. hæð
í fallegu fimm íbúða steinhúsi. Eignin hefur verið
talsvert endurnýjuð m.a. stór hluti af gleri, baðher-
bergi og gólfefni. Góðar svalir til vesturs. Húsið var 
allt sprunguviðgert og málað að utan árið 2010. 
Sér merkt bílastæði fylgir með íbúðinni.
Íbúðin er laus til afhendingar strax.

Verð 32,5 milljVV

Kaplaskjólsvegur 89 - Reykjavík. 4ra herbergja útsýnisíbúð. 

Selvogsgrunn 11-  3ja herbergja íbúð

Sölusýning nk. miðvikudag
Lundur 2, 4 og 6 – Kópavogi 
frá kl. 17.00 – 18.00

Nýjar og vandaðar 2ja til 6 herbergja íbúðir frá 100,7 fm. upp í 179,9 fm.
í Lundi 2-6 í Kópavogi.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Íbúðirnar

ýj g j gj pp

eru afhentar án gólfefna, nema flísar verða á baðherbergi og í þvottahúsi.
Í eldhúsi verður eikarinnrétting frá Brúnás. Lyfta gengur niður í bíla

g g g þ
-

geymslu. Lóð verður frágengin með grasþökum og gróðri ásamt 
malbikuðum bílastæðum og hellulögðum gangstéttum með
snjóbræðslukerfi við húsið.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Staðsetning er frábær miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og stutt 
í frábær útivistarsvæði, sem og alla þjónustu

OPIÐ HÚS

I DAG

OPIÐ HÚS

I DAG

ÞÓRSGATA. - HEIL HÚSEIGN.



 VÍÐIMELUR 30 
107 RVK. ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Ný uppgerð og glæsileg 77,4 fm 3ja herbergja íbúð ásamt 22,5 fm bílskúr á 
besta stað í Vesturbæ Reykjavíkur. Ný gólfefni, nýtt baðherbergi, endurnýjað 
skolplagnir, rafmagn og rafmagnstafla í sameign ofl. Íbúðin er ný máluð og 
laus til afhendingar. Eignin verður sýnd  mánudaginn 25 ágúst milli kl 17:30 og 
18:30. V. 37,5 m. 4498

 EFSTASUND 60 
104 RVK.

Vel skipulagt 100,7 fm einbýlishús á einni hæð með 29,5 fm bílskúr. Húsið skip-
tist í forstofu, hol, stofu, sólskála, tvö herbergi (hægt að hafa þrjú herbergi), 
eldhús með borðkrók, baðherbergi, geymslu og þvottaherbergi með göngud-
yrum út á lóð. Bílskúrinn er rúmgóður með tvennum göngudyrum, gluggum og 
innkeyrsludyrum.  Stór suðurlóð.  Eignin verður sýnd mánudaginn 25.ágúst 
milli kl. 17,15 og kl. 17,45. V. 39,5 m. 4488

  HRAUNBÆR 102E 
110 RVK. ÍBÚÐ MERKT 01-03. 

Um er að ræða tvær 3ja herbergja íbúðir á jarðhæð með sérinngangi. Annars 
vegar 101 fm og hins vegar 113 fm. Íbúðirnar hafa allar verið ný standsettar og 
skiptast í anddyri, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofu og geymslu. 
Eignirnar verða sýndar þriðjudaginn 26.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 24 m. per íb. 4445

 ÁLFASKEIÐ 76 
220  ÍBÚÐ MERKT 04-02. 

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.  Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 26.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 17,3 m. 4473

 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.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 26.ágúst milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 75 m. 4017

 FLYÐRUGRANDI 6 
107 RVK. ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

LAUS STRAX. 3ja herbergja falleg íbúð með sér inngangi (beint aðgengi) og 
stórum suðursvölum. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðher-
bergi, eldhús og stofu. Í kjallara fylgir sér geymsla. Íbúðin snýr inn í garðinn, 
til suðurs og er með mjög stórum svölum. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
26.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 28,5 m. 3533

 HÁALEITISBRAUT 23 
108 RVK.

Fallegt og vel staðsett 285 fm einbýli. Mikil og góð þjónusta í nágrenninu. In-
nbyggður bílskúr, 2ja herb. aukaíbúð sem er með sérinng. en einnig er innang. 
í íbúðina milli hæða. Fallegur garður í rækt. og skjólveggir. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 26.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 59,9 m.  1842

 VÆTTABORGIR 93 
112 RVK.

Mjög fallegt parhús á tveimur hæðum með bílskúr. Húsið er fyrir neðan götu 
á góðum útsýnisstað. Eignin skiptist í forstofu, sjónvarpshol, hjónaherbergi, 
barnaherbergi, stofu/borðstofu eldhús, gestasnyrtingu, baðherbergi, þvotta-
herbergi og bílskúr. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 27.ágúst milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 49,5 m. 4229

BOLLAGARÐAR 
- ENDARAÐHÚS

Mjög fallegt 196 fm endaraðhús með innbyggðum bílskúr á þessum vinsæla 
stað á Seltjarnarnesi. Eignin er fallega innréttuðum með sérsmíðuðum innrét-
tingum og útgangi út í garð með verönd með sjkólveggjum til suðurs.  
V. 59,5 m. 4495

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

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

• 90-175 fm íbúðir.
• Stæði í bílageymslu fylgir 7 af 8 íbúðum 
• Góðar suðaustursvalir á öllum íbúðum.
• Lyfta og glæsileg sameign.
   
  Verð frá 29,5 m. 4299
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Freyjubrunnur 25-27 113 Reykjavík



 EINBÝLI

Fléttuvellir 24 - glæsilegt einb. á einni hæð. 
Glæsliegt mjög vel skipulagt og fallega innréttað 208 fm 
einbýlishús m. innbyggðum tvöföldum bílskúr sem er 57 
fm. Flísar á öllum gólfum. Fjögur svefnherbergi. Hvítar in-
nréttingar, granít á borðum. Tvö baðherbergi. Innangengt 
í bílskúrinn sem er flísalagður. Góður garður við húsið. 
Laust strax ,sölumenn sýna.  V. 50,0 m. 4490

 PARHÚS 

Þrastarás 35- Hf. Glæsilegt parhús
Mjög gott einstaklega skemmtilega skipulagt parhús hæð 
og ris samtals 216 fm m innb. 31,4 fm bílskúr (sem er in-
nréttaður) 5 svefnherbergi, tvær stofur. Góðar innrétting-
ar, parket og flísar á gólfum að mestu. Stór timburverönd 
og skel(pottur) Glæsilegt útsýni til fjalla og borgarinnar.   
 V. 54,0 m. 4443

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

 RAÐHÚS

Hraunbær 109 B, C og D 110 Reykjavík
Hraunbær 109 B, C og D eru glæsileg raðhús á 2 hæðum 
á mjög góðum stað neðarlega í Hraunbænum. Húsin eru 
113,3 til 116,3 fm að stærð. Sérinngangur og sérlóð. Þrjú 
svefnherb. Parket og flísar. Fallegar nýlegar hvítar innrét-
tingar, innb. íssk. og uppþv.vél fylgja. Til afhendingar við 
kaupsamning.  V. 36 m. 4464

 4RA-6 HERBERGJA

Austurberg 4 111 Rvk. íbúð merkt 03-02. 
Góð 4ra herb. ca 95 fm íbúð á 3.hæð í ágætlega staðsettu 
fjölbýli ásamt bílskúr sem skráður er 18,0 fm og er stað-
settur gengt húsinu í lengju skúra. 3.herbergi, rúmgóð 
stofa, yfirbyggðar svalir að hluta. Laus strax og sölumenn 
sýna.   V. 21,5 m. 4475

Eskihlíð 8A 105 Rvk.
Mjög góð 5 herbergja 116 fm íbúð á 4.hæð með einstak-
lega  fallegu útsýni. Nýir gluggar, nýtt parket og gott 
geymsluris yfir allri íbúðinni. Íbúðin skiptist í hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, gang, baðherbergi, hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi, búr með kæli. V. 39 m.  4502

 3JA HERBERGJA

Engjasel 87 109 Rvk. íbúð merkt 01-02. 
Ágæt 3ja-4ra herbergja íbúð á 1.hæð (einn stigi upp) 
í góðu velstaðsettu húsi í Seljahverfinu ásamt stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er skráð 103 fm. Bílskýlið er nýlega 
yfirfarið og lagfært. Íbúðin er laus strax og eru lyklar á 
skrifstofu.  V. 21,5 m. 4474

LÓÐIR

Lautarvegur 14 og 16 103 Reykjavík
Um er að ræða tvær lóðir. Lóðirnar eru ætlaðar undir 
sérhæðir. Á hverri lóð er heimilt að byggja hús á þremur 
hæðum með kjallara undir grunnfleti íbúðar. Í hverju húsi 
skulu vera 3 íbúðir sér inngangur skal vera í allar íbúðir, 
bílskúr og 2 bílastæði fylgja stærri íbúðunum.  V. 35 m. 
hvor lóð 4345

 Í BYGGINGU

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

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

Stakkholt 2a 105 Rvk.
2ja herbergja 75,2 fm íbúð á 2. hæð í nýju glæsilegu 
lyftuhúsi við Stakkholt 2-4 í Reykjavík. Húsið er staðsett 
í hjarta borgarinnar í miðbæ Reykjavíkur. Staðsetning 
hússins er einstök og á reitnum mun rísa glæsileg ný 
byggð þar sem byggt verður í samræmi við nútímaþarfir 
og kröfur. V. 29,9 m. 4067

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. V. 33,7 m. 3857

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir

• Verð frá 31,9 m.

• Tilbúin sýningaríbúð

• Veglegar innréttingar og stórir gluggar 

• Svalir með steyptum skilvegg

• Einstök staðsetning og náttúrurík landgæði 
sem felast í frábæru útsýni

• Örstutt í útivistarparadísina Heiðmörk

• Í stuttu göngufæri er Salaskóli, verslun,  
heilsugæsla og íþróttamiðstöð

• Golfvöllur GKG við túnfótinn

• Afhending í október 2014

26 vandaðar og vel 
hannaðar íbúðir í 
Þorrasölum 17.  

Íbúðirnar eru í sex húsum 
með bílastæðakjallara og er 
hver íbúð með sérinngangi 
og rúmgóðri geymslu

Þorrasalir 17 – Séríbúðir með einstöku útsýni
Opið hús mánudaginn 25. ágúst milli kl. 17 og 18

Opið hús Verðdæmi: 
87,8 fm 3ja herb. 
íbúð 31,9 m.
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Opið hús þriðjudaginn 26. ágúst kl 17:30 - 18:00
Sérlega fallegt parhús á einni hæð við Hraunbæ 20 í Hveragerði. Garðurinn er glæsilegur - stór 
yfirbyggður pottur ásamt 150 fm timburverönd. Húsið er 163,9fm þar af 27,3fm bílskúr.

Opið hús mánudag 25. ágúst kl 17:30 - 18:00
160fm ný endaraðhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr. Gott skipulag, 3-4 
svefnherbergi. Einstakt útsýni og stutt í ósnortna 
náttúru. Húsin afhendist fullbúin án gólfefna. 

Opið hús mánudag 25. ágúst kl 17:00 - 17:30.
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. 

Opið hús mánudag 25. ágúst kl 17:45 - 18:15.
Ný falleg 139,9 fm. íbúð á 1.hæð í fjórbýli á 
veðursælum stað í Kópavogi. Íbúðin skiptist í 
anddyri, stofu, eldhús, tvö svefnh., þvottahús og 
bað. Stæði í bílageymslu. Sérgeymsla í sameign. 

Opið hús mánudag 25. ágúst kl 17:30 - 18:00
Sjarmerandi og vel skipulagt 187,8 fm.  
einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. 
Frábær staðsetning  miðsvæðis í borginni. Stutt í 
skóla, leikskóla, verslanir og þjónustu.

Fallegt fjölskylduhús í Hafnarfirði með 
innbyggðum bílskúr, samtals 224,4 fm. 5 
svefnherbergi og tvö baðherbergi. Verönd fyrir 
framan og aftan hús. Laust við kaupsamning.

Opið hús mánudag 25/8 kl 17:30-18:00
3-4 herbergja íbúðir með sérinngangi. Frábær 
staðsetning og einstakt útsýni. 2 íbúðir eftir með 
bílskúr.

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. 

Opið hús miðvikudaginn 2/8 kl 17:30-1800
Vel skipulagt 264,5 fm. 6-8 herb. einbýlishús með aukaíbúð í kjallara á veðursælum útsýnisstað 
miðssvæðis í Kópavogi. Skjólgóð suðurverönd með heitum potti. 

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.

Falleg 187,5 fm íbúð ásamt 14,6 fm studioíbúð. 
Frábær staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar.

Fallegt einbýlishús, samtals 286,4 fm. með aukaíbúð 
auk 30 fm. óskráðs geymslurýmis í kjallara á 
veðursælum stað í Mosfellsbæ. Stór skjólgóður 
suðvestur garður, mjög fallegur og gróinn. 

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. 

Mikið endurnýjað og fallegt raðhús við Engjasel. 
Stór timburverönd í garði með heitum potti. 4-5 
svefnherbergi, tvær stofur. Tvö 
Eignin getur verið laus við kaupsamning. 

Falleg jörð í Rangárþingi eystra. Skipti möguleg 
á íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Í íbúðarhúsinu 
eru
4 herbergi og uppgert eldhús með gaseldavél 
og flísum á gólfi.

Opið hús þriðjudaginn 26. ágúst FRÁ KL 17:00 
- 17:30.
Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð 
við Hrísmóa í Garðabæ. Sér inngangur af 
svölum. Ekkert áhvílandi, laus við kaupsamning.

Opið hús þriðjudag kl 17:30 – 17:45.
188,9 fm 7 herb. íbúð á tveim hæðum þar af 25,4 
fm bílskúr. Snyrtileg og mikið endurnýjuð íbúð. 
Íbúðin er laus strax.

Opið hús þriðjudag kl 18:00 – 18:15.
AUÐVELD KAUP – yfirtaka á láni. Snotur 3ja 
herbergja íbúð á 2. Hæð með aukaherbergi í 
kjallara með leigutekjum. 

ÓSKUM EFTIR 3JA 
HERBERGJA ÍBÚÐ Í 
BÖKKUNUM

ÓSKUM EFTIR 3JA HERB. 
ÍBÚÐ Í SMÁRUNUM EÐA 
HJÖLLUNUM Í KÓPAVOGI.

ÓSKUM EFTIR 3-4RA HERB. 
ÍBÚÐ Í MOSFELLSBÆ

ÓSKUM EFTIR 4RA HERB. ÍBÚÐ 
Í HRAUNBÆ.

54,9M 29,6M 49,5M 49,7M

49,8M

42,3M

27,9M

AUSTURKÓR 43 - 203 KÓP. HLÍÐARHJALLI 12 - 200 KÓP. KÓPAVOGSBRÚN 1 - 200 KÓP SOGAVEGUR 122 - 108 RVK

SUÐURHVAMMUR 23 - HFJ

AUSTURKÓR - 100-102

KLEPPSVEGUR 20 - 105 RVK

TILBOÐ 43,9M 57,9M  Verð frá 29,7 millj.ÁLFASKEIÐ 117 - 220 HFJ. STRANDGATA 32 - 220 HFJ. HELGALAND 3 - 270 MOS.

48,9M 43,5M 69,5MJAKASEL 28 - 109 RVK ENGJASEL - 109 RVK LITLA - HILDISEY - 861 HVOLSV.

30M 37,9M 22,9MHRÍSMÓAR 2B - 210 GBÆ SKÓGARÁS 2 - 110 RVK DVERGABAKKI 32 - 109 RVK

VERÐ 34,9 MILLJ. HRAUNBÆR 20 - 810 HVERAGERÐIVERÐ 61,9 MILLJ. ÁLFABREKKA 11 - 200 KÓP

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 893 2495

ÓMAR   
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm  696 3559

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm  865 3022

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Sölustjóri

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR 
SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

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 EFTIRGÓÐ KAUP Í HVERAGERÐI

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

Opið hús mánudaginn 25. agúst kl. 17:00-17:30.
Glæsilegar íbúðir með rúmgóðum herb. Stórar og  skjólgóðar svalir með flottu 
útsýni, og möguleika á svalalokun. Þvottah. er innan íbuðar. Lokuð bílageymsla 
eða sérmerkt stæði. Allar innréttingar eru frá Brúnási og einstakega vandaðar. 
Borðplötur úr granít og öll tæki í eldh. og á baðh. af vandaðri gerð. Öllum íbúðum 
er skilað með eikarparketi og flísalögðu baðh., þvottarými og anddyri.

VALLAKÓR 2 - 201 KÓP

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

EINBÝLISHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Halla
Fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi

Garðar
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Steinar
Sölufulltrúi

Óskar
Sölufulltrúi

898 6106 895 6107 893 4416 898 3326 867 3707 698 7695 694 4700 694 4000 895 9120 822 2225 893 2499 699 4610 661 2400 857 2267 899 8811 659 4044

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. ágúst kl. 17:00-17:30

Faxaból 11  110 Reykjavík 29.500.000

Hesthús í sérflokki, 18 hesta vélmokað endahús í Faxabóli á félagssvæði Fáks í 
Víðidal. Húsið hefur einstaklega góða aðkomu. Á gafli hússins er bílskúrshurð þar 
sem gott er að taka inn hey og spón. Stór hnakkageymsla innaf hesthúsrými og 
stigi upp á mjög rúmgott kaffistofuloft með eldhús- og salernisaðstöðu.
Upplýsingar veitir Þóra Fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 111,0 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. ágúst kl. 17:00-17:30

Faxaból 10  110 Reykjavík 16.900.000

Mjög gott og vel skipulagt 9 hesta vélmokað endahús í Faxabóli á félagssvæði 
Fáks í Víðidal. Húsið hefur einstaklega góða aðkomu. Hlaða og spónageymsla 
auk millilofts með lúgu niður á fóðurgang. Hnakkageymsla og salerni auk kaffi- 
stofu með góðum innréttingum í viðbyggingu, hellulögð verönd er við gafl hússins. 
Upplýsingar veitir Þóra Fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 81,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. ágúst kl. 18:00-18:30

Sandavað 9  110 Reykjavík 39.900.000

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

Herbergi: 3     Stærð: 126,3 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. ágúst kl. 17:30-18:00

Kaplaskjólsvegur 31  107 Reykjavík 14.900.000

Falleg og vel skipulögð íbúð í kjallara. Stigahús er snyrtilegt. Skólpið er endurný-
jað. Baðherbergi er einnig endurnýjað. Eldhús er með nýrri innréttingu í vinkil og 
góðum glugga.  Íbúð á frábærum stað í vesturbæ Reykjavíkur.  Íbúðin er skráð 
ósamþykkt. 
Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 40 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. ágúst kl 18:30-19:00

Ólafsgeisli 4  113 Reykjavík 83.000.000

Glæsileg 263,9fm íbúð í parhúsi á frábærum útsýnisstað í Ólafsgeisla í Reykjavík.  
71,7fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð sem auðvelt er að tengja saman við efri hæðina. 
Þrjú svefnherbergi og möguleiki á því fjórða og fimmta, sjónvarpshol/skrifstofa, 3 
baðherbergi, þvottahús, geymsla, stofa, borðsstofa, sólskáli yfirbyggðar svalir verönd 
og bílskúr.Upplýsingar veitir Steinar Sölufulltrúi í gsm: 661 2400

Herbergi: 4-6      Stærð: 269,3 m2     Aukaíbúð

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. ágúst kl. 17:30-18:00

Álfkonuhvarf 25  203 Kópavogur 24.900.000

Falleg, rúmgóð og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Opið eldhús/stofa, gott baðherbergi m/baðkari og upp- 
hengdri sturtu. Flísar á gólfum á allri íbúðinni. Rúmgóðar suðursvalir með útsýni 
til fjalla og út á sjó.
Upplýsingar veitir Jóhanna Fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 2     Stærð: 68,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. ágúst kl. 17:30-18:00

Safamýri 38  108 Reykjavík 39.900.000

Góð 132,1fm 4ra til 5 herbergja íbúð á fyrstu hæð með tvöföldum 42,4fm bílskúr, 
alls 174,5fm. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, eldhús, stofa, borðstofa, sjónvarps-/
vinnuherbergi, baðherbergi, tvennar svalir. Sérgeymsla,  þvottahús, hjóla og 
vagnageymsla í sameign. Góð eign sem mikið er búið að endurnýja á góðum 
stað. Upplýsingar veitir Steinar Sölufulltrúi í gsm: 661 2400

Herbergi: 4-5     Stærð: 174,5 m2     Bílskúr: 40 m2

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN. ÉG SÝNI ÞEGAR ÞÉR HENTAR

Laugavegur 103  105 Reykjavík

Á efstu hæð LÚXUS 3-4ra herb.  169,3 fm.  Íbúð í nýendurbyggðu fjölbýlishúsi í 
miðbænum, hönnuð af Ingunni Hafstað. Rúmgóð stofa/borðstofa með óhindruðu 
útsýni í norður yfir sjóinn og svalir með útsýni yfir borgina og upp til fjalla meðfram 
allri suðurhlið íbúðarinnar. Tvö fullbúin baðherbergi. 36,3 fm. bílskúr í kjallara.  
Upplýsingar veitir Jóhanna Fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 205,6 m2

HRINGIÐ OG PANTIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. ágúst kl. 17:30-18:00

Jónsgeisli 23   113 Reykjavík

Birkiholt 2   225 Garðabær

67.900.000

32.900.000

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

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með sér inngangi og 
rúmgóðum herbergjum. Íbúðin er í funkis húsi á þremur hæðum með grárri 
steiningu, byggt 2003 í Birkiholtinu á Álftanesi. Sólpallur og stutt í Álftaneslaug. 
Upplýsingar veitir Óskar Sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Einbýlishús      Stærð: 238 m2

Herbergi: 4     Stærð: 110,6 m2 

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Lækjarbraut 7  801Selfoss 16.9m

Mjög fallegur og einstaklega vel staðsettur sumarbústaður í 
landi Syðri-Reykja hjá Reykholti í Bláskógarbyggð. Bústaðurinn 
hefur fengið gott viðhald og hefur verið töluvert endurnýjaður. 
Hann er innst í botnlanga  og stendur á lækjarbakka. 
Uppl. Berglind Fasteignasali, gsm: 694 4000

Herb.: 3     Stærð: 65 m2

Vitastígur 12  101 Reykjavík – GLÆSILEG ÍBÚÐ

Sérlega glæsileg, björt og vönduð 116,3 fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð í góðu steinhúsi í 
miðbæ Reykjavíkur.  Eignin var mikið endurnýjuð árið 2007 og er öll hin smekklegasta. Suður svalir 
og ekki nema tvær íbúðir í stigaganginum.
Uppl. Garðar Sölufulltrúi, gsm: 899 8811

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA Í SÍMA 899 8811

Herb.: 3     Stærð: 116,3 m2     Svalir

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. ágúst kl.17.30-18.00

Álfaland 2  108 Reykjavík 39.000.000

Falleg og björt 3ja herbergja í búð í glæsilegu litlu fjölbýli með 
bílskúr. Íbúðin er á jarðhæð með sérinngangi og sérafnotareiti 
úti í garði sem snýr í suður.Innangegngt er í bílskúrinn og er 
mjög gott hjólastólaaðgengi að íbúðinni. Eldhús- og bað- 
innrétting eru endurnýjaðar. Staðsetning hússins er einsök í 
litlum rólegum botnlanga. 

Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 123,8 m2        Bílskúr

AUKAÍBÚÐ

Verð: 44.900.000

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

8998811
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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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Halldór Ingi Andrésson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 4210

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi 
Sími: 780 2700

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 125 millj.

Stórglæsilegt 400 fm einbýlishús 

Suðurgarður og útsýni til Bláfjalla, Bessastaða , 

Snæfellsjökuls og víðar. 

Glænýtt eldhús, tæki og parket

Hraunás 210 Garðabær

Verð 65,9 millj.

Stórglæsileg 4ra herbergja 163,4 fm íbúð
Á 2. hæð í lyftuhúsi í Skuggahverfinu
Glæsilegt útsýni úr íbúðinni
Bílastæði í bílakjallara fylgir eigninni
Svalir til suðurs og vesturs

Vatnsstígur 101 Reykjavík

Mjög vel staðsett 218 fm 8 herbergja einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 41 fm bílskúr sem 

innréttaður er sem studioíbúð. Eignin er mikið endurnýjuð að innan. Fallegt eldhús og bað. 

Rúmgóðar suður svalir á efri hæð. Óskað er eftir tilboðum í húsið.

Engimýri 170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Glæsileg 194 fm íbúð Eignin er hæð og jarðhæð 

í tvíbýlu raðhúsi. Möguleiki á að hafa auka íbúð á 

jarðhæð. Góður garður. Vinsæl staðsetning.

Víðihlíð 31 105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð 47,9 millj.

Verð 42,9 millj.

Gullfallegt 2 herb. raðhús með innbyggðum bílskúr, samtals : 112 fm. 

Mjög fallegar innréttingar og gólfefni. Mikil lofthæð í alrými. Stór hellulögð verönd út frá stofu. 

Eignin er laus við kaupsamning. 

 Möguleiki á að tengjast þjónustu við Hrafnistu.

Jökulgrunn 104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

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

Drekakór 203 Kópavogur

Verð 57,4 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Verð 68,5 millj.

Glæsilegt og vel skipulagt 229 fm einbýlishús  

Stór timburverönd með skjólveggjum til suðurs  

Fjögur góð svefnherbergi með fataskápum 

Rúmgott eldhús með fallegum innréttingum

Bollagarðar 170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð 46,9 millj.

211 fm endaraðhús í rólegu hverfi 

Frábær suðurgarður og svalir

Sérinngangur í kjallara. 5 svefnherbergi

Prestbakki 109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Glæsilegt útsýni yfir dalinn 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

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

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

  Verð frá:  25,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir

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

Bókaðu skoðun hjá 
sölumönnum!

OPIÐ HÚS
Mánudag 25. ágúst

17:00 - 18:00

Laus strax

Fallegt raðhús 106,9 fm að stærð 

Mikið endurnýjað / Stór verönd 

Fjögur svefnherbergi 

Búið að endurnýja lagnir 

Frábær staðsetning

Nánar: Jórunn 845 8958

Tunguvegur
Reykjavík

Verð  36,9 millj. 

4-5 herbergja falleg 118 fm hæð Í Hlíðunum 

3 svefnherbergi og samliggjandi stofur 

Auðvelt að bæta 4ða svefnherberginu við 

Endurnýjaðar dren- og skólplagnir

Nánar: Jason 775 1515

Mávahlíð
105 Reykjavík

Verð  38,5 millj. 

Falleg 4ra herbergja íbúð 132 fm að stærð 

Tvö stæði í bílakjallara 

Gott flæði í íbúð 

Frábær staðsetning

Nánar: Jórunn 845 8958

Hrísrimi
Reykjavík

Verð  28,9 millj. 

Glæsileg 143 fm íbúð á 6. hæð 

Svalir á suðvestur og suðausturhorni 

Stæði í bílageymslu. 

Lyftuhús

Nánar: Jason 775 1515

Vatnsstígur
101 Reykjavík

Verð  67,9 millj. 

Þrjú fullbúin raðhús á tveimur hæðum,við 

Hraunbæ í Reykjavík. Stærð 113-116 fm. 

Þrjú svefnherbergi. Verönd í suður út frá stofu. 

Ísskápur, uppþvottavél og þvottavél fylgja. 

Afhending strax við kaupsamning.

Nánar: Lára 841 2333

Hraunbær 109B-D
Reykjavík

Verð  36,5 millj. 

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

Fallegur garður 

Nánar: Jason 775 1515

Bollagata
105 Reykjavík

Verð 39,5 millj.

Laus strax

Falleg endaíbúð á 4.hæð samtals 157 fm að 

stærð Tvennar svalir, suður og vestur 

Lyftuhús/Glæsilegt opið eldhús 

Stæði í bílakjallara

Nánar: Jórunn 845 8958

Ásakór 15 (íbúð 403)
101 Reykjavík

Verð 41,9 millj.

3ja herbergja 90 fm íbúð

Miðsvæðis og stutt í alla þjónustu 

Bað og eldhús glæsilegt. Mikið endurnýjuð íbúð

Hærri lofthæð en venjulega. 

Svalir inn í garð

Nánar: Jason 775 1515

Stúfholt - (Skipholt)
105 Reykjavík

Verð  29,9 millj. 

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. 

Til leigu ný standsett atvinnuhúsnæði 

Eignin skiptist í 200 fm á jarðhæð 

95 fm á 2. hæð, hluti er milliloft 

200 fm skrifstofurými á 3. hæð

Nánar: Davíð 697 3080

Smiðshöfði
110 Reykjavík

LEIGA 

Vel skipulögð 43,0 fm. studíóíbúð 

Rúmgóðar suður svalir út af stofu 

Góð sér geymsla í kjallara

Nánar: Páll 893 9929

Teigasel
109 Reykjavík

Verð  15,9 millj. 

Fallegt 211 fm einbýlishús á einni hæð

Fjögur svefnherbergi og sólstofa

Rúmgóður 40 fm bílskúr og stór garður

Einstaklega fjölskylduvænt hús

Í göngufæri við alla þjónustu og skóla

Nánar: Davíð 697 3080

Akurholt
270 Mosfellsbær

Verð  54,9 millj. 
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Mjög rúmgóð og björt, 122 fm, 4ra herbergja enda-íbúð 
Tvennar svalir (í suður og vestur) 
Útsýni yfir Laugardalinn Örstutt í alla  
verslun og þjónustu Börn geta gengið  
í skóla án þess að fara yfir götu

Álfheimar 72 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Mánudag 25. ágúst

17:30 - 18:00

Verð 31,9 millj.

Falleg íbúð í litlu fjölbýli. Alls 165,4 fm með bílskúr
Björt og falleg stofurými. 3-4 svefnherbergi
Aukin lofthæð og frábært útsýni
Eftirsótt staðsetning

Grandahvarf 203 Kópavogur

Verð 47,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

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

Falleg 97,9 fm íbúð á þriðju hæð 
Vel skipulögð íbúð 
Tvær íbúðir á hæð 
Svalir til suðurs

Lautasmári 45 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 26. ágúst

17:30 - 18:00

Verð 31,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

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

Akurhvarf 5 - íbúð 205 203 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 27. ágúst

17:30 - 18:00

Verð 28,9 millj.

Endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum
Glæsilega innréttuð íbúð með stórum  
suðursvölum. Hús með nýjum  
gluggum, þaki og klæðningu. 

Langholtsvegur 128 104 Reykjavík

Glæsileg íbúð á neðri hæð, sér inngangur. Eignin er alls 175 fm 
Tvö stór svefnherb. Stórt opið stofu  
og eldhúsrými. Svalir með útsýni og  
sér verönd á baklóð Bílskúr er 54 fm,  
fullbúinn og flottur. Viðhaldslétt hús

Gulaþing 32 203 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 26. ágúst

17:30 - 18:00

Verð 42,9 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

Nánari upplýsingar veitir

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

Laus strax

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 26. ágúst

17:30 - 18:00

Verð 29,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg 4ra herbergja íbúð við Suðurhóla 
105 fm 
Snyrtileg sameign 
Stutt í skóla og alla helstu þjónustu

Suðurhólar 101 Reykjavík

Verð 25,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Fallegt 236 fm einbýlishús við Klapparberg 
Góður bílskúr 
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara 
Tvennar suðursvalir

Klapparberg 111 Reykjavík

Verð 49,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

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

Bræðraborgarstígur 101 Reykjavík

Verð 57,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

315 fm parhús á pöllum. 4-6 svefnherbergi
Stórar stofur og rúmgott eldhús
Hús sem hefur fengið gott viðhald
Frábært fjölskylduhús

Nesbali 170 Seltjarnarnes

Verð 77,5 millj.

142 fm raðhús með tveimur íbúðum
Mikið endurnýjað. Sér inngangur í báðar íbúðir
2ja og 4ra herbergja íbúðir
Falleg sér baklóð sem snýr að Njarðargötu

Bragagata 101 Reykjavík

Verð 54,5 millj.

110 fm 5 herbergja íbúð
3 góð barnaherbergi. Stórar stofur
Efsta hæð
Stutt í leik- og grunnskóla

Austurströnd 170 Seltjarnarnes

Verð 37,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Engimýri 13 210 Garðabær

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 26. ágúst

18:00 - 18:30

Verð 59,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

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

Skúlagata 101 Reykjavík

LEIGA
Nánari upplýsingar veitir

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

Til leigu
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Vorum að taka til sölumeðferðar fasteignir 
ásamt byggingarrétti í miðbæ Reykjavíkur.
Eignirnar eru allar í útleigu.

- Klapparstígur 16 - 975 ferm. Skrifstofuhúsnæði.
- Smiðjustígur 10 - 273 ferm. Íbúðarhús.
- Smiðjustígur 12 - 120 ferm. Endurnýjað einbýlishús.
 Teiknað af Rögnvaldi Ólafssyni.

Byggingarréttur fylgir eignunum.

Nánari upplýsingar veitir

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

          Fjárfestinga -  og
  uppbyggingarverkefni
        

 
                                  í miðbæ Reykjavíkur

Falleg 3ja herbergja endaíbúð á 5 hæð 

Glæsilegt útsýni til allra átta, suðursvalir 

Lyftuhús og stæði í lokaðri bílageymslu 

Eignin getur verið laus fljótlega

Nánar: Davíð 697 3080

Kórsalir
201 Kópavogur

Verð  30,9 millj. 

Mjög glæsilegt 335 fm einbýlishús

Tvær hæðir og innbyggður bílskúr

Möguleiki á aukaíbúð

Innst í botnlanga

Glæsilegur garður

Nánar: Halldór 897 4210

Rituhólar
111 Reykjavík

Verð  59,0 millj. 

Mjög gott og vel uppgert raðhús á þremur 

hæðum

Tvennar svalir 

Innbyggður bílskúr

Fjögur svefnherbergi

Nánar: Halldór 897 4210

Sólheimar
104 Reykjavík

Verð  52,0 millj. 

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. 

Nánar á  
vindakor.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

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

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

90  lán
  

        
  í boði
% 

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

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

ERTU MEÐ GÓÐA GREIÐSLUGETU?

Vindakór 2-8
TIL  

AFHENDINGAR
STRAX

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

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

ERTU MEÐ GÓÐA GREIÐSLUGETU?

TIL
AFHENDINGARAFHENDINGAR

STRAX

-  Möguleiki á viðbótarláni allt að 90 % af kaupverði



Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Hildur
Sölumaður
 663 4539

Reykjavíkurvegur 30 – Hafnarfjörður

Opið hús mándaginn 25. ágúst kl: 18:00-18:30

Skemmtilegt tveggja íbúða hús á þremur 
hæðum í hjarta Hafnarfjarðar. Á neðri hæð er 
lítil íbúð með sérgangi, stærri íbúðin er hæð 
og ris, risið er þónokkuð mikið undir súð, stór 
flísalagður bílskúr með gluggum.

Verð: 38.800.000

EinbbýliOPIÐ
HÚS

158,15 8 
m2.

Hildur
Sölumaður
 663 4539

Funalind 15 – Kópavogur

Opið hús þriðjudaginn 26.08 kl. 17:30-18:00

Vönduð íbúð á fyrstu hæð með bílskúr í litlu 
fjölbýli, íbúðin sjálf er 106,7 fm og bílskúr er 
25,4 fm.  Gluggar eru með þreföldu gleri, gegn-
heilt parket,  húsið er klætt með viðhaldslítilli 
klæðningu. 

Verð: 32.900.000

33
herbherbherherheherhee .

OPIÐ
HÚS

132,32,11 
mm2.2.

Austurströnd 14 – 170 Seltjarnarnes

Opið hús þriðjudaginn 26. ágúst kl. 17.00 – 17.30

Glæsileg íbúð á  þessum vinsæla stað á Sel-
tjarnarnesi. Tvennar svalir til norðurs og suðurs, 
rúmgott hjónaherbergi og tvö góð barnaherbegi. 
Stæði í lokaðri bílageymslu. Sutt í skóla, íþróttir 
og öll þjónusta inna seilingar.

Verð:  38.900.000

OPIÐ
HÚS

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Brekkuhvarf 17
BORG fasteignasala  kynnir til sölu 150,5 
fermetra einbýlishús á endalóð við Brekkuhvarf í 
Kópavogi. Húsið skiptist í þrjú svefnherbergi,sam-
liggjandi stofu og borðstofu, sjónvarpshol, eldhús 
og baðherbergi. 

Verð: 45.900.000

Ein-
býlishús

150,5
m2.

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Vatnsstígur 16-18
Borg fasteignasala kynnir til sölu vandaða 
144,4 fermetra 4ja herbergja vandaða 
íbúð ásamt stæði í bílskýli. Íbúðin skiptist 
í anddyri, opið eldhús, stofu, bókastofu/
sjónvarpsherbergi, tvö svefnherbergi.

Verð: 67.500.000

4
herb.

144,4
m2.

Héðinn      
Fasteignasali

 848 4806      

Berjavelli 3
Falleg vel skipulögð 127.4 fm 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð í nýlegu húsi á góðum stað á 
völlunum. Pallur og afgirt lóð.

Verð: 32.500.000

3
herberb.

127
m2.

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Daggarvellir 4A  

Opið hús mánudaginn 25. ágúst kl. 17:00 -17:30

Snyrtileg 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð í 
góðu lyftuhúsi. Komið er inn í flísalagt andyri 
og þaðan er gengið inn í opna íbúð með parket 
á gólfum. 

Verð: 24.900.000

3
herb.

OPIÐ
HÚS

101,4 
mm2.2

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Miðtún 6 

Opið hús mánudaginn 25.  ágúst kl  18:00 - 19:00

Eign með möguleikum: 5-6 herbergja íbúð 
á tveim hæðum við Miðtún í Reykjavík. 
Mögulegt er að deila eigninni í tvær leiguein-
ingar. 

Verð: 37.400.000

5-65-65-65-65-65-655 6
herbherbherbherberberbeerbh ....

OPIÐ
HÚS

142 142
mm2.2.

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Byggingarverkefni við Strandgötu 19 og Austurgötu 22. 

Um er að ræða 2 íbúðir og 2ja íbúða viðbyg-
ging á Strandgötu 19 .  Á austurgötu 22 er  6 
íbúða nýbygging samkvæmt nýju deilisky-
pulagi. Verkefnið selst sem ein heild  Hafið 
samband við fyrir frekari upplýsingar

Verð: TILBOÐ 

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Grettisgata 12

Opið hús miðvikudagin 27. ágúst kl 17:30 - 18:00

Björt og falleg íbúð á efstu hæð (penthouse) í 
góðu lyftu húsi byggðu 1990 við Grettisgötu í 
Reykjavík.  Íbúðin er skráð skv þjóðskrá íslands 
138,6 fm, þar af er bílskúr 21,7 fm. Bæði bílskúr 
og stæði í lokuðu bílastæði fylgja eigninni.  

Verð: 59.500.000

Pent-
house

OPIÐ
HÚS

138,6
mm2.2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Sporðagrunn 14 – 104 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 25. ágúst kl. 17.30

Borg Fasteignasala kynnir fallegt og og 
sjarmerandi parhús í grónu umhverfi í nálægð 
við Laugardalinn. Húsið sem er á tveimur hæðum 
með 6 herbergi, stofu, borðstofu eldhús og 2 
baðherberg.

Verð: 47.900.000

77
herbherb.

OPIÐ
HÚS

1822
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Mávahlíð 33 – 105 Reykjavík

Opið hús miðvikudag 27. ágúst kl. 17.30

Borg Fasteignasala kynnir fallega og mikið 
endurnýjaða íbúð á jarðhæð með sér inngangi.
Íbúðin hefur nýlegt eldhús með góðum gluggum, 
fallega stofu, nýlega endurnýjað baðherbergi, 
stórt hjónaherbergi ásamt forstofu og holi.

Verð:  28.900.000

3-4
herb.

OPIÐ
HÚS

84
m2.

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  

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Sölumaður
 844 6447



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

Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

- Vel skipulögð 253.5 fm efri hæð og ris auk bílskúrs 
- Húseign stendur á snyrtilegri 800 fm lóð og snýr allt til suðurs
- Risið byggt árið 1990 ofan á hús
- 6 svefnherbergi / 2 baðherbergi / 2 svalir
- HENTAR STÓRFJÖLSKYLDUNNI

Verð 63.9- MILLJ. 

Einstaklega glæsileg efri-sérhæð í tvíbýli.  Eignin er 242 fm.
þ.a. 46,4 fm. bílskúr og geymsla.  Einnig er óskráð ca. 50 fm.
rými sem mögulegt er að innrétta sem aukaíbúð.
Eignin skilast fullbúin án gólfefna, þó verða gólfefni komin á
forstofu, baðherbergi, gestabaðherbergi og þvottahús. 
Stór suðurverönd.  Afhending við kaupsamning. 

Glæsilegar eikar-innréttingar frá Parka og eldhús tæki frá
AEG.  Eikarhurðir frá Parka.  Baðtæki og blöndunartæki
frá Ísleifi Jónssyni.

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

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30 – 18:00

- Bjartar og vel skipulagðar 4ra herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar að öllu leiti
- Sérinngangur / suður-svalir / suður-garður
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaups.

Verð frá kr: 35.9.- millj.

AUSTURKÓR 15 - 33, KÓPAVOGI  

ÁLFABREKKA 17  -  200 KÓPAVOGI

SKJÓLBRAUT – 200 KÓPAVOGUR

LAU
SAR

AÐEINS 

6 ÍBÚÐIR 

EFTIR

Hafðu samband 
MAGNÚS EINARSSON
Lögg. fasteignasali. Sími 897 8266

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820



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.

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

 
Erluhraun 3 - 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 staðsetning. 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.

 
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.

 
Reyniberg - Hafnarfjörður - Einbýli 
Nýkomið í einkasölu sérlega skemmtilegt vel staðsett 221 fm. 
einbýli með innbyggðum bílskúr. 5 svefnherbergi. Stórar stofur 
og eldhús. Stór skjólgóð verönd með potti. Góð aðkoma í enda 
botnlangagötu. Verð 53 millj. Allar frekari upplýsingar veitir Hilmar 
Bryde sölumaður s. 892 9694. hilmar@hraunhamar.is

 
Austurgata  - Hafnarfjörður - 3ja herb.
Sérlega smekkleg þriggja herbergja íbúð í fallegu steinhúsi í hjarta 
miðbæjar Hafnarfjarðar. Íbúðin er 58,9 fm með geymslu. Íbúðin er á 
þriðju hæð(efstu hæð) 2 fín herb. stofa og eldús í einu rými, Íbúðin 
er öll endurnýjuð. falleg eign. V. 21,5 millj. Nánari uppl. veitir 
Hlynur sölumaður í s.6982603

 
Hjallabraut  - Hafnarfjörður - 3ja herb.
Sérlega falleg 98 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu klæddu 
fjölbýli. Glæsilegt nýtt eldhús, endurnýjað baðherbergi. Rúmgóðar 
stofur með útgang út á stórar svalir í suðvestur. Stutt í skóla og alla 
þjónustu. Verð 26,5 millj.

 
Háholt 10 íbúð 301 - Hafnarfjörður - 4ra herb. 
- Laus strax. Opið hús mánudag milli kl. 17 -17.30.
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 

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

OPIÐ HÚS

Góð verslunarhæð, 260 fm brúttó. Stórir verslunargluggar. Húsnæðið er í 
góðu ástandi. Góð bílastæði eru fyrir framan húsið.  
Húsnæðið er til afhendingar strax. Leiguverð er kr. 250.000,- + vsk.  

Nýtt 90 fm skrifstofuhúsnæði á 4. hæð (efstu) í  lyftuhúsi við Cuxhavengötu. 
Húsnæðið er vel innréttað, tvö lokuð vinnurými, kaffistofa/fundarherbergi og 
opið vinnurými.  Útsýni.  Merkt stæði við húsið. Hagstætt leiguverð. 

ÁRMÚLI 17, REYKJAVÍK

SUÐURHÖFNIN, HAFNARFIRÐI

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

LEIGUHÚSNÆÐI

TIL LEIGU

TIL LEIGU

Upplýsingar um eignirnar veitir Dan Wiium í síma: 896-4013.

Kjarrhólmi 32 íbúð 0302  

Opið hús mánudag 25.8 kl. 17.00 – 17:30
Björt og falleg, vel skipulögð 4ra herbergja, 89,5 fm. íbúð á þriðju hæð í 
snyrtilegu fjölbýli neðst í Fossvogsdalnum. Frábært útsýni!!  
Verð 26,9 milljónir.
LAUS STRAX! 

Steinunn Ásgerður Frímannsdóttir Lögg. Fasteignasali

sími: 527-4900 
www.fiduc.is

OPIÐ HÚS

Álakvísl 11  

Opið hús mánudag 25.8 kl. 18.00 – 18:30
Rúmgóð 4-5 herb., 115,1 fm íbúð á tveimur hæðum, ásamt 30,5fm stæði í 
bílskýli, samtals 145,6 fm, á góðum stað í Árthúnsholti. 
Steinunn sími 659-4900 tekur vel á móti gestum

OPIÐ HÚS

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

Save the Children á Íslandi



Íbúðir

Klapparstígur-lyftublokk.m. húsverði
ca. 60 fm falleg íbúð á 5,hæð í lyftuhúsi, svalir í 
suðvestur, rúmgott svefnhervbergi. Þvottahús á
hæðinni. Stæði í bílgeymslu fylgir, Verð 26,5 millj. 
Bókaðu skoðun hjá sölumanni

Ásvallagata- Studio íbúð
35fm studio íbúð á besta stað í miðborginni. 
Forstofa með góðum fataskápum. Stofa/svefnrými
er með parketi á gólfi og útgengi á stórar svalir.
Eldhús er með nýlegri innréttingu. Baðherbergi er 
nýlega endurnýjað og er með sturtuklefa og góðum
tækjum. Verð 15,5millj.

Sólheimar- 
Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð
Ca. 90 fm. talsvert endurnýjuð og vel um gengin
íbúð á 3. hæð í vönduðu lyftuhúsi. Í íbúðinni
er rúmgóð stofa með miklum gluggum og
suðursvölum, tvö svefnherbergi annað með
svölum, eldhús og bað er nýlega endurnýjað
ásamt rafmagni og flestum rúðum og parketi.
Öll sameign mjög snyrtileg, tvennar geymslur. 
Verð. 28,9millj. 

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

EIGNIR VIKUNNAR

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

Háaleitisbraut 52, 3h.th.  
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 26.8 KL.17-17:30 

Háaleitisbraut 52, 3.h. t.hægri: Björt og falleg
4ra herbegja íbúð m. bílskúr í vel hönnuðu
fjölbýlishúsi. Íbúðin er vel skipulögð m. 3
svefnherbergjum, útgengi á svalir frá einu
þeirra, rúmgóð stofa, eldhús og baðherbergi:

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 26.8 FRÁ 17-17:30 

VERIÐ VELKOMIN.

Njörvasund 24, kj.-
OPIÐ HÚS MÁNUD. 25.8 KL.17-17:30

j j

Njörvasund 24: Björt og falleg rúmlega 78 fm
íbúð í fallegu húsi v. Njörvasund: skiptist í 2 
svefnherbergi, eldhus og bað. Nýleg innrét-
ting í eldhúsi, parket á gólfum. Sameiginlegur 
heitur pottur fylgir. Laus fljótlega.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 25.8 FRÁ 17-17:30, 

VERIÐ VELKOMIN.

Rauðagerði 10- Hæð með bílskúr. 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 27.8 KL. 17-17:30

g

Rauðagerði 10: 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. Skjólgóðar suðursvalir með
útgengi frá stofu og hjónaherbergi. 

Verð 39,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 27.8 MILLI 17-17:30 

VERIÐ VELKOMIN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Grænahlíð 105 Rvk.  
Glæsileg sérhæð með bílskúr

Ca. 123fm glæsileg sérhæð ásamt ca. 29fm bílskúr. Eignin skiptist í: Flísalagða forstofu, 4 svefnher-rr
bergi, 1 þeirra m. svölum , nýlegt baðherbergi, eldhús með vandaðri nýlegri innréttingu og bjarta
stofu með suðursvölum. Arkitekt Sigvaldi Thordarson Verð 47,9millj.

Hofslundur 4. Einbýli m/bílskúr
OPIÐ HÚS ÞRIÐJ. 26.8 KL 17-17:30 

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

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

C.a 273 fm. vel við haldið einbýli með kjal-
lara og góðum bílskúr. Efri hæð skiptist í 
forstofu með gestasalerni og forstofuher-rr
bergi, tvær góðar stofur með parketi á gól-
fum, þrjú svefnherbergi með skápum, eld-
hús með góðu skápaplássi, Baðherbergi
með bakari, sturtu og góða innréttingu og
svo er gott þvottaherbergi. Kjallari er með,
holi, salerni, tvemur svefnherbergjum og
stofu. Bílskúrinn er 66,2fm. Fallegur garður 
hannaður af Stanislas Michel André Bohic 
landslagsarkitekt. Eign sem býður uppá
mikla möguleka. Verð 64,9millj. OPIÐ 
HÚS ÞRIÐJUDAGINN 26.8 MILLI 17 OG 
17:30. VERIÐ VELKOMIN

Kristján hrl.
Fasteignasali

414-4488

Ingimar
Sölufulltrúi

612-2277

Sölvi
Sölufultrúi

618-0064

Svana 
Sölufulltrúi

774-1008

Þorgeir
Sölufulltrúi

696-6580

Albert
Fasteignasali

821-0626

Snorri 
Sölufulltrúi

699-4407

Valur
Sölufulltrúi

699-3500

Heimir 
Sölufulltrúii

630-9000

Berglind 
Sölufulltrúi

695-1200

Höfuðborg
Fasteignasala

Pantaðu frítt söluverðmat á

                               www.hofudborg.is
     Við þjónustum þig alla leið með persónulegri og faglegri þjónustu.

Við erum á facebook
Fylgstu með okkur

Höfuðborg fasteignasala | Hlíðarsmára 2, 6.hæð | 201 Kópavogur | Sími: 414 4488 | hofudborg@hofudborg.is

Nei3m2

87,5

Mávahlíð 14, 105 Reykjavík 
Opið hús mán 25/8 milli 17:45-18:30  
Einstök 87,5 fm þriggja herbergja íbúð á 1.hæð.
Nýlega mikið endurnýjuð eign á afar vandaðan 
máta. Afar eftirsótt staðsetning en þessi eign 
mun stoppa stutt. Góðar svalir með möguleika á 
aðgangi út í garð. EIGN SEM STOPPAR STUTT
Nánari uppl. veitir Albert í síma: 821-0626

Verð 34,9 millj. Já6-8m2

308

Hlíðarvegur 2, 200 Kópavogi 
Opið hús þri. 26/8 frá kl 18:45-19:15 
Fallegt tvílyft 273 fm einbýli með aukaíbúð og 
35 fm bílskúr. Samt. ca. 308 fm. 6-8 svefnher-
bergi. Stór lóð í suðurhlíðum Kópavogs. Íbúðin 
er í útlegu. SKIPTI MÖGULEG Á MINNA SÉRBÝLI.
Nánari uppl. veitir Heimir í síma: 630-9000

Verð 62,9 millj. Nei4m2

136

Fifuhvammur 45, 200 Kópavogur 
Opið hús: Mán. 25. ágúst kl 17:30-18:00  
Fallegt 5 herb. 135,6 fm einbýlishús auk 7 
fm geymslu á frábærum stað í suðurhlíðum 
Kópavogs. Húsið var allt endurbyggt eftir árið 

Nánari uppl. veitir Heimir í síma: 630-9000

Verð 43.9 millj. Nei4-5m2

106

Mosarimi 5, 112 Reykjavík 
Bókið skoðun!  
Góð 4-5 herberbergja íbúð, 106 fm, á 2. 
hæð, með sérinngangi og suðursvölum, á 

í Grafarvogi.
Nánari uppl. veitir Berglind í síma: 695-1200

Verð 27,5 millj.

Nei2m2

79,3

Ástún 10, 200 Kópavogi 
Opið hús þri. 26.ágúst kl: 17:30-18:00
Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á annarri 
hæð við Ástún í Kópavogi. Íbúðin sjálf er 
79,3 fm með sér geymslu sem er ekki skráð 
í heildar fm fjölda. Sér merkt bílastæði fylgir. 
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma: 696-6580

Verð 26,5 millj. Nei2m2

90

Rauðalækur 71, 105 Reykjavík 
Opið hús mán. 25.ágúst kl: 17:30-18:00
Tæplega 90fm 3ja herbergja íbúð í kjallara. 
Húsið hefur verið allt endurnýjað að utan í 
sumar. Göngufæri/stutt í skóla og leikskóla, 

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma: 696-6580

Verð 27,9 millj. Nei6m2

230

Lundur 92, 200 Kópavogur, 
Bókaðu skoðun í síma 630-9000  
Sérlega fallega 6 herb. íbúð með sér inn-
gangi á eftirsóttum stað við lund 92 í kópa-
vogi. Stæði í bílageymslu. Íbúðin er 230 fm á 
tveimur hæðum. Möguleiki á tveim íbúðum.
Nánari uppl. veitir Heimir í síma: 630-9000

Verð 72,7 millj. Nei3-4m2

109,3

Engjavelli 5A. 221 Hafnar rði 
109,3 m2, 3ja-4ra herbergja íbúð á 1. hæð með 
sérinngang við Eignin skiptist í tvö svefnher-
bergi, forstofu, baðherbergi/þvottahús, eldhús 
og tvær samliggjandi stofur, önnur teiknuð sem 
herbergi auðvelt að breyta aftur. sér afnota-
réttur.
Nánari uppl. veitir Heimir í síma: 630-9000

Verð 27,9 millj.
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Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Rjúpufell.
Mjög rúmgóð og björt 4. raherb. 99  fm. íbúð á 4. og eftu 
hæð í góðu fjölbýli.  Laus strax. Stórar yfirbyggðar svalir.   
 V. 21,5 m.  1085

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

Ástu-Sólliljugata í Helgafellslandi.
Parahúsalóðir í Helgafellslandi. 1247 fm. Hornlóð á flottum 
stað. Lóðin er tilbúin með púða. gatnagerðargjöld eru 
greidd. Gott verð V. 6,9 m 8633

Hlíðartún. Mosfellsbæ.
Vel staðsett 167,5 fm. parhús auk 31 fm. bílskúrs, samt. 
198,5 fm. Stór lóð. Bílskúr með gryfju. 4 svefnherbergi. 
Góð eign í fögru umhverfi.  V. 43,5 8641

Jörfagrund á Kjalarnesi.
Mjög góð 90 fm. íbúð á jarðhæð í fjórbýlishúsi. 2 góð 
svefnherberg, rúmgóð stofa og eldhús. Sólpallur með 
skjólveggjum í suður. Sér inngangur. laus strax.  
V. 19.9 m.  8697

Sumarhús rétt við Kiðjaberg í 
Grímsnesi. Glæsilegt 54 fm. sumarhús auk 20 
fm. svefnlofts. 0,5 hektara eignarland. Tré, runnar og góðar 
grasflatir.  3 svefnherbergi, heitur pottur, 70 fm. sólpallur. 
Laus strax. Húsgögn geta fylgt.Laus strax. Pétur sýnir s. 
897-0047 V. 17,9 m.  8698

Brúnaland.
Mjög vel staðsett  216 fm. raðhús á flottum stað í 
Fossvogi. Eign á tvæmur hæðum með fjölskylduvænni 
skipulagningu. 4 svefnherbergi, tvö baðherbergi, góður 
garður. Stórar svalir. Garður í suður.   V. 57 m.  8453

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

Fjallalind.
Vel staðsett 242 fm. einbýli á tveimur hæðum  við Fjallalind 
í Kópavogi. Eign sem þarfnast viðhalds og vigerða. 
Hagstætt verð.   8695

V.39,9m

Stórikriki 2c, Mosfellsbæ
Opið hús mánudaginn 25.ágúst kl. 18:30-19:00.
Mjög góð 4ra herbergja 155 fm falleg íbúð á 1.hæð 
með stæði í bílageymslu.  Opið eldhús, 3 svefnher-
bergi, flísalagt baðherbergi og þvottahús innaf íbúð.
Útgangur út á austur hellulagða lóð sem og vestur út

g g g g þ

af stofu.  Vandaðar eikar innréttingar sem og eikar 
parket á gólfi.  Lyftuhús.

Boðaþing 4, 203 Kópavogi - 
Opið hús mánudaginn 25.ágúst kl. 17:00-17:30.
Gullfalleg 4ra herb, 150 fm penthouse íbúð á 5.hæð
með stórum suður svölum og 2 stæðum í bílageymslu. 
Hjónaherbergi með fataherbergi innaf, 2 rúmgóð
barnaherb, góðir skápar.  Stórglæsilegt baðherb 
með baðkari sem og sturtu.  Allar innréttingar eru
vandaðar, granit í eldhúsi sem og baðherbergi.  Góð 
lofthæð með sérhannaðri lýsingu. Sjón er sögu ríkari.
V. 49,5m

Hálsaþing 1, 203 Kópavogi -
Opið hús mánudaginn 25.ágúst kl. 17:45-18:15.
Glæsilega hannað  253 fm, 8 herb parhús á 2.hæðum
með innbyggðum bílskúr.  Eignin er fullkláruð að utan 
en tilbúin undir tréverk að innan. Hiti í gólfi og tilbúið
undir gólfefni.  Lóð er fullfrágengin með hellulögðu
bílaplani.  5 svefnherbergi.  Skipti möguleg á ódýrari 
eign. V. 55,9m

Síðumúla 13, 2.h. 108 Reykjavík

90% lán  90% lán  

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Hver borðplata hjá rustica er hand-
unnin og hefur sinn eigin karakter. 
Við vinnsluna er leitast við að 

draga fram það besta í viðnum svo hann 
fái að njóta sín til hins ítrasta. Það er 
óhætt að fullyrða að engar tvær plötur 
séu nákvæmlega eins. Borðplöturnar 
eru fáanlegar í mismunandi lengdum 
og þykktum og sama á við um undir-
stöðurnar sem geta verið allt frá nettum 
borðfótum og yfir í glæsileg og burðug 
borðstell.

VAL UM LOKAFRÁGANG
Þar sem viðurinn er ómeðhöndlaður 
getur fólk ekki aðeins valið um sam-
setninguna á borðunum, heldur einnig 
hvort nota skuli olíu, lakk eða aðra yfir-
borðsmeðhöndlun á viðinn. Þannig er 
til dæmis hægt að lýsa, dekkja eða nota 
hefðbundna olíu við lokafráganginn, sem 
veitir töluverða möguleika í litavali.

STÓR OG SMÁ
Það eru ekki einungis stór borð í 
boði, því rustica býður einnig upp á 
smáborða línu sem er afar glæsileg og 
hentar bæði heimilum, veitingahúsum 
eða öðrum sem vilja fegra umhverfið hjá 
sér með því sem náttúran hefur upp á 
að bjóða. Að sjálfsögðu gildir máltækið 
um að sjón sé sögu ríkari og eru allir 
velkomnir að kíkja í verslunina sem er 
á Smiðjuvegi 9 (gul gata) í Kópavogi, nú 
eða kíkja á heimasíðuna www.rustica.is 
og sjá hvað er í boði.

GEGNHEIL OG 
GLÆSILEG BORÐ
RUSTICA KYNNIR  Gegnheil og glæsileg. Þannig eru borðin hjá versluninni 
rustica sem sérhæfir sig í borðum úr gegnheilum viði. Verslunin býður upp á 
fjölbreytt úrval af borðplötum, borðfótum og borðstellum sem hægt er að raða 
saman eftir smekk. Flest borðin eru úr gegnheilli og sumpart endurunninni, 
evrópskri eik, en einnig eru þau fáanleg í hnotu.

MIKLIR MÖGULEIKAR Þar sem viðurinn er ómeðhöndlaður er hægt að velja 
hvort nota skuli olíu, lakk eða aðra yfirborðsmeðhöndlun á viðinn.

REYNT AÐ DRAGA FRAM ÞAÐ BESTA Við vinnsluna er leitast við að draga 
fram það besta í viðnum svo hann fái að njóta sín til hins ítrasta.

Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

www.tk.is

10%%%%%%%%%%%% afslátturaaaafsfsfsfsfsfsfsssf

Situr þú í skítnum?
Hreinsandi hefur fullkomin tæki og efni til djúphreinsunar, sótthreinsunar  
og þurrkunar. Við vinnum á slæmum blettum og húsgögnin hreinlega ljóma

Hreinsandi sérhæfir sig í  Myglugró  Djúphreinsun  Lyktareyðingu  Sótthreinsun teppa, húsgagna, rúmdýna og annarra húsmuna.

FYRI
R

EFTIR

Hreinsandi notar efni frá

Eldshöfða 1    S: 577-5000    Hreinsandi.is  hreinsandi@hreinsandi.is

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

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

30%

Í ÖLLUM STÆRÐUM
SÓFAR 

DallasDallas

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

Basel

Verð áður 284.900 kr.

frá 199.430 kr.Verð áður 181.00 kr.

frá 127.330 kr.

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

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

Verðdæmi:
Torino

Hornsófar 2H2
Sófasett 3+1+1

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

Lyon

Verð áður 373.900 kr.

frá 261.730 kr.

ÝMSIR MÖGULEIKAR
Rustica býður upp á fjölbreytt úrval af borðplötum, borðfótum og borð-
stellum sem er hægt að raða saman eftir smekk. Þau fást bæði stór og smá.

HÆGT AÐ VELJA UM LENGD OG ÞYKKT
Borðplöturnar eru fáanlegar í mismunandi lengd-
um og þykktum og það sama á við um undir-
stöðurnar.

Save the Children á Íslandi



FÓLK|HEIMILI

„Ég geri þetta salat oft eða allavega einhverja útgáfu af því. Ef það eru 
ekki til safaríkar nektarínur þá er líka mjög gott að nota appelsínu-
sneiðar í staðinn. Það er alveg upplagt að nýta kjúklingaafganga í 
salatið og taka það með sem nesti í vinnuna. Þá þarf bara að geyma 
salatdressinguna sér og hella henni svo yfir salatið rétt áður en það 
er borðað,“ segir Kristín Gróa Þorvaldsdóttir, tölvunarfræðingur og 
matarbloggari, en hún heldur blogginu Lúxusgrísirnir á www.kristin-
groa.com.

„Ég hef haldið blogginu úti síðan árið 2012. Þá fluttum við hjónin til 
Bandaríkjanna og ég hugsaði með mér að ef ég stofnaði matarblogg 
þá gæti ég bæði eignast nýtt áhugamál og látið vini og fjölskyldu fylgj-
ast með okkur í leiðinni,“ segir Kristín.

„Ég ólst upp við virkilega góðan og fjölbreyttan mat hjá mömmu. 
Þegar ég varð eldri komst ég fljótt að því að það er fátt skemmtilegra 
en að gefa vinum mínum góðan mat og gott rauðvín svo ég reyni að 
gera það sem allra oftast.“

AFGANGASALAT Í 
NESTISBOXIÐ
Kristín Gróa Þorvaldsdóttir, tölvunarfræðingur og 
matarbloggari, úbýr oft einfalt salat úr afgöngum. 
Hún gefur hér uppskrift að kjúklingasalati.

Kristín Gróa Þorvaldsdóttir, tölvunarfræðingur hjá Marel, útbýr gjarnan salat úr því sem 
til er og grípur með sér í vinnuna.

Kjúklingasalat með 
nektarínum, gráðaosti 
og valhnetum
Blönduð salatlauf
¼ af nektarínu, skorinn í sneiðar
10 pekanhnetur
1 msk. mulinn gráðaostur
1 bolli eldaður kjúklingur
½ msk. ólífuolía
½ msk. tamari-sojasósa (má vera 
venjuleg)
1 tsk. appelsínumarmelaði

Setjið salatlaufin, nektarínusneiðarnar, 
pekanhneturnar, gráðaostinn og kjúk-
linginn á disk. Blandið ólífuolíu, soja-
sósu og appelsínumarmelaði vandlega 
saman og dreifið svo yfir salatið.

PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR.

Þúsundir fermetra af flísumÞúsundir fermetra af flísum með 20 -70% afslætti
Teppi og dúkarTeTeppi og dúkar 25-70% afsláttur

ÚTSALA

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET.

Opið: 
lokað á laugardögum í sumar..
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Lyngbrekka 5
200 Kópavogur
Glæsileg sérhæð í Kópavogi

Stærð: 128,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1969

Fasteignamat: 27.350.000

Verð: 39.900.000
RE/MAX kynnir. Einstaklega fallega og mikið endurnýjaða hæð með sérinngangi í þríbýli að
Lyngbrekku 5.

Hæðin er björt og mjög vel skipulögð. Fjögur svefnherbergi(eitt lítið). Hæðin var að mestu endurnýjuð
að innan 2006.Gólfefni, allar innréttingar, öll eldhústæki, öll blöndunartæki, baðherbergi, rafmagn að
hluta, vatnslagnir endurnýjaðar á baði. Sprautulakkaðar innréttingar, gegnheilt eikarparket.

Lind

Þórunn Gísladótt
Lögg. fasteignasali

Hannes
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

510 7900

699 5008

699-3702

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

8998811

Hlíðasmári 19    201 Kópavogur

GÓÐ FJÁRFESTING MEÐ LEIGUTEKJUM

Fasteignasalan TORG kynnir: Glæsilegt nýlega 
endurnýjað 375 fm skrifstofuhúsnæði á annari hæð 
við Hlíðasmára í Kópavogi.  Fasteignin er í leigu 
með góðar tekjur. 13 skrifstofur, tvö fundarherbergi, 
móttaka og salerni. 

Fasteignin er hin glæsilegasta í alla staði.  

Upplýsingar veita: 
Garðar Hólm, gsm 8998811 gardar@fasttorg.is 
og  Sigurður, gsm 8986106 sigurdur@fasttorg.is

Skrifstofuhúsnæði    |   Stærð: 375,3 m2    |    Fundarherbergi: 2 

Verð: Tilboð

12 ára reynsla í fasteignaviðskiptum

Einkasala eða almenn 
sala, þá vinn ég með öllum 
fasteignasölum á landinu til 
að þú seljir hratt og örugglega. 
Hringdu núna. 
Vantar eignir á söluskrá

S: 571-5800 Gsm: 697-3629 gudrun@garun.is www.garun.is

Guðrún
Antonsdóttir
lögg. fast.

Efri sérhæð með sér inngangi, 
sér þvottahúsi, geymslulofti og 
20,2fm bílskúr. Svefnherbergin 
eru tvö, bæði rúmgóð, mögulegt 
er að bæta við 3 herberginu. Eld-
húsið er með nýlegri innréttingu. 
Baðherbergið er rúmgott flísa-
lagt í hólf og gólf með baðkari. 
Eignin er laus til afhendingar.

Opið hús mánudaginn 25. ágúst kl. 17:00 - 17:30

Íbúðin sjálf er með rúmgóðu 
svefnherbergi, stofu þar sem 
gengið er út á svalir og eldhúsi, 
baðherbergi og holi. Þar að auki 
er herbergi með glugga í risi 
hússins með aðgengi að salerni 
og geymsla í kjallara. Eignin er 
mikið endurnýjuð að innan og er 
verið er að klára málningavinnu 
utanhúss. 

Fífurimi 5 - 112 RVK 
Verð 33.9M * 3herb. sérhæð m/ bílskúr * Stærð 117,6fm

Eskihlíð 16a - 105 RVK
Verð 27,9M * 2-3herb.* Stærð 81,3fm

Opið hús mánudaginn 25 ágúst kl.18:00 -18:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Norðurbakki 17B, íbúð 103

Opið hús mánudaginn 25. ágúst milli 17:00 til 17:30 
Sérlega falleg íbúð á fyrstu hæð í þessu eftirsótta húsi við Höfnina í Haf-
narfirði. Íbúðin er 118,3 fermetrar auk stæðis í lokaðri bílageymslu.  Björt og 
rúmgóð stofa og fallegt eldhús, svalir og verönd. Þetta er falleg eign sem vert 
er að skoða. Verð 34 millj.
Nánari uppl. Veitir Hlynur Halldórsson sölumaður í síma 698-2603

OPIÐ HÚS

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Brekkutangi 30
opið hús í dag á milli 17.00 og 18.00

Glæsilegt raðhús með sér 75fm 3herb. íbúð í kjallara. Góður sólpallur með 
heitum potti. Fjögur herbergi, tvö baðherbergi, tvær stofur og rúmgott 
eldhús. Mikið endurnýjað. Stærð 254,1fm 
V. 62,5m.   Uppl. Gylfi S. 822-0700
 

OPIÐ HÚS

sími: 511 1144

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA LANDCRUISER 120 GX. 
Árgerð 2006, ekinn aðeins 82 þkm, 
dísel, sjálfskiptur.Sérlega snyrtilegt 
eintak. Verð 4.890.000. Rnr.390806.

SJÁLFSKIPTUR - SWIFT
 SUZUKI SWIFT GLX sjálfskiptur. 
Árgerð 2006, ek.122þ.km. Álfelgur, 
loftkæling o.fl. Verð 1.390þ. Er á 
staðnum s:562-1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

VW CARAVELLE CONFORTLINE 
Árgerð 2013. Ekinn 23 Þ.KM Verð kr. 
8.450.000, verð með niðurfellingu kr. 
6.900.000.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Til afgreiðslu strax KTM 250 EXC 2T 
árg. 2015 6 gíra, rafstart, vökvakúpling 
ofl. Frábært létt Enduro tvígengishjól. 
Hvítt númer. Sýningarhjól á staðnum. 
Verð: 1.579.900,- stgr.

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800
www.ktm.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

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

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

LEXUS Gx470. Árgerð 2003, ekinn 
125 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.127487. Höfðabílar 
Fosshálsi 27 S: 577-4747

TOYOTA Land Cruiser 200 vx. 
Árgerð 2008, ekinn 190 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 10.880.000. Skoðar 
ýmis skipti Rnr.128113. Höfðabílar 
Fosshálsi 27 S: 577-4747

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Vantar allar gerðir bíla og 

annara tækja á skrá og staðinn
www.hofdabilar.is

LAND ROVER Range Rover Vouge 
V8 Diesel. Árg 1/2007, ek 95 Þ.KM, 
dísel 273hö, sjálfsk, Einn með öllum 
aukahlutum og lítur mjög vel út, 
Ásett verð 8.490.000. Rnr.118883. Er 
á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

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

lau
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

KAUPUM 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.

 250-499 þús.

Nissan Mikra 2004 ek. 163 þús 
Kr. 550.000. Allur ný yfirfarinn og 
skoðaður. Uppl. s. 696 5900 og 
magnusingi@gmail.com

 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.

 Vörubílar

Óska eftir 6 hjóla vörubíl með stól og 
sturtupalli, má vera með krana. Uppl. 
821-1125

 Vinnuvélar

Óska eftir fleyg, ripper og ýmsum 
stærðum af skóflum á 14 tonna 
beltagröfu S60 Hraðtengi Sími: 821-
1125

Til sölu góður 3 öxla vélavagn Skoða 
skipti á 2 öxla Sími: 821-1125

 Bílaþjónusta

ERU LJÓSIN Á BÍLNUM 
ORÐIN 

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

 Varahlutir

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

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

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

 Viðgerðir

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

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.

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

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

 Garðyrkja

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

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

Ódýr garðsláttur og almenn garðyrkja. 
Halldór garðyrkjuma. 6981215.

 Bókhald

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

 Málarar

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

 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

 Húsaviðhald

STRÚCTOR 
BYGGINGAÞJÓNUSTA EHF.

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

 Nudd

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

 Spádómar

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

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 14 alla daga.

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

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

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

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

 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.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

WWW.AKSTUROGKENNSLA.IS
Ökukennsla, ökuskóli og akstursmat. 
Kenni allan daginn. GSM: 8973660. 
Guðjón Ó. Magnússon.

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

Til leigu er 4ja herb. lúxusíbúð í 105 
rvk, í göngufæri frá miðbæ. nýjar 
innréttingar, laus 1. sept, S. 695-1111 
og 699-8888.

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU BOLHOLTI 4 
NÆSTA HÚS VIÐ 
LAUGAVEG 178
245 fm. Versl. eða 

skrifstofuhúsnæði laust. 

90-270 fm Lager eða f.þrifalega 

starfsemi laust. 

Stór innkeyrsluhurð, góð lofthæð.
Uppl. í s. 893 8166

Skrifstofuherbergi til leigu að 
Súðarvogi 7 á annari hæð. 16 fm 
herb. laust strax og ca. 45 fm herb. 
sem losnar 01. okt Aðgangur að 
sameiginlegu fundarherbergi og 
eldhúsi. Uppl. í s. 824 3040 & 862 
6679

 Geymsluhúsnæði

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.

Tökum að okkur fellihýsi, hjólhýsi, 
tjaldvagna og bíla í geymslu. Vaktað 
og er í 30 km fjarlægð frá Rvk. Uppl. í 
S. 778 7620.

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARF.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S. 899 9339 Sólbakki.

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

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.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar 
eftir að ráða einstaklinga í kvöld 
og helgarvinnu. Einungis duglegt, 
áreiðanlegt og samviskusamt fólk 
kemur til greina. Aðeins 18 ára og 
eldri. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum. Allar upplýsingar veitir Líney 
í síma 565-4990 milli klukkan 08-16 
alla virka daga.

LITALÍNAN EHF
Óskar eftir lærðum málurum í 
málningarvinnu. Uppl. í S. 898 9591 
& 896 5445.

MATREIÐSLUMAÐUR
óskast á meðalstórt veitingahús á 
höfuðborgarsvæðinu. Vinnutími 

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

Íslensku kunnátta skilyrði.
Umsóknir sendist á 

thjonusta@365.is merkt 
„veitingar”

GÆLUDÝR.IS
óskar eftir starfsfólki í fullt starf 

í verslun okkar á Smáratorgi, 
vinnutími 10-18,30. Við leitum 
að dýravinum, samviskusömum, 

vinnusömum, stundvísum, 
hressum einstaklingum sem vilja 
slást í hópinn. Á Smáratorgi er 

mikill plús að vera klár í fiskum.
Áhugasamir endilega sendið 
okkur línu á inga@gaeludyr.

is Gott er að fá ferilskrá, með 
öllum almennum upplýsingum 
auk upplýsinga um fyrri störf 

og reynslu og þekkingu ykkar á 
gæludýrum.

KAFFIHÚSIÐ TÍU DROPAR
óskar eftir að ráða vaktstjóra 
með reynslu af kaffihúsi/bar. 
Unnið er á 15 daga vöktum. 

100% starf. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir berist til 
fanney.10dropar@gmail.com

Óskum eftir að ráða til starfa vana 
trjáklippingarmenn. Umsóknir á www.
gardlist.is

Óskum eftir samviskusömum og 
duglegum einstaklingi á hljólbarða 
og smurþjónustu Bílkó. Nánari uppl. 
gefur Guðni í s. 618 0560.

Vantar vana pappalagningamenn eða 
byggingaverkamenn. Uppl. í s. 896 
4947 & 869 6442. Hamraborg ehf.
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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

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.

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. snöggur, 6. samtök, 8. erta, 9. hár, 
11. sjúkdómur, 12. nes, 14. óróleg, 16. 
eftir hádegi, 17. sjáðu, 18. stilla, 20. 
frá, 21. gón.

LÓÐRÉTT
1. óbundinn, 3. ung, 4. skilgreina, 5. 
fljótfærni, 7. vínandi, 10. rúm ábreiða, 
13. háð, 15. birta, 16. gröm, 19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. snar, 6. aa, 8. ýfa, 9. ull, 
11. ms, 12. skaga, 14. ókyrr, 16. eh, 
17. sko, 18. róa, 20. af, 21. gláp. 

LÓÐRÉTT: 1. laus, 3. ný, 4. afmarka, 
5. ras, 7. alkóhól, 10. lak, 13. gys, 15. 
rofa, 16. erg, 19. aá.

„Blúsinn segir sögu. Hver lína í blús hefur merkingu.“
John Lee Hooker

Segðu 
það, Ívar! 

Segðu 
það!

Hvíslaðu 
í  eyrað 
á mér!

Oooh já! 
Segðu það, 

bangsapabbi! 
Já!

Gott að heyra, 
elskan! 

Ekki fara! 
Ég ætla að 
púðra mig!

Hvað sagðiru 
við hana? Þú 

verður að 
kenna mér!

Orð, 
nei! 

Tölur, 
HÚGÓ!

Eh hafa þessar 
tölur eitthvað 
að gera með 
bankareikn-
inginn þinn?

Jábbs! Ég er 
loksins búinn 

að finna 
lykilinn ...

Ég fer í búðina. 
Má ég keyra?

Pabbi, 
hvað hefuru 

keyrt bíl 
hratt?

Uuu ég veit 
það ekki.

Hraði heillar mig ekki, 
sonur sæll. 

Hún er 
farin.

Sko, það var 
þarna einu sinni í 
eyðimörkinni ...

Bader Al−Hajiri (2.123), Kúveit, 
hafði hvítt gegn Manish Hamal 
(2.068), Nepal, á Ólympíuskák-
mótinu í Tromsö.
Hvítur á leik

11. Rxg6! hxg6 12. Bxg6 f5 13. Dh5 
Hf6 14. Dh7+ Kf8 15. Bh6. Svartur 
gafst upp enda mát eftir 15...Bxh6 
16. Dh8#.
www.skak.is Meistaramót Hugins 
hefst í kvöld.



MP banki hefur verið valinn fremstur í flokki í eignastýringar þjónustu á Íslandi af 
alþjóðlega fjármálatímaritinu World Finance. Hafðu samband við sérfræðinga okkar 
og kynntu þér kosti eignastýringar MP banka.

www.mp.is
Ármúli 13a / 540 3200

Framúrskarandi 
eignastýring
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Save the Children á ÍslandiSavSSave te the he ChiCh ldrren á Íá slas n

„Ég skoðaði brot sem ég hef fengið 
lánuð í gegnum tíðina frá þekktum 
danshöfundum og hafa veitt mér 
innblástur,“ segir Katrín Gunn-
arsdóttir um dansverkið Saving 
History sem hún ætlar að frum-
sýna í Kassanum í Þjóðleikhúsinu 
á föstudaginn klukkan 19.30. 

Hún rifjar upp hvernig hún byrj-
aði að semja dans. „Áður en ég fór 
í frístælkeppni í Tónabæ horfði 
ég á tónlistarmyndbönd á MTV og 
reyndi að læra þau spor sem mér 
fannst flott hjá Britney  Spears, 
Madonnu og fleirum og í dans-
skólanum kynnist ég danshöfund-
um í listdanssögu og lærði brot úr 
þeirra verkum. Íslendingar hafa 
ekki sama aðgengi og stórar þjóð-
ir að danssýningum og ég horfði 
bara á dans á vídeóum og netinu 
og reyndi að tileinka mér það fal-
legasta sem ég sá.“ 

Í listsköpun er algengt að fólk 
fái innblástur úr verkum annarra 
og Saving History er heiðarleg til-
raun til að stela hlutum og setja þá 
saman í eitt verk að sögn Katrín-
ar. „Það endurspeglar hvað hefur 
haft áhrif á mig á hverjum tíma.“ 
Þetta er ekki það eina sem Katr-
ín ætlar að sýna á danshátíðinni. 
Hún er líka meðal dansara í Preda-
tor, nýju verki eftir Sögu Sigurðar-

dóttur sem frumsýnt verður í 
Kassanum á miðvikudaginn. Svo 
er hún nýkomin frá Póllandi þar 
sem hún sýndi Grímuverðlauna-
danssýninguna Coming Up. Nán-
ari upplýsingar um hátíðina má 
finna á reykjavikdancefestival.is.

 gun@frettabladid.is

Reyndi að tileinka 
mér það fallegasta
Katrín Gunnarsdóttir dansari mun frumsýna nýtt sólóverk á hátíðinni Reykjavík 
Dance Festival sem fram fer dagana 27. til 30. ágúst. Það nefnist Saving History.

  Saving History er 
heiðarleg tilraun til að stela 
hlutum og setja þá saman í 
eitt verk. Það endurspeglar 
hvað hefur haft áhrif á mig 

á hverjum tíma.

DANSARINN  „Áður en ég fór í frístælkeppni í Tónabæ horfði ég á tónlistarmynd-
bönd á MTV,“ segir Katrín. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNING
25. ágúst 2014  MÁNUDAGUR



Eirberg ehf. Stórhöfða 25 Sími 569 3100  e ee eirirbebergrgg.i.iissss

Virkni – bak og kviðvöðvar eru í stöðugri virkni meðan þú situr

Hreyfing – hreyfanleg undirstaða hvetur til hreyfinga upp, niður og í allar áttir

Slökun – stillanlegur bakstuðningur veitir góðan stuðning án þess að takmarka hreyfingar

Hvatning – kúpt seta með svæðaskiptri bólstrun og góðri öndun hvetur til góðrar setstöðu

Sw
opper

3D
ee

M
uvm

an

Engin málamiðlun 
  bakið þitt á skilið það besta

Kynnum nýjan meðlim Swopper fjölskyldunnar
3Dee skrifstofustólinn sem fylgir hreyfingum líkamans

Verð: 169.750 kr.
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

LET’S BE COPS 5:45, 8, 10:35

THE EXPENDABLES 3 5:25, 8, 10:15(P)

LUCY 8, 10

AÐ TEMJA DREKAN SINN 2D 5:40

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

 

ÞEIR ERU MÆTTIR AFTUR!

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

KS - CHICAGO SUN

LET’S BE COPS LÚXUS
EXPENDABLES 
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..  5.40 - 8 - 10.20
KL.  5.40
KL. 5 - 8 - 10.40
KL. 8 - 10.40 
KL.  3.40 - 5.50 
KL. 3.40
KL. 8 - 10.10
KL. 8
KL. 10.10
KL. 3.30 - 5.45

LET’S BE COPS
EXPENDABLES 
NIKULÁS Í FRÍI
DAWN_PLANET OF THE APES 3D
VVONARSTRÆTI ENSKUR TEXTI
VONARSTRÆTI 

KL. 6 - 9
KL. 6 - 9
KL. 6 
KL. 9
KL. 6
KL. 9

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

BRJÁLAÐ STUÐ UM ALLA BORG
Menningarnótt fór fram með pompi og prakt í miðborginni á laugardaginn. Tugþúsundir landsmanna lögðu 
leið sína í bæinn eins og fyrri ár og var stemningin óviðjafnanleg eins og sést vel á meðfylgjandi myndum.

● Menningarnótt er afmælis-
hátíð Reykjavíkur

● Hátíðin var haldin nú í 
nítjánda sinn

● Talið er að yfir hundrað 
þúsund gesti sæki hátíðina 
árlega

● Um fjögur hundruð við-
burðir eru í boði víðs vegar um 
borgina

● Reykjavíkurmaraþonið var 
hlaupið í 31. sinn

● Aldrei hafa fleiri tekið þátt en 
15.654 voru skráðir til þátt-
töku

MENNINGARNÓTT
 2014

GULLBARKI
 Jón Jónsson 

tryllti lýðinn á 
Bylgjutónleikum 

í Hljómskála-
garðinum.

ÓVIÐJAFNANLEGT
 Flugeldasýningin var með 

glæsilegri brag en fyrr 
en það var dansverkið 

Töfrar eftir Sigríði Soffíu 
Níelsdóttur sem samein-

aði kirkjuklukkur landsins, 
strengjasveit og flugelda.

ERU EKKI ALLIR SEXÍ?
 Síðan skein sól, með Helga 

Björns í broddi fylkingar, 
rifjaði upp gamla takta á 

Bylgjutónleikum.

AULINN ÉG  Þessi vera vakti athygli í 
Reykjavíkurmaraþoninu.

STÓRLEIKARI SPÓKAR SIG
 Leikarinn og leikstjórinn 
Gísli Örn Garðarsson saug 
í sig menninguna eins og 
honum einum er lagið.

STANDLAMPI
 Hvað er á seyði 

hér?

KLUKKU-
STUNDARMAÐUR

 Hilmar Veigar 
Pétursson, fram-

kvæmdastjóri 
CCP, hljóp tíu kíló-

metra í Reykja-
víkurmaraþoninu 

á rétt rúmlega 
klukkustund.

FRÉTTABLAÐ
IÐ

/AN
D

RI M
ARIN

Ó

Fari það í heitasta djöfulsins helvíti,“ 
muldraði ég með sjálfum mér í bakher-

bergi kirkju einnar á höfuðborgarsvæð-
inu fyrir stuttu. Það hljómar virkilega 
barnalega en ég fæ eitthvert óútskýran-
legt kikk út úr því að bölva og ragna í 
kirkjum. Ég sýni kirkjugestum reynd-
ar alltaf þá virðingu að láta ekki til mín 
heyra og hef ég haldið þessum skrýtna sið 
fyrir sjálfan mig þar til nú.

PIRRINGUR minn í garð þjóðkirkjunn-
ar vex með hverju árinu sem líður. Og 
biskup Íslands hellti úr stórri olíutunnu 
á þann eld á dögunum. Því miður lúff-
aði útvarpsstjóri þegar hann var beittur 
gamal kunnri handrukkarataktík vegna 

morgunbænarinnar á Rás 1, sem til 
stóð að fjarlægja úr dagskránni.

STOFNUÐ var Facebook-
grúppan „Orð kvöldsins og 
Morgunbæn verði áfram á 
RÚV“ og var fólki miskunnar-
laust bætt inn í grúppuna án 
þess að það væri spurt leyfis. 
Þeir sem gerðu athugasemd 
við fyrirkomulagið fengu þau 

tilmæli að lítið mál væri að skrá sig úr 
grúppunni.

ÞETTA er lúaleg aðferð við að safna liði 
en hún rímar fullkomlega við aðferðir 
kirkjunnar við hausasöfnun. Okkur er 
„addað“ í kirkjuna gegn vilja okkar áður 
en við svo mikið sem lærum að skríða. Svo 
fær kirkjan peninga fyrir hverja einustu 
hræðu þar til fólk skráir sig sjálft úr henni 
á fullorðinsaldri. Ef það þá nennir því.

HVER yrðu viðbrögð þeirra sem finnst 
þetta eðlilegt ef ég bætti þeim við grúpp-
una „Félag áhugafólks um hundaerótík“ 
að þeim forspurðum? Myndi biskup halda 
ró sinni ef ég addaði honum? Smella á 
„leave group“ í rólegheitunum og fara að 
hugsa um eitthvað annað? Nei, ég hugsa 
að Agnes yrði mjög pirruð. Réttilega, 
enda væri þetta argasti dónaskapur.

EN ómálga börn geta ekki smellt á „leave 
group“ og á því þrífst þjóðkirkjan. Það 
er fullkomlega siðlaust og þar til þessu 
verður breytt mun ég í mótmælaskyni 
halda áfram að tvinna saman blótsyrðum 
í kirkjum landsins.

Blótmæli
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visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

Stjarnan  16  10  6  0  30-18  36
FH  15  10  5  0  27-9  35
KR  15  9  2  4  23-15  29
Víkingur R.  15  8  2  5  20-17  26
Fylkir  17  6  3  8  26-29  21
Valur  17  6  3  8  24-28  21
ÍBV  17  5  5  7  24-26  20
Breiðablik  17  3  10  4  26-27  19
Keflavík  16  4  6  6  22-24  18
Fjölnir  16  3  6  7  25-28  15
Fram  16  4  3  9  18-30  15
Þór  17  2  3  12  21-35  9

Leikir í kvöld: 18.00: Víkingur R.-FH (Stöð 2 
Sport) , Fjölnir-Keflavík. 19.00: Fram-KR

KÖRFUBOLTI Sem kunnugt er vann íslenska 
körfuboltalandsliðið frækinn sigur á Bret-
landi í Kopar kassanum í London á miðviku-
daginn. Það blés ekki byrlega fyrir íslenska 
liðinu framan af, en snemma í þriðja leikhluta 
voru Bretar 13 stigum yfir (44-31). En með 
mikilli baráttu og vel útfærðum leik komu 
Íslendingar sér inn í leikinn, jöfnuðu metin og 
unnu að lokum tveggja stiga sigur, 69-71, sem 
fór langt með að tryggja liðinu sæti í loka-
keppni Evrópumótsins á næsta ári. 

Hörður Axel Vilhjálmsson var næststiga-
hæstur með 17 stig, sem er persónulegt stiga-
met í landsleik hjá honum. Hörður setti einnig 
persónulegt met í leiknum gegn Bosníu ytra 
þar sem hann skoraði 14 stig og hitti úr sex af 
átta skotum sem hann tók. 

Leikkerfin henta mér betur
Hörður virðist finna sig vel undir stjórn 
Kanadamannsins Craigs Pedersen sem tók 
við landsliðinu fyrr á árinu, en fjórir af sex 
stigahæstu leikjum Harðar með landsliðinu 
voru á þessu ári. 

„Mitt hlutverk hefur breyst. Við erum að 
spila öðruvísi leikkerfi hjá Craig en hjá Peter 
(Ökvist, fyrrverandi landsliðsþjálfara) og þau 
henta mér betur. Þau eru líkari því sem ég hef 
verið að spila úti, þannig að það var auðveld-
ara fyrir mig að aðlagast þeim en í fyrra og 
í raun frá því ég byrjaði í landsliðinu. Ég hef 
ekki fundið mig í þeim leikstíl sem landsliðið 
hefur verið að spila í gegnum tíðina,“ sagði 
Hörður í samtali við Fréttablaðið í gær. Hann 
bætti við að hann fengi boltann í betri stöðum 
en áður: „Ég fæ boltann ekki lengur í stöðum 
sem ég er ekki góður í. Ég er þannig leikmað-
ur að ég er mjög góður í sumu og ekki jafn 
góður í öðru. Ef ég er ekki nýttur rétt á ég 
það til að líta illa út.“

Svöruðum gagnrýnisröddum
Skömmu áður en Ísland hóf leik í undan-
keppninni var það gefið út að Jón Arnór Stef-
ánsson yrði ekki með íslenska liðinu vegna 
tryggingamála. Hörður segir að þrátt fyrir 
áfallið hafi fjarvera Jóns Arnórs þjappað 
hópnum saman: 

„Ég held, eftir á að hyggja, að það hafi gert 
okkur gott,“ sagði Hörður og bætti við: „Það 
fékk okkur til hugsa um að nú væri kominn 
tími til að sýna almennilega hvað við gætum. 
Við höfum oft verið gagnrýndir síðustu ár 
fyrir að treysta of mikið á Jón Arnór; að hann 
taki alltof mikla ábyrgð og aðrir stígi ekki 
nægilega mikið upp eins og þeir ættu að gera. 
En ég held að við höfum svarað ansi mörgum 
gagnrýnisröddum í þessum tveimur leikjum 
sem hann var ekki með.“ 

Jón Arnór sneri svo aftur fyrir útileikinn 
gegn Bretlandi þar sem hann skoraði 23 stig 

eins og áður sagði. Hörður sagði innkomu 
hans hafa skipt sköpum: „Hann er auðvi-
tað ómissandi, það er engin lygi. Og hann er 
okkar langbesti leikmaður. Hann skoraði mik-
ilvægar körfur og það var ómetanlegt að hafa 
hann í þessum leik.“

Hörður er nýgenginn í raðir þýska liðsins 
Mitteldeutscher frá Valladolid sem hann lék 
með á síðustu leiktíð. Lítið gekk hjá spænska 
liðinu í fyrra en það vann aðeins þrjá leiki af 
34 og endaði í neðsta sæti. Hörður segir tíma-
bilið í fyrra hafa verið martröð líkast: „Þetta 
voru svakaleg vonbrigði. Það gekk ekki neitt 
upp hjá neinum í kringum liðið. Við fengum 
aðeins viku til að undirbúa okkur fyrir fyrsta 
leik sem var gegn Real Madrid. Og um morg-
uninn á leikdegi hvarf sá sem átti að vera 
aðalmaðurinn í liðinu. Það var afskaplega 
táknrænt fyrir tímabilið hjá okkur.“
Hörður segist ánægður með að vera kominn 
aftur til Þýskalands, en hann þekkir vel til 
hjá Mitteldeutscher – sem er staðsett í borg-
inni Weißenfels sem er skammt frá Leipzig – 
enda lék hann með liðinu á árunum 2011-2013. 

„Mér og konunni líður ofboðslega vel þarna 
og það skipti miklu máli þegar við vorum að 
ákveða hvert við ættum að fara,“ sagði Hörð-
ur og bætti við: „Tímabilið á Spáni var rosa-
lega erfitt, bæði andlega og líkamlega, og 
það er gott að vera kominn aftur í kunnug-
legt umhverfi þar sem ég get notið þess að 
spila körfubolta á ný.“ 

Hörður hjálpaði Mittheldeutsch er að kom-
ast upp í úrvalsdeildina tímabilið 2011-12 og 
tímabilið á eftir var hann í lykilhlutverki 
þegar liðið hélt sæti sínu í úrvalsdeildinni. 
Hörður skoraði þá 9,6 stig og gaf þrjár stoð-
sendingar á rúmum 23 mínútum að meðaltali 
í leik. „Ég kem bara inn í sama hlutverk og ég 
var í áður, sem aðalleikstjórn andi liðsins. Ég 
býst við að spila svipað margar mínútur og 
áður, ef ekki fleiri.“ 

Eigum skilið að fá fulla höll
Ísland leikur sinn síðasta leik í undankeppn-
inni gegn Bosníu á miðvikudaginn, en leikur-
inn hefst klukkan 19.30. Hörður segir Ísland 
eiga mikla möguleika gegn þessu sterka liði, 
en Bosnía vann fyrri leik liðanna Í Tuzla með 
tíu stiga mun, 72-62. 

„Ég býst við hörkuleik og við erum hvergi 
bangnir. Við sáum það í leiknum ytra að við 
eigum í fullu tré við þetta lið og það þarf ekk-
ert kraftaverk til að vinna það.“ 

Hörður sagðist enn fremur vonast eftir 
fullri Laugardalshöll á miðvikudagskvöldið: 
„Ég held að það hafi aldrei verið uppselt eða 
full höll síðan ég byrjaði í landsliðinu og það 
væri rosalega gaman að upplifa það. Og mér 
finnst við eiga það skilið, allavega meira en 
áður,“ sagði Hörður að lokum.  ingvithor@365.is

Get litið illa út ef ég er 
ekki nýttur rétt
Leikstjórnandinn Hörður Axel Vilhjálmsson á stóran þátt í frábærum árangri íslenska landsliðsins sem 
hefur nánast tryggt sér sæti á EM. Hann er farinn aft ur til Þýskalands eft ir martraðartímabil á Spáni.

ÁTTUNDA SÆTI  Hrafnhildur Lúthers-
dóttir stóð sig best allra af Íslending-
unum í Berlín.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SUND Hrafnhildur Lúthersdóttir, 
Sundfélagi Hafnarfjarðar, stóð 
í ströngu um helgina á Evrópu-
mótinu í 50 metra laug í Berlín. 
Hrafnhildur synti í undan-
rásum í 50 metra bringusundi á 
laugardagsmorgun, þar sem hún 
kom í mark á 31,21 sekúndu og 
bætti fyrra Íslandsmet sitt um 16 
hundraðshluta úr sekúndu. 

Í undanúrslitunum síðar um 
daginn synti Hrafnhildur á 31,31 
sekúndu sem dugði til að kom-
ast í úrslitasundið á sunnudeg-
inum. Þar gekk ekki jafn vel, en 
Hrafnhildur kom í mark á 31,53 

sekúndum og hafnaði í áttunda og 
neðsta sæti. Litháíska undrabarn-
ið Ruta Meilutyte varð hlutskörp-
ust í úrslitasundinu en hún synti á 
29,89 sekúndum sem er 0,41 sek-
úndu frá heimsmetinu sem hún 
setti í Barcelona í fyrra. Jennie 
Johansson frá Svíþjóð varð önnur.

Hrafnhildur keppti einnig í 100 
og 200 metra bringusundi á EM í 
Berlín. Hún komst í undanúrslit í 
báðum greinum, en hún bætti eigið 
Íslandsmet í 100 metra bringu-
sundinu þegar hún kom í mark á 
1:08,19 mínútu í undanúrslitunum. 
 - iþs

Hrafnhildur komst í úrslitasundið á Evrópumótinu í Berlín

ALDREI 
FLEIRI STIG
 Hörður Axel 
Vilhjálmsson 
valdi rétta 
leikinn til þess 
að blómstra. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Mörkin: 1-0 Jonathan Glenn (81.), 2-0 Jonathan 
Glenn, víti (88.). Sandor Matus varði víti Arnars 
Braga Bergssonar á 39. mínútu.

ÍBV (4-3-3): *Abel Dhaira 7 - Jökull Elísabetarson 
5,Andri Ólafsson 5, Brynjar Gauti Guðjónsson 
5, Matt Garner 6 - GunnarÞorsteinsson 6, Arnar 
Bragi Bergsson 4 (64., Atli Fannar Jónsson 5), 
IanDavid Jeffs 6 (90., Hafsteinn Gísli Valdimars-
son -) - Dean Edwart Martin 5 (89., Isak Nylén -), 
Jonathan Glenn 6, Jón Ingason 5.

ÞÓR AK. (4-3-3): Sandor Matus 7 - Orri Sigur-
jónsson 5, Orri Freyr Hjaltalín 4, Hlynur Atli 
Magnússon 5 (33., Atli Jens Albertsson 5), Ingi 
Freyr Hilmarsson 5 - Shawn Nicklaw 6, Ármann 
Pétur Ævarsson 6, Jónas Björgvin Sigurbergsson 6 
- Jóhann Helgi Hannesson 5, Chuckwudi Chijindu 
5, Jóhann Þórhallsson 5 (64., Sigurður Marinó 
Kristjánsson 5).

Skot (á mark): 9-13 (6-10) Horn: 5-6

Varin skot: Abel 9, Sandor 4.

2-0
Hásteinsvöllur 
Áhorf: 486

 Ryan 
Stewart (7)

Mörkin: 1-0 Ásgeir Eyþórsson (37.), 2-0 Oddur 
Ingi Guðmundsson, víti (72.).

FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þ. Halldórsson 6 - Stefán 
Ragnar Guðlaugsson 5, Agnar Bragi Magnússon 5 
(62. Kristján Hauksson ), Ásgeir Eyþórsson 7 (40.
Kristján Valdimarsson ), Tómas J. Þorsteinsson 
5 - Finnur Ólafsson 6, Oddur Ingi Guðmundsson 
6, Ásgeir Örn Arnþórsson 5 - Gunnar Örn Jónsson 
5 (51. Andrés Már Jóhannesson ), Ragnar Bragi 
Sveinsson 5, Albert Brynjar Ingason 6.

VALUR (4-3-3): Anton Ari Einarsson 5 - Billy 
Brentsson 5, Magnús M. Lúðvíksson 5, Þórður S. 
Hreiðarsson 5, Bjarni Ólafur Eiríksson 6 - Tonny 
Mawejje 5, Haukur Páll Sigurðsson 5 (50. Kristinn 
Freyr Sigurðsson 5), Sigurður Egill Lárusson 6 (83. 
Haukur Ásberg Hilmarsson -) - Patrick Pedersen 5, 
Halldór Hermann Jónsson 4, Kolbeinn Kárason 4 
(73. Kristinn Ingi Halldórsson -).

Skot (á mark): 8-8 (3-3) Horn: 4-5

Varin skot: Bjarni Þórður 2 - Anton Ari 1.

2-0
Fylkisvöllur 
Áhorf: 753

 Valdimar 
Pálsson (6)

Mörkin: 1-0 Ólafur Karl Finsen, víti (44.), 1-1 
Guðjón Pétur Lýðsson (49.), 1-2 Damir Muminovic 
(52.), 2-2 Veigar Páll Gunnarsson (82.), Martin 
Rauschenberg, Stjörnunni fékk rautt á 87. mín.

STJARNAN (4-3-3): Ingvar Jónsson 6 - Jóhann 
Laxdal - (11. Niclas Vemmelund 6), Martin 
Rauschenberg 5, Daníel Laxdal 7, Hörður Árnason 
6 - *Þorri Geir Rúnarsson 8, Atli Jóhannsson 6 
(46. Heiðar Ægisson 4), Pablo Punyed 6 - Arnar 
Már Björgvinsson 7, Ólafur Karl Finsen 5 (45.
Veigar Páll Gunnarsson 6), Rolf Toft 5..

BREIÐABLIK (5-4-1): Gunnleifur Gunnleifsson 6 
- Höskuldur Gunnlaugsson 6, Elfar Freyr Helgason 
8, Damir Muminovic 6, Finnur Orri Margeirsson 
6, Arnór Sveinn Aðalsteinsson 7 - Ellert Hreinsson 
3, Guðjón Pétur Lýðsson 6, Andri Rafn Yeoman 6, 
Elfar Árni Aðalsteinsson 5 (31. Olgeir Sigurgeirs-
son 6) - Árni Vilhjálmsson 6..

Skot (á mark): 10-4 (5-3) Horn: 9-2

Varin skot: Ingvar 0 - Gunnleifur 2

2-2
Samsung-völlur 
Áhorf: Óuppg.

 Garðar Örn 
Hinriksson (9)

HLYNUR 
BÆRINGSSON.

FORMÚLA 1 Ástralinn Daniel Ricciardo 
á Red Bull kom fyrstur í mark í belgíska 
kappakstrinum í gær. Nico Rosberg á 
Mercedes kom annar í mark og Veltteri 
Bottas á Williams þriðji. Ricciardo náði for-
ystunni eftir að Rosberg tók þjónustuhlé 
eftir að hafa keyrt aftan á liðsfélaga sinn, 
Lewis Hamilton, og lét hana ekki af hendi. 
Þetta var annar sigur Ástralans í röð og sá 
þriðji á tímabilinu. 

Hann situr í þriðja sæti í keppni öku-
manna með 156 stig, á eftir Rosberg og 
Hamilton. Mercedes hefur hins vegar örugga 
forystu í keppni bílasmiða, en 157 stig skilja 
Mercedes og Red Bull að. Næsti kappakstur 
fer fram á á Ítalíu um þarnæstu helgi.

Annar sigurinn í röð

KÖRFUBOLTI Hlynur Bæringsson, 
fyrirliði íslenska körfubolta-
landsliðsins, er vongóður um 
að geta spilað á móti Bosníu á 
miðvikudagskvöldið en hann 
snéri sig illa á ökkla í sigrinum 
á Bretum í London.

„Staðan er betri og ég hef 
verið í meðferð frá því að ég 

kom heim. En ég er ekki brotinn sem 
var mikill léttir. Það er enn sársauki 
í fætinum en fer minnkandi. Ég 
stefni á að reyna að spila, minnka 
bólguna jafnt og þétt fram að leik 
og reyna svo á þetta,“ sagði Hlynur 
við Fréttablaðið í gær.

„Við vonum innilega að hann geti 
aðstoðað okkur á miðvikudaginn. 

Þeir koma ekki mikið harðari þann-
ig að við erum nokkuð bjartsýnir. 
Eigum við ekki að segja að það séu 
helmingslíkur,“ sagði Arnar Guð-
jónsson, aðstoðarþjálfari og bætti 
við: „Meiðslin eru talsvert betri en 
við reiknuðum með því við vorum 
alveg vissi um að hann yrði ekkert 
með okkur.“    -óój

Hlynur ætlar sér að að ná Bosníuleiknum
„Þeir koma ekki mikið harðari þannig að við erum bjartsýnir,“ segir Arnar Guðjóns.
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Kia Sorento EX Luxury 2,2
Árg. 2012, ekinn 71 þús. km, dísil,
198 hö., sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn,
eyðsla 6,7 l/100 km.*
Verð: 5.990.000 kr.

Kia cee’d LX 1,4
Árg. 2010, ekinn 106 þús. km, 
bensín, 90 hö., beinskiptur 5 gíra,
eyðsla 5,8 l/100 km.*
Verð: 1.680.000 kr.

Kia Sportage EX 2,0
Árg. 2012, ekinn 81 þús. km, bensín, 
164 hö., sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn,
eyðsla 8,2 l/100 km.*
Verð: 4.290.000 kr.

Kia Rio EX 1,4
Árg. 2013, ekinn 12 þús. km, 
dísil, 90 hö., beinskiptur 6 gíra, 
eyðsla 4,1 l/100 km.*
Verð: 2.790.000 kr.

6 ár
eftir af
ábyrgð

5 ár
eftir af
ábyrgð

3 ár
eftir af
ábyrgð

5 ár
eftir af
ábyrgð

Veldu notaðan Kia 
með lengri ábyrgð

Kia cee’d H/B LX
Árg. 2012, ekinn 72 þús. km, 
dísil, 116 hö., sjálfskiptur,
eyðsla 5,4 l/100 km.*
Verð: 2.490.000 kr.

Greiðsla á mánuði 

27.500 kr.**
M.v. 50% innborgun og 60 mán. óverðtryggt 
lán á 9,4% vöxtum. 
Árleg hlutfallstala kostnaðar  13,14%.

5 ár
eftir af
ábyrgð

Kia Sportage EX 2,0
Árg. 2013, ekinn 35 þús. km, 
dísil, 136 hö., sjálfskiptur, fjór- 
hjóladrifinn, dráttarbeisli, þver- 
borgar, filmur, gluggavindhlífar, 
húddhlíf, eyðsla 6,9 l/100 km.*
Verð: 5.570.000 kr.

Greiðsla á mánuði 

48.500 kr.**
** M.v. 54% innborgun og 72 mán. óverðtryggt 
lán á 9,4% vöxtum. 
Árleg hlutfallstala kostnaðar  11,19%.

6 ár
eftir af
ábyrgð

Opið virka daga kl. 10-18
og laugardaga kl. 12-16

4x4
Grænn

bíll

4x4

*Uppgefnar eyðslutölur framleiðanda m.v. blandaðan akstur.

FÓTBOLTI Þrír leikir fara fram í 
Pepsi-deild karla í kvöld. FH sækir 
Víking heim, Fram tekur á móti 
KR í Laugardalnum og Fjölnir og 
Keflavík mætast á Fjölnisvelli. 
Það verður mikið undir í síðast-
nefnda leiknum, enda bæði lið í 
bullandi fallbaráttu. Keflvíking-
ar sitja í 7. sæti deildarinnar með 
18 stig, en Fjölnismenn í 10. sæti 
með 15 stig, jafn mörg og Fram 
sem situr í 11. og næstsíðasta sæti. 

Bæði lið byrjuðu tímabilið af 
krafti. Fjölnismenn byrjuðu á því 
að vinna öruggan sigur á Víkingi 
í nýliðaslag og í annarri umferð 
gerðu þeir góða ferð norður yfir 
heiðar og unnu 1-2 útisigur á Þór. 
Þessum tveimur sigrum fylgdu 
fjögur jafntefli í röð, gegn Val, 
Breiðabliki, KR og Keflavík. 

Keflvíkingar unnu fyrstu þrjá 
leiki sína, gegn Þór og Breiðabliki 
á heimavelli og Val á útivelli. Liðið 
beið sinn fyrsta ósigur í 4. umferð 
gegn KR, en í næstu umferð gerðu 
Keflvíkingar góða ferð í Hafnar-
fjörðinn og náðu í jafntefli gegn 
FH og fylgdu því svo eftir með 
því að gera jafntefli gegn Fjölni á 
heimavelli. 

Eftir sex umferðir sátu Keflvík-
ingar í 3. sæti með 11 stig, aðeins 
þremur stigum á eftir toppliði FH. 
Fjölnismenn voru tveimur sætum 
neðar með tíu stig, jafn mörg og 
Íslandsmeistarar KR. Síðan þá 
hefur mikið vatn runnið til sjávar.

Fjölnismenn hafa aðeins feng-
ið fimm stig í síðustu tíu leikj-
um. Eini sigurinn á þessu tíma-
bili kom gegn Þór á Fjölnisvelli, 
27. júlí, en þá voru liðnir 80 dagar 
frá síðasta sigri liðsins í deildinni. 

Fjölnir hefur aðeins fengið 0,5 stig 
í síðustu tíu leikjum, samanborið 
við 1,7 í fyrstu sex leikjunum. Þá 
hefur Grafarvogsliðið fengið á 
sig 2,2 mörk að meðaltali í leik í 
síðustu tíu umferðum, en Þórður 
Ingason, markvörður liðsins, fékk 
aðeins á sig sex mörk í fyrstu sex 
deildarleikjunum.

Uppskeran er álíka rýr hjá Kefl-
víkingum, en þeir hafa aðeins náð 
í sjö stig í síðustu tíu leikjum. Eini 
sigurinn á þessu tímabili kom gegn 
Fylki á útivelli í 9. umferð, en það 
er jafnframt eini sigur Keflvík-
inga í síðustu 13 deildarleikjum. 

Eftir jafnteflið í fyrri leik Fjöln-
is og Keflavík versnaði gengi lið-
anna til mikilla. Það er spurn-
ing hvort svipuð breyting verði á 
gengi liðanna eftir leik kvöldsins, 
en ljóst er að bæði lið þurfa sár-
lega á öllum þremur stigunum sem 
eru í boði í kvöld að halda.  - iþs

Rýr uppskera eft ir 
fyrri leik liðanna
Fjölnir og Kefl avík mætast í miklum fallslag í kvöld.

EFNILEGUR  elías már ómarsson fór 
mikinn í upphafi móts.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Níu leikir fóru fram í 
annarri umferð ensku úrvals-
deildarinnar um helgina. Hæst bar 
leikur Everton og Arsenal á Goodi-
son Park á laugardaginn, en þessi 
lið áttu í harðri baráttu um sæti í 
Meistaradeildinni á síðustu leiktíð. 

Everton var mun sterkari aðil-
inn í fyrri hálfleik og leiddi 2-0 að 
honum loknum. Seamus  Coleman 
skoraði fyrsta markið á 19. mín-
útu með skalla eftir frábæra 
sendingu Gareths Barry. Steven 
Naismith tvöfaldaði svo foryst-
una á lokamínútu fyrri hálfleiks 
eftir stungusendingu frá Romelu 
Lukaku. 

Framan af seinni hálfleik benti 
lítið sem ekkert til annars en að 
Everton-menn myndu fá stigin 
þrjú, en sjö mínútum fyrir leiks-
lok gaf Walesverjinn Aaron Ram-
sey Arsenal-mönnum von þegar 
hann stýrði fyrirgjöf varamanns-
ins Santi Cazorla í netið. Á 90. mín-
útu skoraði svo Oliver Giroud, sem 
kom inn á sem varamaður í hálf-
leik, jöfnunarmark Arsenal þegar 
hann skallaði fyrirgjöf Nachos 
Monreal í netið. 

Chelsea vann nýliða Leicester 
City á heimavelli á laugardaginn 
með tveimur mörkum gegn engu, 
en staðan var markalaus fram 
á 62. mínútu þegar Diego Costa 
braut ísinn. Eden Hazard kláraði 
svo leikinn með marki á 77. mín-
útu. 

Chelsea hefur unnið báða leiki 
sína í deildinni til þessa, líkt og 
Swansea sem vann 1-0 sigur á 
Burnley á heimavelli. Kantmað-
urinn Nathan Dyer skoraði eina 
mark leiksins á 23. mínútu eftir 
sendingu frá Gylfa Þór Sigurðs-
syni sem hefur skorað eitt mark 

og átt tvær stoðsendingar í tveim-
ur fyrstu deildarleikjum Swansea 
á tímabilinu. Önnur úrslit á laugar-
daginn voru þau að Aston Villa og 
Newcastle gerðu markalaust jafn-
tefli, West Ham vann góðan 1-3 
útisigur á stjóralausu liði Crystal 
Palace og Southampton og WBA 
skildu jöfn 0-0. 

Manchester United bíður enn 
eftir fyrsta sigrinum undir stjórn 
Louis van Gaal, en liðið gerði 1-1 
jafntefli við Sunderland á Leik-
vangi ljóssins á sunnudaginn. 
Juan Mata kom United yfir á 17. 
mínútu, en Jack Rodwell jafnaði 
metin á 30. mínútu með skalla 
eftir hornspyrnu Sebastian Lars-
son. Helgin var þó ekki alslæm 
fyrir stuðningsmenn Manchester 
United. Fréttir bárust af því að 
félagið ætti í viðræðum við Angel 

di Maria, leikmann Real Madrid, 
en flest bendir til þess að hann sé 
á leið á Old Trafford.

Tveir aðrir leikir fóru fram á 
sunnudaginn. Tottenham vann 
stórsigur á QPR á heimavelli með 
fjórum mörkum gegn engu. Nacer 
Chadli skoraði tvö mörk og Eric 
Dier og Emmanuel Adebayor sitt 
markið hvor. Dier hefur skorað í 
báðum leikjum Tottenham á tíma-
bilinu, en þessi tvítugi varnar-
maður kom til liðsins frá Sporting 
í Portúgal í sumar. Þá gerðu Hull 
City og Stoke City 1-1 jafntefli á 
KC Stadium. Nicika Jelavic kom 
Hull yfir á 42. mínútu, en Ryan 
Shawcross jafnaði metin sjö mín-
útum fyrir leikslok. James Ches-
ter, varnarmaður Hull, fékk að líta 
rauða spjaldið á 14. mínútu leiks-
ins.  - iþs

Varamaðurinn kom til bjargar 
Gylfi  Þór Sigurðsson lagði upp mark og Manchester United er enn án sigurs.

HETJAN  Nacho Monreal og oliver giroud fagna jöfnunarmarki þess síðarnefnda. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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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

11.30 The Jewel of the Nile  
13.15 How To Make An American 
Quilt  
15.10 Rumor Has It  
16.45 The Jewel of the Nile  
18.30 How To Make An American 
Quilt  
20.25 Rumor Has It  
22.00 Season Of The Witch  
23.35 Gangster Squad  
01.25 Immortals  
03.15 Season Of The Witch

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Græðlingur 21.00 ABC 
Barnahjálp 21.30 Stormurinn.

07.00 Hull - Stoke  
12.10 Crystal Palace - West Ham  
13.50 Southampton - WBA
15.30 Tottenham - QPR  
17.10 Sunderland - Man. Utd.  
18.50 Man. City - Liverpool  BEINT
21.00 Messan
22.05 Football League Show 2014/15
22.35 Man. City - Liverpool  
00.15 Messan 

07.00 RN Löwen - Magdeburg
12.50 Pepsímörkin 2014  
14.05 Barcelona - Elche  
15.45 Demantamótin  
17.45 Víkingur - FH  BEINT 
20.00 Spænsku mörkin 14/15  
20.30 NBA - Shaqtin‘ a Fool  
20.55 RN Löwen - Magdeburg  
22.15 Pepsímörkin 2014
23.30 Real Madrid - Cordoba
01.10 Víkingur - FH  

08.00 PGA Tour 2014 14.00 Golfing World 2014 
14.50 PGA Tour 2014 17.55 Golfing World 2014 
18.45 PGA Tour 2014 

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 (22:26) 
 Bandarísk gamanþáttaröð um skrautleg-
an vinahóp. Jeff og Audrey fá fréttir þess 
efnis að fjölskylda þeirra muni brátt tvö-
faldast.
19.55 Kirstie (7:12)  
20.20 Men at Work (7:10)  Þræl-
skemmtilegir gamanþættir sem fjalla 
um hóp vina sem allir vinna saman á 
tímariti í New York-borg. Þeir lenda í 
ýmsum ævintýrum sem aðallega snúast 
um að ná sambandi við hitt kynið. 
20.45 Málið (12:13)  Hárbeittir frétta-
skýringarþættir frá Sölva Tryggvasyni 
þar sem hann brýtur viðfangsefnin til 
mergjar. 
21.15 Rookie Blue (13:13)   
22.00 Betrayal 
22.45 Monroe
23.30 Law & Order. SVU 
00.15 Agents of S.H.I.E.L.D.
01.00 Rookie Blue 
01.45 Betrayal
02.30 Pepsi MAX tónlist

17.35 Strákarnir  
18.00 Frasier
18.25 Friends  
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men  (20:23) 
19.55 Sjálfstætt fólk  
20.25 Grillað með Jóa Fel  (4:6) 
21.00 Broadchurch  (8:8)  
21.50 Sisters  (14:22) 
22.40 The Newsroom  (7:9) 
23.35 Boardwalk Empire  
00.25 Rita  
01.10 Lærkevej  
01.55 Sjálfstætt fólk
02.25 Grillað með Jóa Fel
03.00 Broadchurch  
03.55 Sisters  
04.45 The Newsroom
05.40 Boardwalk Empire  

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.22 Ljóti andarung-
inn  07.44 Gulla og grænjaxlarnir 07.56 Rasmus 
Klumpur  08.00 Ævintýri Tinna  08.25 Latibær  08.47 
Hvellur keppnisbíll 09.00 Könnuðurinn Dóra 09.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  09.45 Doddi litli  09.55 
Sumardalsmyllan  10.00 Áfram Diego, áfram!  10.24 
Svampur Sveinsson 10.45 Elías 10.55 UKI  11.00 
Ofurhundurinn Krypto  11.22 Ljóti andarunginn  11.44 
Gulla og grænjaxlarnir  11.56 Rasmus Klumpur  12.00 
Ævintýri Tinna  12.25 Latibær  12.47 Hvellur keppnis-
bíll 13.00 Könnuðurinn Dóra 13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  13.45 Doddi litli  13.55 Sumardalsmyllan 
 14.00 Áfram Diego, áfram!  14.24 Svampur Sveinsson 
 14.45 Elías  14.55 UKI  15.00 Ofurhundurinn Krypto 
 15.22 Ljóti andarunginn  15.44 Gulla og grænjaxlarnir 
15.56 Rasmus Klumpur  16.00 Ævintýri Tinna  16.25 
Latibær  16.47 Hvellur keppnisbíll  17.00 Könnuðurinn 
Dóra  17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  17.45 Doddi 
litli 17.55 Sumardalsmyllan  18.00 Áfram Diego, 
áfram! 18.24 Svampur Sveinsson  18.45 Elías 18.55 
UKI 19.00 Kalli á þakinu  20.15 Sögur fyrir svefninn
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Í KVÖLD
Bylgjan kl. 06.50
Í bítið
Í bítið er alla virka daga á Bylgjunni. 
Heimir Karlsson, Hulda Bjarna og 
Gunnlaugur Helgason vakna eld-
snemma og koma þér af stað alla 
morgna. Fylgstu með fréttum og 
taktu púlsinn 
á þjóðmálun-
um, færðinni, 
veðrinu og 
íþróttun-
um strax 
í bítið.

Stöð 2 kl. 20.00
Kjarnakonur
Vandaðir íslenskir þættir 
í umsjá Kolbrúnar Björns-
dóttur. Hér ræðir Kolla við 
konur sem stýra ís-
lenskum fyrirtækjum 
og kynnist þeim í 
gegnum líf og störf. Víkingur–  FH 

STÖÐ 2 SPORT KL. 17.45 Bein útsend-
ing frá leik Víkings og FH í Pepsi-deild 
karla.

Bráðskarpar skepnur
SJÓNVARPIÐ KL. 20.00 Inside the 
 Animal Mind. Geta dýrin hugsað og 
dregið ályktanir? Bráðskarpar skepnur 
eru vandaðir heimildarþættir frá BBC.

Grillað með Jóa Fel
STÖÐ 2 GULL KL. 20.25 Glænýir, 
girnilegir og sumarlegir grillþættir þar 
sem Jói Fel sýnir okkur réttu handtökin 
og kynnir fyrir áhorfendum girnilegar 
uppskrift ir, nýstárlegar aðferðir við elda-
mennskuna og kemur okkur í sumar-
skap eins og honum einum er lagið.

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 Make Me A Millionaire Inventor  
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  
19.35 The Goldbergs  (15:23) 
20.00 Kjarnakonur  
20.15 Suits  (4:16) Fjórða þáttaröðin um 
hinn eitursnalla Mike Ross, sem áður 
fyrr hafði lifibrauð sitt af því að taka 
margvísleg próf fyrir fólk gegn greiðslu. 
21.00 The Leftovers  (9:10) 
21.45 Crisis  (12:13) 
22.30 Looking  (8:8) 
23.00 Anger Management
23.25 White Collar
00.10 Orange is the New Black  
01.05 Burn Notice
01.50 Underworld. Awakening  
03.15 Still Waiting
04.40 Suits
05.25 Fréttir og Ísland í dag

16.35 Skólaklíkur
17.20 Babar og vinir hans
17.42 Spurt og sprellað
17.47 Grettir
18.00 Skúli skelfir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Svipmyndir frá Noregi
18.30 Lesbíur
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Attenborough: Furðudýr í 
náttúrunni (David Attenborough´s Nat-
ural Curiosities)  Töfrar náttúrunnar séðir 
með einstökum augum Davids Atten-
borough. Vandaðir nýir þættir frá BBC.
20.00 Bráðskarpar skepnur (1:3) (In-
side the Animal Mind) 
20.55 Berlínarsaga (6:6) (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. Leikstjóri 
er Friedmann Fromm og meðal leikenda 
eru Florian Lukas, Hannah Herzsprung, 
Uwe Kockisch, Karin Sass og Ruth Rein-
ecke. Þýskur myndaflokkur.
21.45 Íslenskar stuttmyndir (Epik 
Feil)  Verðlaunamynd frá Stuttmyndadög-
um 2009. Myndin er eftir Ragnar Agn-
arsson og segir frá manni sem þarf að 
ráða fram úr erfiðu vandamáli. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools Holland 
(9:10) (Later with Jools Holland)  Vinsæll 
breskur tónlistarþáttur í umsjón Jools 
Holland.  
23.25 Brúin (8:10) (Broen II)
00.25 Fréttir
00.35 Dagskrárlok

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 Friends With Benefits  (1:13)
20.10 Silicon Valley  (1:8) 
20.35 The Glades  (10:10) 
21.15 The Vampire Diaries  (7:23) 
22.00 Hello Ladies  (1:8) 
22.30 Drop Dead Diva  (1:13) 
23.10 Nikita  
23.50 Terminator. The Sarah Connor 
Chronicles
00.35 The Amazing Race  
01.15 Friends With Benefits  
01.40 Silicon Valley  
02.00 The Glades  
02.45 The Vampire Diaries
03.25 Hello Ladies  
03.50 Tónlistarmyndbönd
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Komdu!

FRUMKVÖÐULL Í 30 ÁR

Byrjum 8. september

Dansnámskeið
Beyoncé · Bollywood · Afró
Magadans · Contemporary 

· Jane Fonda danssviti
· Balkan · Zumba 

· Tangó · Hristingur
    Barna- og

unglinganámskeið
Dans og skapandi hreyfing

Tónlistarleikhús · Popping · Breik
Krakkayoga

DDDDDansn
Beyoncé · 
Magadans

· Jane
· 

· Ta

Barna
unglingan

Dans og s
Tónlistarleikhús

kramhusid.is
551 5103&551 7860

SKRÁNING
STENDUR
YFIR

Yoga Nidra · Yoga · Herrayoga
· Leikfimi · Pilates 

í Kramhúsið

BORGARLEIKHÚS-
BLAÐIÐ KEMUR

 Á MIÐVIKUdAGINN!

„Vefurinn er fyrir ungt fólk, og 
þegar ég tala um ungt fólk þá er ég 
að tala um fólk á aldrinum tuttugu 
til fjörutíu ára. Ég er sjálfur þrítugur 
og neita að trúa því að ég verði ekki 
ungur lengur eftir tíu ár,“ segir fjöl-
miðlamaðurinn Atli Fannar Bjarka-
son. Hann opnar í dag fréttavefinn 
nutiminn.is og lofar metnaðarfullum 
vef, fullum af fjölbreyttum fréttum.

„Þetta verða alls konar fréttir af 
því sem er að gerast núna, bæði harð-
ar og mjúkar. Þessar helstu fréttir í 
bland við fréttir sem enginn er með. 
Framsetningin er fersk og Nútíminn 
er fallegur í öllum tækjum,“ segir 
Atli Fannar og hvetur fólk einnig til 
að finna Nútímann á Facebook.

Atli Fannar á að baki tíu ára 
reynslu í fjölmiðlabransanum og 
hefur bæði gegnt starfi ritstjóra 
Mónitors og fréttastjóra dægurmála 
á Fréttablaðinu. Aðspurður hvort það 
sé ekki áhættusamt að stofna frétta-
vef í dag segir Atli Fannar að það sé 
vissulega raunin.

„Það er auðvitað algjörlega sturl-
að. Ég var að leita mér að einhverju 
skemmtilegu að gera og ákvað að 
setja allan peninginn minn í þetta 
fyrirtæki með góða hugmynd að 
vopni. Ég treysti á að markaður-
inn sé til í þetta og það lítur út fyrir 
það.“

Fjölmiðlamaðurinn hefur 
umkringt sig góðu fólki við gerð 
vefjarins. 

„Í liði með mér eru frábærir pistla-
höfundar. Logi Pedro úr Retro Stef-
son ætlar að skrifa um tísku, Alma 
í Charlies skrifar frá Los Angeles, 
Björg Magnúsdóttir, Þorsteinn Guð-
mundsson, Bibbi í Skálmöld og Bragi 
Valdimar deila öll snilld sinni. Svo 
detta fleiri pistlahöfundar inn jafnt 
og þétt. Og eflaust einhverjir út. Sá 
liður verður sprelllifandi.“

 - lkg

Fréttir sem enginn annar er með
Atli Fannar opnar vefi nn Nútímann í dag með bæði hörðum og mjúkum fréttum.

NÚTÍMALEGUR
 Atli Fannar 
ætlar hvorki að 
skrifa um for-
tíðina né fram-
tíðina. Eingöngu 
nútímann.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI 

MARINÓ

Stefán Karl Stefánsson fer með titilhlutverk sýningarinnar sem 
Loki Laufeyjarson.

Eggert Þorleifsson leikur Óðin.

Saga Garðarsdóttir fer með hlutverk jötunsins Skaða.

Ólafía Hrönn Jónsdóttir leikur Frigg.

Jóhannes Haukur Jóhannesson leikur Þór.

Nanna Kristín Magnúsdóttir leikur Freyju.

HVERJIR LEIKA HVAÐ?

„Þetta eru þekktar sögur í nor-
rænni goðafræði sem Hugleik-
ur tengir saman í bland við sinn 
ískalda húmor,“ segir Selma 
Björnsdóttir en hún kemur til með 
að leikstýra nýjum rokksöngleik í 
Þjóðleikhúsinu á næsta ári í sam-
starfi við Hugleik Dagsson og Sig-
urjón Kjartansson.

„Söngleikurinn ber nafnið Loki 
læðist en enn sem komið er erum 
við að fínpússa, bæta og breyta. 
Þeir sem hafa gluggað í goðafræð-
ina ættu að kannast við margar 
senurnar þarna en þær verða með 
örlítið breyttu sniði.“

Sigurjón Kjartansson sér um 
tónlist rokksöngleiksins en Selma 
segir að á sviðinu verði rokkhljóm-
sveit allt verkið.

„Inn í sögurnar mun tónlist Sig-
urjóns tvinnast og þarna munu 
vera bæði glæný lög og líka stærstu 
smellir Ham og jafnvel Ólympíu,“ 
segir leikstjórinn. „Við erum nú 
þegar komin með tvo Skálmaldar-
meðlimi í sveitina, Jón Geir og 
Baldur Ragnars, en síðan eigum 
við eftir að fullmanna bandið,“ segir 
Selma en hún er á höttunum eftir 
söngvara og bassaleikara til þess 
að fullkomna hljómsveitina.

Selma segir söngleikinn 
hafa verið í bígerð í dágóð-
an tíma en þau Hugleikur 
hafa verið að vinna að 
honum síðan í vor þegar sú 
ákvörðun var tekin að setja 
söngleikinn upp í Þjóðleik-
húsinu.

„Þetta verður 
stærsta og veiga-
mesta sýningin á 
leikárinu, öllu til 
tjaldað. Eins og 

gefur að skilja býður þessi heimur 
upp á mjög marga möguleika,“ segir 
hún og ýjar að því að sýningargestir 
megi eiga von á því að hitta Fenris-
úlfinn og Miðgarðsorminn. „Síðan 
förum við til Heljar, Niflheima, 
Ásgarðs og allt í bland við gott 
þungarokk og magnaðar bardaga-
senur.“ baldvin@frettabladid.is

Ískaldur húmor í  
norrænni goðafræði
Selma Björnsdóttir leikstýrir nýjum rokksöngleik í Þjóðleikhúsinu í samstarfi  við Hug-
leik Dagsson og Sigurjón Kjartansson. Lofar Selma veigamestu sýningu leikársins.

 Eins og gefur að 
skilja býður þessi heimur 
upp á mjög marga mögu-

leika.
Selma Björnsdóttir

METNAÐARFULL  Selma segir söngleikinn hafa verið í bígerð í dágóðan tíma.

„Þetta er tilraun til að koma 
ljóðum í þessa „one click away“-
menningu sem er ráðandi í dag,“ 
segir ljóðskáldið Birkir Blær Ing-
ólfsson en hann gefur út ljóðabók 
sína Vísur í dag á fréttavef Vísis.

„Þetta virkar þannig að þú 
getur halað niður forrit sem 
skiptir út athugasemdakerfinu á 
Vísi fyrir ljóð úr bókinni,“ segir 
Birkir. „Fyrst kemur forsíðan og 
síðan á næstu frétt sem þú lest 
kemur fyrsta ljóðið og svo koll af 

kolli þar til bókin klárast og þá 
eyðir forritið sér sjálft og kom-
mentakerfið kemur til baka.“

Ljóðabók af þessu tagi er lík-
lega hin fyrsta sinnar tegundar í 
heiminum en Birkir er búinn að 
ganga með þessa hugmynd í koll-
inum í einhvern tíma.

„Það eru fullt af ljóðum að 
koma út á Íslandi en ég er ekki 
viss um að margir gefi sér tíma 
til þess að lesa þau,“ segir Birk-
ir. „Það er langt síðan dagblöð á 

Íslandi hættu að gefa út ljóð en 
öll gömlu skáldin birtu ljóðin sín 
með fréttunum í blöðunum þann-
ig að þetta er svona tilraun að 
gera það aftur nema á nútíma-
legri hátt.“

Áhugasamir geta nálgast bók-
ina á fréttavef Vísis en það þarf 
eingöngu að hala niður forritið 
og þá er hægt að lesa ljóðin undir 
menningar- og dægurmálatengd-
um fréttum.  
 baldvin@365.is

Skiptir út athugasemdum fyrir ljóð
Birkir Blær Ingólfsson gefur út ljóðabók í dag sem eingöngu er hægt að nálgast 
á fréttavef Vísis þar sem lesendur geta skipt athugasemdakerfi nu út fyrir ljóð.

VÍSUR Á VÍSI Birkir er hugmyndaríkur.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

MÁNUDAGSLAGIÐ

„Þriðji píanókonsert Rachmaninoffs 
í flutningi Horowitz, Moscow með 
TATU & Rammstein og Poker Face 
með Lady Gaga svínvirka til að 
tendra vinnugleðina, jú, og líka Fela 
Kuti, David Bowie eða Mozart.“ 
Auður Jónsdóttir, rithöfundur





FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Stærðin skiptir máli: Ber fyrir sig að 

typpið sé of lítið
2 Myndband af slagsmálunum á Café 

Milano komið á netið
3 Aukinn órói undir Dyngjujökli
4 Klara spáði rétt fyrir um gosið: „Ég er 

bara næm“
5 Gosóróinn í Gjálp hófst daginn eft ir 

þann stóra

Raftónlist í leirbaði
Árni Grétar Jóhannesson, eða 
Futuregrapher, raftónlistarmaður sást 
spóka sig í leirböðunum í Heilsu-
stofnun Hveragerðis um helgina. 
Hann gerði sér reyndar ekki ferð 
þangað til afslöppunar heldur til að 
skjóta myndband fyrir nýja lagið sitt 
Önnu Maggý. Lagið er á nýrri plötu 
sem heitir Skynvera og er í bígerð. 
„Myndbandið er lýsing á andlegri 
alsælu,“ segir Árni en því er leikstýrt 
af Marteini Thorssyni. Í myndband-
inu kemur Árni Grétar fram ásamt 
Margréti Þorgeirsdóttur.

Árni safnar nú pening á hóp-
söfnunarsíðunni 
Karolina Fund til 
að geta gefið út 
vínylútgáfu af 
plötunni. Hann 
er kominn með 
næstum því 90% 
af upphæðinni og 
eru 18 dagar eftir 
af söfnuninni. 
 - þij
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FLJÓTLEGT
OG ÞÆGILEGT

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...
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AFSLÁTTUR!
ÚTSALA 

H

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

•  ÞRÝSTIJÖFNUN NARSVAMPUR Í TOPPNPNUMUMUMM

•  GEFURR E EINININNSTSTSTSTSTSS AKAKAKA AAAAA AÐAÐÐAÐÐÐLÖLÖLÖLÖL GGUG N

FARYN
Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 282.083 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

183.360 kr.
= 35% AFSLÁTTUR!

Ljóð mala gull
Fríyrkjan er skáldskaparhópur 
ungmenna á Íslandi og sjálfstæð 
bókaútgáfa. Í síðustu viku hélt félagið 
ljóðakvöld á skemmtistaðnum Bravó 
þar sem hvert ungskáldið las ljóð á 
fætur öðru. Í húsinu var fullt út að 
dyrum og rífandi stemning. „Þetta 
gekk betur en ég hafði gert ráð fyrir,“ 
segir Sólveig Matthildur, skáld og 
barþjónn á Bravó.

Menn hugsa vanalega ekki um ljóð 
sem mikla peningauppsprettu. Þetta 
var nánast afsannað á ljóðakvöldinu 
þar sem drykkir voru seldir fyrir 
tæpar 300.000 krónur þetta kvöldið, 
og það á þriðjudegi. Voru því um 
það bil 600 bjórar 
seldir. „Skáld eru 
svo þunglynd og 
drykkfelld að 
það var stífla 
við barinn allan 
tímann,“ segir 
Sólveig.  - þij
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