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FIÐRILDASTÓLLSori Yanagi (1915–2011) er einn frægasti 
vöruhönnuður Japans. Hans frægasta verk er að öllum líkindum fiðrildastóllinn 

frá 1956.

B abyliss Curl Secret er leyndarmál-ið á bak við fullkomnar krullur. Það breytir því hvernig hárið er 
krullað, á fljótlegan og auðveldan hátt. 
BaByliss Curl Secret dregur hárið sjálf-
krafa inn í tækið, í keramikhólf. Í hólfinu 
er hárinu haldið mjúklega inni og það 
hitað úr öllum áttum á mjög skömmum 
tíma, en á vandaðan hátt þannig að útkoman er fallegar krullur.Guðlaug Helga Björnsdóttir segir Curl 

Secret-járnið frá BaByliss vera frábært. 
„Það sem heillaði mig mest og fékk mig 
helst til að langa að eignast það var einfaldleikinn. Þar sem ég er þriggja barna móðir hef ég ekki mikinn tíma til 

að græja mig fyrir ýmsa viðburði eða jafnvel fyrir venjulegan dag, þess vegna 
er þetta krullujárn algjör snilld,“ segir 
Guðlaug. „Ég er nokkrar mínútur að smella liðum í hárið og þegar ég vil vera 
sérstaklega fín þá breyti ég bara stilling-
unum á járninu og þá fæ ég fullkomnar 
krullur. Þetta er einstaklega þægilegt í 
notkun og ég mæli með þessu fyrir alla 
sem vilja fá hárið fallegt á einfaldan máta á skömmum tíma.“Curl Secret hefur tvær hitastillingar 

og þrjár stillingar sem stilla hversu lengi hárið er inni í tækinu (frá átta til 
tólf sekúndur) sem hefur áhrif á hversu 
þéttar krullurnar verða. Því lengur sem 
hárið er hitað því þéttari krullur Tækið
stillir í hvaða átt k

FULLKOMNAR KRULLURHALLDÓR JÓNSSON KYNNIR  BaByliss Curl Secret er ný leið til að gera full-

komnar krullur á nokkrum sekúndum. Hárið fer inn í tækið – krullur koma út.

LLSori Yanagi (1915–2011) er einn frægavöruhönnuður Japans. Hans frægastaverk er að öllum
verk er að öllumr að öllumlum líkindum fið líkindum fiðril
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V ið lögðum upp með að setja vörurn-
ar fram á fallegan og skemmtileg-
an máta. Við leggjum mikla áherslu á útstillingar og viljum að viðskiptavinum 

mæti alls kyns augnakonfekt. Að upplif-
unin sé eins og að koma inn í nammiversl-
un fyrir heimili,“ segir Hulda Rós Hákon-
ardóttir, einn eigenda verslunarinnar. 

Verslunin er hönnuð þannig að við-
skiptavinir ganga úr einu rými í annað. 
„Þau eru svolítið hólfuð niður en samt létt 
flæði á milli. Í stað þess að raða sjö sófum 
af sömu gerð í mismunandi litum saman 
er reynt að skapa mismunandi stemn-
ingu með öllu sem fylgir. Þannig getur fólk betur áttað sig á samsetningarmöguleik-
unum.“ 

Breytingarnar voru unnar í samstarfi 
við danska fyrirtækið Ambiente en þar 
starfa arkitektar og hönnuðir sem sér-
hæfa sig í að setja upp verslanir og sýning-
arrými. „Þeirra handbragð hefur skapað 

ýj ídd í í l
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Eins og nammiverslun fyrir heimiliHúsgagnahöllin að Bíldshöfða 20 fékk nýverið mikla andlitslyftingu. Nýir eigendur tóku við versluninni fyrir tveimur árum og var 
hún opnuð eftir gagngerar endurbætur 31. maí. Mikil áhersla er lögð á útstillingar og að viðskiptavinum mæti alls kyns augnakonfekt.

Kynningarblað 
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Óvissir um umfang tjóns
Forstjóri Samskipa segist enga hug-
mynd hafa um hversu mikið tjón 
varð þegar skipið Akrafell strandaði 
við austanvert landið um helgina. 
Hann segist þakklátur öllum þeim 
sem komu að björgunaraðgerðum. 10
Ráðþrota lögregla  Netsíða þar sem 
birtar eru myndir af barnungum 
íslenskum stúlkum í kynferðislegum 
tilgangi er enn opin. 2
Ósjálfbær landnýting  Landgræðslu-
stjóri segir að styrkjakerfið stuðli að 
gróður- og jarðvegseyðingu. 6
Hnífjafnt  Sjálfstæðissinnar í Skot-
landi bæta enn við sig fylgi. 8

SKOÐUN Guðmundur Andri 
Thorsson skrifar um síðasta 
lag fyrir fréttir. 15

TÍMAMÓT Velunnarar 
Smáraskóla fagna 20 ára 
afmæli hans. 16

SPORT Emil Hallfreðs-
son upplifir ævintýri með 
 Hellas Verona á Ítalíu. 24

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

Flux
flúormunnskol

Heilbrigðar tennur

Probiotic 16 Strain

Betri 
melting!

16 tegundir góðra gerla
Sérvalin steinefni
Má taka hvenær sem er dags
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FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN 
AÐGANG AÐ 
TÓNLISTINNI 
Í ÖLLUM 
HERBERGJUM

TÓNLIST „Sumum unglingum og 
fullorðnum finnst líka kannski 
skrítið að spila með krakka en ég 
ætla að passa að trufla engan og 
hlusta á alla bara eins og á hljóm-
sveitaræfingum,“ segir Þórar-
inn Þeyr Rúnarsson. Þórarinn er 
aðeins tíu ára og lemur húðir með 
hljómsveitinni Meistarar dauð-
ans. Þá er hann yngsti nemandinn 
í Tónlistarskóla FÍH í vetur en 
aldurstakmark er fimmtán ára.

Þórarinn Þeyr fékk fyrsta 
trommusettið fimm ára, þangað 
til sló hann á potta og hvað sem 
var.  gun / sjá síðu 30

Undrabarnið Þórarinn Þeyr:

Tíu ára í FÍH

ÓTRÚLEGUR  Þórarinn í trommugír.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEILBRIGÐISMÁL „Við fundum fyrir 
mikilli aukningu á símtölum vegna 
sjálfsvíga í sumar, miðað við það 
sem hefur verið á þessum árs-
tíma,“ segir Hjálmar Karlsson, 
verkefnastjóri Hjálparsímans 
1717. 

Hjálmar segir að flest símtöl 
komi yfir veturinn, í skammdeginu 
og í kringum jólin. Nú í sumar hafi 
aftur á móti orðið ákveðin vitund-
arvakning í kjölfar sjálfsvígs leik-
arans góðkunna Robins Williams. 
Umræðan sem hafi komið í kjölfar-
ið, um vanlíðan sem sést ekki utan 
frá, hafi náð til margra sem höfðu 
síðan samband við Hjálparsímann 
og sögðu í fyrsta skipti frá sjálfs-
vígshugleiðingum sínum.  

„Þetta er fólk sem hefur það gott 

utan frá séð, á góða fjölskyldu, vini 
og fjármálin eru í lagi, en því líður 
samt ákaflega illa. Eftir dauða 
Robins Williams fengum við fleiri 
símtöl frá fólki sem fannst loks-
ins í lagi að viðurkenna og greina 
frá vanlíðan sinni,“ segir Hjálmar 
og bætir við að þetta sýni hvernig 
umræða í samfélaginu um sjálfs-
víg geti komið því til leiðar að 
fleiri leiti sér hjálpar. 

Starfsmenn og sjálfboðaliðar 
Hjálparsímans veita stuðning og 
upplýsingar um úrræði sem eru 
í boði í þjóðfélaginu hverju sinni. 
Litið er á samtölin sem fyrsta 
skrefið til að viðurkenna vandann 
og ræða um hann. 

„Þetta fyrsta skref er svo mikil-
vægt. Það getur verið fyrsta skref-

ið í átt frá vandanum. Því fögnum 
við fleiri símtölum, það er betra en 
þöggun og ekki endilega vísbend-
ing um að fleiri séu með sjálfsvígs-
hugsanir, heldur að fleiri leiti sér 
hjálpar,“ segir Hjálmar.

  - ebg/sjá síðu 4

Tvöfalt fleiri í sjálfs-
vígshugleiðingum
Helmings fjölgun varð á símtölum í Hjálparsímann 1717 vegna sjálfsvíga í sumar. 
Verkefnastjóri segir vitundarvakningu hafa orðið við dauðsfall Robins Williams.

2013
(maí– sept. )

61

2014
(maí– sept. )

123

SÍMTÖL UM SJÁLFSVÍG

Bolungarvík 11°  SSA 5
Akureyri 14°  SSV 3
Egilsstaðir 16°  SV 4
Kirkjubæjarkl. 11°  SSV 4
Reykjavík 12°  S 6

VÍÐA VÆTA    Í dag verða suðaustan 
5-19 m/s og rigning en þurrt og léttir til 
A-lands. Hiti yfirleitt 10-17 stig, mildast 
NA-lands. 4

STJÓRNSÝSLA Akureyrarbær sættir 
sig ekki við hugmyndir innanríkis-
ráðuneytisins um að aðalskrifstofa 
sýslumanns verði flutt frá Akur-
eyri til Húsavíkur. Hefur bærinn 
sent frá sér formlega athugasemd 
vegna þess. Telur bærinn að meg-
inmarkmiðum verði best náð með 
því að staðsetja aðalskrifstofurnar 
á Akureyri. Þannig verði þjónusta 
við borgarana best tryggð. Friðrik 
Sigurðsson, forseti bæjarstjórnar í 

Norðurþingi, sættir sig illa við þess-
ar yfirlýsingar. Friðrik minnir á að 
Akureyrarbær hafi ekki haft uppi 
sömu varnaðarorð þegar ákvörðun 
var tekin um flutning Fiskistofu frá 
höfuðborgarsvæðinu. „Það orkar 
tvímælis að vilja fá stofnanir norð-
ur á Akureyri en berjast gegn því að 
stofnanir séu fluttar til Húsavíkur. 
Það sýnir að Akureyringar telja sig 
aðeins geta sótt þjónustu í aðra átt-
ina,“ segir Friðrik. - sa / sjá síðu  11

Norðlendingar deila um hvar aðalskrifstofa sýslumanns eigi að vera staðsett:

Húsvíkingar vilja sýslumann
Það orkar 

tvímælis 
að vilja fá 
stofnanir 
norður á 

Akur eyri en 
berjast gegn því að stofnan-
ir séu fluttar til Húsavíkur. 

Friðrik Sigurðsson,
forseti bæjarstjórnar í Norðurþingi

LÍFIÐ Það var margt góðra 
gesta á tónleikum GusGus 
í Hafnarborg um helgina. 22

NÁTTÚRAN  „Það hefur verið tölu-
vert af sveppum í ár. Skilyrðin til 

þess hafa verið 
góð, það hefur 
verið hlýtt og 
rakt þannig að 
þeir eru töluvert 
áberandi. Þessir 
sem eru mest 
áberandi sjást 
tilsýndar eins 
og hvítir turnar, 
en sá sveppur 

heitir ullblekill,“ segir Eiríkur 
Jensson líffræðingur og fram-
haldsskólakennari. 

„En þetta er frekar seint. 
Venjulega eru sveppirnir mest 
áberandi í ágúst og oft eitt-
hvað fram í september en það er 
óvenjumikið af þeim núna.“

 - ósk

Sveppirnir koma seint í ár:

Óvenjumikið 
af sveppum

SKILYRÐIN HAFA VERIÐ GÓÐ  Veðrið hefur verið hlýtt og rakt og þess vegna eru sveppir töluvert áberandi um þessar mundir, 
þó óvenjuseint sé. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

EIRÍKUR 
JENSSON
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ÞÝSKALAND Hundrað og sextíu hundar tóku þátt í hundahlaupi sem 
fram fór í Wernau í Suður-Þýskalandi í gær. Einn af þeim hundum 
sem hljóp var hundurinn Jósefína. Hann er af kubbakyni (e. pug) og 
hljóp með apabrúðu á bakinu. - jhh

Hátt á annað hundrað hundar hlupu í árlegu hundahlaupi:

Hljóp með apabrúðu á bakinu

SPENNTUR  Hundurinn Jósefína var einn þeirra sem tóku þátt í hlaupinu sem fram 
fór í Þýskalandi um helgina.  NORDICPHOTOS/AFP

Ása Helga, heldurðu að myndin 
verði þinn svanasöngur?
„Nei, en kannski verður þetta 
eins og svartur svanur í íslensku 
kvikmyndasenunni.“
Ása Helga Hjörleifsdóttir kvikmyndagerðar-
kona fékk vilyrði fyrir 80 milljóna króna styrk 
frá Kvikmyndasjóði til að framleiða kvikmynd 
byggða á Svaninum eftir Guðberg Bergsson. 
Svanurinn verður fyrsta mynd Ásu í fullri lengd.

LÖGREGLUMÁL Erlend spjallsíða þar 
sem íslenskir karlmenn skiptast á 
myndum af fáklæddum og nöktum 
íslenskum stúlkum er enn í full-
um gangi. Stúlkurnar eru flest-
ar undir átján ára aldri og alveg 
niður í tólf ára.

Fréttablaðið fjallaði um málið 
fyrir tæpu hálfu ári og sagði Frið-
rik Smári Björgvinsson, yfir-
lögregluþjónn hjá lögreglunni á 
höfuð borgarsvæðinu, erlendu síð-
una vera til rannsóknar hjá lög-
reglu og að reynt yrði að fá síðunni 
lokað. Ekkert hefur þó gerst í mál-
inu og nýjar ólöglegar kynferðis-
lega myndir af börnum eru settar 
daglega inn á síðuna, sem er lög-
brot samkvæmt almennum hegn-
ingarlögum. 

„Svona mál eru erfið fyrir lög-
regluna, sérstaklega þegar um 
erlendar síður er að ræða. Við getum 
ekki stjórnað internetinu,“ segir 
Friðrik Smári þegar hann er spurð-
ur um gang rannsóknarinnar. Hann 
segir rannsókn þó enn vera í gangi 
en enga niðurstöðu liggja fyrir. 

Aðspurður hvort ekki sé hægt 
að leita uppi þá sem dreifa mynd-
um út frá IP-tölum segir hann 
málið flóknara en svo. „IP-tölur 
liggja ekki alltaf fyrir þar sem 
fólk fer þráðlaust inn á netið og 
þá koma allt aðrar tölur fram. Það 
er bara engin leið að stöðva svona 
dreifingu sem er komin af stað og 
mjög erfitt að hafa upp á þeim sem 
standa fyrir dreifingunni.“ 

Á síðunni skiptast notendur á 
myndum af stúlkum sem þeir hafa 
í mörgum tilfellum fengið sendar 
frá þeim, til að mynda í gegnum 
snjallsímaforritið Snapchat. „Börn 
og unglingar verða að átta sig á því 
að um leið og eitthvað er farið á 
netið þá missum við stjórn á því,“ 
segir Friðrik. „Þetta er því allt 
spurning um forvarnir og fræðslu 
til unglinga.“ 

Ekkert sérstakt átaksverkefni er 
í gangi innan lögreglunnar um net-
öryggi unglinga. Þegar Friðrik er 
spurður hvort lögreglan þurfi ekki 
að taka þennan málaflokk fastari 
tökum segir hann vissulega þörf 

fyrir átak í þessum málum.
„Lögreglan ein og sér getur samt 

ekki stemmt stigu við þessu, það 
þarf fleiri til. Það þarf aðgerðir í 
þessum efnum og það kallar á sam-
starf margra aðila,“ segir Friðrik 
Smári og bætir við að þessi síða sé 
ekki eitt einangrað tilvik heldur 
hafi lögreglan fengið tilkynningar 
um nokkrar sambærilegar síður. 

 erlabjorg@frettabladid.is 

Lögreglan máttlaus 
gegn myndbirtingu
Netsíða þar sem birtar eru myndir af barnungum íslenskum stúlkum í kynferðis-
legum tilgangi er enn opin. Málið hefur legið á borði lögreglunnar í hálft ár. Yfir-
lögregluþjónn segir lögregluna ekki geta stjórnað internetinu og að forvarna sé þörf. 

ERLEND SPJALLSÍÐA  
Á síðunni er sérstakur 
spjallþráður þar sem 
settar eru inn myndir af 
fáklæddum íslenskum 
stúlkum. Svo virðist vera 
sem flestir notendurnir 
sem setja inn myndir séu 
drengir undir lögaldri. 
Aftur á móti getur hver 
sem er skoðað myndirnar. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

  Börn og 
unglingar 

verða að átta 
sig á því að 
um leið og 
eitthvað er 

farið á netið 
þá missum við stjórn á því. 

Hvort sem það er texti, 
mynd eða myndband.

Friðrik Smári Björgvinsson,
yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni 

á höfuðborgarsvæðinu

NEYTENDUR Neytendastofa bendir 
flugfarþegum á að kynna sér 
réttindi sín vegna tafa og aflýs-
inga á flugi af völdum eldgossins. 

Ef flugi seinkar eða er aflýst 
verði flugfélag að bjóða farþegum 
máltíðir, tvö símtöl og hótelgist-
ingu eða flutning endurgjalds-
laust. Ef flugi er aflýst eða því 
seinkar um fimm klukkustundir 
getur farþegi ákveðið að hætta 
við ferðina og á þá rétt á endur-
greiðslu farmiðans og flutningi til 
baka til fyrsta brottfararstaðar. 

Farþegar eiga hins vega ekki 
rétt á skaðabótum þar sem eld-
gos fellur undir óviðráðanlegar 
aðstæður.  - ebg

Ekki réttur á skaðabótum:

Réttindi flug-
farþega í gosi

ELDGOS Skjálfti upp á 5,4 mæld-
ist í Bárðarbungu í gærmorgun. 
Vísindamenn telja að askjan sígi 
um hálfan til einn metra á dag. 
Hraunstraumurinn hefur náð 
Jökulsá á Fjöllum en mikið þarf 
til að farvegur fljótsins breytist á 
afgerandi hátt.

Virknin í eldgosinu var í gær 
með svipuðum hætti og í fyrra-
dag. Lítil sem engin virkni er þó 
í sprungunni sem myndaðist á 
föstudaginn. Hraunstraumurinn 
fer fram um 100 metra á klukku-

stund og náði í gærmorgun að 
Jökulsá á Fjöllum.

„Hraunið og áin eru svona farin 
að kljást aðeins en þetta er ekk-
ert dramatískt. Það kemur gufa 
þar sem vatn sýður en áin rennur 
aðallega fram hjá hrauninu enn 
sem komið er og ég á ekki von 
á að það verði mjög dramatískir 
atburðir sem því fylgja,“ segir 
Magnús Tumi Guðmundsson jarð-
eðlisfræðingur.

Bárðarbunga hefur sigið um 15 
metra og sígur um hálfan til einn 

metra á dag að mati Magnúsar 
Tuma. Hann segir að öskjusig geti 
numið hundruðum metra og tekið 
langan tíma.

„Þá breytist Bárðarbunga 
mikið. Ísinn sígur þá niður og 
það verður þarna lokuð dæld. 
Og ef það gýs inni í henni getur 
vatn lokast þar inni og þá erum 
við kannski komin með ný Gríms-
vötn. Það gæti síðan í kjölfarið 
valdið verulega stórum jökul-
hlaupum.“

 - hh

Hraunstraumurinn úr gosinu fer fram um 100 metra á klukkustund og náði í gær að Jökulsá á Fjöllum:

Askjan sígur um allt að einn metra á dag

MIKIÐ HRAUNFLÓÐ  Virknin í gosinu 
var svipuð alla helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FJÖLMIÐLAR Hallgrímur Thor-
steinsson var ráðinn ritstjóri DV 
og dv.is á stjórnarfundi útgáfufé-
lags DV sem fór fram síðdegis í 
gær. Reyni Traustasyni hefur verið 
vikið frá störfum. Honum er mein-
að að koma á ritstjórnarskrifstofur 
blaðsins og hefur verið tjáð að fjár-
hagur og rekstur félagsins sé til 
skoðunar. Hallgrímur hefur störf 
í dag en starfsmannafundur hefur 
verið boðaður með starfsfólki og 
blaðamönnum klukkan 9. Nokkr-
ir blaðamenn hafa þegar sagt upp 
störfum í ljósi aðstæðna og Frétta-
blaðið hefur heimildir fyrir því að 
nokkrir til viðbótar séu að íhuga 
framhaldið. Hallgrímur segir að 
Þorsteinn Guðnason, sem kos-
inn var stjórnarformaður útgáfu-
félagsins á átakafundi á föstudag, 

hafi komið að máli við sig í síðustu 
viku og boðið sér starfið. Hann 
segist hafa fylgst með átökum um 
blaðið undanfarið og vonast til að 
þeim sé nú lokið. Hann vonast jafn-
framt til þess að sem flestir blaða-
menn DV haldi áfram og segir að 
blaðið verði eflt á næstunni. „Eftir 
þetta stutta og snarpa stríð þá held-
ur blaðið áfram,“ segir Hallgrímur. 
Hann ítrekar að ritstjórnarstefnan 
verði óbreytt.

Fráfarandi ritstjóri,  Reynir 
Traustason, segir í samtali við 
Fréttablaðið að sér hafi verið 
bolað út af öflum sem séu til alls 
líkleg. Reynt sé að hafa af honum 
mannorðið og gera rekstur og skrif 
blaðsins undanfarið tortryggileg. 
Hallgrímur segist gefa lítið fyrir 
tal um öfl í þessu sambandi. „Ég 

hef ekki séð skrímslið undir rúm-
inu,“ segir hann. 

Spurður hvort hann viti 
nákvæmlega hverjir séu í þeim 
hópi sem fer nú með meirihluta í 
DV segir Hallgrímur að hann hafi 
eingöngu verið í sambandi við Þor-
stein Guðnason og þekki ekki eign-
arhaldið til hlítar.  - aó

Ný stjórn útgáfufélags DV réð Hallgrím Thorsteinsson ritstjóra í gær: 

Ráðinn ritstjóri í stað Reynis

NÝR RITSTJÓRI  Hallgrímur segir að 
eftir stutt og snarpt stríð haldi blaðið 
áfram. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI.

FRAKKLAND Forsætisráðherra 
Frakklands, Manuel Valls, hefur 
lýst yfir áhyggjum af uppgangi 
þjóðernisflokksins Front National 
í landinu. 

Samkvæmt nýrri skoðanakönn-
un myndi formaður hægri-öfga-
manna hafa betur en sitjandi for-
seti, Franço is Hollande, kæmi til 
forsetakosninga nú. 

Þjóðernisflokkurinn hefur 
minnt kjósendur reglulega á rót-
tæka stefnu sína í innflytjenda-
málum og virðast fleiri hafa orðið 
móttækilegir fyrir boðskapnum 
vegna efnahagsvanda og atvinnu-
leysis í Frakklandi.

 - ebg 

Áhyggjuraddir í Frakklandi: 

Þjóðernissinnar 
í mikilli sókn

SPURNING DAGSINS
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HEILBRIGÐISMÁL Á hverju ári 
fremja 33-39 einstaklingar sjálfs-
víg hér á landi. Þar af eru um tveir 
á ári á aldrinum 15-20 ára. Til 
samanburðar hafa síðustu fimm 
ár 7-15 manns látið lífið í umferð-
arslysum. 

Beint framlag ríkisins til sjálfs-
vígsforvarna felst í stöðugildi 
geðhjúkrunarfræðings hjá land-
læknisembættinu. Á Samgöngu-
stofu er starfrækt deild sem sinn-
ir forvarnarstarfi. Að auki fær 
Samgöngustofa samkvæmt sam-
gönguáætlun 45 milljónir króna á 
þessu ári sem m.a. er nýtt til gerð-
ar og sýninga á fræðslumyndum 
og auglýsingum ásamt fræðslu til 
ungmenna. 

Salbjörg Bjarnadóttir, geðhjúkr-
unarfræðingur sem sinnir sjálfs-
vígsforvörnum hjá landlækni, 
segir mun fleiri falla fyrir eigin 
hendi en í slysum og megi þakka 
lægri dánartíðni í umferðarslysum 
góðum árangri umferðarforvarna. 

„Forvarnarstarf gegn sjálfs-
vígum er ekki endilega nægilega 
sýnilegt og auðvitað mætti það 
vera sýnilegra. En jú, mun meiri 
fjármunum er veitt í umferðarfor-
varnir,“ segir Salbjörg en bætir 
við að mikilvægt sé að muna að 
mjög alvarleg slys verði í umferð-
inni sem ekki eru banaslys. „En 
afleiðingarnar eru líka alvarlegar 
fyrir þann mikla fjölda sem reynir 
sjálfsvíg og er ekki inni í dánartöl-
um. Auk þess er full kirkja af fólki 
að baki hverju sjálfsvígi, það gerir 
2.500 aðstandendur á ári.“

Salbjörg segir forvarnarstarf 
meðal aðstandenda afar mikil-
vægt til að koma í veg fyrir að 
sjálfsvígshætta flytjist milli kyn-
slóða. „Ef óunnin sorg og erfiðar 

Á fjórða tug manna falla 
fyrir eigin hendi ár hvert 
Fleiri falla fyrir eigin hendi en í slysum. Beinn kostnaður ríkisins í forvörnum gegn sjálfsvígum felst í einu 
stöðugildi hjá landlæknisembættinu. Til samanburðar vinnur heil deild hjá Samgöngustofu forvarnarstarf.

  Full 
kirkja af fólki 

er að baki 
hverju sjálfs-

vígi, það gerir 
2.500 aðstand-

endur á ári.
Salbjörg Bjarnadóttir, geðhjúkrunar-
fræðingur hjá landlæknisembættinu 

HJÁLPARSÍMINN  Helmings fjölgun varð á símtölum vegna sjálfsvíga hjá Hjálpar-
símanum 1717 í sumar. Vitundarvakning og opin umræða um sjálfsvíg í sam-
félaginu virðist valda því að fleiri leita sér hjálpar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

tilfinningar sitja lengi eftir í fólki 
getur það þróast út í þunglyndi eða 
kvíða. Þannig geta aðstandendur 
upplifað sjálfsvígshugsanir í kjöl-
far andlátsins.“ 

Salbjörg bendir á að þrátt fyrir 
að bein aðkoma ríkisins að sjálfs-
vígsforvörnum takmarkist við 
stöðu hennar sé margt gott fólk 
að vinna að forvörnum í samfé-
laginu og ríkið hafi óbeina aðkomu 
að öðrum verkefnum. Nefnir hún 

til dæmis presta, geðræktarsam-
tök, samtökin Nýja dögun fyrir 
aðstandendur og geðdeild Land-
spítalans sem sinni þessum mála-
flokki. 

Nú á miðvikudaginn er alþjóð-
legi sjálfsvígsforvarnardagurinn 
og verður af því tilefni haldin mál-
stofa í Iðnó þar sem sjónum verður 
sérstaklega beint að aðstandend-
um og sorgarvinnu eftir sjálfsvíg.

 erlabjorg@frettabladid.is 

STJÓRNSÝSLA Handhafar íbúða-
lána í dánarbúum fá almennt ekki 
skuldaleiðréttingu á lánunum. 
Bergþór H. Þórðarson er sonur 
Sóleyjar Njarðvík Ingólfsdóttur 
sem sótti um leiðréttingu. Hún 
lést hins vegar fyrir skömmu, 
ekki svo löngu áður en niðurstaða 
mun berast um leiðréttinguna.

Fresturinn til að sækja um 
leiðréttingu stóð frá 18. maí til 1. 
september. Þann 11. ágúst sótti 
Sóley um leiðréttingu á láni á 60 
fermetra íbúð sinni að Iðufelli 4 í 

Reykjavík. Viku síðar féll hún frá. 
Bergþór sagði á Stöð 2 í gærkvöldi 
að þau mæðgin hefðu fengið rang-
ar upplýsingar um rétt sinn og er 
ósáttur við að lögin setji til dæmis 
engin nánari tímamörk vegna 
dánarbúa. Hvort mögulegur rétt-
ur til leiðréttingar félli niður við 
andlát, þegar nokkrar vikur væru 
í að leiðrétting yrði staðfest. 

Bergþór segir ekki mikið hvíla 
á íbúð móður sinnar og hún hafi 
farið hina svonefndu 110 pró-
senta leið og þess vegna óvíst 

hvort nokkuð hefði fengist meira 
leiðrétt. „Þetta eru ekki há lán en 
réttlætiskenndin segir manni að 
þetta sé ekki rétt. Lánið fer ekk-
ert þótt hún sé farin,“ segir Berg-
þór.

Hann telur fólk illa upplýst 
um þessa hlið aðgerðarinnar og 
hana óréttláta. Þjónustufulltrúi 
þeirra mæðginanna í bankanum 
hafi til dæmis fullyrt að dánar -
búið myndi falla undir leiðrétt-
inguna.

  - lb

Erfingi segir það réttlætismál að íbúðalán í dánarbúum séu leiðrétt á sama hátt og önnur íbúðalán:

Íbúðalán í dánarbúum eru ekki leiðrétt

ÓSÁTTUR  Bergþór Þórðarson segir að 
réttlætiskenndin segi sér að dánarbú 
eigi að fá leiðréttingu. MYND/SIGURJÓN

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

*Upplýsingar úr skýrslu Alþjóðaheilbrigðis-
stofnunarinnar þar sem fram kemur að 
fyrir hvern einstakling sem sviptir sig lífi  séu 
um tuttugu einstaklingar sem geri tilraun 
til slíks.

Látnir Alvarlega
slasaðir

Látnir Tilraun til 
sjálfs vígs

Umferðarslys Sjálfsvíg / tilraun

9

49*

UMFERÐ ARSLYS OG 
SJÁLFSVÍG ÁRIÐ 2012

980*

136

1,4 milljónir gesta sóttu 
almennar sýningar leik-

inna kvikmynda í fullri lengd á 
landinu árið 2012, eða þremur af 
hundraði færri en árið áður. 
Það jafngildir því að hver landsmaður 
hafi 4,5 sinnum sótt kvikmyndasýn-
ingar á árinu.   Heimild: Hagstofa Íslands

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

RIGNING MEÐ KÖFLUM  Lítið lát á vætu um suðvestan- og vestanvert landið næstu 
daga en yfirleitt úrkomuminna á morgun en fer svo að rigna af krafti seint annað 
kvöld eða aðra nótt. Skúrir víða á miðvikudag en úrkomulaust að mestu eystra.
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ELDSVOÐI „Ég veit að það er 
mikið sót og vatnstjón er eitt-
hvert,“ segir Stella Stefánsdóttir, 
framkvæmdastjóri sýningarinn-
ar Whales of Iceland, en eldur 
kom upp í sýningarrýminu við 
Fiskislóð á laugardag. Eldur kom 
upp í síðasta hvalalíkaninu sem 
setja átti upp áður en sýning yrði 
opnuð. Mikinn svartan reyk lagði 
frá húsinu og af eldinum hlaust 
vond lykt. Nokkuð greiðlega tókst 
að slökkva eldinn. Iðnaðarmenn 
voru við störf í sýningarrýminu 
og urðu eldsins varir. Talið er 
að kviknað hafi í út frá rafsuðu. 
Tveir iðnaðarmenn voru fluttir 
á sjúkrahús vegna minniháttar 
áverka.  - nej

Eldur í hvalasafni á Granda:

Tveir fluttir 
á sjúkrahús

SLÖKKVILIÐIÐ AÐ STÖRFUM   Slökkvi-
starfið gekk greiðlega. FRÉTTABLAÐIÐ/TUMI

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Hvols-
velli hafði hendur í hári öku-
manns sem olli miklu raski með 
utanvegaakstri á Sólheimasandi 
í síðustu viku. Myndband náðist 
af manninum sem birt var á Vísi 
og vakti mikil viðbrögð. Maður-
inn, sem er Bandaríkjamaður á 
fertugsaldri, greiddi sekt eftir 
að hafa fengið símtal frá lög-
reglunni. „Hann brást illa við,“ 
segir Atli Árdal, varðstjóri hjá 
lögreglunni á Hvolsvelli. Sam-
kvæmt heimildum Vísis hljóðaði 
sektin upp á 250 þúsund íslenskra 
króna.  - aó

Kræfur ökuníðingur gripinn:

Borgaði 250 
þúsund í sekt
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Myndir í auglýsingunni eru af sambærilegum nýjum bílum sömu gerðar. Útbúnaður og litur bílanna getur því verið frábrugðinn myndunum í auglýsingunni.

í ábyrgð!í ábyrgð!

Notaðir bílar
- Brimborg 

Ford Fiesta Trend HDV42
Skráður maí 2013, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 62.000 km. Litur: Ljósgrár

BÍLALEIGUBÍLAR TIL SÖLU

VERÐ: 1.830.000 KR.

Ford Focus Titanium  USL85
Skráður júní 2012, 1,6i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 86.000 km. Litur: Ljósgrár

Mazda2 Premium OIG52
Skráður maí 2013, 1,5i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 61.000 km. Litur: Rauður

VERÐ: 2.070.000 KR.

Ford Kuga Titanium NPX65
Skráður apríl 2012, 2,0 TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 100.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 3.590.000 kr.

TILBOÐ: 2.650.000 KR.

Ford Kuga Titanium ALF95
Skráður maí 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 83.000 km. Litur: Ljósbrúnn
Ásett verð: 4.320.000 kr.

Mazda3 Advance OXN64
Skráður apríl 2013, 1,6TDi dísil, beinskiptur
Ekinn 65.000 km. Litur: Hvítur

Ford Explorer Limited TGX72
Skráður maí 2012, 3,5i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 93.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 6.880.000 kr.

Volvo XC90 Momentum D5 UUV86
Skráður des. 2012, 2,4 TDi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 56.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 9.490.000 kr. 

 TILBOÐ: 8.990.000 KR.

Ford Ka Trend GRL70
Skráður júní 2013, 1,2i bensín, beinskiptur
Ekinn 56.000 km. Litur:  Svartur
Ásett verð: 1.450.000 kr. 

TILBOÐ: 1.350.000 KR.

Ford Mondeo Trend DBU65
Skráður maí 2011, 2,0 TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 78.000 km. Litur: Grár
Ásett verð: 2.790.000 kr.TILBOÐ: 3.340.000 KR.

ÓDÝRARI REKSTUR LÆGRA VERÐ
Nýlegir bílar lækka rekstrar- 
kostnaðinn með lægri eyðslu og 
minna viðhaldi og eru jafnframt 
öruggari. Skoðaðu úrval nýlegra 
bíla strax í dag.

Finndu bílinn þinn á:
notadir.brimborg.is

TILBOÐ: 3.990.000 KR.

VERÐ: 2.530.000 KR.

TILBOÐ: 6.530.000 KR.

VERÐ: 2.860.000 KR.

Kauptu nýlegan bíl á lægra verði.
Nýlegir bílaleigubílar eru af nýjustu 
gerðum (árgerðir 2012, 2013, 2014) 
en fást á lægra verði. 

Hafðu samband við ráðgjafa 
og við gerum þér frábært tilboð. 

LÉTTARI KAUP
Landsbankinn og Brimborg létta 
þér kaupin á nýlegum bíl. 

Landsbankinn býður sérkjör 
á fjármögnun við kaup á 
nýlegum bílaleigubíl frá Brimborg: 

Nýttu tækifærið!

FINNDU BÍLINNÞINN HÉR

FYLGSTU MEÐ NÝJUSTU TILBOÐUNUM

SSSSSSSSSSSS
ÞIN

gunni.

r
gg NÝJUÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ

• 9,15% vextir
• Lægri lántökugjöld
• Allt að 7 ára lánstími
• Allt að 75% fjármögnun

Brimborg tekur allar tegundir 
bíla upp í. Hagstætt uppítökuverð.

 

KOMDU NÚNA

T
F

ur

R.

AFSLÁTTUR: 330.000 KR.

AFSLÁTTUR: 350.000 KR.

AFSLÁTTUR: 130.000 KR.

AFSLÁTTUR: 100.000 KR.

AFSLÁTTUR: 140.000 KR.

TILBOÐ: 1.790.000 KR.

000 KR.

AFSLÁTTUR: 250.000 KR.

Citroën C3 Seduction Airdream  BAE53
Skráður maí 2012, 1,6 HDi dísil, beinskiptur
Ekinn 65.000 km. Litur: Dökkgrár
Ásett verð: 1.920.000 kr. 

00 KR.

AFSLÁTTUR: 500.000 KR.
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UMHVERFISMÁL „Ég tek heilshugar 
undir það að landbúnaðarstyrkirn-
ir hvetji til aukins fjölda fjár sem 
valdi beitarvandamálum og þar 
með gróður- og jarðvegseyðingu 
á vissum svæðum,“ segir Sveinn 
Runólfsson landgræðslustjóri um 
þá staðhæfingu í nýrri skýrslu 
Efnahags- og framfarastofnunar-
innar (OECD) að landeyðing sé ein 
af helstu áskorunum Íslands, og sé 
vandamál sem knúið er áfram af 
styrkjakerfi í landbúnaði. Skýrslan 
fjallar um stöðu og þróun umhverf-
ismála á Íslandi frá 2001 til dags-
ins í dag.

Sveinn segir að með búvöru-
samningi ársins 2000 um fram-
leiðslu sauðfjárafurða hafi komið 
inn ákvæði um gæðastýringu, sem 
hafi verið framfaraspor um land-
nýtingu. Ákvæðið um hvað taldist 
vera sjálfbær landnýting var hins 
vegar ákaflega vægt, sem þýddi að 
með því að gera landbóta- og land-
nýtingaráætlanir fengu nánast allir 
svokallað gæðastýringarálag sem 

viðbótargreiðslu fyrir framleiðslu 
sína og það jafnvel þó að það þýddi 
að landnýtingin gæti ekki talist 
sjálfbær. Um nýliðin áramót hafi 
verið gefin út reglugerð sem kveð-
ur skýrar á um viðmið um sjálf-
bæra landnýtingu. Þau viðmið eru 
strangari en var.

„Við vonumst til að þetta leiði til 
þess að landnýting verði sjálfbær á 
miklu fleiri afréttum og heimalönd-
um en verið hefur,“ segir Sveinn 
og svarar því játandi að gróður- 
og jarðvegseyðing sem umhverfis-
mál hafi horfið í umræðunni vegna 
áherslu á virkjanaframkvæmdir. 
„Þær hafa yfirskyggt þennan mála-
flokk og okkur hefur ekki tekist að 
koma upplýsingum á framfæri um 
hvað staðan er alvarleg. Við teljum 
að meira grói upp en eyðist á hverju 
ári en því miður er það sennilega 
hlýnandi veðráttu að þakka, en ekki 
mannshendinni,“ segir Sveinn.

En hvernig þarf að bregðast við, 
vilji menn taka skýrsluhöfunda 
OECD alvarlega? Sveinn telur að 

ójafnvægið á milli styrkja og mót-
vægisaðgerða verði að jafna; draga 
úr styrkjum og auka fé til landbóta.

„Við höfum kannski liðlega helm-
ing þeirrar fjárveitingar sem væri 
úr að moða með eðlilegri þróun 
fjárveitinga frá 2007. Þetta hefur 
dregið gríðarlega úr framkvæmd-
um, þó við höfum reynt að láta ýmis 
verkefni halda sínu striki,“ segir 
Sveinn.  svavar@frettabladid.is

Landnýting langt í 
frá að vera sjálfbær
Landgræðslustjóri tekur undir að styrkjakerfi landbúnaðarins valdi gróður- og 
jarðvegseyðingu á vissum svæðum, eins og OECD bendir á í nýrri umhverfis-
skýrslu. Virkjanaframkvæmdir hafa skyggt á landeyðingu sem umhverfisvanda.

VANDI  Styrkjakerfið hefur orðið til þess að stærð fjárstofns er ekki í takti við beitarþol jarða.  MYND/SVEINN

  Styrkja-
kerfið hefur 
leitt til þess 

að stór fjárbú 
hafa risið á 

jörðum sem 
hafa ekki 

beitarþol fyrir stóran 
bústofn. 

Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri 

MEXÍKÓ Á síðustu tíu árum hafa pyntingar og 
önnur ill meðferð á fólki sexfaldast í Mexíkó. Þetta 
kemur fram í nýrri skýrslu frá Amnesty Inter-
national.

Í skýrslunni segir að á árunum 2010 til 2013 hafi 
meira en sjö þúsund manns tilkynnt pyntingar til 
mannréttindanefndar Mexíkó. 

Her og lögregla landsins eru sögð stunda pynt-
ingar reglulega til þess að fá fram játningu eða 
upplýsingar frá einstaklingum sem eru grunaðir 
um glæpi, jafnvel þótt þær játningar eða upplýs-
ingar séu einatt harla óáreiðanlegar.

Þeir sem eru handteknir geta átt von á öllu frá 
raflosti til kæfingar með plastpoka, barsmíða og 
nauðgana.

Amnesty International hefur í rúmlega fimm 
áratugi rannsakað og skrásett pyntingamál í 
Mexíkó. 

Pyntingar voru algengar þar í landi á árunum 
1964 til 1982 þegar reynt var að bæla niður alla 
pólitíska andstæðinga eða vopnaða hópa. 

Amnesty segir það sérstakt áhyggjuefni að 
stjórnvöld í Mexíkó virðist ekki viljug til að taka af 
alvöru og festu á vandanum.  - gb

Amnesty International vekur athygli á pyntingum í Mexíkó:

Pyntingar stundaðar reglulega

MÓTMÆLI Í MEXÍKÓ  Liðsmenn Amnesty International vöktu 
athygli á nýju skýrslunni í Mexíkóborg í síðustu viku. 
 NORDICPHOTOS/AFP

1. Hvaða vinsæli, sænski tónlistar-
maður kom fram á skólaballi Verzló á 
fi mmtudaginn?
2. Hvaða íslenska kvikmynd hlaut 
dræma gagnrýni í The Hollywood 
Reporter um helgina?
3. Við hvaða vef samdi ríkið um að 
selja notaða lausamuni fyrir opinberar 
stofnanir í vikunni sem leið?

SVÖR: 1. Basshunter 2. Vonarstræti 3. Bland.is

BANDARÍKIN Hinn fransk-kanad-
íski Jimmy Cournoeyer hefur 
verið dæmdur til 27 ára fang-
elsisvistar, en dómur féll í máli 
hans nýlega. Saksóknari lýsir 
honum sem umfangsmesta 
kannabissala í sögu New York-
ríkis, í samtali við The New York 
Times í gær.

Cournoeyer hefur undanfar-
inn áratug selt kannabisefni í 
New York-borg, en hann kom sér 
upp smyglhring sem teygði anga 
sína frá ökrum og verksmiðj-

um í Vestur-Kanada, í gegnum 
 verksmiðjur í Montreal, yfir 
landamærin til Bandaríkjanna 
á verndarsvæði indjána og að 
lokum til dreifingar í New York.

Cournoeyer, sem hefur smekk 
fyrir dýrum bílum og bardaga-
íþróttum, hafði einnig yfirum-
sjón með glæpastarfsemi smygl-
ara, meðlima Hells Angels, 
Mexíkómanna sem sáu um pen-
ingaþvætti, kókaínsala í Kali-
forníu og bófa frá Staten Island.

Öll starfsemin sem um ræðir 

var upprætt fyrir þremur vikum, 
þegar dómur féll í máli Courn-
oyers, en rannsókn á málinu 
hafði staðið yfir í tæp sjö ár. 

Cournoyer hóf ferilinn stuttu 
eftir aldamótin, þegar hann 
smyglaði kannabisefnum yfir 
landamærin frá Kanada á bátum 
og snjósleðum. 

Steven L. Tiscione, saksóknari 
í New York, segist aldrei hafa séð 
jafn umfangsmikla glæpastarf-
semi.

  - ósk

Handtóku stærsta kannabissala í sögu New York:

Höfðu hendur í hári dópsalans Cournoyers

TEYGÐI ANGA SÍNA VÍÐA  Cournoeyer 
flutti efnin flókna leið til að koma þeim 
til New York. NORDICPHOTOS/AFP

VEISTU SVARIÐ?

Alveg mátulegur

Heimilis
GRJÓNAGRAUTUR
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Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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www.rekstrarland.is Mörkinni 4 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís 
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.
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71 EVANS hreinlætisvörurnar henta mjög vel fyrir kúa-, svína- og 
alifuglabændur, sem og fisk- og matvælavinnslur. Vörurnar frá  
EVANS eru í fremsta gæðaflokki enda eru þær unnar eftir  
vottuðum aðferðum skv. ISO gæða- og umhverfisstöðlum.

Hjá Rekstrarlandi fá bændur auk þess allar aðrar rekstrarvörur  
fyrir landbúnað.

EVANS hreinlætisvörurnar  
eru nú fáanlegar í Rekstrarlandi 

Aðrir dreifingaraðilar: Olís útibú, KB – Búrekstrardeild, Borgarnesi  
og Pálmi Ragnarsson – Garðakoti, Skagafirði. 

SKOTLAND, AP Fimmtíu og eitt pró-
sent kjósenda í Skotlandi segist 
vilja að landið verði sjálfstætt, 
samkvæmt könnun sem dagblað-
ið The Sunday Times birti í gær. 
Fjörutíu og níu prósent vilja halda 
sambandinu við Bretland. Það er 
enn frekara áhyggjuefni fyrir 
sambandssinna að leiðtogi þeirra, 
Alistair Darling, nýtur minna 
trausts en leiðtogi sjálfstæðis-
sinna, Alex Salmond. Um 40 pró-
sent kjósenda segjast treysta 
Salmond en aðeins 30 prósent Dar-
ling. Stjórnmálaskýrendur benda 
á að þrátt fyrir að nánast enginn 
marktækur munur sé nú á fylgi 
fylkinganna samkvæmt könnun-
inni séu skýr merki um að fylgi 
sjálfstæðissinna sé í uppsveiflu. 
Þetta er í fyrsta sinn sem sjálf-
stæðissinnar leiða í könnunum. 
Það eru aðallega konur, kjósend-
ur undir fertugu og láglaunafólk 
sem hefur skipt um skoðun og vill 
nú sjálfstæði, samkvæmt YouGov 
sem gerði könnunina. 

„Þessi tímamótakönnun sýnir 
að Já-hreyfingin hefur vindinn 
í bakið, en við höfum enn mikið 
verk að vinna ef við ætlum að 
sigra í kosningunum,“ segir Nicola 
Sturgeon, einn af leiðtogum sjálf-
stæðissinna.

„Fleiri og fleiri eru að átta sig 
á því að atkvæði greitt sjálfstæði 
gefur tækifæri til þess að nýta 
auðlindir landsins betur í þágu 
þeirra sem búa hér. Skapa fleiri 
störf og verja mikilvæga grunn-
þjónustu, eins og heilsugæsluna, 
sem stjórnmálamenn í London 
vilja einkavæða,“ bætir hún við. 

Alistair Darling benti á að skoð-
anakönnunum síðustu daga bæri 
ekki alveg saman. Til dæmis birt-
ist önnur skoðanakönnun í gær sem 

sýndi sambandssinna með fjögurra 
prósentustiga forskot. „En skila-
boðin sem ég tel birtast í þessu eru 
skýr: Ef þú vilt að Skotland verði 
áfram hluti af Bretlandi, þá verður 
þú að kjósa. Aðskilnaður er endan-
legur. Þessar skoðanakannanir eru 
áminning til allra þeirra sem héldu 
að úrslitin væru ráðin. Það var og 
verður ekki þannig.“

Stjórnvöld í London, sem vilja 
eindregið halda sambandi við 
Skota, voru fljót að bregðast við 
með útspili sem sagt er að eigi 
að höfða til óákveðinna kjósenda. 
George Osborne fjármálaráð-
herra  kynnti hugmyndir um að 
færa skoska þinginu aukið fjár-
veitingavald.

„Við munum kynna þær hug-
myndir frekar á allra næstu 
dögum,“ sagði Osborne í viðtali á 
BBC í gær. Hann ítrekaði í viðtal-
inu að Skotum stæði ekki til boða 
að halda breska pundinu ef þeir 
kysu sjálfstæði. En gjaldeyrismál 
munu vega þungt í huga margra 
kjósenda þegar gengið verður til 
atkvæða þann 18. september næst-
komandi.  andri@frettabladid.is

Hnífjafnt 
hjá Skotum í 
nýrri könnun
Sjálfstæðissinnar í Skotlandi bæta enn við sig fylgi. 
Traust kjósenda til leiðtoga þeirra er meira en traust 
til leiðtoga sambandssinna. Kosið verður um sjálf-
stæði landsins eftir tíu daga.  

SÁTTIR SJÁLFSTÆÐISSINNAR  Alex Salmond og stuðningsmenn hans njóta meira 
trausts hjá kjósendum í Skotlandi en leiðtogar sambandssinna.  NORDICPHOTOS/AFP

  Þessi 
tímamóta-

könnun sýnir 
að Já-hreyf-
ingin hefur 

vindinn í 
bakið, en við 

höfum enn mikið verk að 
vinna ef við ætlum að 
sigra í kosningunum. 

Nicola Sturgeon, 
einn af leiðtogum sjálfstæðissinna

ÍRAK, AP Bandarískar herþotur 
gerðu í gær loftárásir á vígamenn 
Íslamska ríkisins nærri Haditha-
stíflunni í Anbar-héraði í Írak. 
Samkvæmt íröskum og banda-
rískum embættismönnum ætluðu 
vígamennirnir sér að ná valdi yfir 
stíflunni, sem er önnur stærsta 
vatnsaflsstífla landsins. Hún sér 
milljónum manna, meðal annars 
íbúum höfuðborgarinnar Bagdad, 
fyrir bæði rafmagni og fersk-
vatni. Samkvæmt tilkynningu frá 
bandaríska hernum hæfðu loft-

skeyti þeirra sex farartæki sem 
vopnuð voru öflugum hríðskota-
byssum. Þar segir einnig að árás-
in hafi verið gerð að beiðni stjórn-
valda í Írak. Liðsmenn Íslamska 
ríkisins hafa áður beint sjónum 
sínum að vatnsafls virkjunum en 
þær eru afar mikilvæg hernað-
arleg skotmörk. Í síðasta mánuði 
náðu þeir valdi á  Mósul-stíflu og 
þurfti þá loftárásir Bandaríkja-
manna til að bregða þeim á flótta. 
Böðullinn sem tók blaðamanninn 
James Foley af lífi nýlega vísaði 

í loftárásir Bandaríkjamanna 
við Mósul-stíflu áður en Foley 
var afhöfðaður og sagði að hefnt 
yrði fyrir öll afskipti Bandaríkja-
manna af málefnum Íslamska 
ríkisins. Búist er við að Obama 
Bandaríkjaforseti muni í vikunni 
kynna áætlanir um hvernig hann 
hyggist taka á Íslamska ríkinu. 
Talið er að þar muni loftárásir 
gegna lykilhlutverki sem og stór-
aukið samstarf og stuðningur við 
Kúrda í norðurhéruðum Íraks. 
 - aó

Búist er við að Obama Bandaríkjaforseti kynni áætlun um aðgerðir gegn Íslamska ríkinu í vikunni: 

Reyndu að ná valdi yfir stærstu stíflu Íraks 

OBAMA KOMINN HEIM  Bandaríkjafor-
seti kom heim úr opinberri heimsókn til 
Tallinn og Wales í gær.  NORDICPHOTOS/AFP

SLYS Björgunarsveitir í Húna-
vatnssýslu voru kallaðar út fyrir 
hádegi í gær þegar sækja þurfti 
konu sem meiðst hafði á hné. Hún 
var þá stödd ofan við Forsæludal 
í Vatnsdal og bera þurfti hana um 
200-300 metra leið í fjalllendi til 
að koma henni í sjúkrabíl.

Fyrsti hópur björgunarmanna, 
ásamt sjúkraflutningamanni, 
var kominn að konunni rétt fyrir 
klukkan 12 og um hálftíma síðar 
var hún komin í sjúkrabíl. 
  - ktd

Björgunarsveitir kallaðar út:

Kona slasaðist 
í Forsæludal
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DCD990M2

18V KOLALAUS
HLEÐSLUBORVÉL 
Patróna: 13 mm
Rafhlaða: 2*4,0 Ah Li-Ion
Hersla: 80 Nm
Þyngd: 2,08 kg
Gírar: 3
LED ljós

DCD995M2

18V KOLALAUS
HLEÐSLUBORVÉL
Patróna: 13 mm
Rafhlaða: 2*4,0 Ah Li-Ion
Hersla: 80 Nm
Þyngd: 2,13 kg
Gírar: 3
LED ljós

DCS380N

18V SVERÐSÖG 
Afl: 560W
Rafhlaða: kemur án rafhlöðu
Hraði: 0-2.950 slög/mín.
Þyngd: 2,7 kg
Flýtilosun á blaði
Lengd: 425 tmm

DCS331N

18V STINGSÖG
Afl: 400W
Rafhlaða: kemur án rafhlöðu
Hraði: 0-3.000 slög/mín.
Þyngd: 2,4 kg
Flýtilosun á blaði
Strokulengd: 26 mm

NGSÖG

án rafhlöðu
lög/mín.

mm

DCS391N 

18V HJÓLSÖG
Afl: 460W
Rafhlaða: kemur án rafhlöðu
Hraði: 3.700 sn./mín.
Þyngd: 3,2 kg
Skurðargeta við 90°: 55 mm
Blaðstærð: 165 mm

ÖG

löðu

 mm

DW088

2JA LÍNU LASER
Sá allra vinsælasti
Virkar núna með móttakara
Þyngd: 0,46 kg
3*AA rafhlöður
Veggfesting
Nákvæmni: +/- 0,3 mm/m

ASER

a

m

DWS780

GEIRUNGSSÖG
Afl: 1675W
Snúningshraði: 1.900-3.800 sn./mín.
Blaðstærð: 305 mm
Mesti halli: 48°/49°
Geirungur (hægri/vinstri): 60°/50°
Taska fylgir

.

DW770

GEIRUNGSSÖG
Afl: 1600W
Snúningshraði: 6.300 sn./mín.
Blaðstærð: 216 mm
Mesti halli: 48°
Geirungur (hægri/vinstri): 50/50
Taska fylgir

tri): 50/50

DCK891M4

18V HLEÐSLUSETT
MEÐ 8 VÉLUM  
DCD985 borvél
DCF885 hersluvél
DCH253 SDS höggborvél
DCG412 slípirokkur
DCS391 hjólsög
DCS380 sverðsög
DCS331 stingsög
DCL040 ljós
DCR017 útvarp

ÐSLUSETT
ÉLUM  

borvél
r

jós
útvarp

gri/vinstri): 60°/50°

DE7023
LÉTT OG ÞÆGILEGT
BORÐ FYRIR ALLAR
GERÐIR GEIRUNGSSAGA
Lengd: 1,9-3,9 m
Burðargeta: 227 kg

HÖRKUTILBOÐ
- á heima hjá Sindra -8.–12. SEPTEMBER
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BJÖRGUN „Ég hef enga hugmynd 
um hvert tjónið er. Það er of 
mörgum spurningum ósvarað,“ 
segir Pálmar Óli Magnússon, 
forstjóri Samskipa, um Akra-
fell, flutningaskip Samskipa sem 
strandaði undan Vattarnesi að 
morgni laugardags. Skipið liggur 
nú við bryggju á Eskifirði. 

„Það er eitthvað í að það verði 
náð utan um allt saman, en það 
var mikil lukka að ekki fór verr 
og engin mannskaði varð,“ held-
ur Pálmar áfram og segir ákveðn-
um áfanga náð nú þegar skipið er 
komið í höfn. 

„Hættan er minni nú, en þegar 
skipið lá ennþá úti. Og nú mið-
ast allar aðgerðir við að tryggja 
frekar ástand þess og farmsins og 
tryggja stöðugleika skipsins. Nú 
munu menn fara og kafa þarna 
og skoða betur botninn á skipinu. 
Það verður svo farið inn í það og 
menn skoða það sem hægt er að 
skoða og leggja mat á hvað það er 
sem þarf að gera til að ná að losa 
farminn. Svo væntanlega verður 
skipið gert klárt til að flytja það 
annað og gera við það, ef það er 

hægt,“ útskýrir 
hann.

„Nú erum við 
komnir í betri 
aðstöðu til að 
meta tjónið og 
næstu skref. 
En þetta verður 
rannsakað, það 
er að segja hvað 
olli strandinu. 
Það verða vænt-

anlega skýrslutökur af áhöfn og 
sjópróf eins og er hefðbundið við 
svona aðstæður. Sú rannsókn 
mun vonandi leiða í ljós hvað það 
var sem gerðist.“

Pálmar segist þakklátur öllum 
þeim sem tóku þátt í aðgerðunum 
til þess að koma skipinu í var. „Nú 
fyrst er hægt að byrja að meta 
tjónið og hver verða næstu skref. 
Það er erfitt að segja hvað það 
mun taka langan tíma, en verður 
alveg örugglega næsta vika og 
eitthvað lengur, þar sem verður 
unnið áfram við skipið og farm-
inn á Eskifirði. En það liggur svo 
sem ekkert fyrir í þeim efnum.“  
 olof@frettabladid.is

Tjónið óljóst
Forstjóri Samskipa, Pálmar Óli Magnússon, segist 
enga hugmynd hafa um hversu mikið tjón hafi orðið 
þegar flutningaskipið Akrafell strandaði á laugardag.

PÁLMAR ÓLI 
MAGNÚSSON

AKRAFELL  Unnið er að því að meta hversu mikið tjón varð á skipinu. MYND/GUNNAR GUNNARSSON

ÚKRAÍNA, AP Uppreisnarmenn og úkraínski her-
inn skiptust á skotum alla helgina á nokkrum 
stöðum í austurhluta Úkraínu þrátt fyrir að blek-
ið væri varla þornað á samkomulagi um vopna-
hlé sem undirritað var fyrir helgi. Vopnahléið 
var undirritað á föstudag og virtist ætla að halda 
fyrri hluta laugardags. En seinnipartinn urðu 
þær vonir að engu þegar uppreisnarmenn hófu 
stórskotaárás á varnarlínu úkraínska hersins í 
borginni Maríupól. Einn óbreyttur borgari lést í 
þeirri skothríð. Samtökin Amnesty Internation-
al gagnrýndu deiluaðila harðlega í yfirlýsingu 
í gær og vísuðu í nýlega skýrslu frá Sameinuðu 
þjóðunum þar sem segir að um tvö þúsund og 

sex hundruð óbreyttir borgarar hafi fallið í átök-
um í Úkraínu það sem af er.

Evrópusambandið hefur ákveðið að herða 
refsiaðgerðir sínar gegn Rússum. Aðgerðirn-
ar eiga að taka gildi í dag, nema Rússar sam-
þykki að draga herlið sitt til baka frá austurhluta 
Úkraínu. Refsiaðgerðirnar fela meðal annars 
í sér að ferðafrelsi háttsettra embættismanna 
verður takmarkað enn frekar og eignir þeirra 
frystar. Þá verður aðgengi Rússa að olíumörk-
uðum skert sem og að vopnaframleiðendum. 
Rússar segjast munu bregðast við með afgerandi 
hætti verði frekari viðskiptaþvinganir Evrópu-
sambandsríkja samþykktar.  - aó

Átök brutust út um helgina á milli stríðandi fylkinga í Úkraínu þrátt fyrir nýumsamið vopnahlé:

Vopnahlé entist varla út einn sólarhring

ALLT Í RÚST   Eldri kona virðir fyrir sér heimili 
sitt sem varð fyrir sprengjuárás uppreisnar-
manna í Slavíans.  NORDICPHOTOS/AFP

VEIÐAR Smábátafélagið  Klettur 
skorar á stjórnvöld að heimila 
áframhaldandi krókaveiðar á 
makríl. Í tilkynningu frá félaginu 
segir að fyrir því séu fjölmörg rök.

Fyrir utan aukna verðmæta-
sköpun skapi veiðarnar um 500 
manns atvinnu. Makríllinn sé hér 
í ætisleit og hafi í miklu magni 
haldið sig á og við uppeldissvæði 
helstu nytjastofna. „Það er hætt 
við að ungviði okkar helstu nytja-
tegunda eigi sér litla von,“ segir í 
tilkynningunni. - aó

Smábátasjómenn vilja veiða:

Fjölmörg rök 
fyrir krókaveiði

UM BORÐ Í 
AÐALSTEINI 
 Skipverjum á 
Akrafelli var 
bjargað um 
borð í Aðal-
stein Jónsson, 
þar sem hlúð 
var að þeim. 
MYND/BJÖRN 
GUNNAR RAFNSSON

KRINGLAN OG SMÁRALIND
591 5300 · GAMESTODIN.IS

Auður Hólmfríður Baldur MaríaSigrún Einar Örn ErlaArnar Már Ásta Margrét
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Sjúkraþjálfarar eru sérhæfðir í hreyfigreiningu,
þjálfun og forvörnum. Þeir greina hreyfivanda og annan 
vanda sem aftrar fólki frá því að vera virkt og sjálfstætt.
Þeir finna leiðir fyrir fólk til aukinnar þátttöku með 
meðferð, endurhæfingu, þjálfun og hvatningu.
 
Tæplega 600 sjúkraþjálfarar starfa á sjúkra- og 
endurhæfingarstofnunum, hjúkrunarheimilum,
á einkareknum starfsstofum sjúkraþjálfara og hjá 
íþróttafélögum.
 
Sjúkraþjálfarar sinna árlega um 50 þúsund
landsmönnum um allt land, frá rúmliggjandi
sjúklingum til afreksíþróttamanna.

NOREGUR Norski fjöldamorðing-
inn Anders Behring Breivik, sem 
situr í fangelsi fyrir að myrða 77 
manns árið 2011, vill nú ólmur 
stofna norskan fasistaflokk.

Þetta kemur fram í 34 blað-
síðna bréfi, sem fréttastofan AFP 
hefur undir höndum. Í bréfinu 
krefst hann þess að norska dóms-
málaráðuneytið aflétti þeim 
hindrunum sem eru í vegi fyrir 
því að hann geti stofnað „Norska 
fasistaflokkinn“ og samtök sem 
hann nefnir „Norræna bandalag-
ið“.  - gb

Breivik skrifar bréf:

Vill stofna 
fasistaflokk

ANDERS BEHRING BREIVIK  Fjölda-
morðinginn norski. NORDICPHOTOS/AFP

SVEITARSTJÓRNARMÁL Akureyrarbær gagn-
rýnir boðaðar breytingar innanríkisráðu-
neytisins sem fela í sér að aðalskrifstofa 
sýslumanns færist til Húsavíkur. Akureyr-
arbær telur aðalskrifstofuna eiga heima 
á Akureyri sökum fjöldans sem þar býr. 
„Galin yfirlýsing,“ segir Friðrik Sigurðs-
son, forseti bæjarstjórnar Norðurþings.

Hugmyndir innanríkisráðuneytisins fela 
í sér breytingar á sýslumannsembættum 
landsins. Aðalskrifstofa sýslumanns flyst 
frá Akureyri og verður staðsett á Húsavík. 
Hins vegar verða sýsluskrifstofur starf-
andi á Akureyri, Siglufirði og á Dalvík. 

Þetta er liður í að fækka sýslumannsemb-
ættum sem innanríkisráðuneytið tilkynnti 
fyrir stuttu.

Þetta sættir Akureyrarbær sig ekki við 
og hefur sent formlega athugasemd vegna 
þessa. Leggur Akureyrarbær áherslu á 
að aðalskrifstofa sýslumanns verði stað-
sett á Akureyri. „Ekki verður annað séð 
en að meginmarkmiðum verði best náð 
með því að staðsetja aðalskrifstofur sýslu-
manns á Akureyri. Þjónusta við borgarana 
er tryggð með því að hafa aðalskrifstofur 
á þeim stað þar sem mestur fjöldi íbúa er 
en Akureyri er langfjölmennasta sveitar-

félagið í umdæminu,“ segir í athugasemd 
Akureyrarbæjar.

Friðrik minnir á að Akureyrarbær hafi 
ekki haft uppi sömu varnaðarorð þegar 
ákvörðun var tekin um flutning Fiskistofu 
frá höfuðborgarsvæðinu. „Þetta er svartur 
blettur á norðlenska samvinnu sveitarfé-
laga,“ segir Friðrik. „Það orkar tvímælis 
að vilja fá stofnanir norður á Akureyri en 
berjast gegn því að stofnanir séu fluttar til 
Húsavíkur. Það sýnir að Akureyringar telja 
sig aðeins geta sótt þjónustu í aðra áttina.“

Hann segir þetta ekki vera gæfuspor í 
samskiptum sveitarfélaganna. - sa

Forseti bæjarstjórnar Norðurþings er ósáttur við yfirlýsingar bæjarstjórnar á Akureyri og segir þær skaðlegar fyrir samskipti:

Akureyringar gagnrýna val á staðsetningu sýslumanns

SÝSLUMAÐURINN  Akureyringar sætta sig ekki við 
að sýslumaður flytji til Húsavíkur.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJÉTUR

STJÓRNSÝSLA Ríkisráðsfundur 
verður haldinn á Bessastöðum 
klukkan ellefu í dag. Ríkisráð 
mynda forseti Íslands og ríkis-
stjórnin. Í reglum um ríkisráð 
segir að það sé skipað öllum ráð-
herrum ríkisstjórnarinnar og 
forseta Íslands sem jafnframt er 
forseti ríkisráðsins. Auk þess er 
ríkisráðsritari á fundum ríkis-
ráðsins.

Þá segir að forseti ákveði fundi 
ríkisráðs eftir tillögum forsætis-
ráðherra og stýri fundunum. For-
seti getur einnig boðað til funda 
án þess að fyrir liggi tillaga frá 
forsætisráðherra, ef hann telur 
það óhjákvæmilega nauðsynlegt.  

 - jhh

Línur lagðar fyrir veturinn:

Ríkisráð fundar 
á Bessastöðum

FORSETINN  Ríkisráðsfundur fer fram á 
Bessastöðum klukkan ellefu.  
 FRÉTTABLAÐIÐ VALLI

ÞING SETT Á ÞRIÐJUDAG
Séra Guðrún Helgudóttir 
predikar við þingsetningu
Séra Guðrún Karls Helgudóttir, prestur í 
Grafarvogskirkju, prédikar þegar Alþingi 
verður sett á þriðjudag. Séra Hjálmar 
Jónsson, sóknarprestur í Dómkirkjunni, 
þjónar fyrir altari ásamt biskupi Íslands, 
frú Agnesi M. Sigurðardóttur. Organisti 
Dómkirkjunnar, Kári Þormar, leikur á 
orgel og kammerkór Dómkirkjunnar 
syngur við athöfnina. Eftir guðsþjón-
ustu ganga svo forseti Íslands, biskup 
Íslands, ráðherrar og þingmenn yfir 
í Alþingishúsið þar sem þingsetning 
mun fara fram. 
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Laugavegi 174  |  Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 
og laugardaga kl. 12-16

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is

GÓÐIR, NÝLEGIR,
TRAUSTIR 

GÆÐABÍLAR  
Á GÓÐU VERÐI

VW Tiguan Trend&Fun TDI
Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 54.000 km, beinskiptur
Ásett verð: 4.750.000

VW Jetta Highline 1.4
Árgerð 2012, bensín 
Ekinn 28.000 km, sjálfskiptur

Skoda Fabia Amb. 1.6 TDI 
Árgerð 2013, dísil 
Ekinn 17.000 km, beinskiptur

VW Polo 1.4 Comfortline
85 hö. Árgerð 2010, bensín 
Ekinn 57.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 3.290.000

Ásett verð: 2.690.000

Ásett verð: 1.850.000

VW Golf TDI Trendline
Árgerð 2011, dísil 
Ekinn 86.000 km, beinskiptur

Skoda Octavia Combi Amb.  
TDI 2.0 4x4 MT. Árg. 2012, dísil 
Ekinn 79.500 km, beinskiptur

Ásett verð: 2.390.000

Ásett verð: 3.670.000

VW Tiguan Track&Style 
2.0 TDI. Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 29.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð: 5.390.000

Komdu og 
skoðaðu úrvalið!

Skoda Rapid Amb. 1.2 TSI 
86 Hö. Árgerð 2013, bensín 
Ekinn 35.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 2.590.000

VW Polo 1.4 Comfortline AT
Árgerð 2012, bensín 
Ekinn 48.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 2.250.000

VW Golf 1.4 Trndline TSI AT. 
Árgerð 2011, bensín 
Ekinn 104.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 2.290.000

Tilboð: 4.150.000

Tilboð: 5.100.000

VERSLUN Bjórinn Bríó er um 
hundrað krónum ódýrari í áfeng-
isverslun sænska ríkisins en í 
verslunum ÁTVR. Hér kostar lítil 
flaska af bjórnum 329 krónur en 
233 krónur í Svíþjóð. 

Bríó hefur verið seldur í áfengis-
verslun sænska ríkisins, System-
bolaget, frá síðustu mánaðamót-
um. Hann er bruggaður hér á landi 
af Borg brugghúsi sem er í eigu 
Ölgerðarinnar. 

Andri Þór Guðmundsson, for-
stjóri Ölgerðarinnar, segir það lík-
legt að áfengisgjöld og aðrir skatt-
ar séu lægri í Svíþjóð sem skýri 
verðmuninn á milli landanna.

„Ég held að álagningin sé sam-
bærileg á milli landa á heildsölu-
stiginu en eftir því sem ég best 
veit eru meiri álögur hér en í flest-
um öðrum löndum. Heilt yfir fara 
tveir þriðju af útsöluverði bjórs 
til ríkisins með einum eða öðrum 
hætti. Það felst í áfengisgjöldum, 
virðisaukaskatti og álagningu 
ÁTVR,“ segir Andri og heldur 
áfram: 

„Ef við tökum ýktasta dæmið þá 
fara um 90 prósent af verði Tinda-
vodka til ríkisins. Ég held að ég 
geti fullyrt að það sé ekkert annað 
ríki með álíka álögur á áfengi. 
Þetta gerir það að verkum að verð 
á milli landa er ekki samanburðar-
hæft.“

Örn Héðinsson, framkvæmda-
stjóri Ölvisholts brugghúss, sagði í 
Fréttablaðinu í október síðastliðn-
um að áfengisgjöld ríkisins hefðu 

ýtt fyrirtækinu út í aukinn útflutn-
ing. Markaðurinn hér heima væri 
orðinn hamlandi sökum skattpín-
ingar.

Andri segir áfengisgjöldin ekki 
hafa stuðlað að auknum útflutningi 
Ölgerðarinnar. 

„Útflutningsáætlun okkar bygg-
ir eingöngu á okkar áhuga á að 
vaxa og þessir bjórar frá Borg eru 
að vekja mikla athygli.“ 

Bríó var þróaður í samstarfi 
við Ölstofu Kormáks og Skjaldar. 
Verðmunurinn kom Kormáki Geir-
harðssyni, eiganda Ölstofunnar, 
á óvart þegar blaðamaður hafði 
samband við hann.

„Ég vissi ekkert af þessu og 
finnst þetta skrítið. Ég vildi gjarn-
an að Bríó væri hundrað krónum 
ódýrari hérna heima,“ segir Kor-
mákur.  haraldur@frettabladid.is

Svíar borga 
minna en við 
Áfengisverslun sænska ríkisins selur íslenska bjórinn Bríó 
á um hundrað krónum lægra verði en Vínbúðirnar á 
Íslandi. Mishátt áfengisgjald er talið skýra verðmuninn.  

ÁTVR  Þann 1. júní síðastliðinn tóku gildi lög sem leiddu meðal annars til lækkunar 
á áfengisgjaldi. Verð á einum hálfs lítra bjór, sem er fimm prósent að styrkleika, 
lækkaði þá um eina krónu.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR  

  Ég held 
að ég geti 

fullyrt að það 
sé ekkert 

annað ríki 
með álíka 

álögur á 
áfengi. Þetta gerir það 

að verkum að verð á 
milli landa er ekki 
samanburðarhæft. 

Andri Þór Guðmundsson,
forstjóri Ölgerðarinnar

HEILBRIGÐISMÁL Bóluefni gegn 
ebólu sem er enn á tilraunastigi 
lofar góðu, samkvæmt nýrri rann-
sókn sem birtist í gær. Rannsókn-
in, sem var birt í Nature Medicine, 
sýndi að bóluefni svipað því sem 
GlaxoSmith Kline er með í þróun 
gerði apa ónæma fyrir ebólu í að 
minnsta kosti fimm vikur. Rann-
sóknin sýndi líka að með því að 
blanda bóluefnið með öðrum 
þekktum bóluefnum var hægt að 
lengja ónæmistímabilið upp í tíu 
mánuði. 

Þetta þykja afar jákvæð tíð-

indi og lofa góðu um framhaldið. 
Nokkur af stærstu lyfjafyrirtækj-
um heims vinna að þróun á bólu-
efni gegn ebólu. GlaxoSmithKline 
er komið einna lengst en vísinda-
menn á vegum lyfjafyrirtækis-
ins hófu að prófa bóluefni á heil-
brigðum sjálfboðaliðum síðasta 
þriðjudag. Önnur fyrirtæki geta 
ekki hafið slíkar tilraunir fyrr en 
snemma á næsta ári.

Afar mikið er í húfi því um tvö 
þúsund manns hafa látist af völd-
um ebólu í faraldrinum sem nú 
geisar.   - aó

Jákvæðar fréttir af þróun bóluefnis gegn ebólu:

Apar gerðir ónæmir

ENNÞÁ VON  
Þessi unga 
kona er sýkt 
af ebólu-
veirunni 
og er nú á 
spítala sem 
rekinn er af 
Læknum án 
landamæra 
í Monróvíu. 
NORDICPHOTOS/
AFP



 
Terranova- hámarks vellíðan! 

Nýtt í Heilsuhúsinu.

Guli miðinn
- bætiefnin sem allir þekkja!

 Higher Nature - hágæða bætiefnalína. 
Fæst eingöngu í Heilsuhúsinu.

Biona hempolía 
- frábær fyrir excem!

Latabæjarvítamínin - fyrir káta kroppa!

CC Raw hempfræ 
- frábær próteingjafi

Cocowell Lífrænt kókosvatn
– íþróttadrykkur móður náttúru!

4 sigma sveppa te
Ævafornt heilsubætandi töfrate!

Animal Parade - tuggutöflur sem bæta og kæta!

Tilboðspakkning. Yogi Detox og Classic 
ásamt Yogi tea cup 2 go og strigatösku. Sniðug tækifærisgjöf!  

h líakkning. Yogi Detox og Classickk Y D Cl

Líf t kók t

A i l P d öfl b k

Solaray
- hrein og virk bætiefni.

atabæjarvítamínin - fyrir káta kroppa
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Stundum getur einn maður breytt heim-
inum, hafi hann hugrekkið til þess. Ætli 
við getum ekki kallað Edward Snowden 
slíkan mann. Nú er liðið rúmt ár frá því 
hann gekk úr starfi sínu fyrir Þjóðar-
öryggisstofnun Bandaríkjanna (NSA), 
flúði land og færði heimsbyggðinni frétt-
ir sem voru svo slæmar og svo stórar að 
við erum enn að melta þær.

Skúrkur eða hetja? spyrja landar hans 
enn. Eftir því sem tíminn líður hallast 
sífellt fleiri að því síðarnefnda. Sjálfur 
ber Snowden sér ekki á brjóst en þessi 
smávaxni, grannholda maður virðist þó 
búa yfir miklum innri styrk. „Þótt ég 
myndi enda í Guantánamo hefði ég ekki 
gert neitt öðruvísi.“ 

Slíkir menn eru dýrmætir í heimi sem 
ferðast sífellt hraðar frá þeirri samtíð 
sem við teljum okkur skilja. Án þeirra 
væri okkur alls ókunnugt um framferði 
myrkrahöfðingjanna sem líkt og í amer-
ískri formúlukvikmynd sitja í kjarnorku-
byrgjum sínum útí eyðimörkinni og 
sanka að sér lífum okkar allra, sjúga úr 
okkur staðreyndir, símtöl og ljósmyndir, 
sem við héldum í sakleysi okkar að við 
ættum ein, í mesta lagi fésbókarvinirn-
ir líka. (Sjálfsagt mun orðið „Snowden“ 
tryggja tölvupósti til Fréttablaðsins, með 

þessari grein í viðhengi, eilíft líf í gagna-
veri vestur í Utah.) 

Tæknin er hérinn en þekkingin er 
skjaldbakan, það þekkjum við Íslending-
ar. Okkar sérstaka skjaldbaka silast enn 
um slóðir hérans fyrir hrun. Og á meðan 
tæknin fær að athafna sig utan við upp-
lýsta umræðu, í rökkrinu sem ríkir 
handan við núið og internetið, mun hún 
alltaf ganga lengra en löglegt er. Það er 
víst í eðli mannsins, spennandi nýjungar 
gera hann óprúttinn. En ekki þarf nema 
einn mann til að kveikja ljósið og þá 
blasa myrkraverkin við. Og heimurinn 
rankar við sér: Innrásin í Írak gat af sér 
aðra: Innrásina í þig.

Því miður hefur umræðan um Snow-
den farið fram hjá mörgum hérlendis 
sem annarstaðar. Af því tilefni er efnt til 
upplestra víða um heim í kvöld, 8. sept-
ember. Í alþjóðlegu átaki kemur fólk 
saman og les upp orð hans, allt frá Lille-
hammer til Cape Town, frá Nýja-Sjá-
landi til Kólumbíu. Framlag okkar verð-
ur á Loft Hostel.

Innrásin í þig

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

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

Í FRÉTTABLAÐINU

INTERNETIÐ

Hallgrímur 
Helgason
rithöfundur

➜ Og heimurinn rankar við sér: 
Innrásin í Írak gat af sér aðra: Inn-
rásina í þig.

Líka boðið á skemmtilega 
tónleika
Á Sprengisandi í gær kom stóra 
Timberlake-miðamálið í Kópavogi 
til umræðu. Bæjarfulltrúar hafa 
verið gagnrýndir fyrir það að þiggja 
miða á tónleikana af Senu fyrir sig 
og maka sína. Kristrún Heimisdóttir 
lögfræðingur kom bæjarfulltrúum 
til varnar. Hún sagði langa hefð 
fyrir því að sveitarstjórnarfulltrúar 
þæðu tónleikamiða. Þetta einstaka 
tilvik væri ef til vill sérstakt 
sökum þess hve miðar á 
Timberlake voru eftirsóttir. 
Sannarlega er gott til 
þess að vita að sveitar-
stjórnarfulltrúar geti 
mætt á fleiri tónleika en 
þá sem eru haldnir fyrir 
hálftómum sal.

Smá hreinskilni, takk
Eflaust er það rétt hjá Kristrúnu að 
það er enginn stórglæpur að stjórn-
málamenn þiggi tónleikamiða sem 
kosta fáeina þúsundkalla. En að 
sama skapi má spyrja hvers vegna 
þeir fari undan í flæmingi þegar þeir 
eru spurðir út í málið. Svör Ólafs 
Gunnarssonar, bæjarfulltrúa Vinstri-
grænna, eru lýsandi fyrir viðbrögðin. 
Tónleikarnir hefðu verið haldnir í 
íþróttahúsi bæjarins, Kórnum. 
Það væri hluti af starfsskyldum 
bæjarfulltrúa að sjá hvernig 
það gengi fyrir sig. 

Er það? Hefði ekki bara 
verið heiðarlegra að 
viðurkenna að þetta hafi 
verið spennandi tónleikar 

sem gaman var að fara 
með konunni á.

Óþarfa áhyggjur
Ummæli Þorsteins Más Baldvinsson-
ar, forstjóra Samherja, sem birtust í 
afkomutilkynningu fyrirtækisins fyrir 
helgi, hljóta að vera á meðal athyglis-
verðustu ummæla liðinnar viku. Um 
leið og tilkynnt var um 22 milljarða 
króna hagnað Samherja tók Þor-
steinn Már fram að umhverfið hér 
á landi væri farið að hafa neikvæð 
áhrif og jafnvel hamla starfsemi 
Samherja. Það er reyndar þannig að 

um þriðjungur af hagnaðinum 
var kominn til vegna sölu eigna 
erlendis. En fljótt á litið er samt 
ekki að sjá að fyrirtæki sem 
skilar jafn miklum hagnaði og 
Samherji þurfi að hafa þær 

áhyggjur af rekstrarumhverfinu 
sem Þorsteinn Már lýsir. 

jonhakon@frettabladid.is

Á 
morgun snúa kjörnir fulltrúar okkar á Alþingi aftur 
til starfa eftir sumarfrí. Það gekk ýmislegt á fyrsta 
ár þessa þings – og venju samkvæmt finnst mörgum 
alltof mikill tími hafa farið í karp og þvaður á meðan 
mikilvæg mál voru látin sitja á hakanum. Ríkis-

stjórn og þingmenn, hvort sem þeir eru í stjórn eða stjórnar-
andstöðu, þurfa nú nauðsynlega að líta í eigin barm. Staðan er 
nefnilega þannig að við höfum ekki efni á frekari sundurlyndi 
meðal stjórnmálamannanna okkar. Fyrir ríkisstjórn og þingi 
liggja brýn úrlausnarefni, mál sem hafa afgerandi áhrif á fram-
tíð okkar í þessu landi – það hafa þau eflaust áður gert – en á 
þessum síðustu og verstu virðast þau aldrei hafa verið brýnni.

Þar ber náttúrulega helst að 
nefna afnám hinna alræmdu 
gjaldeyrishafta sem eru hægt 
og bítandi að murka lífið úr 
viðskiptalífinu og gera okkur 
að ríkisvæddu láglaunalandi – 
algjöru brottkasti meðal þeirra 
þjóða sem við höfum oftast 
borið okkur saman við í gegnum 

tíðina. Sem betur fer virðist núverandi ríkisstjórn vera meðvituð 
um vandann en í stefnuyfirlýsingu hennar var afnám fjár-
magnshafta sagt eitt mikilvægasta verkefni ríkisstjórnarinnar. 
Kynning á sérfræðingahópi til að uppfæra heildaráætlun um 
afnámið hefur verið boðuð með haustinu og nú þegar hafa bæði 
innlendir og erlendir sérfræðingar verið ráðnir til að vinna með 
stjórnvöldum að þessu verkefni. Það er ekkert nema jákvætt að 
ríkisstjórnin átti sig á gríðarlegu mikilvægi þessa verkefnis. 
Einhverjir hafa sagt að takist þessari stjórn að afnema gjald-
eyrishöftin á þessu kjörtímabili geti hún gengið stolt frá borði 
sama hvernig henni tekst til alls staðar annars staðar.

En þrátt fyrir að ríkisstjórninni takist að komast nokkuð 
skammlaust í gegnum það ógnarstóra verkefni þá þýðir það 
ekki að björninn sé unninn. Bæði má búast við að hér munum 
við í nánustu framtíð áfram búa við gjaldeyrishöft í einhverri 
annarri og smærri mynd – og með íslensku krónunni megum við 
búast við efnahagslegum óstöðugleika áfram. Það er verkefni 
stjórnvalda á hverjum tíma að tryggja að viðskiptaumhverfið sé 
stöðugt, sama með hvaða hætti þau svo kjósa að gera það. Fyrir 
utan þessi stóru verkefni verður fjárlagafrumvarpið kynnt í 
vikunni. Ríkisstjórnin heldur áfram að leggja áherslu á hallalaus 
fjárlög, sem er jákvætt. Landspítalinn og heilsugæslan eru í 
vanda sem óljóst er hvernig ráðið verður fram úr, stórar breyt-
ingar hafa verið kynntar í menntamálum líkt og í húsnæðis-
málum. Að auki stefnir í harða kjarabaráttu með haustinu, þar 
sem báðir aðilar hafa háleit markmið sem erfitt er að sjá hvernig 
fara eiga saman.

Í áðurnefndri stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar kom fram 
að hún vildi leitast við að virkja samtakamátt þjóðarinnar og 
vinna gegn sundurlyndi og tortryggni sem einkennt hafi íslensk 
stjórnmál og umræðu í samfélaginu um nokkurt skeið. Hall-
grímur Pétursson orti eitt sinn að gott væri að hætta hverjum 
leik þá hæst hann færi. Það má færa rök fyrir því að sundur-
lyndið niðri á Alþingi hafi fyrir löngu náð þeim hæðum að rétt-
ast væri að láta staðar numið. Þetta er orðið gott. Við höfum ekki 
efni á meiru. 

Brýn mál bíða og mega ekki hverfa í karpinu:

Stóru verkefnin

Fanney Birna
Jónsdóttir

fanney@frettabladid.is
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Hlustendur Rásar eitt eru svo 
miklir intróvertar að þeir koma 
ekki einu sinni fram í hlustenda-
könnunum. Þar með er ekki sagt 
að þeir séu ekki til: öðru nær.  
Gott ef þetta er ekki fólkið sem 
hlustar á útvarp – hlustar en lætur 
það ekki vera þarna eins og hvern 
annan skarkala og nið í bakgrunni. 
Þetta er ekki endilega gamalt fólk 
og ekki einu sinni endilega gamal-
dags; en það hefur sterkar skoðan-
ir á því hvernig Rás eitt skuli vera, 
en þó einkum og sérílagi: hvernig 
hún skuli ekki vera. 

Samhengið í menningarsögunni
Þetta fólk býr í okkur flestum, en 
er þar ekki einrátt. Það hlustar 
ekki endilega alltaf á Rás eitt held-
ur líka Bylgjuna til að heyra þjóð-
málaumræðu eða vinsæla músík; 
Sögu til að heyra hvað sixpensur-
unum liggur á hjarta; Rás tvö til 
að heyra skemmtilega morgun- 
og síðdegisþætti, íslenska popp-
músík og rokk utan kassans – og 
þar fram eftir götunum – en þegar 
fólk hlustar á Rás eitt væntir 
það tiltekins hljóðumhverfis, það 
væntir yfirvegunar og rósemi. Við 
ólumst mörg upp við þessa rás og 
skynjum hana sem ákveðna nær-
veru, vissa samfellu í lífi okkar og 
samfélagsins; og verðum við vör 
við grundvallarbreytingar á henni 
finnst okkur sem sjálfur lífs-
grundvöllurinn sé farinn að rása 
undir okkur. 

Kúnstin er sú að þróa rásina og 
breyta henni í samræmi við tíðar-
andann hverju sinni með hægð og 
án þess að við verðum þess bein-
línis vör. Auðvitað nær það engri 
átt hvernig við látum stundum í 
íhaldsseminni, en það er vegna 
þess að okkur finnst mörgum sem 
hjarta Ríkisútvarpsins slái þarna 
í þessari rás sem á sér samfellda 
sögu frá árinu 1930. Þar með er 
ekki sagt að við heimtum að fá 
aftur Tómstundaþáttinn, Ingimar 
Óskarsson að tala um sjaldgæfar 
bjöllur, Victor Silvester og hljóm-
sveit og Laxfoss lestar í Bremer-
haven á leið til Tingmíarmíút … 
En við viljum hafa á tilfinningunni 
að þetta sé sama stöðin og færði 
okkur þetta allt saman; við séum 
þar með enn Íslendingar og ekki 
sé búið að selja Esjuna – ekki enn.

Hlustendur Rásar eitt eru intró-
vertar en ekki þröngsýnt fólk. Það 
umber ýmislegt og alls konar. Ein-
kennilega hljómaklasa og óræða 
fléttuþætti; þreytulega þuli að 
tína út úr sér dagskrárkynning-
ar morgundagsins; óskiljanlegar 
leikfimileiðbeiningar og afundna 
veður fréttalesara að tala um gráð 
og veðrið klukkan austan sjö í 
morgun á Garðskagavita. Hlust-
endur Rásar eitt umbera það 
gamla með brosi án þess að fyrir-
verða sig; fagna því nýja af heil-
brigðri forvitni þess sem þekk-
ir sig og sitt. Þetta fólk vill hafa 
útvarpið sitt hversdagslegt eins 
og súldina utandyra og uppvask-
ið í vaskinum – en líka nærandi. 
Rás eitt á að miðla rósemi hug-
ans og láta vera að hlaupa á eftir 
„ærustu og afþreyingaráþján“ 
eins og góðum manni varð tíðrætt 
um. Hún á að vera aldurslaus  og 
flippuð eins og íslenskar kerlingar 
hafa alltaf verið. Hún er í peysu-
fötum og með pípuhatt; hún rær 
fram í gráðið með tifandi prjóna 
segjandi sei sei en hún hefur alveg 
áhuga á tólftónakerfinu og stríðinu 
í Úkraínu; rannsóknum á hitakær-
um örveirum og lífi fólks á Djúpa-
vogi eða Malaví … Hún kann alveg 
á græjurnar sínar – hún er víðsýn. 

Ég lít í anda liðna tíð …
Hlustendur Rásar eitt eru svo sem 
til í sprell en þetta er samt fólk 
sem er viðkvæmt fyrir áreiti. Það 

þolir ekki hávaða – þetta eru intró-
vertar með viðkvæm eyru og þetta 
fólk fær hausverk þegar það heyr-
ir leiknar auglýsingar, þar sem allt 
er keyrt upp. Þannig er það bara 
því miður. Og um leið og leiknar 
auglýsingar eru farnar að hljóma á 
Rás eitt þá er hún ekki lengur Rás 
eitt heldur Rás tvö sem er ágæt 
líka fyrir sinn hatt – en er sem sé 
Rás tvö með sínum sérstöku eigin-
leikum. Að spila leiknar auglýsing-
ar á Rás eitt er eins og að fara að 
útvarpa dánarfregnum og jarðar-
förum á Rás tvö; með gítarmallinu 
undir. Leiknar auglýsingar jafn-
gilda árás á Rás eitt.

Mæri rásanna liggja meðal 

annars þarna – og það mega 
alveg vera mæri; allt þarf ekki 
að vera eins og renna saman. Þá 
verður bara til grá súpa. Þegar 
við stillum á Rás eitt klukkan 
korter yfir tólf í hádeginu þá er 
það beinlínis til þess að þurfa 
ekki að heyra leiknar auglýsingar 
þar sem smeðjuleg rödd reyn-
ir að fá okkur til að kaupa ein-
hvern skrattann, heldur til þess 
að spreyta okkur í þeim indæla 
samkvæmisleik sem felst í því að 
geta giskað á söngvarann í síð-
asta lagi fyrir fréttir. Stundum 
eru þetta nokkuð umdeilanlegir 
söngvarar að syngja hálfsúldarleg 
lög í drungalegum tóntegundum 

– gömul íslensk einsöngslög eru 
sérstök tegund af sorg og minna 
á soðna ýsu bernskuáranna og 
móðu á gluggum – en stundum er 
söngurinn fagur og lyftir hug til 
hæða. Í þessum lögum er alltaf 
einhver innileiki, hátíðlegt fas. 
Þetta er íslensk menning. Þetta 
er samfellan í sögu okkar. Þarna 
niðri í hvelfingunum í Efstaleitinu 
eru geymdar ótal upptökur með 
ótal söngvurum, gleymdum og 
ógleyman legum, þeir liggja þarna 
í kassanum varðveittir á segul-
bandinu, lifa þar sínu lífi, og svo 
heyra þeir í henni þar sem hún 
kemur gangandi niður stigann 
hún Una Margrét og fara að hvísla 

sín á milli: hvern okkar skyldi 
hún velja núna – verður það Svala 
Nielsen eða er komið að Sigurði 
Skagfield? – en hún er í hátíðar-
skapi og dregur fram spólu með 
Stefáni Íslandi og fer með upp 
aftur; og einn gamall og gullinn 
söngvari fær að ljóma um stund 
eins og sú liðna tíð sem við lítum 
í anda áður en þulur afkynnir og 
segir: Nú verða sagðar fréttir. 

Og þá verða sagðar fréttir af 
því sem er helst að gerast og 
nýjast – strax á eftir því sem er 
einmitt ekki að gerast og er elst. 
Hin liðna tíð tengist líðandi stund 
á gullnu augnabliki: Síðasta lag 
fyrir fréttir.

Síðasta lag fyrir fréttir
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

JÓN G. HJÁLMARSSON
frá Vestmannaeyjum,

Kleppsvegi 62,

lést á Hrafnistu, Reykjavík, sunnudaginn 
31. ágúst. Útförin fer fram frá Áskirkju 
þriðjudaginn 9. september kl. 13.00.

Soffía Guðrún Jóhannsdóttir
Jóhann Pétur Jónsson  Kristín S. Steingrímsdóttir
Einar Hjálmar Jónsson  Erla J. Erlingsdóttir
Hafdís Jónsdóttir  Georg Kulp
Kristrún Jónsdóttir  Ólafur Fannar Vigfússon
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir  
og amma,

JÓNÍNA ÞURÍÐUR GUÐNADÓTTIR,
Bröttugötu 3, Vestmannaeyjum,

lést á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja, 
mánudaginn 1. september. Útförin fer 
fram frá Landakirkju í Vestmannaeyjum 
laugardaginn 13. september kl. 14.00.

Steinar Guðmundsson Ásdís Viggósdóttir
Sigrún Guðmundsdóttir Magnús Guðmundsson
Guðný Guðmundsdóttir Alexander Matthíasson
Friðrik Guðmundsson
og barnabörn.

MERKISATBURÐIR
1891 Brú yfir Ölfusá er vígð að viðstöddu miklu fjölmenni. 
1908 Peter Adler Alberti Íslandsráðherra játar á sig fjársvik og 
skjalafals.

1921 Goðafoss, annað skip Eimskipafélags Íslands með þessu 
nafni, kemur til Íslands í fyrsta sinn. 
1931 Hámarkshraði bifreiða er hækkaður úr 18 í 25 kílómetra á 
klukkustund í þéttbýli og 40 km/klst. utan þéttbýlis.
1973 Rússnesk njósnatæki finnast í Kleifarvatni.
1977 Þriðja hrina Kröfluelda hefst og gaus norðan við Leir-
hnjúk. 
1979 Minnisvarði um Bjarna Pálsson, fyrsta landlækni Íslands, 
er afhjúpaður við Nesstofu á Seltjarnarnesi, á tvö hundruð ára 
ártíð Bjarna. 
1989 Fjórir fatlaðir menn koma til Reykjavíkur á hjólastól-
um eftir fimm daga ferð frá Akureyri. Tilgangurinn er að kynna 
Sjálfsbjörgu.

Dagblaðið kom fyrst út þennan 
mánaðardag árið 1975. Það var síðdegis-
blað og sjötta dagblaðið á markaðnum. 
Fyrsti ritstjóri þess var Jónas Kristjáns-
son. Starfsaðstaðan var í Síðumúla 
12, áföst húsi Blaðaprents sem gaf út 
síðdegisblaðið Vísi.

Dagblaðið lagði áherslu á að það væri 
frjálst og óháð, sem var nýjung á Íslandi 
því stjórnmálaflokkarnir höfðu ítök í 
hinum blöðunum. Neytendamál voru 
líka einkennandi fyrir Dagblaðið og með 
leiðurum, fréttaskýringum og greinum 

fylgdu myndir af höfundum, ásamt 
nöfnum. Það var ekki venja á hinum 
blöðunum.

Dagblaðið seldist strax vel og tals-
verður hasar skapaðist í miðbænum 
þar sem blaðasalar Dagblaðsins og 
Vísis börðust um athygli vegfarenda. 
Þurfti lögreglan að hafa afskipti af 
sölumálum á horni Austurstrætis 
og Pósthússtrætis þar sem Óli 
blaðasali, sem seldi Vísi, átti sinn 
sess.
Heimild/Nýjustu fréttir/Guðjón Friðriksson.

ÞETTA GERÐIST: 9. SEPTEMBER 1975

Dagblaðið hóf göngu sína

SKÓLASTJÓRINN  „Nemendur og kennarar verða með kórónur í mismunandi litum eftir bekkjum,“ segir Björg og hlakkar til afmælisins á 
morgun.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Afmælisveislan stendur frá klukk-
an hálf tólf til hálf tvö. Við byrjum á 
skrúðgöngu um hverfið sem Skóla-
hljómsveit Kópavogs leiðir með til-
heyrandi lúðrablæstri,“ segir Björg 
Baldursdóttir, starfandi skólastjóri 
hins tvítuga Smáraskóla í Kópavogi. 
„Nemendur og kennarar verða með 
kórónur í mismunandi litum eftir 
stigum. Það mun því bæði heyrast til 
okkar og sjást.“  

Björg segir tónlist verða leikna á 
sal og verk núverandi og fyrrver-
andi nemenda verða til sýnis inni í 
skólanum. Úti við verður svo farið í 
alls konar leiki. Þar verður hoppu-
kastali, boltar sem krakkar geta 
skriðið inn í og „fótboltaspil“ með 
lifandi fólki sem stillir sér upp við 
strengi og spilar eins og um leik-
fang sé að ræða. Svo, eins og í öllum 
góðum afmælum, verður boðið upp á 
köku, kaffi og djús að sögn Bjargar. 
„Við fáum stóra köku frá Jóa Fel, 
hann er einn þeirra foreldra sem 
tengjast skólanum,“ segir hún og 
kveðst vonast til að sjá sem flesta 
velunnara.

Nemendum við skólann hefur 
fækkað frá því í upphafi, að sögn 
Bjargar. „Hér voru lausar kennslu-
stofur umhverfis skólahúsið fyrstu 
árin, enda er barnafjöldinn yfirleitt 
mestur í nýjum hverfum, svo fækk-

ar í þeim aldurshópi en fjölgar aftur 
og nær einhverju jafnvægi.“

Eitt af því sem einkennir starf 
Smáraskóla er áhersla á útivist enda 
er skólinn vel staðsettur í Kópa-
vogsdalnum. „Við notum dalinn til 
útivistar og lærdóms,“ segir Björg. 
„Skoðum náttúruna og lífríkið, 
tökum til dæmis sýni úr læknum 
reglulega og gerum á því rannsókn-
ir. Svo er stutt niður í leiruna við 
voginn og auðvelt að komast þangað 
um göngin undir Hafnarfjarðarveg-
inum,“ lýsir hún.

Stærsta útivistarverkefni skólans 
sem komin er hefð á er Laugavegs-
ganga 8. bekkjar, milli Landmanna-
lauga og Þórsmerkur, með gistingu 
í skálum á leiðinni. „Það er afskap-
lega mikil ánægja með Laugavegs-
gönguna,“ segir Björg. „Sumir nem-
endur hafa sagt þegar þeir yfirgefa 
skólann að sú gönguferð standi upp 
úr þegar þeir hugsi til baka. Þetta 
eru stórir hópar sem við förum 
með, 40 til 60 manns, og við þurfum 
að panta gistingu í skálunum með 
löngum fyrirvara, alltaf lengri og 
lengri eftir því sem ferðamönnum 
fjölgar.“ 

Kennslustofur og aðrar vistar-
verur Smáraskóla eru ekki númer-
aðar heldur nefndar eftir örnefnum 
í Kópavogi. Eitt af því gert hefur 

verið í tilefni afmælisins nú er að 
afla upplýsinga um þá staði sem 
stofurnar heita eftir, að sögn Bjarg-
ar. „Kópavogur á stórt land sem auð-
ugt er af örnefnum og sköpunargáfa 
nemendanna hefur nýst vel við að 
teikna myndir sem tengjast þeim.“

gun@frettabladid.is

Það mun bæði heyrast 
til okkar og sjást
Tuttugu ár eru á morgun frá því Smáraskóli í Kópavogi tók til starfa. Nemendum hans á 
öllum tímum, foreldrum, starfsmönnum og öðrum bæjarbúum er boðið í afmælið.

Smáraskóli er við Dalsmára 1 
í Kópavogi og er fyrir börn á 

aldrinum sex til fimmtán ára. 
Valgerður Snæland Jónsdóttir 

var skólastjóri frá stofnun hans 
til ársins 2007. Núverandi skóla-
stjóri, Friðþjófur Helgi Karlsson, 

er í ársleyfi og Björg Baldurs-
dóttir sinnir starfinu í fjar-

veru hans en hún hefur verið 
aðstoðarskólastjóri frá 2010. 

Lítið eitt 
um Smáraskóla



FIÐRILDASTÓLL
Sori Yanagi (1915–2011) er einn frægasti 
vöruhönnuður Japans. Hans frægasta 
verk er að öllum líkindum fiðrildastóllinn 
frá 1956.

Babyliss Curl Secret er leyndarmál-
ið á bak við fullkomnar krullur. 
Það breytir því hvernig hárið er 

krullað, á fljótlegan og auðveldan hátt. 
BaByliss Curl Secret dregur hárið sjálf-
krafa inn í tækið, í keramikhólf. Í hólfinu 
er hárinu haldið mjúklega inni og það 
hitað úr öllum áttum á mjög skömmum 
tíma, en á vandaðan hátt þannig að 
útkoman er fallegar krullur.

Guðlaug Helga Björnsdóttir segir Curl 
Secret-járnið frá BaByliss vera frábært. 
„Það sem heillaði mig mest og fékk mig 
helst til að langa að eignast það var 
einfaldleikinn. Þar sem ég er þriggja 
barna móðir hef ég ekki mikinn tíma til 
að græja mig fyrir ýmsa viðburði eða 
jafnvel fyrir venjulegan dag, þess vegna 
er þetta krullujárn algjör snilld,“ segir 
Guðlaug. „Ég er nokkrar mínútur að 
smella liðum í hárið og þegar ég vil vera 
sérstaklega fín þá breyti ég bara stilling-
unum á járninu og þá fæ ég fullkomnar 
krullur. Þetta er einstaklega þægilegt í 
notkun og ég mæli með þessu fyrir alla 
sem vilja fá hárið fallegt á einfaldan 
máta á skömmum tíma.“

Curl Secret hefur tvær hitastillingar 
og þrjár stillingar sem stilla hversu 
lengi hárið er inni í tækinu (frá átta til 
tólf sekúndur) sem hefur áhrif á hversu 
þéttar krullurnar verða. Því lengur sem 
hárið er hitað því þéttari krullur. Tækið 
stillir í hvaða átt krullurnar fara og 
breytir sjálfkrafa um áttir. Curl Secret 
er hægt að nota á sítt og millisítt hár. 
Einnig á flestar hártegundir, fínt hár, 

viðkvæmt, litað og hár sem 
er liðað. 

Curl secret fæst í Elko, 
Hagkaup og Byggt og 
búið. 

FULLKOMNAR KRULLUR
HALLDÓR JÓNSSON KYNNIR  BaByliss Curl Secret er ný leið til að gera full-
komnar krullur á nokkrum sekúndum. Hárið fer inn í tækið – krullur koma út.

MEÐ FALLEGAR KRULLUR Guðlaug mælir með Curl Secret fyrir alla sem 
vilja fá hárið fallegt á einfaldan og auðveldan hátt.  MYND/GVA
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug lýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega.

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

„Þetta er í annað sinn sem ég fer með hönnunar-
hópnum Love Reykjavík á þessa sýningu en við 
erum allar að sýna okkar vörulínur. Hingað koma 
verslunareigendur alls staðar að úr Evrópu og 
víðar til að skoða og kaupa inn,“ útskýrir Ingi-
björg Hanna Bjarnadóttir vöruhönnuður en hún 
tekur þátt í hönnunarsýningunni Maison&Objet í 
París sem hófst á föstudag.

Love Reykjavík skipa, auk Ingibjargar, Anna 
Þórunn Hauksdóttir, Marý, Ragnheiður Ösp Sig-
urðardóttir og Steinunn Vala Sigfúsdóttir.

Maison&Objet er ein af stærstu hönnunarsýn-
ingunum í Evrópu og segir Ingibjörg þátttöku í 
sýningunni góða kynningu og geta skilað við-
skiptasamböndum.

„Maður kemst í samband við blaðamenn hjá 
stórum tímaritum og býr til sambönd við fólk 
í faginu. Ég komst að hjá nokkrum erlendum 
verslunum í fyrra í gegnum sýninguna. Nú er ég 
að koma á framfæri textílvörunum mínum, nýrri 
grafík á púða, fleiri viskustykkjum, hengistólnum 
sem kynntur var á HönnunarMars og rúmfötum. 
Þá spurði stórt og þekkt hönnunarfyrirtæki mig 
í dag hvort ég hefði áhuga á að hanna vörulínu 

fyrir þá sem er ótrúlega spennandi,” segir Ingi-
björg.

Fleiri íslenskir hönnuðir taka þátt í Maison&Objet, 
þar á meðal Heklaíslandi og Sveinbjörg Hallgríms-
dóttir sem hannar undir merkinu Sveinbjörg. Svein-
björg tekur í sama streng og Ingibjörg, þátttaka í 
sýningunni skili árangri.

 „Ég er hér í annað sinn og sýningin gengur vel. 
Í fyrra náðum við að selja víða um heiminn og 
einnig fengum við nokkra aðila sem höfðu áhuga á 
að gerast umboðsaðilar fyrir okkur. Við völdum að 
byrja í Skandinavíu en Parísarsýningin er hliðið að 
mun stærri markaði en Stokkhólmsmessan. En þar 
höfum við verið tvisvar áður.“

Jón Ásbergsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu, 
segir íslenska hönnun vel samkeppnishæfa og að 
Íslandsstofa vilji styðja hönnuði í að koma sér á 
framfæri, í samvinnu við Hönnunarmiðstöð Íslands.

„Þetta er erfiður markaður og fyrirtækin eru lítil. 
Við höfum þó séð fólk ná flugi eftir að hafa tekið 
þátt í svona sýningum enda teljum við að við séum 
með vöru sem er vel samkeppnishæf. Við vitum 
líka að heimamarkaðurinn hefur vaxið með fjölgun 
erlendra ferðamanna hingað til lands,“ segir Jón. 

ÍSLENSKIR HÖNN-
UÐIR SÝNA Í PARÍS
ÍSLENSK HÖNNUN   Maison&Objet, ein af stærstu hönnunarsýningum í 
 Evrópu, stendur nú yfir. Íslenskir hönnuðir sýna þar vörulínur sínar.

FER VEL AF STAÐ Sveinbjörg Hallgrímsdóttir tekur einnig þátt í sýningunni. Hún segir 
þátttöku á sýningunni í París opna inn dyr inn á mun stærri markað en hönnunarmess-
an í Stokkhólmi gerir en þar hefur hún sýnt áður.  MYND/SVEINBJÖRG

NÝJAR VÖRUR Ingibjörg Hanna sýnir meðal annars hengistól 
sem hún kynnti á liðnum HönnunarMars.

LOVE REYKJAVÍK Hópinn skipa Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir, 
Anna Þórunn Hauksdóttir, Marý, Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir 
og Steinunn Vala Sigfúsdóttir. Þær sýna vörulínur sínar á Mai-
son&Objet í París. MYND/LOVE REYKJAVIK

NÝBÝLAVEGI 20     SÍMI 554-5022

NÝTT – NÝTT 
8 rétta 

hlaðborð í  
hádeginu 
TILBOÐ 

KR. 1.390.- 
OPIÐ KL. 11:00-14:00

Hlaðborðið er alla virka daga. 
ekki um helgar.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



Við lögðum upp með að setja vörurn-
ar fram á fallegan og skemmtileg-
an máta. Við leggjum mikla áherslu 

á útstillingar og viljum að viðskiptavinum 
mæti alls kyns augnakonfekt. Að upplif-
unin sé eins og að koma inn í nammiversl-
un fyrir heimili,“ segir Hulda Rós Hákon-
ardóttir, einn eigenda verslunarinnar. 

Verslunin er hönnuð þannig að við-
skiptavinir ganga úr einu rými í annað. 
„Þau eru svolítið hólfuð niður en samt létt 
flæði á milli. Í stað þess að raða sjö sófum 
af sömu gerð í mismunandi litum saman 
er reynt að skapa mismunandi stemn-
ingu með öllu sem fylgir. Þannig getur fólk 
betur áttað sig á samsetningarmöguleik-
unum.“ 

Breytingarnar voru unnar í samstarfi 
við danska fyrirtækið Ambiente en þar 
starfa arkitektar og hönnuðir sem sér-
hæfa sig í að setja upp verslanir og sýning-
arrými. „Þeirra handbragð hefur skapað 
nýja vídd í íslenskri verslunarsögu,“ segir 
Hulda.

Í Húsgagnahöllinni hafa ávallt verið 
sterk merki en með nýjum eigendum hafa 
fleiri bæst við. „Við breytingarnar ákváð-
um við að taka inn ýmis ný merki. Þar á 
meðal Furninova (furninova.com) sem 
við höfðum lengi haft augastað á. Það er 
sænskt og hefur slegið rækilega í gegn. 
Undir það heyrir svo undirmerkið S.O.U.L. 
Þetta eru tveir ólíkir stílar og fá þessi nýju 
merki ríkulegt pláss á efri hæðinni okkar. 
Þá erum við með mikið úrval af dönsk-
um merkjum. Við erum umboðsaðilar Ide-
møbler, en skandinavísk hönnun nýtur 
mikilla vinsælda hér á landi. Auk þess 
erum við með amerísk merki eins og La-Z-
Boy og Broyhill svo dæmi séu nefnd.“ 

Sófar, borðstofuborð og stólar eru að 
sögn Huldu fyrirferðarmestu húsgögnin í 
versluninni en auk þess er þar rúmadeild 
þar sem rík áhersla er lögð á heilsudýnur 
og stillanleg rúm. Jafnframt er mikið úrval 
af smávöru og húsbúnaði í versluninni.

En hverjar eru helstu áherslur í vetur? 
„Hvað stofuna varðar eru tungusófarnir 
hvað vinsælastir og jafnvel vinsælli en hin 
hefðbundnu tveir plús þrír sófasett. Horn-
sófar verða líka oft fyrir valinu en allt fer 
þetta eftir rými hvers og eins. Þá eru flestir 
að leita að þægilegum, mjúkum og góðum 
sófum úr slitsterku efni.”

Hulda segir hlýleikann ráðandi fyrir 
haustið og er mikið um skinn og púða. 
„Tískan fer í hringi. Fyrir nokkrum árum 
var allt minimalískt, svart og hvítt, en nú 
er meira um hlýlegri tóna. Yfirbragðið er 
eftir sem áður stílhreint.“ 

Í smávörunni eru brúnir, grænir, bláir, 
gylltir og koparlitir tónar ráðandi. „Þá 
erum við með mikið af skreyttum púðum 
og hafa dýrapúðar verið mjög vinsælir. 
Nú bætum við úrvali púða í fyrrgreindum 
litum við. Þeir eru líka áberandi í alls kyns 
borðbúnaði og fylgihlutum.“

Hulda nefnir líka matarstell frá fram-
leiðendum á borð við Broste, Alessi og Iitt-
ala og mörgum fleiri. „Þau eru á breiðu 
verðbili og um að gera fyrir þá sem eru að 
byrja að búa að kíkja við. Auk þess erum 
við með ítalska glervöru í úrvali sem hefur 
verið mjög vinsæl.“ 

Hulda býður alla velkomna í endur-
bætta verslun.

STOFAN
MÁNUDAGUR  8. SEPTEMBER 2014

Eins og nammiverslun fyrir heimili
Húsgagnahöllin að Bíldshöfða 20 fékk nýverið mikla andlitslyftingu. Nýir eigendur tóku við versluninni fyrir tveimur árum og var 
hún opnuð eftir gagngerar endurbætur 31. maí. Mikil áhersla er lögð á útstillingar og að viðskiptavinum mæti alls kyns augnakonfekt.

Kynningarblað 
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Myndirnar keypti Hildur árið 2006 í IKEA og rammana líka. Þegar þeir 
komu upp úr kafinu nokkrum árum síðar voru rammarnir litaðir með 
svartri krítarmálningu og sóma sér vel í stofunni á veggnum fyrir ofan 
sófann. 

Silfurskórnir sem prýða hilluna eru Hildi dýrmætir. „Oft 
var farið í Fram fram fylking heima hjá ömmu. Við frænka 
mín fengum þá að velja silfur- eða gullskó í leikinn. Þegar 
amma lést fékk ég að eiga silfurskóna. 

Maðurinn minn er orð-
inn rafvirki, píp-
ari og smiður eftir 

þessa lífsreynslu,“ segir Hild-
ur glettin um eiginmanninn, 
Sigurð Jens Sæmundsson. Frá 
árinu 2008 hafa þau hjónin 
byggt hús og búið sér og börn-
um sínum þremur heimili í 
Bauganesi. Hildur er uppal-
in í Skerjafirði og vildi búa þar 
með fjölskyldu sinni. „Eina 
leiðin sem við sáum var að 
byggja sjálf. Við bönkuðum 
því upp á hjá nágrannanum 
og spurðum hvort við mætt-
um kaupa framgarðinn hans,“ 
segir Hildur glaðlega, en þau 
hjónin teiknuðu húsið sjálf í 
Excel en fengu hjálp tækni-
teiknara á lokasprettinum.  

Fjölskyldan flutti inn árið 
2009 í fremur hrátt hús-
næði og Hildur og Sigurður 
ákváðu að taka eitt herbergi 
fyrir í einu. Þau gera flestallt 
sjálf og eru skipulögð í öllum 
framkvæmdum. „Við gerum 
þetta eftir því sem við náum 
að safna okkur,“ segir Hildur 
og lýsir því að ýmislegt í hús-
inu hafi verið keypt til bráða-
birgða á Bland-síðunni og bíði 
þess að verða skipt út þegar 
tækifæri gefist. Hún held-
ur úti blogginu heimilisfru-
in.blogspot.com um framgang 
þessa stóra verkefnis og birtir 
myndir og lýsingar af því sem 
er á döfinni hverju sinni. 

Fjölskyldurými
Stofan er eitt þeirra herbergja 
sem er tilbúið en hún er í 
opnu rými ásamt borðstofu 
og eldhúsi. „Stofan varð að 
vera flott og fín fyrir mömm-
una en samt þannig að krakk-
arnir gætu verið þar líka,“ 
segir Hildur en fjölskyldan 
ver löngum stundum saman í 
þessu opna rými. Hildur seg-
ist kunna að meta fallega hluti 
en hins vegar þurfi þeir ekki 
endilega að vera dýrir. „Ég vel 
það sem mér finnst fallegt og 
er sama hvaðan það kemur,“ 
segir Hildur sem tímir ekki að 
eyða of miklum fjárhæðum í 
húsgögn. „Við viljum heldur 
geta farið saman í frí.“ 

Í betri stofu Heimilisfrúarinnar
Hildur Arna Hjartardóttir heldur úti bloggsíðunni heimilisfruin.blogspot.com. Þar leyfir hún fólki að fylgjast með hvernig hún og 
eiginmaður hennar taka fyrir herbergin í húsinu sem þau byggðu í Skerjafirði fyrir nokkrum árum. 

Kertastjakinn heitir String, er úr Epal og lífgar 
upp á stofuna. 

Eames-ruggustólinn fékk Hildur í þrítugsafmælisgjöf frá 
Sigurði. 

Þar sem gluggarnir í stofunni eru stórir vildi 
Hildur ekki velja fyrirferðarmikil borð. Hún 
valdi því þessi skemmtilegu, gegnsæju borð 
frá IKEA.

Gráu plötuna utan um sjónvarpið smíðuðu hjónin sjálf. Skenkurinn er úr IKEA en hugmyndina að hillueiningunum sá Hildur á netinu. 
Stofuboðið er úr Ilvu líkt og teppið. „Mig hafði langað í þetta teppi í mörg ár en Sigga fannst það ljótt og kallaði það heilateppi. Það tók 
hann sjö ár að samþykkja það en svo kom hann mér á óvart einhvern daginn og gaf mér það,“ segir Hildur. 

Hildur Arna í stofunni fínu. Á bloggsíðunni 
sinni heimilisfruin.blogspot.com segir hún 
ekki aðeins frá því hvernig gengur með fram-
kvæmdir á heimilinu heldur gefur kökuupp-
skriftir og góð skipulagsráð. MYNDIR/ANTON

Allar smávörur með 40% afslætti

Útstillingavörur á góðu verði

S y r u s s o n  H ö n n u n ar h ú s

Erum að rýma fyrir nýjum vörum
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Heimili fasteignasala, 
s. 530-6500 kynnir: Gott 250 
fm einbýlishús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr. 
Íbúðarrými er 218,7 fm og 
bílskúrinn 31 fm.

Húsið er við Bakkastaði í Grafar-
vogi með Korpúlfsstaðagolfvöll í 
göngufæri. Einnig gott útivistar-
svæði og gönguleiðir í næsta ná-
grenni. Húsið er á einni hæð, fal-
lega hannaður garður og stórir af-
girtir sólpallar. Stutt í skóla- og 

leikskóla. Komið er inn í flísalagt 
hol. Miklir og góðir skápar. Gesta-
salerni. Gengið er inn í bílskúr frá 
holi. Rúmgott sjónvarpshol með 
mikill lofthæð, fimm svefnher-
bergi eru í húsinu, fjögur rúmgóð 
barnaherbergi (eitt þeirra notað 
sem tölvuherbergi) og stórt hjóna-
herbergi, útgengt út á pall, mikil 
lofthæð. Skápar í öllum herbergj-
um. Parket á gólfum.

Stórt baðherbergi með horn-
baðkari og sturtuklefa, gólf og 
veggir flísalagðir. Lofthæð er 
mikil í borðstofu og stofu, útgengt 

í garð. Eldhúsið er með mikilli og 
góðri innréttingu, útgengt á ver-
önd. Frá þvottahúsi er útgengt á 
verönd með heitum potti. Kirsu-
berjaviður í hurðum og innrétting-
um. Innréttingar hannaði Guðrún 
Atladóttir arkitekt. Gólfhiti nema 
í stofu og herbergjum. Glæsileg 
eign á góðum stað sem vert er að 
skoða. Húsið er laust til afhend-
ingar.

Möguleg skipti á minni eign. 
Allar upplýsingar veitir Bogi 
Molby Pétursson fasteignasali – 
bogi@heimili.is.

Í nálægð golfvallar
Fallegt og vel skipulagt hús í Grafarvogi. 

Opið hús í dag mánudag 8. sept frá kl. 17:30-18:00

Friggjarbrunnur 5, íb. 01-02 
Glæsileg 90 fm, 2ja herb. íbúð með stæði í bílakj. 

Sýnum þar glæsilega 90,4 fm íbúð í lyftuhús í nánast nýju húsi við Friggjar-
brunn í Úlfarsárdal.  Vandaðar innréttingar og gólfefni, glæsileg sameign 
og rúmgott stæði í bílakjallara. Stórar hornsvalir.  Sérgeymsla í bílakjallara. 
Verð 28,9 milj, eignin er laus fljótlega.  
Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is.

OPIÐ HÚS

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Björt 100,4 m2, 4ra herbergja íbúð á 
efstu hæð í 4ra hæða fjölbýlishúsi, 
ásamt 20,5 m2 bílskúr við Safamýri 48 
í Reykjavík. Eignin skiptist í þrjú sve-
fnherbergi, hol, baðherbergi, eldhús 
og stofu. Íbúðinni fylgir sérgeymsla 
í kjallara. Bílskúrinn er 20,5 m2 með 
rafmagni.V. 29,5 m.

68,8 m2 2ja herbergja íbúð á 2. hæð 
í fjölbýlishúsi við Meistaravelli 17 í 
Reykjavík. Íbúðin skiptist í svefnher-
bergi, forstofugang, baðherbergi, 
eldhús og stofu. Sameiginlegt þvot-
tahús er á hæðinni og sérgeymsla í 
kjallara. V. 25,5 m.

Safamýri 48 - 108 Reykjavík 

Meistaravellir 17 - 107 Reykjavík 

Mjög falleg 99,0 m2, 3-4ra herbergja 
endaíbúð á 2. hæð í 2ja hæða fjölbýli 
við Klapparhlíð 26, íbúð merkt 02-04, 
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í tvö 
svefnherbergi(þrjú á teikningu), baðher-
bergi, þvottahús, forstofu, eldhús, stofu 
og borðstofu. Íbúðinni fylgir sérgeymsla 
á hæðinni. V. 31,9 m.

Klapparhlíð 26, íbúð 204 - 270 Mosfellsbær  

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

Mjög glæsilegt 247,7 fm keðjuhús 
með innbyggðum 48,2 fm bílskúr við 
Kvíslartungu 19 á góðum útsýnisstað í 
Mosfellsbæ. Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni.  Á neðri hæðinni er forstofa, 
sjónvarpshol, 3 svefnherbergi, baðher-
bergi og þvottahús auk bílskúrs. Á efri 
hæðinni eru stór stofa/borðstofa, stórt 
eldhús og baðherbergi. Efri hæðin er 

með mikilli lofthæð og innbyggðri lýsingu. Gluggar eru til allra átta og útsýnið er stórglæsilegt. 
Út af stofunum eru stórar svalir.  V. 59,9 m

Kvíslartunga 19 - 270 Mosfellsbær  

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

Fallegt og vel skipulagt 167,3 m2 
einbýlishús með innbyggðum bílskúr 
við. Nýtt járn og pappi á þaki. Hellulagt 
bílaplan og garður með timburverönd í 
suðvestur. Eignin skiptist í 3-4 svefnher-
bergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr með 
góðu geymslulofti. V. 49,9 m.

Opið hús þriðjudaginn  
9. september frá kl. 17:00 til 18:00

Falleg 119,2 m2, 4ra herbergja sérhæð á 
efstu hæð og 50% eignarhluti í 57,4 m2 
bílskúr við Austurbrún 25 í Reykjavík. 
Sérinngangur. Eignin skiptist í þrjú 
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, 
eldhús, stofu og borðstofu. Sérgeymsla 
er í kjallara. V. 39,9 m.

Stakkhamrar 27 -112 Reykjavík 

Austurbrún 25 - 104 Reykjavík  Mjög glæsileg 130 m2 4ra herbergja 
íbúð á 2. hæð í 3ja hæða litlu sex 
íbúða fjölbýlishúsi ásamt bílastæði 
í bílageymslu við Kristnibraut 87 í 
Grafarholti. Glæsilegt útsýni. Gott 
skipulag. Fallegar innréttingar og 
gólfefni. V. 39,9 m.

Kristnibraut 87 - 113 Reykjavík  

Hagamelur 36 - 107 Reykjavík 

 
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. 25,9 m

Grundarstígur 11 -101 Rvk. 

 
Sjarmerandi 65,9 m2 2ja herbergja íbúð á 
1. hæð við Grundarstíg 11, 101 Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í stóra forstofu, stóra stofu, 
eldhús, svefnherbergi og baðherbergi.  
V. 22,9 m.

Þrastarhöfði 21 - 270 Mos. 

 
Falleg 185,6 m2 endaraðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr við 
Þrastarhöfða 21 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist 
í fimm svefnherbergi, baðherbergi, gestas-
nyrtingu, þvottahús, forstofu, eldhús, stofu 
og bílskúr. Húsið er tveggja hæða timburhús 
klætt að utan með álklæðningu. Frábær 
staðsetning. V. 47,5 m.

Laus strax

Nýtt á skrá Laus strax

Nýtt á skrá Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Nýtt á skrá
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

* 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
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Samúelsson
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Sveinn  
Eyland
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Sími 690 0820
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Guðrún Diljá  
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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

RÚGAKUR – GARÐABÆ.
Glæsileg 142,9 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi að meðt.
24,5 fm. sér geymslu. Rúmgóð og björt stofa. Eldhús með
eikarinnréttingum. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Stórar og
skjólgóðar svalir til suðurs. Sér stæði í bílageymslu í kjallara
og lyfta í stigahúsi. 

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.

KIRKJULUNDUR – GARÐABÆ
- Glæsileg og vönduð 92,2 fm. íbúð á jarðhæð.
- Lyfta og sér stæði í bílageymslu.
- Íbúðin án gólfefna, en baðherbergi og þvottah. eru flísalögð.
- Íbúðin er til afhendingar strax.
- Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf.

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.

BRAUTARHOLT – IÐNAÐARHÚSNÆÐI
- 197,9 fm. iðnaðarhúsnæði á 4. hæð.
- Um er að ræða alla efstu hæð hússins.
- Hýsir í dag m.a. vinnustofur listamanna og stúdíóíbúð.
- Þessi hæð var byggð ofan á húsið árið 1979.

BOLHOLT. SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
- Til leigu skrifstofuhúsnæði á 3. hæð í lyftuhúsi miðvæðis.
- Húsnæðið er 237,3 fm. auk 23,2 fm. sameign
- Sanngjörn langtímaleiga.
- Laust til afhendingar nú þegar.

32,5 millj. 44,9 millj.

32,4 millj.

39,9 millj.

30,0 millj.

3JA HERBERGJA

ATVINNUHÚSNÆÐI 2JA HERBERGJA

3JA – HERBERGJA

NÝBYGGING

TIL LEIGU

LAUS STRAX

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 stórkost-
legu 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 50,0 millj.

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 sér-
smíðaðar 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

Glæsileg eign við Reykjavíkurtjörn

3JA HERBERGJA3JA HERBERGJA

Vel staðsett og mjög mikið endurnýjað 192,9 fm.
einbýlishús á þremur hæðum, að meðtöldum 2
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. Þak hússins
er 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 miðborgarinnar, sem vert er að skoða.

Verð 85,0 millj.VV

Þórsgata. Heil húseign.

Eignin verður til sýnis á morgun  
frá kl. 17.15 – 17.45

Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 47,7 fermetra
íbúð á 1. hæð í nýlega bárujárnsklæddu tví-
býlishúsi á frábærum stað í Þingholtunum auk 
helmingshlutdeildar í geymslukjallara undir 
húsinu. Húsið var klætt að utan fyrir þremur 
árum síðan. Raflagnir og rafmagnstafla eru
nýleg. Björt stofa og rúmgott svefnherbergi.
<B>Staðsetning eignarinnar er afar góð í mjög
fallegu bakhúsi við Þórsgötuna.

Verð 24,9 millj.VV
Verið velkomin.

Þórsgata 8b. 2ja herbergja neðri hæð. 

SKIPHOLT

Skipholt 29a - Reykjavík.
Nánast heil húseign við Skipholt sem er þrjár hæðir og er nýtt í dag undir skrifstofur, jógastúdíó og ósamþykkta íbúð með sér
inngangi. Möguleiki er að breyta öllu húsnæðinu í íbúðir eða gistiheimili. Möguleiki er að fá keyptann  eignarhlutann á fyrstu
hæðinni og kjallarann þar sem rekið er rafmagnsverkstæði og væri þá allt húsið í eigu sama aðila sem einfaldar allar breytingar á
húsnæðinu. Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. Verð 63,5 millj.

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

Skoðum og metum samdægurs.  
Sanngjörn söluþóknun.

OPIÐ HÚS

Á M
ORGUN

VIÐ ÞINGVALLAVATN



FORNASTRÖND - SELTJARNARNESI.
Glæsilegt 237 fm. algjörlega endurnýjað einbýlishús á einni hæð. 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. Lóðin er eignarlóð rúmir 900 fm. að stærð.

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

SJÁVARGRUND. 5-6 HERBERGJA ÍBÚÐ.
5-6 herb. íbúð með sérinngangi. Íbúðin er á tveimur hæðum með sér andyri á
1.hæð auk herbergis án glugga og geymslu í kjallara samt. að birtu flatarmáli 170,9
fm. Bílastæði í bílakjallara 20,5 fm. Birt heildarstærð er 191,4 fm. Opið eldhús með
nýlegri innréttingu. Rúmgóð stofa með góðri lofthæð og útgangi á svalir til suðurs. 
4 herbergi. Hringstigi af svölum niður í aflokaðan húsagarð.

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

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

SÍÐUMÚLI. GLÆSILEG SKRIFSTOFUHÆÐ. 
Glæsileg 332,4 fm. mjög vönduð og mikið endurnýjuð skrifstofuhæð við Síðumúla
27. Hæðin skiptist í móttöku, tíu afstúkaðar skrifstofur, tvo stór opin rými þar sem 
væri hægt að útbúa fleiri skrifstofur ef vill, stórt fundarherbergi, eldhús með ný-
legum innréttingum og tvo salerni. Manngengt geymsluris liggur yfir allri hæðinni. 
Sameign er öll til fyrirmyndar og stigahús er nýlega flísalagt. 

41,9 millj.

41,5 millj. 69,5 millj.

46,0 millj.

52,9 millj.

Háteigsvegur - Viðskiptatækifæri í gistiþjónustu.
Fallegt um 500 fm. húseign sem er tvær hæðir og kjallari og skiptist í dag í eina sérhæð, þrjár stúdíó íbúðir, sex herbergi og
stóran bílskúr. Möguleiki er að bæta við tveimur stúdíó íbúðum. Einnig er möguleiki að bæta við um 130 fm. hæð (þakíbúð) 
ofan á húsið. Eign sem býður uppá mikla möguleika í útleigu. Húsið er afar vandað og mest allt viðarverk í húsinu er úr 
Mahogny og gólf eru víðast með gegnheilu parketi eða flísalögð. Stórar verandir og gróskumikill og skjólgóður garður.
Gerð hefur verið teikning af húsinu, sem miðar að því að breyta húsinu í gistiheimili. Viðskiptaáætlun er til staðar. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu

Birkihæð – Garðabæ.
Stórglæsilegt 259,3 fm. einbýlishús á frábærum stað í  Garðabænum.  Húsið er innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt úr
ljósum byggingarefnum og verulega aukin lofthæð er í öllu húsinu. Vönduð gólfefni, norsk skífa og parket úr rauðeik. Innréttingar
eru ýmist úr eik eða hvítar. Setustofa með arni, sjónvarpsstofa og borðstofa. Hjónasvíta og 2-3 minni herbergi auk fataherbergis.
Mjög fallegar og skjógóðar viðarverandir eru á lóð og falleg lýsing á lóðinni sem og húsinu að utan.  Fallegur gróður og tyrfðar
flatir. Húsið er teiknað af Sigurði Hallgrímssyni og Guðbjörg Magnúsdóttir er innanhússarkitekt. Verð 99,0 millj.

BIRKIHÆÐ HÁTEIGSVEGUR

SÉRBÝLI 4RA -6 HERBERGJA 4RA- 6 HERBERGJA

ATVINNUHÚSNÆÐI

Eignin verður til sýnis á morgun 
frá kl. 17.15 – 17.45 

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

Verð 51,9 millj.VV
Verið velkomin.

Aratún 5 - Garðabæ. LAUST STRAX.

Eignin verður til sýnis á morgun  
frá kl. 17.15 – 17.45

Falleg 155,5 fm. íbúð á 2. hæð við Flyðrugrandann
í vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin er skráð 131,5m2
og bílskúrinn sem er í bílskúralengju við húsið er
skráður 24 fm.  Rúmgóð stofa og borðstofa með
útgengi á stórar suðursvalir. Eldhús er með sér-
smíðaðri innréttingu úr rauðeik. Þrjú svefnherbergi. 
Öll íbúðin er lögð með rauðeikarparketi, utan 
baðherbergis og þvottahúss. Úr hjónaherbergi er 
gengið út á verönd og lítinn afgirtan prívat garð.

Íbúð merkt 0201.
Verið velkomin.

Flyðrugrandi 8 - 5 herbergja íbúð.
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Valhúsabraut 4  
Seltjarnarnesi
Eignin verður til sýnis á morgun  
frá kl. 17.15 – 17.45
Stórglæsilegt 224,9 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggð-
um bílskúr á frábærum stað við opna svæðið á Valhúsabrautinni.
Húsið er allt með aukinni lofthæð og allar innréttingar og gólfefni
eru af vönduðustu gerð. Setustofa með arni auk skála/setustofu
við eldhús. Vandað eldhús.  Fjögur herbergi. Lóðin er glæsileg
með þremur veröndum með skjólveggjum og stórri hellulagðri
innkeyrslu og stéttum fyrir framan húsið með hitalögnum undir.
Verð 99,0 millj. Nýlegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð á mjög eftirsóttum stað við opið svæði á Valhúsa-
brautinni þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla, sundlaug,
líkamsrækt og aðra þjónustu. Verið velkomin.

VALHÚSABRAUT
OPIÐ HÚS
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Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 SÓLVALLAGATA 80 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Snyrtilega 115,8 fm 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð með stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í anddyri, þrjú svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi, eldhús, 
stofu og borðustofu. Eignin verður sýnd mánudaginn 8.september milli kl. 
17:00 og kl. 17:30.  V. 39,8 m. 4526

 JAKASEL 28 109 REYKJAVÍK

Tvílyft fallegt 199,3 fm einbýlishús á friðsælum og grónum stað. Á neðri 
hæðinni er forstofa, snyrting, rúmgott hol, stórt eldhús, stofur, þvottahús, 
geymsla og bílskúr - nýttur sem snyrtistofa. Á efri hæðinni eru 5 herbergi og 
bað.  Eignin verður sýnd mánudaginn 8.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 48,9 m. 4522

 RJÚPNASALIR 14 201 KÓP. 
ÍBÚÐ MERKT 08-03. 

Glæsileg 131,1 fm, rúmgóð 3ja - 4ra herbergja íbúð á 8. hæð í vönduðu 
álklæddu lyftuhúsi með miklu útsýni ásamt stæði í bílgeymslu og geymslu í 
kjallara. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar frá Brúnás. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 8.september milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 39,3 m. 4496

 VESTURGATA 46A 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Falleg og mikið endurnýjuð 154 fm íbúð á hæð og í risi sem hefur verið skipt 
upp í tvær íbúðir, auðvelt er að gera íbúðina að einni aftur. Húsið hefu verið 
mikið endurnýjað á sl. árum m.a. hefur verið skipt um járn á veggjum og þaki, 
rennur, tréverk í kringum glugga og steinhluti múraður. Útitröppur og handriði 
eru ný tekið í gegn. Nýleg rafmagnstafla og lagnir og að hluta. Garðurinn 
hefur allur verið tekinn í gegn og gerð hefur verið stór hellulögð sameiginleg 
verönd. Eignin verður sýnd mánudaginn 8.september milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 55 m. 4500

 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. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 8.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45 V. 59,5 m. 
4495

 SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 10 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-02. 

Vönduð 150,6 fm íbúð á 3. og 4.hæð með þakgarði og glæsilegu útsýni. Á 
3.hæð er baðherbergi og stofa með opnu eldhúsi ásamt herbergi með svölum 
(studioíbúð). á 4.hæð eru þrjú herbergi, baðherbergi, stofa og eldhús. Íbúðinni 
tilheyrir tvö bílastæði í bílageymslu. Einstök eign í miðbænum.  Eignin verður 
sýnd mánudaginn 8.september milli kl. 17:15 og 17:45.  V. 75,0 m. 4315

 LOGAFOLD 83 112 RVK.

(OPIÐ HÚS BORÐI ÞRIÐJUDAGINN) Glæsilegt 329 fm einbýli m. innb. 46,9 
fm tvöf. bílsk. Mjög gott skipulag og mögul. er að hafa sér íbúð á neðri hæð. 
Fallegt, mikið endurnýjað og vel staðsett hús með útsýni. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 9.september milli kl. 17,15 og kl. 17,45. V.  75,0 m. 3505

 BAKKASMÁRI 
- GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Fallegt og vel skipulagt ca 240 fm parhús á tveimur hæðum með innbyg-
gðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi, tvær stofur og fallegur garður. Verandir 
til austurs og suðvesturs. Stórar útsýnissvalir. Eignin er laus til afhendingar. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 9.september milli kl. 17,15 og kl. 17,45. V. 
58,9 m. 3938

FUNAFOLD 23 112 RVK

Fallegt og vel skipulagt ca 240 fm parhús á tveimur hæðum með innbyg-
gðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi, tvær stofur og fallegur garður. Verandir 
til austurs og suðvesturs. Stórar útsýnissvalir. Eignin er laus til afhendingar. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 9.september milli kl. 17,15 og kl. 17,45. V. 
58,9 m. 3938

 NEÐSTALEITI 9 103 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Mjög góð 139,9 fm 4ra herbergja í búð á annarri hæð í litlu 
fjölbýli við Neðstaleiti ásamt stæði í lokuðum bílakjallara. Íbúð á 
rólegum og eftirsóttum stað nálægt allri helstu þjónustu.
Eignin verður sýnd miðvikudaginn 10.september milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 39,9 m.4477
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Mikið endurnýjað 376 fm einbýli á besta stað í 
Hlíðunum. Aukaíbúð á jarðhæð og möguleiki að hafa 
eina til víðbótar þar einnig. Húsið er hannað af Jóni 
Ólafssyni arkitekt (Batteríið) og byggt árið 1991. Húsið 
stendur í efsta botnl. götunnar og stutt er í gön-
guleiðir og útivistarsvæði s.s. Öskjuhlíð. Mjög falleg 
og gróin lóð umhverfis húsið með miklum gróðri. 
Falleg grjóthleðsla í stórum hluta lóðarinnar. Góð lýs-
ing er á lóð og umhverfis húsið. Hellulögn umhverfis 
húsið og suðurverönd fyrir framan hús með aðgengi 
úr eldhúsi. Munstursteypa á verönd. Sjö inngangar 
og tengingar við garð. Heitur pottur í garði.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 8.september  
milli kl. 18:00 og kl. 19:00. 4288

STIGAHLÍÐ 78, 105 RVK. 

OPIÐ HÚS 

mánudag



 EINBÝLI

Fagraþing  - Glæsilegt einbýlishús.
Sérstaklega vandað og vel staðsett 379 fm einbýlishús, 
þar af 40 fm bílskúr. Um er að ræða steinsteypt tveggja 
hæða hús byggt árið 2007 með stórum svölum og fallegu 
útsýni yfir Elliðavatn í lítilli botnlangagötu. Auka íbúð er á 
jarðhæð með sér inngang.  Mögulegt að nýta sem tvær 
íbúðir eða sem eina heild.  Mikil lofthæð og falleg hönnun 
gerir þetta hús mjög bjart og skemmtilegt. Ekkert hefur 
verið sparað í innréttingum og tækjum. Hiti er í gólfum. 
Ath. skipti V. 115 m. 3214

Gnitakór  - Glæsileg eign 
Glæsilegt 274 fm einbýli og þar af er bílskúr 51,5 fm. Mikil 
lofthæð á efri hæð og í bílskúr. Húsið er mjög bjart með 
stórum gluggum, tvennum svölum og glæsilegtu útsýni.  
V. 77,5 m. 1464

Haðaland 3 108 Rvk.
Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús á einni hæð 
neðst við fossvoginn. Mjög gott skipulag og fallegur stór 
garður með skjólgóðum veröndum. Mikið af fallegum 
trjám. Fjögur svefnherbergi.  V. 84,5 m. 4122

 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 innréttaður) 5 svefnherbergi, tvær stofur. Góðar 
innréttingar, parket og flísar á gólfum að mestu. Stór 
timburverönd og skel(pottur) Glæsilegt útsýni til fjalla og 
borgarinnar.   V. 54,0 m. 4443

 RAÐHÚS/PARHÚS. 

Hraunbær 109C 110 Rvk.
Hraunbær 109 C er glæsilegt raðhús á 2.hæðum á mjög 
góðum stað neðarlega í Hraunbænum. Húsið er 113,3 fm 
að stærð. Sérinngangur og sérlóð. Þrjú svefnherb. Parket 
og flísar. Fallegar nýlegar hvítar innréttingar, innb. íssk. 
og uppþv.vél fylgja. Til afhendingar við kaupsamning.  V. 
36 m. 4465

Logafold 111, 112 Grafarvogi
Um er að ræða fallegt og vel skipulagt 281,5 fm 
miðjuraðhús á tveim hæðum á einum besta stað Grafar-
vogs með mjög rúmgóðum suð-austur svölum og sann-
kölluðum sælureit í garði sem er klæddur pöllum. Heitur 
pottur er í garðinum. Skipti á minni eign eða sumarbústað 
koma vel til greina.  V. 60 m. 4056

 4RA-6 HERBERGJA

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

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

Hrísrimi 7, 112 Reykjavík
Góð 99,0 fm íbúð á 3.hæð efstu. Íbúðin er með fallegu eld-
húsi, forstofu, stofu með svölum, baðherbergi með bæði 
sturtu og baðkari, þvottaherbergi og þremur svefnher-
bergjum. Mjög góð lofthæð er í stofu.  V. 25,9 m. 4127

Fífusel 37 109  Rvk.
Ágæt 4-5 herbergja 143,3 fm íbúð við Fífusel í Reykjavík. 
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og aukaherbergi í 
sameign með aðgengi að baðherbergi. Íbúðin er laus til 
afhendingar. V. 26,5 m. 4249

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

 3JA HERBERGJA

Skeljagrandi 1 107 Rvk.
Góð 3ja herbergja 80 fm íbúð á þriðju hæð með sér 
inngang af svölum auk sér geymslu og stæði í lokuðum 
bílakjallara. Laus strax. Hús byggt 1981. V. 30 m. 4514

 2JA HERBERGJA

Vatnsstígur 3b 101 Rvk.
Glæsleg 2ja herbergja ósamþykkt (skráð vinnustofa) 
98,6 fm íbúð á jarðhæð í góðu bakhúsi við Vatnsstíginn, 
fyrsta hús neðan við Laugarveginn. Endurnýjað eldhús, 
baðherbergi, gólfefni og fl. Laus strax. Sölumenn sýna.   
V. 26,0 m. 4325

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

 ATVINNUHÚSNÆÐI

Dalvegur 16b 201 Kópavogur
Vel staðsett og gott 427,1 fm iðnaðar og skrifstofuhús-
næði á tveimur hæðum við Dalveg í Kópavogi. Eignin 
skiptist annars vegar í 283,5 fm verslunar og lagerrými og 
hins vegar 143,6 fm skrifstofum í risi. Hér er um endabil 
að ræða með góðu aðgengi, nægum bílastæðum og tven-
num innkeyrsludyrum. V. 63,5 m. 3120

Fjarðargata 13-15  220  Hafnarfjörður
224 fm verslunarhúsnæði á 2.hæð í verslanamiðstöðinni 
Firði. Tvö samliggjandi bil 99,2 fm og 124,6 fm. Góð aðko-
ma og ágætlega staðsett í miðstöðinni. V. 35,8 m. 1770

Kringlan 4-6 108 Rvk.
Húsnæðið er 231,5 fm skrifstofuhúsnæði á efstu hæðum 
(9 og 10 )í lyftuhúsi á mjög góðum stað. Bjart og skem-
mtilegt húsnæði.  Gegnheilt parket. Mjög gott útsýni.   
V. 55 m. 4032

 SUMARHÚS

Eyrarskógur 18 311  íbúð merkt 01-01. 
Vandaður 47,0 fm sumarbústaður ásamt u.þ.b. 5 fm 
geymsluhúsi. Mikið og fallegt útsýni. Skógi vaxin lóð með 
grasflöt við húsið. Húsið sem hefur verið vel viðhaldið, 
skiptist í forstofuhol, tvö herbergi, baðherbergi, stofu, 
opið eldhús og svefnloft.  Golf og veiði í nágrenninu 
V. 12,5 m.4508

Mýrargata 26 - Nýjar íbúðir í hjarta Reykjavíkur
• Glæsilegt sjö hæða íbúðahús 
  með þremur lyftum

• Þriggja til fimm herbergja íbúðir  
 með bílastæði í kjallara

• Bjartar og fallegar íbúðir,  
 vandaður frágangur

• Sérinngangur í allar íbúðir

• Örstutt í alla þjónustu og  
 iðandi mannlíf miðborgarinnar

• Frábært útsýni á besta stað  
 við Reykjavíkurhöfn

• Fullbúnar íbúðir án gólfefna  
 (baðherbergi og þvottahús  
 flísalögð)

• Tilbúin sýningaríbúð

• Kynningarvefur á www.m26.is

Nánari upplýsingar  
á eignamiðlun.is og  
hjá sölumönnum.

Opið hús þriðjudaginn 9. september milli kl. 18 og 19
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Opið hús þriðjudaginn 9. sept. kl. 18:00-18:30. Björt og rúmgóð 4 herb. íbúð  á 
1. hæð í fallegu fjölbýli, stórar suðvestur svalir og bílskúr, samtals 146fm. Frábær 
fjölskylduíbúð í húsi sem er í mjög góðu viðhaldi. Stutt í skóla og þjónustu.

Opið hús mánud. 8. sept. kl 17:30-18:00.  
Björt og falleg 5 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum. 4 svefnherbergi, rúmgóðar svalir 
með útsýni. Laus við kaupsamning.

Opið hús þriðjud.  9. sept. kl. 17:00-17:30
Björt og mikið endurnýjuð 4 herb. íbúð á 
þriðju og efstu hæð í virðulegu húsi. Fallegt 
útsýni frá stofum og eldhúsi yfir Ægissíðu. 
Rúmgóðar svalir út frá eldhúsi/borðstofu.

Opið hús þriðjud. 9. sept. kl. 17:30-18:00.
Falleg 131,8 fm, 4 herbergja íbúð á 2. hæð í 
snyrtilegu 3ja hæða fjölbýli.  Íbúðin er staðsett 
við Kópavogslækinn, tvennar svalir, stutt í alla 
þjónustu, skóla og leikskóla.

Opið hús þriðjud. 9. sept. kl. 17:30-18:00. 
Íbúð 306. Björt 4 herbergja endaíbúð í 
snyrtilegu lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. 
Þvottahús innan íbúðar. Sérinngangur af 
svölum. Laus við kaupsamning. 

Mjög gott einbýlishús, samtals 286,4 fm. með 
aukaíbúð auk 30 fm. óskráðs geymslurýmis 
í kjallara á veðursælum stað í Mosfellsbæ. 
Húsið stendur á 1200 fm. eignarlóð.

Opið hús mánud. 8. sept. kl. 17:30-18:00.
Mikið endurnýjað og fallegt raðhús við 
Engjasel. 4-5 svefnherbergi, tvær stofur. Tvö 
baðherbergi. Stæði í bílageymslu. Bjart og 
fallegt fjölskylduhús. Laust við kaupsamning.

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.

Vel skipulagt 199,3 fm einbýlishús á góðum 
stað. 5 svefnherbergi, 2 baðherbergi. Stór og 
falleg lóð. Innréttaður bílskúr. Parket og flísar 
á gólfi. Fallegt fjölskylduhús sem vert er að 
skoða.

275,9 fm raðhús á tveimur hæðum og 
tvöföldum bílskúr við Stórahjalla í Kópavogi. 
Skjólgóður garður í suður.

Fallegt raðhús á tveimur hæðum ásamt 
bílskúr í rótgrónu hverfi í Keflavík. Mjög 
snyrtilegt og vel staðsett hús. Skipti möguleg 
á eign á höfuðborgarsvæðinu.
 

Mjög fallegur og vandaður heilsársbústaður  
skammt frá Húsafelli. 2 svefnherbergi og gott 
svefnloft. Hitaveita og heitur pottur.  Innbú 
fylgir. Húsið sem er 56,3fm og umhverfi þess 
hefur hlotið einstaklega gott viðhald.  Ýmis 
skipti koma til greina.

GÓÐ KAUP – möguleiki á seljandaláni fyrir 
hluta kaupverðs. Frístundahús á fallegum stað 
í Hvítársíðu, nálægt Húsafelli. Gróðursæld og 
óviðjafnanlegt útsýni. Húsið er vel byggt, 57 
fm. og stórir og góðir sólpallar eru við húsið.

Einstakt tækifæri í Skorradal. 7 hektara jörð 
með samtals fimm húsum í landi Indriðastaða 
í Skorradal. Svæðið er þegar deiliskipulagt 
fyrir gistihúsarekstur. Byggja má fleiri hús 
á jörðinni. Spennandi tækifæri fyrir aðila í 
ferðaþjónustu eða félagasamtök.

Opið hús þriðjud. 9. sept. kl. 17:30-18:00. 
Glæsilegt 325,4 fm. einbýlishús. Stórar stofur, 
sér hjónasvíta, 5-6 svefnherbergi. Möguleiki 
á aukaíbúð. Tvöfaldur bílskúr. Gróinn og 
fallegur garður, gott útsýni. Einstök eign.

Opið hús þriðjud. 9. sept. kl. 18:30-19:00.
Vönduð 3 herb. íbúð á 1. hæð til norðurs og 
suðurs. Svalir í suður. 2 svefnherbergi, stofa, 
setustofa, gestasnyrting. Geymsla í kjallara.

160fm nýtt endaraðhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr. 3-4 svefnherbergi. 
Einstakt útsýni og stutt í ósnortna náttúru. 
Húsið afhendist fullbúið án gólfefna.

3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í 
BÖKKUNUM Í GÓÐU ÁSTANDI. 
VERÐ ALLT AÐ 25 MILLJ.

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

TIL SÖLU!  
JARÐIR OG JARÐARHLUTAR 
Á NORÐURLANDI - MEÐ 
LAXVEIÐIHLUNNINDUM.  
ÁHUGAVERT TÆKIFÆRI - GOTT 
VERÐ. UPPLÝSINGAR GEFUR 
STEFÁN H. STEFÁNSSON, HDL.
STEFAN@STAKFELL.IS

31,9M 38,9M 38,7M 33,9M

57,9M

43,5M

27,9M

VEGHÚS 29 - 112 RVK. TÓMASARHAGI 45 - 107 RVK. LÆKJASMÁRI 86 - 201 RVK VINDAKÓR 9-11, 203 KÓP

HELGALAND 3 - 270 MOS

ENGJASEL 77 - 109 RVK

KLEPPSVEGUR 20 - 105 RVK

48,9M 54,9M 34,5M Verð, tilboðJAKASEL 28 - 109 RVK STÓRIHJALLI 15 - 200 RVK SUÐURGARÐUR 10 - 230 KEF

16.9M 13.8M TilboðSUMARHÚS Í BORGARFIRÐI DALFLÖT 2 - SUMARHÚS DYRHOLT - SKORRADAL

115M 53,9M 54,9MSTIGAHLÍÐ 90 - 105 RVK. VATNSSTÍGUR 16-18, 101 R. AUSTURKÓR 43 - 203 KÓP

41,5MHLÍÐARHJALLI 74 - 200 KÓP 64,9M GRÆNLANDSLEIÐ 18 - 113 RVK

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 893 2495

ÓMAR
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm 696 3559

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm  865 3022

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Sölustjóri

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR 
SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

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 EFTIRFALLEG ÍBÚÐ Á BESTA STAÐ Í SUÐURHLÍÐUNUM

OPIÐ
 H

ÚS

Opið hús mánud. 8. sept. kl. 17:30-18:00. Þetta fallega hús er í Ártúnsholti, miðsvæðis í 
Reykjavík. Hæðin er björt og opin með garðskála. Á efri hæðinni eru 3 svefnherbergi. 3 
herbergja íbúð með sérinngangi er í kjallara - möguleiki á leigutekjum. Tvöfaldur bílskúr. 
Fyrir aftan húsið er opið leiksvæði og göngustígar í Elliðaárdal. Góðir leik- og grunnskólar 
eru í göngufæri í hverfinu. Gott fjölskylduhús sem vert er að skoða nánar.

URRIÐAKVÍSL 9  -  EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

ALGJÖR ÚTSÝNISPERLA !

Stórglæsileg 234 fm. 4-5 herb. eign í tvíbýlishúsi, efri sér hæð og hluti af 
jarðhæð í rólegri götu. Mikil lofthæð í stofum, vandaðar innréttingar.  
Stór lokaður þakgarður/verönd. Frábært útsýni yfir borgina.

OPIÐ
 H

ÚS



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
t r a u s t  

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

895 6107

Árni
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

867 3707

Jóhanna
Fasteignasali

698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Sigrún
Sölufulltrúi

857 2267

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. sept. kl 17.30-18.00

Túnfit 4  210 Garðabær 93.000.000

Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á 
þessum eftirsótta stað þar sem örstutt er í skóla, íþróttasvæði og alla þjónustu.  
Í húsinu eru 4 mjög rúmgóð svefnherbergi og tvö salerni. Lofthæð er mikil og 
stórir gluggar. Milliveggir eru hlaðnir úr gifskubbum sem veita sérstaklega góða 
hljóðeinangrun. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 5     Stærð: 231 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. sept kl 17.30-18.00 

Birkiás 13  210 Garðabær 54.900.000

Stórglæsilegt  endaraðhús á pöllum með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu 
og sérsmíðuðum innréttingum. Innanhúsarkitekt, Guðbjörg Magnúsdóttir . Sérlega 
falleg verönd er við húsið með skjólveggjum úr harðvið og löngum steyptum vegg 
við trjábeð, fallegri lýsingu og sérvöldum gróðri teiknað af landslagsarkitekt. Eign í 
Sérflokki! Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 4     Stærð: 146,7 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. sept. kl. 18.30-19.00

Kaldalind 2  201 Kópavogur 89.900.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu 
og frábæru útsýni.  Húsið er vel staðstett á fallegri hornlóð.   Miklar og fallegar 
sérsmíðaðar innréttingar úr þverliggjandi eik/hvítt háglans eru í húsinu. Gólfefni 
eru flísar og gegnheilt plankaparket. Allar innihurðir eru í yfirstærð og lýsing frá 
Lumex. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 5     Stærð: 250,3 m2     Bílskúr

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.895-6107 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. sept. kl. 17:30-18

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. sept kl. 17:00 – 17:30

STÓRFENGLEGT ÚTSÝNI

Skrúðás 11  210 Garðabær

Engimýri 13  210 Garðabær 

Langalína 2b  210 Garðabæ

Hvítárholt  311 Borgarnes

99.500.000

59.900.000

36.900.000

37.500.000

Stórglæsilegt og frábærlega staðsett einbýlishús með einstöku útsýni.  Allar inn-
réttingar eru sérsmíðaðar og teiknaðar af Halldóru Vífils. Mikið er um sérsmíðaða 
skápa og hirslur í herbergjum og opnum rýmum sem fylgja með. Húsið er staðsett 
neðan við götu og er óhindrað útsýni út á sjó, m.a til Bessastaða, að Snæfellsjökli 
og víðar. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Sérlega vandað 186,5 fm einbýlishús byggt 1987 á tveimur hæðum 4 svefnherb., 
rúmgóð stofa, glæsilegt eldhús með borðkrók. Tvöf. bílskúr 43,1 fm samtals 
229,6 fm, á frábærum stað í Garðabæ. Falleg 14,9 fm. sólstofa út frá stofu. Pláss 
fyrir 6 bíla í upphitaðri innkeyrslunni!
Upplýsingar veitir Sigrún sölufulltrúi í gsm: 857 2267

Til afhendingar við kaupsamning, falleg 3ja herbergja  121,7 fm íbúð á 
jarðhæð með verönd til suðurs og svölum í austur. Íbúðinni fylgir sérmerkt 
stæði í bílageymslu, stæðið er merkt fyrir fatlaða og því í sér afmörkuðu hólfi 
bílageymslunnar. Í íbúðinni eru  vandaðar eikarinnréttingar og  baðherbergi er 
flísalagt. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

94 ha land við Ósa Hvítár í Borgarfirði.  Lögbýlisréttur er á landinu.  Leigutekjur af 
Hvítá eru um kr. 400.000 á ári.  Fallegar klettaborgir eru um landið sem yrðu mjög 
falleg bæjarstæði eða sem reitir fyrir sumarhúsabyggð.  Niður við ánna eru langar 
sandstrendur þar sem hægt að fara um á hestbaki eða gangandi.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 5     Stærð: 268,8 m2

Herbergi: 7     Stærð: 229,6 m2

Herbergi: 3     Stærð: 121,7 m2

Lögbýlisréttur     Stærð: 94 ha

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 895-6107

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 10. sept. kl. 17:00-18:00 

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. sept kl. 18:00-18:30

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. sept. kl. 17:30-18:00

Sunnubraut 44  200 Kópavogur

Hlaðbrekka 4  200 Kópavogi

Faxaból 10  110 Reykjavík

Álftamýri 50  108 Reykjavík

74.900.000

44.900.000

15.900.000

21.900.000

Mjög fallegt einbýlishús með stórglæsilegu útsýni yfir sjóinn, Arnarnesið og 
Snæfellsjökulinn. Húsið hefur fengið gott viðhald. Í eigninni eru 4 stór herbergi, 
þrjú salerni, tvennar stofur og eldhús. Auðvelt er að skipta húsinu upp í tvær 
íbúðir. Frá efri hæð hússins er glæsilegt útsýni út yfir fallegar suðursvalir með 
glerhandriði. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Steypt einbýlishús byggt 1970, 2 íbúðir, efri hæð 96,8 fm, 3 svefnherb.,stofa og 
uppgert eldhús og baðherb. Neðri hæð 50,3 fm. með sér inng. 2ja herb. íbúð. Auk 
bílskúrs 36 fm, Samtals 183,1 fm, á frábærum stað í Kópavogi. Samþykktar teikn. 
eru fyrir 34,5 fm. stækkun á húsinu. Stutt í skóla, leikskóla og verslanir. 
Upplýsingar veitir Sigrún sölufulltrúi í gsm: 857 2267

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 kaffis-
tofu með góðum innréttingum í viðbyggingu, hellulögð verönd er við gafl hússins.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fasteignasalan TORG kynnir: Góða og bjarta 59,4 fm 2ja herbergja íbúð á efstu 
hæð á frábærum stað í Reykjavík.  Sólríkar svalir.  Frábær fyrstu kaup.  Allar 
nánari upplýsingar veitir Garðar Hólm sölufulltrúi gsm 899-8811 eða gardar@
fasttorg.is
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 6     Stærð: 248 m2     Bílskúr:

Einbýlishús     Stærð: 183,1 m2

Hesthús     Stærð: 81,4  m2 

Herbergi: 2     Stærð: 59,4 m2

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

OPIÐ HÚS mánudaginn. 8.sept. kl.17.30-18.00

Fjallalind 145  201 Kópavogur

Þorrasalir 13-15  201 Kópavogur

Bogahlíð 20  105 Reykavík

80.000.000

Verð: 32- 48,2 m

36.900.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús, með stórum og björtum stofum með arni.  5 
svefnherbergi, 50 fm bílskúr.  Möguleiki er á aukaíbúð með sérinngangi.  Fallega 
hönnuð lóð sem tengir vel saman hús og ósnortna náttúru. Rúmgóð verönd með 
heitum potti.   Frábært útsýni yfir borgina.  
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja-4ra herbergja íbúðir á þessum vinsæla stað í 
Kópavogi.  Frábært útsýni yfir golfvöllinn við Vífilsstaði út á Reykjanes og einnig til 
norðurs og vesturs, mismunandi eftir íbúðum.  Afhending í júní 2015.
Sjá; http://php.onno.is/vefir/afhus/thorrasalir13-15/
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 3ju hæð í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist 
í tvær stofur, eldhús, baðherbergi og þrjú góð svefnherbergi og að auki er sér 
geymsla. Íbúðin var endurnýjuð fyrir 3 til 4 árum. Húsið var málað og múrviðgert 
síðasta sumar. Glæsilegt útsýni er af s-v svölum vestur yfir Reykjavík og út að sjó. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Einbýlishús     Stærð: 247 m2

Fjölbýlishús     Stærð: 93-126 m2

Herbergi: 4     Stærð: 116,5 m2

LÆKKAÐ VERÐ

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. sept. kl. 17.30-18.00

Jónsgeisli 23   113 Reykjavík 67.900.000

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

Einbýlishús      Stærð: 238 m2



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
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Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

Blikaás 9  íbúð  203  - Hafnarfjörður
Opið hús í dag milli kl. 17.30 -18.
Glæsileg 113 fm. 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð. Nýkomin
sérlega falleg og vel innréttuð íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli með
sérinngangi. 3  góð svefnherbergi. Góðar stofur, tvennar svalir. 
Útsýni. Allt sér. 

g g
Verð 33,7 millj.

Hilmar Bryde sölumaður s. 892 9694 verður á staðnum.

Kaldakinn 30 - 1.hæð  - Hafnarfjörður  - 2ja
Opið hús í dag milli kl. 17 og 17.30
Hraunhamar kynnir fallega tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í 
snyrtilegu þríbýlishúsi vel staðsett í kinnahverfinu í Hafnarfirði.
Íbúðin er 50,2 fm með geymslu.

y g þ ý
Verð 17,5 millj.

Hlynur Halldórsson sölumaður verður á staðnum s. 698 2603. 

Sunnuflöt - Garðabær - Einbýli
Nýkomið í sölu einbýli á einni hæð með innbyggðum tvöföldum
bílskúr samtals um 220 fermetrar vel staðsett við Sunnuflöt 25
í Garðabæ. Húsið er að mestu í upphaflegu ástandi þarfanast
lagfæringa við en býður upp á mikla möguleika.Eignin skiptist í 
forstofu, gestasnyrtingu, geymslu, skála, hol, stofu, borðstofu,
eldhús, þvottahús, búr, gang, 5 herbergi, baðherbergi, bílskúr og
geymslur. Verðtilboð.

Byggakur - Garðabær - Raðhús
Hraunhamar kynir raðhús á tveimur hæðum 229,3 fm með innbyg-
gðum bílskúr. Húsin verða afhend fullbúin að utan og frágengin lóð.
Að innan verður húsin tilbúin til innréttinga. Eigninirnar skiptast í 
forstofu, baðherbergi, eldhús,stofu, borstofu og bílskúr. Á efri hæð

g g p

eru þrjú herbergi, fjölskyldurými sem hægt er að breyta í herbergi,
baðherbergi, þvottahús og geymsla. Góð sér lóð fylgir hverri eign.
Verð frá 56 millj.

Stuðlaberg - Hafnarfjörður  - Parhús 
Hraunhamar fasteignasala kynnir parhús á tveimur hæðum, 153,2
fm auk bílskúrs 18 fm samtals 171,2 fm. Húsið er mjög vel staðsett
í enda á botnlanga við opið svæði. Eignin skiptist í forstofu,
snyrtingu, hol, eldhús, þvottahús, stofu og borðstofu. Á efri hæð

g p g p

eru þrjú herbergi, stórt hol, baðherbergi og fataherbergi /geymsla.
Sérstæður bílskur.Laust strax. Verð 45 millj.

Skógarás - Einbýli - Hafnarfjörður 
Nýkomið í einkasölu stórglæsilegt tvílyft einbýli með innbyggðum
bílskúr samtals 302 fm. 5 stór herbergi, tvö baðherbergi, glæsilegt
eldhús og rúmgóðar stofur og borðstofur. Hátt til lofts. Halogenlýs-
ing. Sérsmíðaðar innréttingar. Vönduð tæki. Parket, nátturuflísar á
gólfum. Frábær staðsetning og útsýni. Eign í sérflokki.

Hraunás  - Garðabær - Einbýli 
Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Ásah

ý
-

verfi í Garðabæ. Húsið er skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á tveimur
hæðum, þarf  af bílskúr 40,6 fermetrar. Einstaklega fallegt óhindrað
útsýni er úr húsinu að Bessastöðum , Snæfellsjökli og víðar. Glæsi-
legur verðlaunagarður. Eign í sérflokki. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Verð 125 millj. Upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.

Stuðlaberg - Hafnarfjörður - Endaraðhús
Nýkomið í einkasölu  sérlega fallegt tvílyft endaraðhús á þessum
vinsæla stað í Setbergslandinu, Húsið er 152 fm auk bílskúrs sem
er 18 fm. samtals 170 fm. 4 svefnherbergi.Parket og flísar á gólfum.
Verönd. Húsið er velstaðsett í botnlanga.Verð 46 millj.

Aratún - Garðabær - Einbýli  - Laust strax
Nýkomið í sölu mjög gott einbýli á einni hæð ásamt bílskúr  Um
er að ræða mjög gott einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr
samtals 187,2 fm. ásamt ca 25 fm. garðstofu sem er ekki inn í 
heildar fermetratölu. Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol,
stofu, borðstofu, eldhús, garðstofu, gang, tvö herbergi, hjónaher-
bergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr / íbúð. Verð 51,9 millj.

Erluhraun -  Hafnafjörður - 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.

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.

Asparholt - Garðabær - 5 herbergja
Nýkomin í einkasölu fallega 4-5 herbergja 117 fm. íbúð á
1.hæð í litlu fjölbýli. Sérinngangur og sérpallur. 4 svefnherb.
Mjög fallegt eldhús með vandaðri innréttingur og tækjum. Frábær
staðsetning innst í botnlanga, jaðarlóð og óhindrað útsýni í vestur á
Snæfellsjökul, borgina ofl. Verð 33,9 millj

Eskivellir 9a - Hafnarfjörður - Glæsileg íbúð
Nýkomin í einkasölu glæsileg 141 fm íbúð á efstu hæð í góðu
nýlegu lyftuhúsi. 4 svefnherbergi. Bjartar stofur. Rúmgóðar suður
svalir. Glæsilegt eldhús og baðherbergi. Stæði í bílahúsi. Frábært
útsýni. Eign í sérflokki. Verð 35,9 millj.

Strandvegur – Garðabær – 3ja herbergja.
Glæsileg 116,6 fm 3ja herbergja útsýnisíbúð á þriðju hæð í 
vönduðu lyftuhúsi með bílkjallara. Húsið er mjög vel staðsett við
strandlengjuna með opnu útsýni til sjávar og víðar.Eignin skiptist
í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi, þvottahús,
geymslu ásamt stæði í bílageymslu. Laus strax. Verð 42,9 millj.

Háholt  - Hafnarfjörður - 4ra herb.
- Laus strax.
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.

Fagrihvammur - Hafnarfjörður - 4 herb.
Nýkomin í einkasölu mjög fallega 4ra herbergja 106 fm. íbúð á
3.hæð í góðu fjölbýli. Ein íbúð á stigapalli. Góð staðsetning. Útsýni.

ý j g g gj

Verð 27,9 millj.

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

• Nýjar 3ja, 4ra og 5 herb.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 september 2014

• Verð frá 27,7-46 millj.

• Fallegar 3ja og 4ra herbergja 
íbúðir lyftuhúsi.

• Fullbúnar án gólfefna

• Baðherbergi og þvottahús 
flísalagt og fullbúið

• Stærðir frá 102 fm. -122 fm.

• Vandaðar innréttingar frá 
Trésmiðjunni GKS og tæki
frá Gornje.

• Flestar íbúðir með tvennum 
svölum.

• Mynd-dyrasími.

• Bílgeymsla.

• Örfáar íbúðir eftir

SKIPALÓN 5 - HAFNARFJÖRÐUR  
FRÁBÆR STAÐSETNING

NORÐURBAKKI 1-3
Í MIÐBÆ HAFNAFJARÐAR

Allar nánari upplýsingar veita:  Hilmar s. 892 9694 • Þorbjörn s. 896 0058 • Hlynur s. 698 2603 • Helgi Jón s. 893 2233

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Við erum við símann

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

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali
Sími: 661 2100

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
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Nánari upplýsingar veitir

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

Verð 74,0 millj.
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Verð 64,5 millj.
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Verð 69,0 millj.
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Verð 115 millj.
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Verð 123 millj.

OPIÐ HÚS
Mánudag 8. sept.

17:30 - 18:15

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 9. sept.

17:00 - 18:00

Verð 33,5 millj. Verð 86,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

1/7

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.isjassi@miklaborg is sími:sími: 775 1515775 1515

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.isolafur@miklaborg is sími:sími: 822 2307822 2307

Einstök staðsetning

OPIÐ HÚS
Miðvikud. 10. sept.

17:30 - 18:15

Verð 69,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason,Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasalilögg fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307
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OPIÐ HÚS
Miðvikudag 10. sept.

17:00 - 17:45

OPIÐ HÚS
Mánudag 8. sept.

17:00 - 17:30

Verð 36,5 millj. Verð 18,5 millj.

Falleg íbúð á 3ju hæð við Grettisgötu 60
2ja herbergja 35 fm
Vel skipulögð
Frábær staðsetning

Grettisgata 60 101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Stórglæsilegt 400 fm einbýlishús 
Suðurgarður og útsýni til Bláfjalla, Bessastaða , 
Snæfellsjökuls og víðar. 
Glænýtt eldhús, tæki og parket

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.

HraunásJökulgrunn 210 Garðabær

220 Hafnarfjörður

104 Reykjavík

Verð 125 millj.

Verð 48,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir

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

85 fm 3ja herbergja íbúð fyrir 63 ára og eldri. 
Stæði í bílgeymslu 
Þjónustuíbúð 
Fallegt útsýni

Hæðargarður 35 - íbúð 301 108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
Sér suður verönd og fallegur garður
Húsið er ný málað að utan
Frábær staðsetning, stutt í stofnbrautir

Nónhæð 4 210 Garðabær

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 9. sept.

17:00 - 17:30

Verð 26,5 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Vel skipulagt 369 fm parhús á góðum stað í Úlfarsfelli 
Glæsilegar innréttingar og gólfefni
Eignin er skráð 249 fm 
Óskráður 

g
kjallari 120 fm 

Lokafrágang vantar úti og inni

Iðunnarbrunnur 1 113 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 9. sept.

18:30 - 19:00

Verð 59,0 millj.

Fallegt 211 fm einbýlishús á einni hæð. Fjögur svefnherbergi og sól-
stofa. Rúmgóður 40 fm bílskúr og stór 
garður. Einstaklega fjölskylduvænt hús
Í göngufæri við alla þjónustu og skóla

Akurholt 7 270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 9. sept.

18:00 - 18:30

Verð 54,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Verð 42,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Glæsilegt 246 fm raðhús og þar af 50 fm ris 

Þrjú svefnherbergi. Stórar stofur. Nýlegt eldhús og bað

Útsýni til Snæfellsjökuls Bílskúr. Glæsilegur garður.

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.

StaðarhvammurEngimýri 210 Garðabær

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Vandað tvílyft einbýlishús með bílskúr samtals 208 fm
Í húsinu eru 5 svefnherbergi 
Staðsetning mjög góð þar sem stutt er í skóla
Eign sem hefur fengið topp viðhald

Kögursel 109 Reykjavík

Verð 54,7 millj.

OPIÐ HÚS
Mánudag 8. sept.

18:00 - 18:30

Verð 38,0 millj.

Falleg 143 fm íbúð á jarðhæð og kjallara við Ægisgötu
Mikil lofthæð á efri hæð. Sérinngangur
Gengið beint út í snyrtilegt bakport
Stór rými í kjallara. Góð staðsetning

Ægisgata 10 101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 9. sept.

17:30 - 18:00

Verð 55,5 millj.

Fallegt raðhús. Húsið er 171 fm og tvöfaldur bílskúr 42 fm 
Góður afgirtur pallur bæði austan og 
vestan megin við húsið. Arinn í stofu 
Fjögur svefnherbergi 

Brautarás 11 110 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 9. sept.

17:00 - 17:30

Verð 29,5 millj.

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð
87 fermetrar á annarri hæð
Eftirsóttur staður í vesturbæ
Reykjavíkur

Kaplaskjólsvegur 51 107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Laus strax

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 9. sept.

17:30 - 18:00

Verð 28,9 millj.

3ja herbergja íbúð á jarðhæð ásamt bílskúr samtals 96,9 fm
Sérinngangur og allt sér innan íbúðar
Stór garður – innbyggður bílskúr
Örstutt í skóla og leikskóla

Hverafold 90 112 Reykjavík

Tvíbýli

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Stutt í skóla

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958
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Fallegt og veglega innréttað parhús. Rúmgóð alrými, 
aukin lofthæð og fallegt útsýni. Sérsmíðaðar innréttingar
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

Mjög gott 202 fm fokhelt 5-6 herbergja einbýlishús ásamt 40 fm 
innbyggð bílskúrs. Skiptist í forstofu, gang, eldhús, borðstofu, 
stofu, sjónvarpshol, baðherbergi, tvö herbergi, stórt hjónaherbergi 
með fataherbergi og baðherbergi, geymslu, þvottahús og inn-
byggðan bílskúr. Lítið mál að breyta geymslu í herbergi.

Álaþing 203 Kópavogur

Verð 42,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Verð 37,9 millj.

110 fm 5 herbergja íbúð

3 góð barnaherbergi

Stórar stofur. Efsta hæð

Stutt í leik- og grunnskóla

Austurströnd 170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð 57,0 millj.

Falleg 174,2 fm hæð á góðum stað. 6 herbergja 

Rúmgóður bílskúr. Suðursvalir 

Stórar stofur. Sér inngangur

Bræðraborgarstígur 101 Reykjavík

HEIMILI VIÐ HÖFNINA!

Til sölu glæsilegar 2ja - 5 herbergja 
íbúðir við Reykjavíkurhöfn

Afhending í sumar

Nánar á

m26.is

              Viltu eiga íbúð

     við höfnina?

Glæsilegt 292 fm einbýlishús

5 svefnherbergi. 2 baðherbergi

Arinn. Stór bílskúr. Endurnýjað eldhús

Glæsilegur garður með heitum potti.

Nánar: Jason 775 1515

Sigurhæð
210 Garðabær

Verð  74,9 millj. , j

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Mánudag 8. sept.

18:00 - 19:00

280 fm einbýlishús með nýlegu eldhúsi

Stórar stofur með arni. 3 svefnherbergi

Aukaíbúð á neðri hæð með 3 svefnherbergjum

Frábær suðurgarður. Aðkoma frá Frostaskjóli

64 fm geymsla sem er óskráð skv. Fmr 

Nánar: Jason 775 1515

Granaskjól
107 Reykjavík

Verð  78,0 millj. , j

Virðulegt 200 fm einbýlishús í Þingholtunum

4 svefnherbergi. 3 stofur. 3 baðherbergi. 

Stórar svalir til suðurs og vesturs

Skrifstofuviðbygging með sér inngangi

Bílastæði fyrir 3-4 bíla

Nánar: Jason 775 1515

Bergstaðastræti
101 Reykjavík

Verð 89,5 millj. , j

211 fm endaraðhús í rólegu hverfi 

Frábær suðurgarður og svalir

Sérinngangur í kjallara. 5 svefnherbergi

Nánar: Jason 775 1515

Prestbakki
109 Reykjavík

Verð  46,9 millj. , j

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð 77,5 millj.

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

Nesbali 170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Ásakór 203 Kópavogur

TILBOÐ
Nánari upplýsingar veitir

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

Laus strax
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157 fm efri sérhæð

Suðursvalir - Fallegur garður

Bílskúr. 

Innst í botnlanga

Nánar: Jason 775 1515

Safamýri
108 Reykjavík

Verð 48,5 millj., j

Stórglæsileg 4ra herbergja 163 fm íbúð

Á 2. hæð í lyftuhúsi í Skuggahverfinu

Glæsilegt útsýni úr íbúðinni

Bílastæði í bílakjallara fylgir eigninni

Svalir til suðurs og vesturs

Nánar: Halldór 897 4210

Vatnsstígur
101 Reykjavík

Verð  65,9 millj. , j

Mjög gott og vel uppgert raðhús á þremur hæðum 

Tvennar svalir

Innbyggður bílskúr

Fjögur svefnherbergi

Nánar: Halldór 897 4210

Sólheimar
104 Reykjavík

Verð  49,9 millj. , j

Fallegt 294 fm einbýlishús

Aukaíbúð í kjallara 59 fm

Autt svæði fyrir aftan húsið

Tvennar svalir 

Bílskúr 28 fm að stærð

Nánar: Jórunn 845 8958

Jórusel
109 Reykjavík

Verð  63,0 millj. , j

Tvær íbúðir auk bílskúrs 

Heildarstærð húss 212 fm 

Samþykktur byggingaréttur

Nánar: Hilmar 695 9500

Norðurstígur
101 Reykjavík

TILBOÐ

Glæsileg 175 fm íbúð á neðri hæð, sér inngangur.

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

Nánar: Atli 899 1178

Gulaþing
203 Kópavogur

Verð  42,9 millj. , j

Mjög snyrtileg 83 fm 3 herbergja endaíbúð á 2. hæð 

í góðu fjölbýlishúsi á vinsælum stað. Eignin skiptist 

í forstofu, eldhús, stofu, 2 herbergi, baðherbergi 

og geymslu. Getur verið laus við kaupsamning. 

Endurnýjað eldhús og bað. Suður svalir.

Nánar: Helgi 780 2700

Álftamýri
108 Reykjavík

Verð  27,0 millj. g , j

Glæsileg 164 fm eign sem býður upp á mikla 

möguleika 

Er í dag íbúð og vinnustofa 

Meiri lofthæð í 97 fm íbúðarrými 

Frábær staðsetning í fallegu húsi

Nánar: Jason 775 1515

Grundarstígur 
101 Reykjavík

Verð 42,9 millj. , j

Bjartar og rúmgóðar 3ja til 5 herbergja íbúðir.

Stórbrotið útsýni

Fullbúnar nýjar íbúðir með vönduðum gólfefnum,

tækjum og innréttingum.

Stæði í bílgeymslu með öllum íbúðum

Nánar: Jason 775 1515

Gerplustræti 25-27
270 Mosfellsbær

Verð frá 35,5 millj. , j

Glæsilegt 305 fm einbýlishús á tveimur hæðum. 

Sólstofa og rúmgóðar suðursvalir

Sólpallur, heitur pottur og glæsilegur garður. 

Möguleiki á að útbúa séríbúð á jarðhæð 

Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson

Nánar: Davíð 697 3080

Brekkugerði
108 Reykjavík

Verð  92,3 millj. , j

Laus strax

Fallegt sumarhús

Stærð 43 fm.

Geymsluskúr 10 fm.

Vandað og vel við haldið Leigulóð

Nánar: Hilmar 695 9500

Hallkelshólar
Grímsnes

Verð  11,4 millj. , j

Gullfalleg og vel skipulögð 55,5 fm 2 herbergja 

íbúð á 3 hæð (efstu) í góðu húsi. 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi. 

Rúmgott herbergi með skáp. 

Parket og flísar á gólfi

Nánar: Helgi 780 2700

Njálsgata
101 Reykjavík

Verð 24,5 millj.g , j

Glæsilegt og vel skipulagt 229 fermetrar einbýlis-

hús. Stór timburverönd með skjólveggjum til

suðurs. Fjögur góð svefnherbergi með fataskápum

Rúmgott eldhús með fallegum innréttingum

Nánar: Páll 893 9929

Bollagarðar
101 Reykjavík

Verð 68,5 millj., j

Falleg 3ja herbergja 127 fm íbúð á 2. hæð

Suðvestur svalir og ágætis útsýni 

Stæði í lokaðri bílageymslu 

Laus við kaupsamning

Nánar: Davíð 697 3080

Mánatún
113 Reykjavík

Verð 42,9 millj., j

Glæsilegar íbúðir í fallegu álklæddu lyftuhúsi að Úlfarsbraut 
96. Um er að ræða sjö þriggja og fjögurra herbergja íbúðir 
frá 100 - 130 m2 að stærð. Íbúðirnar eru með sér þvottahúsi 
og geymslum í sameign. Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir sex 
íbúðum. Þetta er tækifæri til að eignast rúmgóða og vandaða 
íbúð á besta stað neðst í Úlfarsárdal.

Úlfarsbraut

Frábær hönnun
Mikið útsýni
Hágæða gólfefni

Glæsilegt lyftuhús
Vandaður frágangur
Sérsmíðaðar innréttingar

Nánari upplýsingar veitir

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

Afhending íbúða í desember 2014

Lækkað verð

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. , j

Vandað 307 fm einbýlishús á frábærum stað með 

tvöföldum bílskúr

Fjögur stór svefnherbergi. Stórar stofur 

Aukaíbúð með sérinngangi. Mikið endurnýjað

Suðurverönd með skjólgirðingu

Nánar: Hilmar 695 9500

Rauðagerði
108 Reykjavík

Verð  79,9 millj. , j
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Vel staðsett 147 fm hæð og kjallari í tvíbýlishúsi 

4-5 svefnherbergi og 2-3 stofur 

Möguleiki á tveimur íbúðum með sérinngangi 

Nánar: Svan 697 9300

Frakkastígur 
101 Reykjavík

Verð  42,0 millj. , j

Fallegt 3ja herbrgja íbúð

Stærð 111,6 fm, 2 hæð

suðursvalir

Afhendist við kaupsamning

Frábær staðsetning

Nánar: Heimir 893 1485 

Fálkagata
107 Reykjavík

Verð  42,9 millj. , j

90  lán
  

        
  í boði
% 

Sannkallaðar fjölskylduíbúðir
Afar hagstætt fermetraverð

Til afhendingar strax

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

Stærð íbúða er á bilinu 112-166 fm,  
margar með 3-4 svefnherbergjum

Stórar stofur, sturta og baðkar á baðherbergjum
Vandaðar innréttingar og viðhaldslétt að utan

  

- Öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu
- Möguleiki að kaupa til viðbótar bílskúr

og eða 30-40 fm viðbótargeymslu

Kórahverfið er fjölskylduvænt hverfi þar sem er gott að búa.  

Kynntu þér möguleikana strax í dag og hafðu samband við sölumenn  

Mikluborgar og skoðaðu vefsíðuna www.vindakor.is

569 7000miklaborg.is

K

K

M

M ð þé ll l iðMeð þér alla leiðMeeðð þéérr aalllaa leiðð

Nánar á  
vindakor.is

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

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

Kópavogstún 10-12 200 Kópavogur

Verð frá 38,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

142 fm raðhús með tveimur íbúðum

Mikið endurnýjað

2ja og 4ra herbergja íbúðir

Sér inngangur í báðar íbúðir

Falleg sér baklóð sem snýr að Haðarstíg

Nánar: Ólafur 822 2307

Bragagata
101 Reykjavík

Verð  54,9 millj. , j

Laus strax

Mjög rúmgóð og björt, 122fm, 4ra herbergja 

enda-íbúð Tvennar svalir (í suður og vestur) 

Þvottahús innan íbúðar Útsýni yfir Laugardalinn 

Örstutt í alla verslun og þjónustu 

Börn geta gengið í skóla án þess að fara yfir götu

Nánar: Lára 841 2333

Álfheimar
104 Reykjavík

Verð 31,5 millj., j

Laus strax

80 fm 3ja herbergja íbúð í nýlegu húsi. Vel skipulögð 

og útgengt á yfirbyggðar svalir úr stofu. Baðherb-

ergi er endurnýjað á afar vandaðan máta. Útsýni 

til sjávar af svölum og úr stofu. Sér bílastæði við 

inngang í húsið. Baðherbergi er endurnýjað

Nánar: Páll 893 9929

Nesvegur
107 Reykjavík

Verð  38,9 millj. , j

Stórglæsilegt 270 fm einbýlishús 

Innbyggður 40 fm bílskúr

Frábært útsýni 

Laust fljótlega 

Nánar: Jason 775 1515

Skrúðás
210 Garðabær

Verð  99,5 millj. , j

Sölusýning  
fimmtudaginn  
11. september 
17:00 – 18:00



SJÁVARLÓÐ Á SELTJARNARNESI

316 fm einbýli á sjávarlóð 

Stórbrotið útsýni. Frábær staðsetning 

Vel viðhaldið hús 

Möguleiki á aukaíbúð

Nánar: Ólafur 822 2307

Hrólfsskálavör
170 Seltjarnarnes

TILBOÐ

Vel staðsett 198 fm.

Mjög gott ástand

Stórar innkeyrsludyr 

Endabil

Nánar: Hilmar 695 9500

Fallegt 241 fm einbýlishús með tvöföldum

60 fm bílskúr

4 svefnherbergi eru í húsinu og glæsilegur garður

Nánar: Jason 775 1515

Eldshöfði Hraunbær 
110 Reykjavík 840 Hveragerði

Verð  32,9 millj. Verð  39,9 millj. , j , j

Falleg 4ra herbergja íbúð við Suðurhóla 105 fm

Snyrtileg sameign

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu

Nánar: Gunnar 899 5856

Suðurhólar
101 Reykjavík

Verð  25,0 millj. , j

Falleg eign á eftirsóttum stað 

Tvílyft einbýlishús alls 306 fm 

Stór rúmgóð alrými og fallegt útsýni 5 svefnher-

bergi og tvö baðherbergi 

Gróin og falleg lóð, rúmgóð innkeyrsla. 

Nánar: Atli 899 1178

Lækjarás 
110 Reykjavík

Verð  68,7 millj. , j

Rúmgóð 4ra herbergja

Stærð 128 fm

Jarðhæð

Sérinngangur 

Stæði í bílageymslu

Nánar: Hilmar 695 9500

Naustabryggja
110 Reykjavík

Verð  35,7 millj. , j

Fallegt 230 fm tveggja hæða einbýlishús 
Tvöfaldur bílskúr og gott bílaplan
Gróinn og fallegur garður 

Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu

Nánar: Davíð 697 3080

Engimýri
210 Garðabær

Verð  59,5 millj. , j

Rúmgóð neðri sérhæð alls 189 fm. Eign með 

mikla möguleika.

Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi 

Góð alrými með útgengi út á lóð 

3-4 svefnherbergi, sjónvarpshol

Nánar: Atli 899 1178

Þverársel
109 Reykjavík

Verð  37,9 millj. , j

Vel staðsett íbúð á jarðhæð við Vatnsstíg 

98,6 fm 2-3 herbergja 

Stórt stofurými

Nánar: Gunnar 899 5856

Vatnsstígur
101 Reykjavík

Verð  26,0 millj. , j

Glæsilegt 56,8 fm atvinnhúsnæði í Glæsibæ 

 Vandaðar innréttingar og gólfefni 

Glæsileg sameign 

Nánar: Svan 697 9300

Falleg íbúð á annari hæð að stærð 79 fm 

Verktaki, Húsvirki 

Þvottahús innan íbúðar

Suður svalir 

Lyftuhús

Nánar: Jórunn 845 8958

Glæsibær – verslunarmiðstöðAkurhvarf
104 Reykjavík203 Kópavogur

Verð  17,6 millj. Verð  27,0 millj. , j, j

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. , j

Glæsilegt hús samtals að stærð 240 fm þar af 

bílskúr 51 fm 

Vandað efnisval og hönnun

Mikið útsýni/heitur pottur 

Hjónasvíta, með fataherb. og baði

Nánar: Jórunn 845 8958

Ólafsgeisli
113 Reykjavík

Verð  74,5 millj. , j

Laust fljótlega

Stórglæsilegt 239 fm. endaraðhús

Við bryggjuna með stórkostlegu útsýni

Góðar stofur og stórar suðursvalir

Engu til sparað í innréttingu

Nánar: Halldór 897 4210

Naustabryggja
110 Reykjavík

Verð  61,9 millj. , j

Lækkað verð

MIKLABORG 569 7000
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Glæsileg og vönduð 143 fm íbúð á 6. hæð 

Tvennar svalir á suðvesturhorni og suðausturhorni 

Stæði í bílageymslu sem er mjög rúmgott 

Lyftuhús og stór geymsla fylgir íbúð

Nánar: Jason 775 1515

Vatnsstígur
101 Reykjavík

Verð  67,9 millj. , j

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 við kaupsamning.

Nánar: Lára 841 2333

Hraunbær
110 Reykjavík

Verð  36,5 millj. , j

Fallegt raðhús 106,9 fm að stærð 

Mikið endurnýjað / Stór verönd 

Fjögur svefnherbergi 

Búið að endurnýja lagnir 

Frábær staðsetning

Nánar: Jórunn 845 8958

Tunguvegur
108 Reykjavík

Verð 36,9 millj., j

Laus strax

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 38,5 millj., j

Laus strax

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. , j

2ja herbergja 70 fm íbúð

6. hæð - efsta hæð

Útsýni til vesturs, norðurs og austurs

Góð lofthæð

Byggt árið 2006

Nánar: Jason 775 1515

Hátún
105 Reykjavík

Verð  25,9 millj. , j



Við leitum að ...
Íbúðir
4ra–5 herbergja íbúð í Linda, Sala eða
Smárahverfi Kópavogi, bein sala eða skipti
á raðhúsi í hverfinu.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í Kóra eða Hvarfahverfi
Kópavogi.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

4 herbergja í Langholts- eða Vogahverfi
rúmur afhendingartími í boði.
Verð  allt að 30 milljónir
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í Grafarvogi, herbergin
þurfa að vera nokkuð rúmgóða
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

4ra herbergja íbúð miðsvæðis í Vesturbæ
Reykjavíkur
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3-5 herbergja nýleg íbúð á jarðhæð með
sérinngangi. Staðsetning miðsvæðis t.d.
Kópavogur
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í Sjálandinu
Garðabæ.  Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3-4 herbergja í Túnum eða Hlíðum
Rúmur afhendingartími
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í 201 Kópavogi með
áhvílandi lánum til yfirtöku
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúð, helst í hverfum 
108 eða 104 Reykjavík
- Nánari upplýsingar gefur Halldór s: 897-4210 eða

halldor@mikaborg.is

3-4 herbergja íbúð í Norðlingaholti
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3-4 herb. íbúð miðsvæðis með svölum eða
garði

-Nánari upplýsingar gefur Jason: s: 775-1515 eða jason@miklaborg.is

3-4 herb. íbúð á jarðhæð með sólpalli
-Nánari upplýsingar gefur Jason: s: 775-1515 eða jason@miklaborg.is

3-4 herb. í Rekagranda eða Keilugranda
-Nánari upplýsingar gefur Jason: s: 775-1515 eða jason@miklaborg.is

3-4ra herb. íbúð á jarðhæð í Hafnarfirði á
28-32 millj.a

-Nánari upplýsingar gefur Jason: s: 775-1515 eða jason@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð þar sem þjónusta fyrir
aldraða er í boði
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3ja herbergja íbúð gegn 100% yfirtöku á lánum
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3ja herbergja íbúð á Sléttuvegi 103
Reykjavík
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3-4ra herbergja íbúð í Grafarholti
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð við Álftamýri Reykjavík
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3ja herbergja íbúð miðsvæðis í Reykjavík
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3ja herbergja íbúð á stór höfuðborgar-
svæðinu gegn yfirtöku ÍLS láni
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3ja herb. Íbúð á stór Reykjavíkursvæðinu
fyrir allt að 25millj.
- Nánari upplýsingar gefur Helgi s: 780-2700 eða helgi@mikaborg.is

3ja herbergja íbúð í póstnúmerum 104, 105
eða 108 – Verðbil 32-38 millj.
-Nánari upplýsingar gefur Jason: s: 775-1515 eða jason@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Grafarvogi, gott ef
eigninni fylgi stæði í bílakjallara
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3ja herbergja íbúð í  Hvörfunum, Linda- eða 
Kórahverfi . Verður að vera í lyftuhúsi eða á 
jarðhæð.Kaupandi hefur nú þegar selt sína eign
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

2ja – 4ra herbergja íbúð sem þarfnast
standsetningar á höfuðborgarsvæðinu
- Nánari upplýsingar gefur Halldór s: 897-4210 eða

halldor@mikaborg.is

2-3ja herbergja íbúð fyrir eldri borgara í 
Hæðargarði, Hvassaleiti, Sléttuvegi eða
Árskógum
-Nánari upplýsingar gefur Jason: s: 775-1515 eða jason@miklaborg.is

2ja-3ja og 4ra herbergja íbúðum í póst-
númerum 101, 105, 107 og 170
-Nánari upplýsingar gefur Páll: s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

2-3 herbergja íbúð á jarðhæð fyrir ákveðinn
aðila í póstnúmerum 101, 107, 170

- Nánari upplýsingar gefur Helgi s: 780-2700 eða helgi@mikaborg.is

2ja herbergja íbúð í vesturbæ eða
miðbænum fyrir ungt par
Verðhugmynd allt að 30 milljónir
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð við Skólabraut 3-5 á
Seltjarnarnesi.
-Nánari upplýsingar gefur Páll: s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

Sérbýli og sérhæðirý g
Einbýlishúsi í Salahverfi bein sala eða með 

gott tvílyft parhús uppí
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Rað/par/einbýli á Seltjarnarnesi, verðbil 55 til 
62 milljónir.

-Nánari upplýsingar gefur Páll: s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

Rað eða parhús í Akrahverfinu Garðabæ 
Stærð á bilinu 150- 230 fm 

- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Einbýlishús í Garðabæ helst með auka íbúð, 
hámarksverð 80 milljónir

- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Par- Rað- Einbýlishús í Garðabæ með 4
svefnherbergjum á verðbili 55 – 65 milljónir

-Nánari upplýsingar gefur Jason: s: 775-1515 eða jason@miklaborg.is

Sjarmerandi einbýli í póstnúmeri 101 á
verðbilinu 50-70 milljónir. Möguleg skipti á 
hæð í miðbænum eða bein kaup

- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

Rað-, par- eða einbýlishús í Linda eða 
Salahverfi Kópavogi.  Rúmur afhendingar-
tími í boði

- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Einbýli í Kópavogi með auka íbúð eða íbúðum
- Nánari upplýsingar gefur Helgi s: 780-2700 eða helgi@mikaborg.is

Einbýli – Rað/Parhús í Seljahverfi til leigu eða
 með lánum til yfirtöku.
- Nánari upplýsingar gefur Helgi s: 780-2700 eða helgi@mikaborg.is

Raðhúsi í Rimahverfi eða Staðarhverfi
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

Hæð í Vesturbænum  kostur ef eignin væri
staðsett nálægt Háskóla Íslands

- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða
jorunn@mikaborg.is

Sérbýli í Hafnarfirði, 150 – 250 fermetra
-Nánari upplýsingar gefur Jason: s: 775-1515 eða jason@miklaborg.is

Er með 4ra herbergja sérhæð á Seltjarnarnesi
í skiptum fyrir sérbýli í sama bæjarfélagi.

-Nánari upplýsingar gefur Páll: s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Garðabæ, 350 – 500 fermetra
-Nánari upplýsingar gefur Jason: s: 775-1515 eða jason@miklaborg.is

Einbýli, Rað/parhús og íbúðir í Ártúnsholti
- Nánari upplýsingar gefur Helgi s: 780-2700 eða helgi@mikaborg.is

Þjónustuíbúðirj
Óska eftir íbúð með aðgengið að þjónustu
fyrir aldraða í Reykjavík eða Kópavogi
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

4ra – 5 herbergja íbúð á jarðhæð helst með
hjólastólaaðgengi.
- Nánari upplýsingar gefur Halldór s: 897-4210 eða

halldor@mikaborg.is

Atvinnuhúsnæði
Verslunarhúsnæði í 101 eða nágrenni fyrir
trausta kaupendur. Allar stærðir skoðaðar
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

Skrifstofuhúsnæði í póstnúmerum 101 og
105 með góðu aðgengi. Stærðir frá 50-150
fm koma til greina
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

Félagasamtök vantar skrifstofu – og
fundaraðstoðu  miðsvæðis. Gott aðgengi
og stutt í almenningssamgöngur er skilyrði
Kjörstræð 150-200 fm, staðgreiðsla í boði
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

Við erum við símann

www.miklaborg.is MIKLABORG
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520 9595

Holtsvegur 31-33  210 Garðabær (Urriðaholt)

TIL SÖLU NÝJAR ÍBÚÐIR

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

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

Teikningar og skilalýsing liggja fyrir. Allar nánari upplýsingar og 
bókun skoðunar hjá Sigurði fasteignasala í síma 898 6106
eða hjá Þorsteini fasteignasala í síma 694 4700.

18 ÍBÚÐIR     Stærðir: 90,3 - 165,9m2

3fm til 165,9fm 
oltsgötu 31-33,
æðahúsi
ar útsýnisíbúðir á
inu, Urriðaholti í 

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

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

414 4488

Valur
Sölufulltrúi

699 3500

Heimir 
Sölufulltrúii

630 9000

Berglind 
Sölufulltrúi

695 1200

Höfuð
borg

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

Nei3m
2

124,9

Kristnibraut 16, 113 Reykjavík, 2. hæð
Opið hús mán 8/9 milli 17:30-18:00  
Vel skipulögð og rúmgóð 4ra herbergja 
íbúð á þessum eftirsótta stað. Fallegt útsýni, 
aðeins þrjár íbúðir í þessum stigagangi. 
íbúðin er laus strax við kaupsamning.
Nánari uppl. veitir Heimir í síma: 630 9000

Verð 32,9 millj. Já6-8m
2

308

Hlíðarvegur 2, 200 Kópavogi 
Bókið skoðun hjá Heimi sími: 630 9000 
Fallegt tvílyft 273 fm einbýli með 3ja herb.
aukaíbúð og 35 fm bílskúr. Samt. ca. 308 
fm. 6-8 svefnherbergi. Stór lóð í suðurhlíðum 
Kópavogs. Íbúðin er í útlegu. 
SKIPTI MÖGULEG Á MINNA SÉRBÝLI.

Verð 62,9 millj. Já4m
2

113,4

Laufás 45, 210 Garðabær 
Bókið skoðun hjá Svönu sími: 774 1008  
Hugguleg 3ja herbergja íbúð með palli og 
bílskúr á jarðhæð í þríbýlishúsi í friðsælu hver  
í Garðabæ. Möguleiki  er á að y rtaka lán 
uppá 20 milljónir frá LSR.

Verð 29.5 millj. Nei3m
2

66,7

Laugavegur 134, 105 Reykjavik 
Bókið skoðun hjá Siggu sími: 866 9779  
Falleg 66,7 fm þriggja herbergja íbúð á 3. 
hæð í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er með mikilli 
lofthæð, skrautlistum og rósettum og því afar 
skemmtileg. Íbúðinni fylgir fallegur garður.
Uppl. veitir Sigga í sigga@hofudborg.is

Verð 25,9 millj.

Já6m
2

190

Efstahlíð 11, 221 Hafnar rði 
Opið hús mán. 8. sept. kl. 18:00-18:30. 

jög snyrtilegt 0 fm en araðhús með 4 svefnherbegjum á skjólgóðum stað í Hafnar rði. Stór 
og falleg lóð með góðum sólpalli og heitum potti.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.  Bílskúr er 
30,7 fm ísalagður með góðu geymslulofti. GÆÐAEIGN Á GÓÐUM STAÐ.

Bókið skoðun hjá Sölva í s. 618 0064 eða solvi@hofudborg.is

Verð 49,9 millj. Já6m
2

218

Vesturfold 15, 112 Reykjavík
Opið hús þri. 9. sept. kl. 18:00-18:30  
Vel skipulagt 218 fm einbýlishús á einni hæð með fjórum svefnherbergjum góðum bílskúr undir 
íbúð á frábærum útsýnisstað í Grafarvogi. Skjólgóð, stór verönd með góðum skjólveggjum og 
heittum potti sem snýr í suður. Lóð er stór (1168 fm) með miklum gróðri og holtagrjóti. Gott upp-
hitað hellulagt bílastæði við hús og aukastæði þar fyrir neðan.
Bókið skoðun hjá Sölva í s. 618 0064 eða solvi@hofudborg.is

Verð 63,8 millj.



Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Ytriá - sumarbústaður 
Sumarhús 46,1 fm í landi Grímsnes-og 
Grafninghrepps við Ytriá. Tæplega klst. akstur 
frá Reykjavík.   Húsið stendur á tveimur sam-
liggjandi lóðum samtals 26.500 fm. Um er að 
ræða eignaland á þessum fallega stað. 

Verð: 19.800.000

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Lundur 92

Opið hús þriðjudagur 9. sept kl 17:30 - 18:00

Smekkleg og vönduð 230 fm íbúð á eftirsóttum 
stað við Lund í Kópavogi sem er í fallegu umhverfi 
í hjarta Fossvogsdals. Stutt í falleg græn svæði 
ásamt  margvíslegri þjónustu og afþreyingu. 
Smáralindin, Kringlan og Fossvogsdalurinn.

Verð: 72.700.000

OPIÐ
HÚS

230
m2.

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Birgisdóttir 
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

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  

46,1
m2.

Gunnarsbraut 42 - 105 Reykjavík

Opið hús mánudaginn  8. sept.  kl. 17.30-18.00

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

Verð:  39.500.000

123,123,77
m2.

Fáfnisnes 1 – 101 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 9. sept.  kl. 17.30-18.00

Fallegt einbýlishús í grónu umhverfi í Skerjafirðinum. 
Húsið er sjarmerandi einbýlishús með sterkan karak-
ter frá 7. og 8. Áratugnum þar sem haldi hefur verið í 
upprunalegan stíl. Stór herbergi með fataherbergjum 
inn af, 3 baðherbergi, 3 stofur og stór bílskur.. 

Verð: TILBOÐ

4-5
herbherbrbherbeee .

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

288,2
m2.

Austurkór 63 – Kópavogur

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir 97-
103 fm. Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir

-TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR-

Íbúðirnar afhendast fullbúnar fyrir utan gólfefni í 
stofu og herbergjum: Gott skipulag, allar íbúðirnar 
hafa 3 svefnherbergi og opið alrými fyrir
stofu og eldhús, stórar svalir mót suðri / verönd 
fylgir íbúðum á jarðhæð.

Komdu og hittu sölumenn í Austurkórnum alla 
þriðjudaga og fimmtudaga milli 16.00 – 17.00
eða bókaðu skoðun.

Verð frá: 33.000.000 kr.
Herbergi: 4
Stærðir: 98-122  m2

Kíktu á http://austurkor63-65.is/

NÝJAR ÍBÚÐIR

Laugarásvegur - 108 Reykjavík

Stórglæsilegt hús í Laugardalnum hannað af 
Kjartani Sveinssyni. 

Húsið er hannað fyrir stórfjölskyldu með allt að 6 
svefnherbergi, stórar stofur og sameiginleg rými, 
tvo innganga auk þess sem útgengi er á tveim 
stöðu út í  skjólsælan garð mót suðri, stórar
svalir, verönd með heitum potti.

Verð frá: 150.000.000

88
herbrb..

42242222
mm2.

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882
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MMeeð þérr aalllaaa lleeiiððð

Nýjar, vandaðar og vel hannaðar íbúðir í Þorrasölum 17.

Glæsilegt útsýni yfir golfvöll GKG og stutt í ósnortna náttúru

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

Íbúðirnar eru 85-125 fm og 2-4 herbergja og  
afhendast fullbúnar án megin gólefna. 

Veglegar innréttingar skarta íbúðirnar og stórir  
gluggar eru í alrýmum til að njóta útsýnisins sem  

umhverfið hefur uppá að bjóða. 

Afhending i október 2014.

Opið hús  
þriðjudaginn 9. September 

17:30 – 18:30

FALLEGT UMHVERFI

26 íbúðir með sérinngangi        
Frábært útsýni yfir golfvöll GKG

Bílastæðakjallari

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasalig gg g

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

Nánari upplýsingar veita:

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



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. 9.9 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. 9.8  
FRÁ 17-17:30 VERIÐ VELKOMIN.

Sæviðarsund - 2 íbúðir í sama húsi auk bílskúrs 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 8.9 FRÁ 17-17:30

Sæviðarsund 13, 167 FM.:
Góð ca. 83 fm 3ja-4ra herb. íbúð með tven-
num svölum á 1. hæð auk 29 fm. bílskúrs
í fallegu húsi við Sæviðarsund í Reykjavík.
Íbúðinni fylgir ágæt ca. 52 fm 2ja herbergja 
íbúð í kjallara. Samtals um 168 fm. Kjörið
tækifæri fyir leigufjárfesta og fyrir alla sem
þurfa á góðri aukaíbúð að  halda.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 8.9  
FRÁ KL. 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN

Reynihvammur 31, Kópav. Einbýli -
OPIÐ HÚS MÁNUD. 8.9 FRÁ 17-17:30 

y p ýp

Reynihvammur 31: 
Ca. 207 fm. gott og mikið endurnýjað
einbýlishús með bílskúr á skjólgóðum stað
í suðurhlíðum Kópavogs. Arinn í stofu, 4
svefnherbergi. Einstaklega skjólgóður staður 
miðsvæðis á Höfuðborgarsvæðinu. Verð 
54,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUD 8.9   
FRÁ KL 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Seltjarnarnes - einbýli

Granaskjól 29 - einbýli

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

Ca. 220 fm. fallegt vel viðhaldið einbýli við Lindarbraut. Fjögur svefnherbergi, rúmgóðar stofur m.
arni. Eldhús m góðum borðkrók. Rúmgott hol, þaðan sem gengið er á verönd m. heitum potti.
Tvöfaldur bílskúr, þar sem annar hlutinn hefur verið notaður sem vinnurými og auðvelt væri að 
gera séríbúð. Verð 75 millj.

Granaskjól: Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum á góðum stað við Granaskjól. Niðri eru stofurm. 
útgengi á stóran sólpall. Eldhús með vandaðri nýlegri innréttingu og öllum tækjum. gestasnyrting
og þvottahús. Á efri hæð eru 5 svefnherbergi og sjónvarpshol. Verð 79 millj. 

Atvinnuhúsnæði

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

Glæsilegt atvinnuhúsnæði við Klettháls
514.4 fm. glæsilegt húsnæði á jarðhæð. Inngangur 
með flísalögðu anddyri. Afgreiðsla með flísum á
gólfi. Fjórar skrifstofur stúkaðar af með glerveg-
gjum. auk eldhús tölvuherbergis o.fl. bílskúr fylgir.
Glæsilega innréttuð eign á góðu þjónustusvæði í 
Árbænum. Verð 100 millj.

2ja herbergja

Framnesvegur  101 Reykjavík.
Frammnesvegur: Falleg ca. 78 fm íbúð. Þetta er 
rúmgóð, endurnýjuð eign á frábærum stað í vestur-rr
borginni. Verð 23,9 millj.

einbýlishús

SKOÐAÐU EINBÝLI Í VIÐARRIMA Á
FOLD.IS-SKIPTI Á ÍBÚÐUM MÖGULEG.

Guðjón 
Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J.
Rögnvaldsdóttir
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Hjálmar 
Jóhannsson 
Sölumaður 
Gsm: 778-0347

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar-
stjóri
Gsm: 896-8750

ÆGISÍÐA 60
107  Rvk.  
• 132 fm sérhæð. 
• Bílgeymsla.  
• Fallegt útsýni. 
• Frábær staðsetning.  
Opið hús mánudag á 
milli kl. 16:30 og 17:00. 

HLÍÐARVEGUR 58
 200 Kóp.  216 fm. 
Sérhæð á 2 hæðum.  
Vandaðar innréttingar
og gólfefni. Góð stað-
setning. Suðurgarður 
með timburverönd. 
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 17:00 og 17:30

KÚRLAND
108  Rvk.  
• Endaraðhús á þessum 

góða stað. 
• Frábær staðsetning. 
• Gott hús.  
Verð 65,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 17:30 og 18:00. 

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

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

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

LYNGREKKA 3
200 Kóp. 3ja herb. 87 fm.  Sérhæð. Mikið

standsett. Góð íbúð. 
Opið hús þriðjudag 

á milli kl. 16:30 og 17:00.

NÝHÖFN 2-6
210 Sjáland Gbæ. Glæsilegar nýjar íbúðir. 

Sjávarútsýni. 4ra herb. 123 fm. til 153 fm. Stæði
í bílageymslu.. 

17. JÚNÍTORG
 210  Gbæ. Glæsileg 144 fm. Stæði í bílageyms-

lu. Vandaðar innréttingar. Falleg gólfefni. 

LUNDUR 2
 200  Kóp. 5. herb. 160 fm lúxusíbúð.  3 stór 

svefnh. 100 fm timburverönd.  
Vandaðar innréttingar og gólfefni.   

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

50 ára og eldri

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

HÓTEL
101 RVK.  Á horni 
Laugavegs og Snorra-
brautar.  24 herb. Einnig 
7 glæsilegar íbúðir. 11 
stæði í bílag. Veitinga-
staður.  Hótel í fullum 
rekstri til sölu á góðum 
stað miðsvæðis í Rvk. 

LUNDUR 4
200 Kóp.  
• 120  fm. glæsileg 

3ja herb. Íbúð.  
• Stæði í bílageymslu. 
• Yfirbyggðar svalir. 
• Sjávarútsýni. 
Opið hús mánudag á 
milli kl. 16:30 og 17:00. 

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

Eyravegur 15 - 800 Selfoss
Verslunarhúsnæði á besta stað við Eyraveg. Um er að 
ræða alla jarðhæðina sem snýr að götunni, 136,6 fm. 
Hægt er að skipta hæðinni upp í þrjá hluta ef vill. Húsið 
er í góðu ástandi að utan.
Verð 29,9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson,  
löggilltur fasteignasali 
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Ljósheimar 8 - 104 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 8. sept. kl. 18:00-18:30

4ra herb. íbúð með 2 baðherbergjum á sjöundu hæð í 
glæsilegu fjölbýli með lyftu. Íbúðin var mikið endurnýjuð 
fyrir 5 árum síðan. Glæsileg eign sem vert er að skoða.
Verð 29,9 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson, 
löggilltur fasteignasali   
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Lækjartún - 270 Mosfellsbæ
Parhús 224 fm við Lækjartún í Mosfellsbæ. 
Steypt hús á einni hæð með rúmgóðum bílskúr og 
grónum garði. Staðsettnig er frábær og hús í góðu 
standi
Verð 47,1 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson, 
löggilltur fasteignasali   
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Hraunbær 7 - 810 Hveragerði
Nýlegt raðhús 154,8m2. Þar af bílskúr 25,7m2 Í 
barnvænu hverfi stutt frá leikskóla, Þrjú rúmgóð 
svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi, forstofa, 
þvottahús og bílskúr.  Gott innra skipulag og fallegar 
innréttingar. Pantaðu skoðun strax.
Verð 29,2 millj. 
Upplýsingar veitir Snorri Sigurðarson sími 897 7027 
eða Hafsteinn Þorvaldsson sími 891 8891

FISKAKVÍSL 5, 2. hæð - 110 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 9. sept. kl. 18:00-18:30
Glæsileg 5 herb. íbúð á tveimur hæðum. Rúmgóðar og 
flísa lagðar suðursvalir. Bílskúr og tvö bílastæði. Gott 
út sýni yfir Esjuna. Björt og falleg eign efst í Kvíslunum 
(Árbæ). Mikið áhv. Fæst með yfirtöku lána + 4 millj.
Verð 46,7 millj.
Upplýsingar veitir Einar Pálsson, sölufulltrúi
sími 696 4490 eða einar@fasteignasalan.is

Opið
hús

Opið
hús

Fjárfestar
Skemmtistaður/veitingahús i miðbæ Reykjavíkur.
Sér innréttað atvinnuhúsnæði með 10 ára tryggum 
leigusamningi.
Stórar sérvöruverslanir.
Ýmis fáanleg fyrirtæki sem ekki eru auglýst.
Skráið ykkur á forgangslista: kompanyradgjof.is

Fyrirtæki til sölu m.a.: 
Nokkrar heildsölur/smásölur.
Nokkur veitingahús. - Sjoppur m. lúgum.
Sérvöruverslanir í Smáralind og Kringlunni.
Fjórhjólaleiga. - Prentfyrirtæki/auglýsingafyrirtæki.
Nánar á fasteignasalan.is

Fyrirtæki óskast m.a.: 
Heildsölur af öllum stærðum og gerðum.
Lítil iðnfyrirtæki.
Lítil atvinnufyrirtæki af öllum stærðum og gerðum.
Bifreiðaverkstæði:  50% eignarhlutur kemur til greina.
Nánar á fasteignasalan.is  
Skráið ykkur á forgangslista:  kompanyradgjof.is
Upplýsingar gefur fyrirtækjaráðgjafinn Óskar Thorberg í 
síma 659 2555, 512 3428, eða oskar@fasteignasalan.is

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

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

Guðrún H Rúnarsdóttir

Hringbraut 110 - 101 Reykjavík
Reisulegt og gott 10 herb. 
einbýli. Húsið er steypt, byggt 
1938, almennt ástand að utan 
er gott. Hellu lagt í kringum allt 
húsið sem stendur innar lega við 
götu og snjó bræðslulagnir eru 
framan við hús og bílskúr. Bakvið 
hús er aflokað hellulagt svæði 
með timbursólpalli. Húsið er á 
einu fastanúmeri en útbúin hefur 
verið auka íbúð með sérinngangi 
í kjall ara. Bílskúr er við hús ið. 

Margvísleg tækifæri í nýtingu, m.a. sem gistiheimili.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson, löggilltur fasteignasali  

sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS
Pétur Sigurðsson, fasteignasali frá Flórída verður með opið hús og kynn- 
ingu á því helsta sem um er að vera á fasteignamarkaðnum í Flórída í dag. 
Pétur verður á eftirtöldu stöðum á eftirtöldum tímum.

The Viking Team, Realty
www.Floridahus.is
Petur@Floridahus.is

Hafnarstræti 20, Reykjanesbæ
Þriðjudaginn 9 september 
Mill Kl. 13.00 og 16.00

Hlíðarsmára 17, 
Kópavogi
Miðvikudaginn 
10 september
Milli Kl. 13.00 og 
16.00

Kringlan 4-6 (stóra turni 9 hæð) Reykjavík
Fimmtudaginn 11 september
Milli Kl. 13.00 og 16.00

Einnig verður mögulegt að fá einkaviðtöl 
við Pétur í vikunni. 
Til að bóka viðtal sendið beiðnina á 
Petur@Floridahus.is

Gefjunarbrunnur 10 og 12 
Flottar lóðir í nálægð við náttúru

Sími 571 5800  GSM 697 3629

gudrun@garun.is  www.garun.is

Lágmúli 5  108 Reykjavík Guðrún Antonsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Gefjunarbrunnur 10 Gefjunarbrunnur 12

Teikningar af húsunum 
eru  á skrifstofunni

Lóð með púða og teikningu af einbýlishúsi á 
tveim hæðum með innbyggðum bílskúr teiknað 
af Guðmundi Jónssyni. Lóðin er staðsett innst í 
botnlanga. Lóðin er samtals 451fm
Húsið er samkvæmt teikningu 278,4fm og 
bílskúrinn 21,8fm samtalst 300,2fm.

Lóð og teikning eftir Guðmund Jónsson. 
Húsið er á tveimur hæðum, skiptist í hús 189.3fm 
og bílskúr 24,4fm. Samtals 213,5

Sigurður Jónsson 
Hæstaréttarlögmaður / 
Löggilltur fasteignasali 

Austurvegi 1, 2 hæð - 800 Selfoss
Sími 546-4422 www.stadur.is

Unnarholtskot III Hrunamannahreppi - 845 Flúðir

Jörð í uppsveitum Árnessýslu um 8km frá Flúðum.
Á jörðinni er 212,4fm íbúðarhús ásamt bílskúr á einni hæð byggt 2006.  
Húsið er rúmgott með fjórum svefnherbergjum. Bílskúr er tvöfaldur.  Á 
jörðinni eru einnig sambyggð 250 m2 reiðskemma og 16 hesta hesthús 
byggt 2009. Girðingar eru nýlegar. Jörðin er talin vera u.þ.b. 64 ha. þar af 5 
ha tún, gott beitiland.  Heitt vatn er frá hitaveitu með um 10 mín.ltr. Heitur 
pottur er á sólpalli. Fallegt útsýni og skemmtilegar reiðleiðir. Tilvalin eign til 
frístundadvalar eða búskapar. Verð: 66 millj.

Allar nánari upplýsingar gefa  
Grímur 776-1100 og Sverrir 662-4422

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is



Miklaborg og Eignamiðlun kynna

Nánari upplýsingar veita Guðlaugur Ingi Guðlaugsson, sölumaður hjá Eignamiðlun, sími 864 5464 og Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali hjá Mikluborg, sími 897 0634.

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali

Suðurhraun 3  - iðnaðarhúsnæði
4905 fm iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum á mjög góðum stað. Húsið sem er byggt 1987 stendur á 

12.733 fm athafnalóð á grónu svæði í hrauninu í Garðabæ. Mögulegur byggingarréttur er til staðar. 

Góðar inkeyrsludyr og mjög góð lofthæð í hluta húsnæðisins.

Leigusamningur er um eignina

S. 569 7000 miklaborg.is  

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Sölumaður

Fossháls 25   - Heil húseign og byggingarrréttur
Atvinnuhúsnæði sem skiptist í verksmiðjusali og skrifstofuhúsnæði á efri hæð.

Jarðhæðin er skráð 5.144,3 fm og önnur hæð er skráð 1.066,8 fm. Samtals 6.211,1 fm. 

Jarðhæð er með mikilli lofthæð og stórum innkeyrsluhurðum. Hluti byggingar Fosshálsmeginn er á tveimur  

hæðum og nýttur undir verslun, skrifstofur,mötuneyti og starfsmannaaðstöðu. Samþykki er fyrir allt að 11.665 fm

Viðbótarbyggingu á lóðinni. Leigusamningur er um eignina.

 

Verð 950,0 millj. 
 

Verð 600,0 millj. 



Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna  
í síðasta lagi 12. september n.k.
Tilboðsfrestur er til 19. september  n.k.
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, 
eða senda tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 98 fm á fimmtu 
hæð í tíu hæða fjölbýlishúsi. Stæði í bílakjallara fylgir íbúðinni.   
Tvær lyftur eru í húsinu og fylgir aðgangur að samkomusal. 
Ásett verð er kr. 5.5 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 163.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.

Ferjuvað 7 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er rúmlega 90 fm að 
stærð. Íbúðin er á jarðhæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi með lyftu. Byggt hefur 
verið yfir garðrými. Stæði í bílakjallara fylgir íbúðinni.   
Ásett verð er kr. 5.5  millj. og mánaðargjöldin eru um 169.000.-. 
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Grænlandsleið 22 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð um 95 fm að stærð.  Íbúðin 
er á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur er inn á hvora hæð fyrir sig.   
Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.  
Ásett verð er 9.9 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 127.000.-
Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt innifalið nema rafmagn skv. mæli.

Víðigerði 12 í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð ásamt garðskála og bílskúr. 
Íbúðin ásamt garðskála er um 91 fm og bílskúr um 28 fm.
Ásett verð er kr. 8.4 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 144.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Akurgerði 19, Sveitarfélaginu Vogum
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 
3ja herbergja ásamt bílskúr. Íbúðin er um 100 fm og 
bílskúrinn um 27 fm.   
Verð búseturéttarins er um kr. 4.4 millj. og eru 
mánaðargjöldin um 165.000.-.  
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti 
samkvæmt mæli.

Lóuland 11 í Sveitarfélaginu Garði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin 
er 3ja herbergja ásamt bílskúr. Íbúðin er um 90 fm og 
bílskúrinn um 30 fm.   
Verð búseturéttarins er um kr. 3.7 millj. og eru 
mánaðargjöldin um 131.000.-.  
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn  
samkvæmt mæli.

Stekkjargata 17 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 
3ja herbergja ásamt garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 
110 fm og bílskúrinn um 25 fm.  
Verð búseturéttarins er um kr. 5 millj. og eru 
mánaðargjöldin um 153.000.-. 
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti 
samkvæmt mæli.

Stekkjargata 43 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 
3ja herbergja ásamt garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 
110 fm og bílskúrinn um 25 fm.  
Verð búseturéttarins er um kr. 6.1 millj. og eru 
mánaðargjöldin um 166.000.-. 
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti 
samkvæmt mæli.

Stekkjargata 63 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 
3ja herbergja ásamt garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 
110 fm og bílskúrinn um 25 fm.  
Verð búseturéttarins er um kr. 6.1 millj. og eru 
mánaðargjöldin um 168.000.-. 
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti 
samkvæmt mæli.

Umsóknarfrestur er til  
15. september  n.k.

Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins 
í síma 552-5644 milli kl. 9-15.  
Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar um 
íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu 
Búmanna.

Lögbýlið Ytri Skeljabrekka í Borgarbyggð

TIL SÖLU: JÖRÐ Í SÉRFLOKKI

Í um 80 km fjarlægð frá Reykjavík og 9 km frá Borgarnesi.
Jörðin er vel hýst fallegum byggingum,  íbúðarhúsi á tveimur hæðum, 
bílskúr, vélageymslu og hesthúsi.  Öll umhirða til mikillar fyrirmyndar. 
Jörðinni fylgja hlunnindi í Andakílsá, skipulögð sumarhúsabyggð,  
skógrækt og gott land til beitar. 

Mosavegur 13, ÚthlíðÚg

Allar nánari upplýsingar veitir 
Steindór Guðmundsson, 
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
Sími: 480-2901  •   Fax: 482 2801 
steindor@log.is • www.log.is

Um er að ræða 56,3 fm sumarhús í Úthlíð í Bláskógabyggð.  Húsið er U ð ð 56 3 f hú í Úthlíð í Blá kó b ð Hú ið
byggt árið 1990 úr timbri og er klætt að utan með liggjandi bjálkaklæðn- 
ingu en bárujárn er á þaki. Bústaðurinn stendur á steyptum súlum. Við 
húsið er timburverönd með skjólveggjum og á henni er heitur pottur. Lóðin 
er með nýjum 25 ára leigusamningi og er hún 6.000 fm. að stærð. Lóðin 
er vel kjarri gróin. Stutt er í golfvelli, bæði í Úthlíð og á Geysi en einnig er
sundlaug og þjónustumiðstöð í Úthlíð. Verð: 15,0 millj.
Skipti á íbúð í Reykjavík koma til greina.

Herbergi : 3
Byggingarár : 1958
Fasteignamat : 23.450.000

Mjög góð 3ja herbergja risíbúð í fallegu húsi við Háteigsveg.
Íbúðin skiptist í fallega stofu með suður svölum, 2 góð svefnherbergi og fataherbergi innaf öðru þeirra.  
Gott eldhús með borðkrók og góðum glugga.  Flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtuklefa.  
Gluggi á baði og tengt fyrir þvottavél.
Geymsla á hæðinni og í kjallara.  Glæsilegt útsýni til allra átta.
Möguleiki að yfirtaka hagstætt lán við Íbúðalánasjóð kr. 22,5milljónir

Kristín s. 894-3003 sölufulltrúi Domusnova tekur á móti ykkur milli kl. 17 - 18 í dag.

Háteigsvegur - falleg risíbúð - OPIÐ HÚS KL. 17-18 Í DAG MÁNUDAG

domusnova.is

Háteigsvegur 38 Reykjavík Verð 28.900.000

Agnar Agnarsson
Sölufulltrúi
agnar@domusnova.is
Sími : 820-1002

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

sími: 511 1144



Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betriBrynjar Baldursson

sölufulltrúi
Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Holtsbúð 8, einbýli, Garðabæ 

FLÓKAGATA 49A - PARHÚS 310 FM

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð 
ásamt góðum bílskúr á þessum vinsæla stað, samtals 
160 fm.  Húsið skiptist m.a. í sjónvarpshol, eldhús, 
baðherbergi, stofur og 3 stór svefnherbergi.  Fallegur 
skjólsæll suður garður. Frábær staðsetning. Verð 49,5 
millj. 

Opið hús í dag kl. 17-18. Verið velkomin. 

Parhús á einum besta stað í Reykjavík! Eigninni er 
skipt í tvær íbúðir í dag!
Tilboð óskast! - Sjón er sögu ríkari.  

Jóhann Friðgeir tekur á móti ykkur á morgun, 
Þriðjudag milli kl. 17:30 og 18:30 – Verið velkomin!

Bollagata – 4ra herb.  

Lautarsmári 26 - Kópavogur 

Mjög góð 116,4 fm rúm-
góð miðhæð á þessum 
eftirsótta stað. Góðar 
innréttingar. Gott lán 
áhvílandi. 

Mjög góð og björt 3ja herb. íbúð á 2.hæð  
með suður svölum. Góðar innréttingar. 
Ásett verð 29,9 millj.  Jóhann Friðgeir tekur á 
móti ykkur í dag, mánudag milli kl. 17:30 og 
18:00 – Verið velkomin!

Kringlan - Endaraðhús  

Biskupsgata – Raðhús – 113 Grafarholt.  

Stórglæsileg eign í alla staði, stórar stofur, 
möguleiki á fjórum svefnherb. Garður og 
verönd á móti suðri, pottur og fl.  Ásett verð 
59,5 millj. 

Skemmtilegt ca. 170 fm raðhús á einni hæð. 
Garður og verönd móti suðri. Nýjar og fallegar 
innréttingar.  
Mögul. á nánast hreinni yfirtöku lána!

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is



TILBOÐ 3.990.000.-
RANGE ROVER SPORT HSE. 
Árg.2006,ek.aðeins 116.þ km,flottur 
bíll með fullt af þægindum,er á 
staðnum.Rnr.104637. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

TOYOTA Rav4 x. Árgerð 2012, ekinn 
52 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Krókur. 
Verð 4.470.000. Rnr.181911.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

TOYOTA Rav4 x. Árgerð 2011, ekinn 
51 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.090.000. Rnr.161041.

SUZUKI Grand vitara premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2012, 
ekinn 32 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
4.090.000. Rnr.240107.

MERCEDES-BENZ CLS 500. Árgerð 
2006, ekinn 127 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.590.000. 
Rnr.990879.

Kia cee‘d h/b LX 1.6 disel 
sjálfsk.. Árgerð 2012, ekinn 45 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.490.000. Rnr.160747. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

2014 NÝIR JEEP GRAND 
CHEROKEE OVERLAND 4X4

Sá flottasti, V6 290hö, eyðsla í 
blönduðum akstri 10.4L, 8 gíra 
sjálfskiptur, Hlaðnir lúxus búnaði, 
Þennan verður þú að skoða, 
Tilboðsverð aðeins 10.990þkr, Eru í 
salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau 

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

NÝIR BÍLAR
Toyota Yaris Hybrid. Árgerðir 2014. 
Sjálfsk. Eigum á lager bíla til afhendingar 
strax! Verð aðeins 2.990.000kr. Raðnr 
156027. Sjá á www.stora.is

NÝIR BÍLAR
Hyundai i20. Árgerðir 2014. Beinsk. 
Eigum á lager bíla til afhendingar 
strax! Verð aðeins 2.090.000kr. Raðnr 
156272. Sjá á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ 
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, 
sendu okkur mail á 100bilar@100bilar.
is eða hringdu í síma 5179999, 
Skráðu bílinn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

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

11-15
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.

 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.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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

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.

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

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

 Garðyrkja

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

 Bókhald

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

 Málarar

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. 
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

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

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Til sölu

TIL SÖLU
Tæki og vélar sem notaðar eru 
af efnalaugum og þvottahúsum 
til sölu . þvottavélar, þurrkarar, 
hreinsivél, buxnapressa, buxnatoppur, 
jakkatoppur, strauborð og rulla Uppl. 
í s. 435 1388 og tölvupóst kross@
vesturland.is

thrthraininn@gn@gmamail.com
863- 830808

thrainn@gmail.com
863- 8308

Einstakt lögbbbýýýllliii ttiil söölluu
Staðsett á sunnanverðum Skeiðuðum

Bændagisting

 LLífræræn n rærækttunun

 B Bororhoholaa m meðeð h heitu vatni

30 hektara land

Verð 39.000.0000

Einstakt lögbýli til sölu
Staðsett á sunnanverðum Skeiðum

 Bændagisting

 Lífræn ræktun

 Borhola með heitu vatni

 30 hektara land

Verð 39.000.000

S Sænænskt gægæðaðahúh s

 K Klulukkkkusustutundndarar a akskstutur r frf á ReReykykjajavík

 Sænskt gæðahús

 Klukkustundar akstur frá Reykjavík

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

fasteignir



HÖRKU
PLANKA
HARÐPARKET
VERÐ FRÁ 1.890 kr. m²

ÚTSALA

Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is
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HLÝLEGIR LITIR VEITA 
VELLÍÐAN Í STOFUNNI
Litir hafa sterk áhrif á líðan fólks og 
því áríðandi að velja rétta liti í stofuna. 
Rangt litaval getur beinlínis verið 
ógnandi, velgjuvaldandi og pirrandi 
en rétt litaval tryggir vellíðan og 
notalegheit. 
Með réttri litanotkun er unnt að 
skreyta híbýlin á hagstæðari hátt því 
litsterkir tónar fylla vistarverurnar 
með lit sínum einir og sér. 

Til að skapa hlýlega og bjóðandi 
stemningu í stofuna er best að nota 
appelsínugula, græna og gula liti. 
Alla liti er hægt að fá í mismunandi 
litatónum og því úr endalausum 
möguleikum að velja. 

Sé valinn gulur sófi í stofuna ætti 
að velja gulleitt teppi og gardínur í 
stíl. Það fullkomnar heildarmyndina 
að hafa innanstokksmuni hliðstæða í 
litavali og útliti.

stólum okkur upp!

Smára tor orpu tor G le r á r to r g i  522  7880

Stóll 29.900,- 
Stóll 49.900,- 
20% afsláttur 
Nú 39.920,-

Stóll 29.900,- 

Stóll 29.900,- 

Stóll 59.900,- 

Stóll 59.900,- 

Stóll 59.900,- 

Stóll 59.900,- 

Búdda stytta 14.990,- Búdda stytta 6.990,-

Standspegill 29.900,-

Spegill 29.900,-
Einnig til hvítur.

Borð (silfur), breidd 115cm
59.900,- Einnig til hvítt.

20%

20% a
fsláttur  20%

 a
fs

lá
ttur 

Borð, breidd 83cm
39.900,-
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TILBOÐ
VIKUNNAR
Valin glös 500,-

BigStay sófi 199.900,- 20% afsláttur 
Nú 159.920,-

BORÐSTOFAN SKIPTIR 
MINNA MÁLI
Gamla góða borðstofan er á und-
anhaldi í flestum nýbyggingum 
undanfarinna ára. Borðstofan var 
áður fyrr í flestum hefðbundnum 
íbúðum og fjölbýlum og þá gjarn-
an notuð um helgar, á stórhátíðum 
og þegar sérstök tilefni gáfu til. Í 
borðstofunni voru gjarnan borð-
stofuborð, stólar og hirslur undir 
borðbúnað og héngu þar gjarnan 
falleg málverk eða aðrir listmunir. 
Borðstofan var oftast samliggjandi 
stofu heimilisins og voru rýmin 
iðulega tengd með rennihurð eða 
fallegri glerhurð. 

Gamla borðstofan var í fæstum 
tilfellum leikherbergi og vafalaust 
eiga margir minningar frá æsku-
árum sínum þar sem þeim var 
bannað að vera í borðstofunni að 
óþörfu og þar mátti alls ekki leika 
sér. 

Margt ungt og miðaldra fólk 
sem festir kaup á eldra húsnæði í 
dag þar sem er borðstofa er farið 
að nýta hana á annan hátt en eldri 
kynslóðir. Henni er gjarnan breytt 
í setustofu, vinnuherbergi eða 
einfaldlega fórnað þegar öll íbúðin 
er endurskipulögð með tilheyrandi 
breytingu á staðsetningu her-
bergja í íbúðinni. 

Fyrir marga er fyrsta merki 
þess að borðstofa heimilisins sé 
líklegast farin að missa hefðbundið 
notagildi sitt þegar borðstofu-
borðið er orðið geymsla fyrir þvott 
heimilisins og gömul dagblöð.

UPPLÍFGANDI PLÖNTUR
Lifandi, græn blóm setja svip sinn á stofuna og lífga upp á 
heimilið. Margir nenna þó ekki að standa í því að hafa blóm, 
segjast ekki hafa græna fingur og að ekkert lifi hjá þeim. Mörg 
stofublóm þurfa litla umhirðu og sætta sig við ýmislegt. Það er 
ráð fyrir þá sem eru með ólitaða fingur að fá sér þessi blóm því 
þau eru auðveld í umgengni. 
Gúmmítré: þarf mikla birtu og á að þorna vel á milli vökvunar.
Burkni: hálfskuggaplanta og er því gott að hafa hana inn af 
glugga. Hún þarf jafna vökvun.
Drekatré: þarf meðalbirtu og þarf að þorna mjög vel á milli 
vökvunar. 





| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Til sölu

Til sölu 20 feta gámur, gamall 
frystigámur með hillum og vinnuborði. 
Uppl. í s. 863 9774

Skóbursti fyrir utan heimilið eða 
vinnustaðinn. Galv.grind með góðum 
burstum. Verðið er aðeins kr.7.500:- 
m.vsk. Sendum um land allt. Brimco 
ehf. Flugumýri 8, Mosf. s.894-5111 
opið frá kl.13-16.30 www.brimco.is

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17, 
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

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

 Verslun

BÆTIR KYNLÍFIÐ OG KONUR 
FÁ MIKLU MEIRA ÚT ÚR 

SAMFÖRUM MEÐ WE-VIBE
Vinsælasta unaðstæki meðal para 
mörg ár í röð. Allar flottustu vörurnar 
fáanlegar. Millifærsla - greiðslukort - 
netgíró www.hush.is

 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

 Námskeið

STUNDASKRÁ - SCHEDULE:
NORSKA I , II & NORSKA f. 
Heilbrigðisgeira, ICELANDIC - 
ÍSLENSKA f. útlendinga. ENSKA f. 
fullorðna. Byrja/Start: 15/9, 13/10, 
10/11, 8/12: 4 vikur/5 x í viku- 4 
weeks/5 days a week. Kvöld/Síðdegi/
Morgna. Evenings/Afternoons/
Mornings. Aukatímar: STÆ, EÐL, EFN. 
www.iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- 
IceSchool, Ármúli 5. s. 557 1155.

 Ökukennsla

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

 Fyrir veiðimenn

VEIÐIVÖTN
4 tommu tvöfalt flot þungt blý og 
6 tommu tvöfalt flot og þungt blý. 
Heimavík S. 892 8655

 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.

Mjög gott verð á einbýli í norðurþingi 
með eða án húsgagna laust strax. 
Uppl í síma 8239925 eða lundurinfo@
gmail.com

 Húsnæði óskast

50 ára kk leitar eftir herbergi eða 
studío íbúð í Rvk. Sími 8572916.

Óska eftir íbúð sem allra fyrst skoða 
allt. Upplýsingar í síma 7792221

 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.

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

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.

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Opið á virkum dögum 
frá 16:30-20 um helgar 10-18 frá 1. 
sept til 14. sept. Uppl. í s. 895 3176 & 
864 3176. Eftir þann tíma er opnun 
eftir samkomulagi.

 Bílskúr

Bílskúr eða geymsluhúsnæði óskast 
til leigu, í Grafarholti, Grafarvogi eða 
Árbæ sími: 8932385

 Atvinna í boði

KVIKKFIX GETUR BÆTT 
VIÐ SIG FÓLKI.

KvikkFix leitar að manneskju í 
móttöku.

Áhugasamir sendi upplýsingar 
um sig á orri@nrg.is

LITALÍNAN EHF
Óskar eftir lærðum málurum, menn 
vana málningarvinnu og nemum í 
vinnu. Uppl. í S. 898 9591 & 896 5445.

Röska menn vantar á 
hjólbarðaverkstæði Umsóknir á 
staðnum eða í síma 568-3080 Barðinn 
Skútuvogi 2

APARTMENTK
K apartments seeks to hire staff for 
housekeeping full time and part time. 
Send CV to job@apartmentk.is

Yfirþerna óskast fyrir íbúðahótel í 
miðborg Reykjavíkur. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila, 100% trúnaður. 
Umsóknir sendist á job@apartmentk.is

 Einkamál
til sölu
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64.989
FULLT VERÐ 74.989

TILBOÐ

89444 99889

1000 snúninga þvottavél

10.000 kr. afsláttur 
1000 snúninga 5kg þvottavél með stafrænu kerfisvali. 44L tromla. 

11 þvottakerfi. 30 mín hraðkerfi. Þvotthæfni A. Orkunýtni A+. 

Vinduhæfni C. Stærð (bxhxd): 60x84x45 sm.

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

Öflugur töfrasproti

ff

9.989
FULLT VERÐ 14.989

TILBOÐ

5.000 kr. afsláttur 
Öflugur 600w töfrasproti 
með hnífum úr ryðfríu stáli. 
Ein hraðastilling + Turbo. 
Þeytari / 350 ml hakkari og 
0.6L skál fylgja.

BRAUN MQ525

pprrotti

Einföld kaffikanna

2.989
FULLT VERÐ 3.989

TILBOÐ

Þessi kann að laga það
800w kaffikanna með í 1,2 lítra glerkönnu. 
Dropastoppari. Lagar 10-12 bolla.

30.000 kr. afsláttur
Tvíátta barkalaus þurrkari með rakaskynjara, 

krumpuvörn, 8 stillingum og 104 lítra tromlu. Tekur 

7kg. Orkunýting C. Mál (bxhxd): 69,5 x 85 x 54sm

59.989
FULLT VERÐ 89.989

TILBOÐBarkalaus þurrkari

Þægilegt grip
Mjög nákvæm laser mús með Hyper Fast scrolling. Back 
og forward takkar. Plug and play einfaldleiki með USB.

3.989
FULLT VERÐ 4.789

TILBOÐ 45% afsláttur
1500w gufumoppa sem sótthreinsar 
án aukaefna. 100° hiti á gufu. 0,5L 
vatnstankur. 180° snúningur á haus. 
Stillanlegt handfang.

þ
ffikanna með í 1,2 lítra glerkö800w ka með í 1,2 lít nnu. 
oppari. Lagar 10-12 bolla.Dropast agar 10-12 

Sóttheinsandi gufumoppa

10.989
FULLT VERÐ 19.989

TILBOÐ

N
ákvæ

m laser músBeko DC7110

Melissa 16100073

Ariete 4160

Logitech M500

Beko WMB51021
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KL. 22:15

KL. 21:25

KL. 20:40

Boardwalk Empire

The Leftovers

Suits

Fimmta og jafnframt síðasta þáttaröðin af Boardwalk 
Empire með Steve Buscemi í aðalhlutverki.

Spennuþættir frá HBO með 
Frank Harts, Michael Gaston, 
Liv Tyler og Justin Theroux í 
aðalhlutverkum.

Fjórða þáttaröðin um hinn 
eitursnjalla Mike Ross og 
hinn harðsvíraða Harvey 
Specter.

KL. 23:10

Louis Theroux
Magnaður heimildaþáttur 
með Louis Theroux þar sem 
hann heimsækir hötuðustu 
fjölskyldu Bandaríkjanna, 
Phelps fjölskylduna.

Fjölbreytt
mánudagskvöld

KL. 18:10
One Born Every Minute
Önnur þáttaröðin af þessum 
vönduðu og áhugaverðu 
þáttum sem gerist á fæðing-
ardeild á breskum spítala.

KL. 07:00 -20:00
Barnaefni alla daga
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.

KL. 20:35
Grillað með Jóa Fel
Sjónvarpskokkurinn og 
bakarameistarinn Jói Fel 
deilir girnilegum upp-
skriftum af hjartans lyst.

LÁRÉTT
2. strit, 6. líka, 8. ílát, 9. starfsgrein, 
11. kusk, 12. frárennsli, 14. arkarbrot, 
16. samtök, 17. for, 18. slagbrandur, 
20. leyfist, 21. slæma.

LÓÐRÉTT
1. vegsama, 3. frá, 4. málmur, 5. arinn, 
7. heykvísl, 10. æxlunarkorn, 13. spíra, 
15. rænuleysi, 16. írafár, 19. fisk.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. baks, 6. og, 8. fat, 9. fag, 
11. ló, 12. afrás, 14. fólíó, 16. aa, 
17. aur, 18. slá, 20. má, 21. illa. 

LÓÐRÉTT: 1. lofa, 3. af, 4. kalsíum, 
5. stó, 7. gaffall, 10. gró, 13. ála, 
15. óráð, 16. asi, 19. ál.

Elskar 
þig? Hvað 

mein-
arðu?

Ekki spurning! 
Hvernig hún 

hangir yfir mér... 
talar við mig... 

ójá! Hún er alveg 
fallin fyrir mér!

Hæ? Kamilla er 
kennarinn þinn! 
Það er vinnan 

hennar að hanga 
yfir slugsurunum 

eins og þér 
og tala!

Þú mátt 
seg ja það 
sem þú vilt 
en ég þekki 
neistann!

Og 
ekki þú?

Ekki líklegt. 
Hún hékk líka 

yfir Jóni!

Já, hann þarf 
líka hjálp!

Rétt! Þetta 
var miklu 
meira en 
stærð-

fræði!

Og hvernig 
passar sambýlis-
maðurinn hennar 
inn í þessa jöfnu 
þína?

Hann er 
fyrr-

verandi, 
fyrrverandi 

hennar!

Fyrst þú 
ætlar að 

pína það út 
úr mér ...

Jæja, er eitthvað sem þú 
vilt tala um 
við mig?

Komdu með okkur á stað sem er 
óbærilega hryllilegur.

Dökkur, forboðinn staður þar 
sem illskan heldur sig. 

Staður sem 
er svo löngu 
gleymdur ...

Þetta minnir mig á 
að ég þarf að þrífa 
á bak við ísskápinn. 

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS
„Veljið orrustur sem eru nógu stórar til að þær skipti máli 
en svo litlar að hægt sé að vinna þær.“

Jonathan Kozol

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.

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

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

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

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

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

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

Björn Þorfinnsson (2.390) hafði 
svart gegn Þorsteini Þorsteins-
syni (2.209) á minningarmóti um 
Ragnheiði Jónu Ármannsdóttur.
Svartur á leik 

1...Hb2! Hvítur gaf enda tapar hann 
drottningu og hrók eftir 2. Dxb2 
Dxh4+ 3. Kg1 Dxe1+ 4. Kh2 Dh4+ 5. 
Kg1 Dh1+ 6. Kf2 Dh2+. Björn sigraði 
á mótinu, Bragi bróðir hans varð í 
öðru sæti og Guðmundur Gíslason 
þriðji. Það var Eyjólfur bróðir Ragn-
heiðar sem stóð fyrir mótinu.
www.skak.is Rimaskóli fékk silfur.



Leggur grunn að góðum degi – fyrir lifandi heimili –

RISA
LAGER
SALA  | SÓFAR | HEILSURÚM  

| HEILSUDÝNUR | RÚMGAFLAR 

 | SÓFASETT | KODDAR | HÆGINDA STÓLAR 

| SVEFNSÓFAR  | ELDHÚSSTÓLAR | SÓFABORÐ   

| SÆNGUR | BORÐSTOFUBORÐ  | GRJÓNAPÚÐAR 

| ÚTLITSGALLAÐ | SÝNINGAREINTÖK |  O.FL.  | O.FL. 

 AFSLÁTTUR

EIN STÆRSTA LAGERSALA FYRR OG SÍÐAR Á ÍSLANDI

KLETTAGÖRÐUM 6
GEGNT HRINGRÁS

DA
LB
RA
UT SÆBRAUT

SÆBRAUT

KÖLLUNARKLETTSVEGUR

H
ÉÐ
IN
SG
AT
A

KLETTAGARÐAR

SKARFAGARÐAR

EIM
SKIP

VÖRUHÓTEL

HRINGRÁS

VATNAGARÐAR

LAGER-

SALA

EKKI
MISSA AF

ÞESSU!

AÐEINS  
Í NOKKRA

DAGA!

OPNUNARTÍMI: LAU. 1100–1700, SUN. 1300–1700, MÁN.–FÖS. 1200–1800

FYRSTUR 
KEMUR 

FYRSTUR 
FÆR
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Einn reyndasti söngvari Íslands, 
Jóhann Smári Sævarsson bassa-
söngvari, og ung söngkona á 
uppleið, Jóhanna Héðinsdóttir 
mezzósópran, mætast á fyrstu 
hádegistónleikum vetrarins hjá 
Íslensku óperunni. Þau flytja 
aríur úr þekktum óperum eftir 
Verdi, Offenbach, Rossini og 
fleiri undir yfirskriftinni Hún 
elskaði mig aldrei. Þar á meðal 

syngur Jóhann 
S m á r i  t vær 
aríur úr óper-
unni Don Carlo, 
sem Íslenska 
óperan frumsýn-
ir í október. Að 
venju er Antonía 
Hevesi píanó-
leikari á tónleik-
unum og aðgang-

ur ókeypis meðan húsrúm leyfir. 
Tónleikarnir fara fram í Norður-
ljósum í Hörpu á morgun klukkan 
12.15.

Alls verða þrennir hádegistón-
leikar hjá Íslensku óperunni á 
haustmisseri. Auk tónleikanna á 
morgun koma fram þær Sigrún 
Hjálmtýsdóttir, Diddú, þann 28. 
október og Sigrún Pálmadóttir 
þann 9. desember.

Þaulreyndur bassi og upprennandi 
mezzósópran í Norðurljósum
Fyrstu hádegistónleikar vetrarins hjá Íslensku óperunni verða í Hörpu á morgun.

Dagskrá tileinkuð Edward Snow-
den verður haldin á Loft Hosteli 
í kvöld klukkan 20.30. Dagskráin 
er hluti af alheimsupplestri til 
heiðurs honum sem skipulagður 
er af Alþjóðlegu bókmenntahá-
tíðinni í Berlín. Í kvöld verða 
upplestrar um heim allan, frá 
Lillehammer til Höfðaborgar og 
Nýja-Sjálandi til Íslands, þar sem 
yfir 200 rithöfundar og fylgis-
menn tjáningarfrelsis munu lesa 
upp texta Snowdens.

Skipuleggjendur íslenska 
kvöldsins eru Hallgrímur Helga-
son rithöfundur og Birgitta Jóns-
dóttir þingskáld og á meðal les-
ara verða Katrín Jakobsdóttir, 
Steinunn Ólína, Sjón, Kristín 
Helga Gunnarsdóttir, Kristín 
Eysteinsdóttir, Óttarr Proppé, 
Aðalheiður Ámundadóttir, Sindri 
Freysson, Mörður Árnason og 
Helga Vala Helgadóttir. Að lestri 
loknum verða svo umræður.

Dagskrá helguð Edward Snowden um allan heim.

Texti Snowdens lesinn

EDWARD SNOWDEN  Uppljóstranir 
hans opnuðu augu heimsins fyrir 
nýjustu tækni njósnageirans og ful-
lkomnu virðingarleysi hans gagnvart 
friðhelgi einkalífsins.

Bókasafnadagurinn er í dag og 
af því tilefni ætlar Bókasafn 
Mosfellsbæjar að beina athygl-
inni að sögupersónunni Önnu í 
Grænuhlíð. 

Auður Aðalsteinsdóttir bók-
menntafræðingur verður þar 
með fyrirlestur um Önnu þar 
sem hún spáir m.a. í það hvers 
vegna þessi rauðhærði munað-
arleysingi varð svona vinsæll 
og hvers vegna vinsældirnar 
hafa ekkert dalað í gegnum 
tíðina.

Sívinsæl Anna

ÁSTSÆL  Rauðhærði munaðarleysinginn 
er alltaf jafn vinsæll.

JÓHANNA 
HÉÐINSDÓTTIR

TÓNLIST ★★★ ★★

La Traviata
Stjórnandi: Garðar Thor Cortes
UPPLÝSINGAR: LA TRAVIATA Í TÓNLEIKAUPPFÆRSLU 
Í NORÐURLJÓSUM Í HÖRPU LAUGARDAGINN 6. 
SEPTEMBER. GARÐAR CORTES STJÓRNAÐI. HELSTU 
HLUTVERK: ÞÓRA EINARSDÓTTIR, GARÐAR THÓR 
CORTES, BERGÞÓR PÁLSSON OG VIÐAR GUNNARS-
SON. 

Einhver hélt því eitt sinn fram að La Traviata 
eftir Verdi væri í rauninni grínópera. Aðal-
persónan væri jú kona sem þjáist af ólækn-
andi lungnasjúkdómi, en hún syngi samt full-
um hálsi fram í andlátið. 

Víst er að ekkert amaði að lungum Þóru 
Einarsdóttur sem fór með aðalhlutverkið í La 
Traviata í Norðurljósum Hörpu á laugardags-
kvöldið. Það bókstaflega geislaði af henni lífs-
krafturinn. Röddin var unaðslega fókuseruð 
og jöfn á öllum sviðum, fegurð hennar var 
dásamleg. Svo var túlkunin afar sannfær-
andi, tónlistin flæddi alveg óheft í gegn. Þóra 
miðlaði göldrum tónmálsins fullkomlega til 
áheyrenda. 

Um var að ræða tónleikauppfærslu. Hljóm-
sveitin var smá, hljóðfæraleikararnir voru 
21 talsins. Nú man ég ekki hversu margir 
komust fyrir í gryfjunni í Gamla bíói, senni-
lega var það eitthvað svipað. Auðvitað var 
rödd sveitarinnar mjó, maður saknaði breiða 
hljómsins sem á að einkenna óperur af þess-
ari stærðargráðu. En yfirleitt spiluðu hljóð-
færaleikararnir vel, leikurinn var samtaka 
og hreinn. Einstaka hnökrar komu þó fyrir, 
kannski mest áberandi var þegar ónefndur 
músíkant var ca. tveimur slögum á undan í 
lokahljómnum í einum kaflanum. 

Óperukórinn stóð sig oftast prýðilega. Til 
dæmis voru kvenraddirnar flottar fyrst eftir 
hlé í atriðinu sem var eyðilagt fyrir alla tíð 
þegar það var notað í dömubindaauglýsingu 
í sjónvarpinu. Það var fyrir löngu síðan, en 
ennþá koma dömubindi upp í huga mér þegar 
ég heyri þessa tónlist. 

Helst mátti finna að óhreinum  tenórröddum 
á öðrum stöðum, sem var dálítið bagalegt. 
En í það heila var kórinn með sitt á hreinu og 
söng af viðeigandi krafti. 

Aðrir einsöngvarar voru yfirleitt fínir. 
Garðar Thór Cortes söng af sinni alkunnu 

mýkt og grípandi tilfinningu. Fínlegu blæ-
brigðin sem eru dæmigerð fyrir hann voru öll 
til staðar. Bergþór Pálsson var líka glæsileg-
ur, rödd hans hefur dýpkað eins og hún gerir 
ávallt með aldrinum. Það fer honum vel. Viðar 
Gunnarsson var sömuleiðis flottur. Óreyndari 
söngvarar stóðu sig einnig ágætlega – eftir 
því sem þeir gátu. Þar á meðal voru tveir 
nemendur sem eru greinilega mjög efnilegir, 
Davíð Ólafsson bassi og Einar Dagur Jónsson 
tenór. Maður á örugglega eftir að heyra meira 
frá þeim er fram líða stundir. 

Almennt talað var þetta skemmtileg upp-
færsla. Garðar Cortes stjórnaði af röggsemi 

og næmri tilfinningu fyrir mismunandi lit-
brigðum tónlistarinnar. Hann klikkaði ekki 
frekar en fyrri daginn

Það er gaman að svona tónleikauppfærslu. 
Áheyrandinn fær tónlistina beint í æð, alveg 
ómengaða af misgóðum leik og fátæklegri 
sviðsmynd og búningum. Því miður kosta 
fullbúnar óperusýningar reiðinnar býsn af 
peningum. Þeir eru af skornum skammti eins 
og allir vita. Vonandi fáum við meira svona á 
næstunni.   Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Ekki gallalausir tónleikar, en þeir 
voru skemmtilegir og sumt var frábært.

Ekkert amaði að lungum dívu

GARÐAR THOR OG ÞÓRA EINARSDÓTTIR  Ekki gallalausir tónleikar, en skemmtilegir.
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Nú er opið 
á kvöldin hjá 

Nanathai
Nýr opnunartími
11.30 – 21.00

Góð tilboð

Mögulega 
hægt að fá heimsent.

 
Kostar 1.000 kr.

Með lágmarkspöntun 3500 kr.

www.banthai.is 
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

Leikarinn geðþekki Gerard But-
ler er staddur á Íslandi um þess-
ar mundir. Hann skemmti sér á 
Kaffibarnum á laugardagskvöld, 

en samkvæmt 
heimildum 
Fréttablaðsins 
er hann staddur 
hér á landi í fríi 
ásamt kær-
ustu sinni til 
þess að slappa 
af. Gestir á 
Kaffibarnum 
segja leikarann 

skoska hafa verið hinn rólegasta 
og ekki til í honum að vera með 
stjörnustæla. 

Haft var eftir honum í viðtali 
við shortlist.com fyrir nokkrum 
árum að Ísland væri uppáhalds-
landið hans á allri jörðinni en hér 
á landi segist hann eiga góðan vin 
sem hann kallar Halla en tengi-
liður hans hér á landi er athafna-
maðurinn Halli Hansen. Butler 
kom fyrst til landsins fyrir um 
áratug til þess að taka upp mynd-
ina Bjólfskviðu.  - ósk

Gerard Butler 
er á Íslandi

GERARD BUTLER

Ég á við áfengisvanda að stríða. Ekki í 
hefðbundnum skilningi samt. Ég drekk 

sjaldan og þegar ég drekk er það yfirleitt 
ekkert sérstaklega mikið. Vandinn knýr 
dyra daginn eftir. Svo fast og hátt að mig 
verkjar í hauskúpu, augu og vömb.

MARGIR tengja þetta ástand við hækkandi 
aldur og það má vel vera að það sé rétt. Á 
árum áður gat ég mjög auðveldlega hesthús-
að heilu vaskafötin af víni og vaknað stál-
sleginn að morgni. Ekki lengur. Daginn eftir 
drykkju geri ég álíka mikið gagn og maður í 
öndunarvél.

ÉG hálfpartinn öfunda fólkið sem talað var 
við í helgarblaði Fréttablaðsins á dög-

unum. Fólkið sem hafði af ýmsum 
ástæðum sett tappann í flöskuna. 

Þetta voru ekki alkar heldur 
fólk sem einfaldlega sá ekki 
lengur ástæðu til að drekka.

ÞETTA gæti mjög auðveld-
lega verið ég ef ekki væri 
fyrir nýtilkomið dálæti mitt 
á hinum ýmsu snobbbjórum. 
Porter, stout, pale ale og það 
allt. Þvílík meistarasnilld. 

Góður porter jafnast á við máltíð á fínum 
veitingastað. En þó ég fái mér bara einn þá 
bíða mín grimmileg örlög morguninn eftir. 
Ó, mig auman!

ÞRÁTT fyrir að ég þekki afleiðingarnar þá 
drekk ég. Ég er fullorðinn einstaklingur og 
tek mínar eigin ákvarðanir. Sumir tengja 
eflaust við lýsingarnar hér að ofan. Aðrir 
geta auðveldlega drukkið sig hesthúsagólf-
mottufulla án þess að finna fyrir því að lokn-
um nætursvefni. Enn aðrir eyðileggja líf sitt 
með áfengi.

SAMT dettur engum heilvita manni í hug að 
banna það með lögum. Það hefur verið reynt, 
bæði úti í hinum stóra heimi og á Íslandi. 
Þessar tilraunir hafa misheppnast með öllu. 
Fólk drekkur. Það svolgrar í sig menguðum 
landa úr skítugum baðkörum smákrimma og 
ríkið fær ekki örðu af kökunni.

ÉG óska eftir því að einhver grúskari í fram-
tíðinni kóperi þennan ómerkilega pistil 
minn af timarit.is eftir að öll hin vímuefnin 
verða lögleidd. Skipti út áfenginu fyrir eitt-
hvert annað dóp. Kannabis til dæmis. Þá 
geta barnabarnabörnin okkar hlegið dátt að 
hræsninni sem viðgekkst árið 2014.

Blessuð sjálfseyðingarhvötin

Stemming á tónleikum GusGus í Hafnarhúsi
Fjölmargir lögðu leið sína á tónleika GusGus í Hafnarhúsinu um helgina. Sveitin fl utti lög af nýj ustu plöt u 
sinni, Mex ico, við góðar undirtektir viðstaddra. Valgarður Gíslason tók myndir.

FYRRVERANDI FORSÆTISRÁÐHERRA SKEMMTI SÉR 
KONUNGLEGA  J óhanna Sigurðardóttir ásamt eiginkonu sinni, 
rithöfundinum Jónínu Leósdóttur. 

FRÍTT FÖRUNEYTI  Margrét Sigríður Valgarðsdóttir og 
Kitty Von Sometime.

MARGT UM MANNINN  Arna Dögg Einarsdóttir og Dagur B. Eggertsson borgarstjóri ásamt vini. FJÖR Á GUSGUS-TÓNLEIKUM  Tónlistarmaðurinn Lay Low, Árni Grétar 
Jóhannsson og Birna Hrönn Björnsdóttir.

GÓÐIR GESTIR  Roald Viðar Eyvindsson ásamt 
vinkonu.

PARÍS NORÐURSINS 8, 10:10

LIFE OF CRIME 5:30, 8

TMNT 3D 5:30

LET’S BE COPS 10:10

THE EXPENDABLES 10

LUCY 8

AÐ TEMJA DREKAN SINN 2D 5:30

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

DENOFGEEK.COM

RICHARD ROEPER-CHICAGO SUN TIMES

PARÍS NORÐURSINS  KL. 5.45 - 8 - 10.15
PARÍS NORÐURSINS  LÚXUS KL. 3.30  -  5.45 - 8 - 10.15
TMNT 2D  KL. 3.30  - 5.45  
TMNT 3D KL. 3.30 - 8
THE GIVER  KL. 5.45 - 10.15
LET́S BE COPS  KL. 3.30 - 5.40 - 8 -10.20
EXPENDABLES  KL. 8 - 10.40
AÐ TEMJA DREKANN 2 ÍSL. TAL 2D KL. 3.30 

PARÍS NORÐURSINS  KL. 5.45 - 8 - 10.15
THE GIVER  KL. 8 - 10.15
ARE YOU HERE KL. 10.40
LET́S BE COPS KL. 5.45 - 8
NIKULÁS Í FRÍI KL. 5.45 
DAWN . . . PLANET OF THE APES  KL. 10.15
VONARSTRÆTI ENSKUR TEXTI KL. 5.20
VONARSTRÆTI  KL. 8
 

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

MIÐASALA Á

Save the Children á Íslandi
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„Þetta verður bókstaflega eins og að 
ferðast aftur í tímann,“ segir Jóhann 
Alfreð Kristinsson, uppistandari og við-
burðastjórnandi hjá Alþjóðlegu kvik-
myndahátíðinni, RIFF, en hátíðin býður 
upp á bílabíó á bílastæðinu í Smára-
lind þann 26. september í samstarfi við 
Smáralind. 

„Við ætlum að sýna gamanmyndina og 
„næntís“ klassíkina, Dumb & Dumber, 
meistaraverk Farrelly-bræðranna frá 
1994,“ segir Jóhann Alfreð en þetta er 
í þriðja skiptið sem RIFF stendur fyrir 

bílabíói á kvikmyndahátíðinni, sem fer 
að miklu leyti til fram í Kópavogi í ár.

Jóhann Alfreð útskýrir að blómatími 
bílabíósins hafi verið í lok sjötta áratug-
arins og í upphafi þess sjöunda. 

„Ungt barnafólk flykktist á sýningar 
enda hægt að huga að krökkunum á sama 
tíma og þá voru þau einstaklega vinsæl 
meðal ungu kynslóðarinnar, í stefnu-
mótamenningu þess tíma.“

Hann bendir á að sjálfur elski hann 
bílabíó. 

„Ekki bara til þess að bjóða ein-

hverjum á stefnumót, heldur sleppur 
maður við óþolandi náungann sem kann 
ekki að slökkva á símanum sínum,“ segir 
hann og hlær.

Áhugasamir geta keypt miða á heima-
síðu hátíðarinnar, riff.is. - lkg

Bílastæði Smáralindar breytist í bílabíó
Dumb & Dumber frá árinu 1994 verður sýnd í bílabíói RIFF. Jóhann Alfreð er spenntur fyrir sýningunni.

BÍÓFÍKILL  Jóhann Alfreð hlakkar til að ferðast 
aftur í tímann.

➜ Jim Carrey og Jeff Daniels 
leika aðalhlutverkin 
í Dumb & Dumber.

Kim Kardashian var valin kona 
ársins af breska tímaritinu GQ og 
prýddi forsíðu nýjasta tölublaðs-
ins af því tilefni. Í viðtalinu segir 
hún meðal annars frá því hvern-
ig nafn frumburðar hennar og 
rapparans Kanyes West, North, 
kom til.

„Þetta var orðrómur í press-
unni og við höfðum aldrei pælt í 
nafninu. Svo vorum við í hádeg-
ismat á Mercer-hótelinu í New 
York og Pharrell kom til okkar og 
sagði: „Ætlið þið að skíra dóttur 
ykkar North? Það er besta nafn 
sem ég hef heyrt.“ 

Kardashian útskýrði fyrir 
Pharr ell að einungis væri um 
orðróm að ræða. Stuttu síðar kom 
tískumógúllinn Anna Wintour 
að hjónunum og sagði við þau: 
„North er dásamlegt nafn.“ 

„Við Kanye horfðum hvort á 
annað og hlógum. Þá var þetta 
ákveðið.“

North átti ekki 
að heita North

KIM KARDASHIAN  Prýðir forsíðu GQ. 
 AFP/NORDICPHOTOS

Lestur er bestur er yfirskrift 
bókasafnsdagsins 2014 sem er 
í dag, á alþjóðlegum degi læsis. 
Um hundrað bókasöfn vítt um 
landið taka þátt í deginum og 
víða verður sjónum beint að sögu-
persónum. Á Bókasafni Mosfells-
bæjar mun Auður Aðalsteins-
dóttir bókmenntafræðingur til 
dæmis spjalla um Önnu í Grænu-
hlíð eftir klukkan 16.30. 

Söfn Borgarbókasafns bjóða 
upp á bókmenntamola til andlegr-
ar hressingar, glæný bókamerki, 
lauflétta bókasafnsgetraun auk 
tilboðs á lestrardagbókum á 
meðan birgðir endast. Í aðalsafni 
verður ljóðatorg formlega opnað 
klukkan 18 og ljóðskáld lesa úr 
verkum sínum. Í Ársafni er gest-
um boðið upp á nýbakaðar vöfflur 
milli 14 og 16 og í Kringlusafni 
geta gestir valið uppáhaldssögu-
persónuna sína.  - gun

Sögupersónur 
í brennidepli

BÓKMENNTAFRÆÐINGUR  Auður 
Aðalsteinsdóttir er fróð um Önnu í 
Grænuhlíð.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI
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HANDBOLTI Alexander Petersson fór á kostum og skoraði átta mörk 
fyrir Rhein-Neckar Löwen sem vann Hamburg 28-26 í þýsku 1. 
deildinni í handbolta á laugardaginn. Stefán Rafn Sigurmanns-
son komst ekki á blað. 

Leikurinn komst í metabækurnar fyrir að vera sá aðsóknar-
mesti í sögunni, en hann fór fram á knattspyrnuvelli Eintracht 
Frankfurt og sáu 44.189 manns leikinn.

Íslendingar hafa nú komið við sögu í síðustu þremur heims-
metstilraunum, en fyrir þremur árum skoraði Arnór Atlason 
fimm mörk og Snorri Steinn Guðjónsson fjögur þegar AG Kaup-
mannahöfn tryggði sér danska meistaratitilinn fyrir framan 
36.651 manns á Parken með sigri á Bjerringbo/Silkeborg.

Metið í Þýskalandi var 30.925 áhorfendur, en það var sett 
þegar Lemgo mætti Kiel árið 2004. Spilað var á heimavelli knatt-
spyrnuliðsins Schalke, en Logi Geirsson, fyrrverandi landsliðs-
maður, skoraði sex mörk fyrir Lemgo sem tapaði, 31-26.

23 íslensk mörk í heimsmetaleikjum

HANDBOLTI Bikarmeistarar Hauka 
eru í erfiðri stöðu eftir tveggja 
marka tap, 29-27, gegn rússneska 
liðinu Dinamo Astrakhan í fyrstu 
umferð EHF-bikarsins í hand-
bolta, en liðin mættust í Schenker-
höllinni að Ásvöllum í gær.

Haukar fóru vel af stað en um 
miðbik fyrri hálfleiks misstu 
leikmenn liðsins dampinn og 
rússneska liðið náði forystu í 
leiknum. Haukar náðu þó að 
koma sér aftur inn í leikinn fyrir 
hálfleik og munaði aðeins einu 
marki á liðunum í hálfleik, 14-13.

Í seinni hálfleik fór rússneska 
liðið að leika betur á meðan leik-
ur Hauka varð frekar þvingað-
ur. Einar Ólafur Vilmundarson 
kom inn í markið fyrir Giedrius 
Morkunas og stóð sig vel, en samt 
sem áður náðu gestirnir mest sex 
marka forystu. 

Heimamenn bitu frá sér á loka-
mínútunum og gerðu stöðuna 
bærilegri, en ljóst er að þeim 
bíður erfitt verkefni við Kaspía-
hafið í seinni leiknum.

„Þetta var kaflaskipt. Það 
voru hlutir í leiknum sem ég var 
ánægður með. Byrjunin var fín 
en þeir refsuðu okkur,“ sagði 
Patrekur Jóhannesson, þjálfari 
Hauka, við Fréttablaðið eftir leik-
inn.

„Þetta var á köflum ágætt og 
svo voru kaflar á móti sem voru 
ekki nægjanlega góðir. Svo er það 
að Adam Haukur þarf að spila í 
60 mínútur, verandi eina skyttan 
vinstra megin og svo Árni Steinn 
hægra megin. Við erum ekki 
eins breiðir í þessum stöðum og í 
fyrra,“ sagði Patrekur.  - gmi

Haukamenn 
í erfi ðri stöðu

KLEMMA  Heimir Óli Heimisson tekinn 
föstum tökum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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FÓTBOLTI Íslenska karlalandsliðið 
í fótbolta hefur leik í undankeppni 
EM 2016 á þriðjudagskvöldið þegar 
liðir mætir Tyrklandi á Laugar-
dalsvellinum. Strákarnir okkar 
æfðu þar í grenjandi rigningu í 
gær, en áður en æfingin hófst nýtti 
Emil Hallfreðsson tímann og próf-
aði nýju Boeing-flugvélasætin sem 
sett hafa verið upp á varamanna-
bekkjunum.

„Ekki ætlarðu að sitja hér á 
þriðjudaginn?“ spyr blaðamaður 
Emil. „Ég ætla rétt að vona ekki. 
Ég vel samt ekki liðið. En vonandi 
ekki,“ svarar Emil léttur. Hann er 
spenntur fyrir því að byrja nýja 
undankeppni.

„Mér líst vel á þetta, en við erum 
í svakalega erfiðum riðli. Ef við 
ætlum að eiga einhvern séns á að 
komast áfram verðum við að eiga 
tíu toppleiki,“ segir Emil.

Hann viðurkennir að mikilvægt 
sé að byrja vel til að halda áhuga 
fólksins og meðbyrnum með liðinu. 
„Engin spurning. Ef við byrjun vel 
fáum við fólkið með okkur og það 
gefur okkur sjálfstraust. Þegar það 
er meiri áhugi fyrir liðinu er meiri 
stemning í kringum allt saman og 
þá er allt miklu skemmtilegra.“

Fór ekki í mínus
Síðasta undankeppni gekk frábær-
lega, en Ísland komst í umspil um 
sæti á HM í fyrsta skipti í sög-
unni. Þar tapaði liðið aftur á móti 
fyrir Króatíu sem virtist fara illa 
í menn, en sumir hverjir áttu erf-
itt uppdráttar með sínum félagslið-
um eftir sorgina í Zagreb. Hvernig 
er að reyna að endurræsa hugann 
fyrir svona keppni?

„Við erum búnir að núllstilla 
okkur. Við áttum frábæra undan-
keppni síðast og þó við töpuðum á 
móti Króatíu þá gerðum við eitt-
hvað sem enginn átti von á. Maður 
verður að líta á þetta jákvætt,“ 
segir Emil, sem hélt áfram sínu 
striki með liði sínu Verona á Ítalíu 
og spilaði nánast alla leiki.

„Menn hafa talað um að sumir 
hafi farið í mínus eftir tapið gegn 
Króatíu, en ég leit ekki á þetta 
þannig,“ segir Emil og heldur 
áfram:

„Ég tók þetta með mér sem með-

byr fyrir mig með mínu félagsliði. 
Ég leit á þetta þannig að þarna 
voru Íslendingar, 320.00 manna 
þjóð, að komast í HM-umspil. 
Þegar ég kom til baka til míns 
félagsliðs eða hitti fólk úti á götu 
var ég mjög stoltur af afrekinu. Nú 
förum við bara inn í nýja keppni 
með mikla jákvæðni í kringum 
okkur og sigur-hugarfar.“

Mikið ævintýri
Sem fyrr segir sló Emil hvergi 
af með Hellas Verona í ítölsku A-
deildinni á síðustu leiktíð, en hann 
byrjaði í 30 af 38 leikjum liðsins 
sem var spútniklið deildarinnar 
sem nýliði og var lengi í Evrópu-
baráttu.

„Þetta var alveg ótrúlegt. Það 
gekk alveg frábærlega. Við vorum 
nýliðar í deildinni, en við þekktum 
vel inn á hver annan. Svo feng-
um við mikinn neista í Luca Toni 
(fyrrv. landsliðsframherja Ítalíu) 
sem bætti 20 mörkum við liðið. 
Þetta var mikið ævintýri, sérstak-
lega þar sem við vorum í baráttu 
um að komast í Evrópudeildina þar 
til í síðustu tveimur umferðunum,“ 
segir Emil, sem viðurkennir að 
pressan verði meiri fyrir vetur-
inn fram undan.

„Við erum búnir að bæta við 
okkur góðum leikmönnum eins og 
Javier Saviola sem ég sá að skoraði 
fullt fyrir Olympiacos. Svo lítur 
Rafael Márquez sem við fengum 
líka mjög vel út. Ég horfði á HM 
í sumar og fannst hann svakalega 
góður. Það var vel gert hjá yfir-
mönnunum að fá hann til liðsins. 
Pressan verður samt meiri núna 
því við erum búnir að bæta við 
okkur þessum leikmönnum. Svo er 
mikill stuðningur á bak við liðið, 
en við erum með 25–30.000 manns 
á heimaleikjum. Þeir munu vilja 
árangur.“

Ákvörðunin guðsgjöf
Emil var búinn að spila í tvö ár 
– þó aðeins ríflega 20 leiki – með 
Reggina í A-deildinni á Ítalíu og 
eitt tímabil með Barnsley í B-
deildinni á Englandi áður en hann 
tók stökkið til Verona sumarið 
2010 sem var þá í C-deildinni.

Liðið er fornfrægt, varð síðast 

meistari í fyrsta og eina skiptið 
árið 1985, og ætlaði sér að komast 
aftur upp á meðal þeirra bestu. 
Verkefni var hrint í gang sem Emil 
bauðst að taka þátt í og hann sér 
ekki eftir því. 

„Ég get samt viðurkennt að ekki 
í mínum villtustu draumum gat ég 
ímyndað mér að þetta myndi ger-
ast svona hratt. Ég var bara orð-
inn rosalega þreyttur á umhverf-
inu í Reggina og vildi komast burt. 
Ég tók því þessa áhættu og ákvað 
bara að gefa allt í Verona-verk-
efnið. Á endanum er þetta búið 

að vera hálfgerð guðsgjöf fyrir 
mig,“ segir Emil sem nýtur lífsins 
svo um munar í þessari gullfallegu 
265.000 manna borg í norðurhluta 
Ítalíu.

„Þetta er alveg rosalega skemmti-
legt. Það er svo svakaleg stemning 
í kringum liðið, allir í borginni lifa 
sig svakalega inn í þetta með okkur. 
Maður fattar í raun ekkert áhug-
ann fyrir enn maður kemur þarna 
út. Ég hef svo sannarlega ekki séð 
eftir þessu,“ segir Emil Hallfreðs-
son sáttur að lokum.

 tomas@365.is

Stoltur af afreki okkar síðast
Emil Hallfreðsson, landsliðsmaður í fótbolta, er klár í slaginn fyrir nýja undankeppni. Hann grætur ekki 
tapið gegn Króatíu síðasta vetur heldur lítur á gengi liðsins sem jákvæðan hlut sem hann nýtir sér.

KÁTUR  Emil Hallfreðsson nýtur lífsins hjá Hellas Verona í ítölsku A-deildinni og er 
klár í slaginn með íslenska landsliðinu í undankeppni EM.   FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Pepsi-deildar lið Víkings 
stendur í samningaviðræðum við 
norska úrvalsdeildarfélagið Aalesund 
sem lagði inn kauptilboð í miðju-
manninn efnilega Aron Elís Þrándar-
son í síðustu viku.

„Við erum ekkert að flýta okkur og 
ætlum að leyfa landsleikjavikunni að 
klárast,“ segir Heimir Gunnlaugsson, 
formaður meistaraflokksráðs Víkings, 
í samtali við Fréttablaðið.

Aron Elís er á ferðinni með U21 
árs landsliðinu í Frakklandi þar sem 
það spilar mikilvægan leik í undan-
keppni EM 2015 í kvöld, en Aron kom 
inn á sem varamaður gegn Armenum 

á Fylkisvellinum í síðasta leik og 
lagði upp mark fyrir Ólaf Karlfinsen í 
4-0 sigri íslenska liðsins.

Magnús Agnar Magnússon, 
umboðsmaður Arons Elís, sagði við 
Fréttablaðið í síðustu viku að útsend-
arar þó nokkurra liða myndu fylgjast 
með Aroni Elís í landsleikjunum, 
en auk Aalesund hafa Brann og 
Vålerenga einnig áhuga á stráknum.

Aron Elís hefur verið mjög góður 
með nýliðum Víkings í Pepsi-deild-
inni í sumar, en Fossvogsliðið er 
í bílstjórasætinu í baráttunni um 
fjórða sætið sem gefur þátttökurétt í 
Evrópukeppni næsta sumar.  - tom

Víkingar fl ýta sér ekki með Aron

EFTIRSÓTTUR  Aron Elís fer líklega eftir 
tímabilið.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓTBOLTI „Það eru allir heilir og 
bara mjög spenntir fyrir þessum 
leik,“ segir Eyjólfur Sverrisson, 
þjálfari U21 árs landsliðs karla, í 
samtali við Fréttablaðið, en strák-
arnir mæta Frökkum á heimavelli 
franska 1. deildar liðsins Auxerre 
í samnefndri borg í dag.

Frakkar hafa sýnt að þeir eru 
langbesta liðið í riðlinum, og berst 
Ísland því fyrir öðru sæti sem 
gefur mögulega sæti í umspili um 
sæti á EM 2015. Til þess þurfa 
strákarnir stig í kvöld.

„Við þurfum að stefna á það, en 
svo eru leikir á þriðjudaginn þann-
ig að við vitum endanlega hvar við 
stöndum daginn eftir okkar leik. 

Ef við náum stigi erum við í mjög 
góðum málum, en tap er ekki gott. 
Það fer samt eftir því hvernig fer í 
hinum leikjunum á þriðjudaginn,“ 
segir Eyjólfur, en er ekki erfitt að 
stefna á jafntefli?

„Við förum inn í alla leiki til 
að vinna þá. Við áttum góðan 
leik á móti Frökkum heima og 
vorum óheppnir að fá ekkert út úr 
honum.“

Hvað þarf íslenska liðið að gera 
til að ná stigi af því franska sem 
er stútfullt af strákum sem hafa 
gengið kaupum og sölum í Evrópu-
boltanum fyrir hundruð milljóna 
króna?

„Við þurfum að vera virkilega 

öflugir í varnarleiknum og passa 
að þeir komist ekki á okkur maður 
á mann. Við þurfum að tvöfalda á 
kantana og beita skyndisóknum,“ 
segir Eyjólfur.

Jón Daði Böðvarsson, leikmað-
ur Viking í Noregi og fastamaður 
í U21 árs liðinu, verður ekki með 
í kvöld, heldur er hann í hópnum 
hjá A-liðinu gegn Tyrkjum annað 
kvöld. 

„A-liðið vantar framherja og við 
erum með mikið af möguleikum 
upp á topp í okkar liði. Við tókum 
því þann pólinn í hæðina að þeir 
fengu að hafa Jón Daða. Við setj-
um bara aðra í málið hjá okkur,“ 
segir Eyjólfur.  - tom

Þeir fengu að hafa Jón Daða
U21 árs landsliðið þarf að minnsta kosti stig gegn sterku liði Frakka ytra í dag.

A-LIÐIÐ  Jón Daði Böðvarsson verður í hópnum gegn Tyrkjum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



Þessi birting er kostuð af:

VERTU MEÐ!
Hjálpaðu okkur að berjast fyrir 
réttindum barna um allan heim. 

Horfðu á dag rauða nefsins á RÚV 
föstudagskvöldið 12. september og 
slástu í hóp heimsforeldra UNICEF.

Hringdu í síma 562 62 62, eða farðu 
á unicef.is til að gerast heimsforeldri.
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Áskrifendur 365 fá allt 
að 50% afslátt hjá fjölda
fyrirtækja og verslana.

Áskrifendur 365 fá allt 
að 50% afslátt hjá fjölda
fyrirtækja og verslana.
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Stöð 3
Snilldarþættir á hverju kvöldi. Grín, raunveruleika-
þættir, spenna og rómantík. Frábær sjónvarpsstöð
fyrir hresst fólk á öllum aldri.

Krakkastöðin
Vandað talsett barnaefni frá
morgni til kvölds, teiknimyndir og leiknir þættir. 

Mamma, pabbi og börn á öllum aldri kætast yfir Fjölskyldupakkanum sem er sneisafullur af fjölbreyttu og vönduðu efni. Verðið er svo 
sannarlega frábært, aðeins 2.990 kr. á mánuði og fyrir 2.000 kr. aukalega færðu netið líka!*

2.990 kr.
Fjölskyldupakki á frábæru verði!

*Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 

mínútur í heimasíma. Þriggja mánaða 

uppsagnarfrestur er á Fjölskyldupakkanum. 

Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

FÓTBOLTI „Ég er alveg mjög 
spenntur fyrir því að byrja aftur 
og það er spenna í hópnum,“ sagði 
Ragnar Sigurðsson, miðvörður 
karlalandsliðsins í fótbolta, við 
Fréttablaðið á æfingu liðsins í 
Laugardalnum í gær.

Strákarnir okkar hefja leik í 
undankeppni EM 2016 annað kvöld 
þegar þeir mæta firnasterku liði 
Tyrklands, en hvernig verður að 
reyna að koma liðinu aftur í gang 
eftir hæðirnar og lægðina í síðustu 
undankeppni?

„Ég held það líti enginn á þetta 

þannig. Við erum allir búnir að 
fá gott frí og komnir af stað með 
okkar félagsliðum. Við dveljum 
ekkert við síðustu keppni; hvort 
sem um er að ræða árangurinn eða 
vonbrigðin í lokin,“ sagði Ragnar.

Tyrkir eru með gott lið, en Fylk-
ismaðurinn hefur fulla trú á sigri 
og að Ísland komist alla leið á EM.

„Íslendingar eru bara þannig, 
að við höldum okkur besta í öllu. 
Við höfum fulla trú á því að við 
förum áfram og ég held að þjóðin 
trúi því líka,“ sagði hann, en hvað 
með Tyrkina?

„Tyrkir eru með mjög sterkt 
lið og leikmenn sem spila í Meist-
aradeildinni. Þeir eru með sterka 
einstaklinga, suma betri en aðra, 
en engan sem við ætlum að passa 
neitt sérstaklega upp á.“

Íslenska liðið stendur vel að vígi 
hvað varðar miðverði þessa stund-
ina. Ragnar, Kári Árnason og Sölvi 
Geir Ottesen eru allir heilir og að 
spila vel í sterkum deildum. Sam-
keppnin verður hörð.

„Það er bara þannig. Sölvi hefur 
gert þetta nokkrum sinnum aðeins 
auðveldara með því að vera meidd-

ur, en nú er hann ferskur sem er 
bara frábært,“ sagði Ragnar, en 
telur hann sig ekki eiga skilið byrj-
unarliðssæti fyrir frammistöðuna 
í síðustu undankeppni?

„Ég held að allir líti nú rosa-
lega stórt á sig og finnist þeir 
eiga meira skilið að spila en næsti 
maður. En ég hugsa ekkert um vel-
gengnina í síðustu keppni þó mér 
hafi gengið vel. Það gefur mér ekk-
ert núna. Maður gerir engar kröf-
ur heldur gerir bara sitt besta og 
vonast til að fá einhverjar mínútur 
þegar þetta fer af stað.“  - tom

Meiðsli Sölva hafa gert þetta auðveldara
Ragnar Sigurðsson segir velgengni í síðustu keppni ekki hafa neitt að segja í samkeppni um stöður.

EKKERT GEFIÐ  Ragnar Sigurðsson 
berst fyrir sínu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI ÍBV lyfti sér upp 
í fimmta sæti Pepsi-deildar 
kvenna með 5-0 stórsigri á ÍA í 
fyrsta leik 16. umferðar Pepsi-
deildar kvenna í knattspyrnu í 
gærkvöldi.

Þórhildur Ólafsdóttir kom ÍBV 
yfir á 23. mínútu og þremur mín-
útum síðar tvöfaldaði Shaneka 
Gordon forskotið fyrir heimakon-
ur í Vestmannaeyjum.

Nýliðarnir höfðu ekki roð við 
Eyjakonum í seinni hálfleik sem 
bættu við þremur mörkum en þar 
voru að verki Vesna Smiljkovic, 
Sóley Guðmundsdóttir og Shan-
eka með sitt annað mark.

Með tapinu féll ÍA endanlega 
niður í 1. deild á ný, en fall hefur 
blasið við nýliðunum í ansi langan 
tíma. ÍA er aðeins með eitt stig 
eftir sextán umferðir, níu stig-
um frá öruggu sæti þegar tvær 
umferðir eru eftir.

Nú stendur baráttan um að 
fylgja Skagakonum ekki niður 
á milli FH, sem er með níu stig, 
og Aftureldingu sem hefur stigi 
meira.  - tom

Eyjakonur 
felldu nýliðana

FIMMTA SÆTI  ÍBV fór upp töfluna og 
felldi Skagakonur.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

LYFTINGAR Kraftajötunninn 
Júlían J.K. Jóhannsson vann til 
bronsverðlauna og setti um leið 
nýtt Íslandsmet í +120 kg flokki 
á heimsmeistaramóti unglinga 
í kraftlyftingum sem fór fram í 
Ungverjalandi um helgina.

Júlían lyfti mest 375 kg í hné-
beygju, en með því bætti hann 
Íslandsmet unglinga um 12,5 kíló. 
Hann lyfti svo 267,5 kg í brekk-
pressu og bætti eigið Íslandsmet.

Eftir að hafa lyft 310 og 325 kg 
örugglega í réttstöðulyftu hífði 
Júlían upp 337,5 kg í síðustu lyft-
unni og náði þannig í bronsverð-
launin. Heildarþyngdin var 980 
kg sem er Íslandsmet unglinga.

Júlían náði í heildina í silfur í 
réttstöðulyftu og bætti sig í öllum 
þremur greinunum um samtals 
37,5 kíló.

Tékkinn David Lupac vann 
nokkuð öruggan sigur en hann 
lyfti í heildina rúmu tonni eða 
1.090 kílóum.  - tom

Brons hjá 
Júlían á HM

NAUTSTERKUR  Júlían Jóhannsson fékk 
brons á HM.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR
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Stílhrein og sterk 
sorptunnuskýli 
á hausttilboði
Einstök og falleg gæðaskýli sem fela og 
verja sorptunnurnar á snyrtilegan hátt.  

Sendum um allt land!

20%
afsláttur

Haustútsala

BM Vallá • Breiðhöfða 3, 110 Reykjavík
Sími: 412 5050 • sala@bmvalla.is • bmvalla.is 

FRJÁLSAR Einar Vilhjálmsson, 
Íslandsmethafi í spjótkasti og þre-
faldur Ólympíufari, var í gær kos-
inn formaður Frjálsíþróttasam-
bandsins á þingi þess á Akureyri, 
en hann hafði betur í baráttunni 
við fráfarandi varaformann, Ben-
óný Jónsson, með 35 atkvæðum á 
móti 26. Ekki er langt síðan Einar 
ákvað að bjóða sig fram. 

„Það gerðist bara á útmánuðum 
í vor að sitjandi formaður ákvað 
að gefa ekki kost á sér. Þá opnað-
ist umræða um hverjir væru til-
búnir að ljá hreyfingunni krafta 

sína næstu tvö árin og ég var í 
þeirri stöðu að geta látið mig mála-
flokkinn varða og tekið áskorun-
um varðandi hann,“ sagði Einar 
við Fréttablaðið í gær.

Ekki var um hatramman kosn-
ingaslag að ræða. „Ég fór ekki 
fram gegn einum né neinum. Stóri 
sigurinn var sá að tveir menn voru 
tilbúnir til þess að ljá hreyfing-
unni aðstoð sína. Ég sagði í ræðu 
minni á þinginu að ef Benóný yrði 
kosinn færi þar fram mjög góður 
formaður.“

Einar hefur marga fjöruna sopið 

þegar kemur að frjálsum íþróttum 
og hefur nokkuð skýra sýn á hvað 
hann vill bæta og breyta.

„Ég bauð mig fram til að vinna 
að útbreiðslu og vexti íþróttar-
innar á landsvísu. Ég vil líka 
hlúa að afreksstefnunni enn frek-
ar og auka samtal milli þjálfara 
og hreyfingarinnar með jöfnuð 
fyrir alla að leiðarljósi. Ég steig 
einnig fram í vor og átti stóran 
þátt í hugmyndinni „Frímínút-
ur“ sem miðar að því að virkja 
krakka í leik í löngu frímínútun-
um í skólum landsins. Svo eru það 

eldri borgararnir 
en hvað varðar 
öldungaþátt-
inn blasa við 
spennandi 
verkefni. Ég 
vil opna og 
leyfa fleirum 

að njóta 

þessa góða starfs sem FRÍ hefur 
unnið. Þróun og útvíkkun á fjár-
magnsleiðum er líka sannarlega 
mjög aðkallandi. Ég ætla samt 
ekki að segjast ætla að gera hitt 
og þetta því allt kostar peninga,“ 
segir Einar sem er spenntur fyrir 
verkefninu.

„Aldrei áður höfum við átt jafn-
glæsilegan mannauð ungmenna 
og ég lít á það sem mitt verkefni 
að koma á auknum verkefnum 
fyrir hreyfinguna og búa til þjálf-
arateymi sem hjálpast að,“ segir 
Einar Vilhjálmsson.  - tom

Höfum aldrei átt jafnglæsilegan hóp ungmenna
Ólympíufarinn og spjótkastarinn Einar Vilhjálmsson var kosinn nýr formaður Frjálsíþróttasambandsins á þingi þess í gær.

FORMÚLA Lewis Hamilton, ökuþór 
Mercedes í Formúlu 1, bar sigur 
úr býtum í Monza-kappakstrinum 
á Ítalíu í gær. Hamilton byrjaði 
á ráspól, en tókst að glutra for-
ystunni niður með ævintýralega 
lélegri ræsingu. Hann var kom-
inn í fjórða sætið áður en fyrsti 
hringur var búinn.

Hamilton vann sig aftur upp 
í fyrsta sætið og fagnaði sætum 
sigri, sínum sjötta á tímabilinu. 
Hann er samt sem áður 22 stigum 
á eftir liðsfélaga sínum Nico Ros-
berg í baráttunni um heimsmeist-
aratitil bílasmiða.

Þeir munu berjast um titilinn 
allt til enda, en sex keppnir eru 
eftir. Hamilton hefur unnið fleiri 
keppnir en Rosberg verið stöð-
ugri og klárað allar keppnir nema 
eina og alltaf nema einu sinni 
áður verið í öðru af efstu tveimur 
sætunum.  - tom

Sjötti sigur 
Hamiltons

GLEÐI  Lewis Hamilton fagnar sigrinum 
í Monza í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason, 
landsliðsframherji í knattspyrnu, 
vonast til að geta brátt spilað með 
félagsliði sínu Real Sociedad, en 
hann missti af fyrstu leikjum nýs 
tímabils vegna þess að hann fór 
úr axlarlið.

„Öxlin er að koma til. Ég vinn 
hörðum höndum að því að koma 
mér í stand og geri mikið af 
æfingum. En þetta eru flókin 
meiðsli og ég þarf að passa mig,“ 
segir Alfreð í viðtali við spænska 
íþróttablaðið El Mundo Deport-
ivo.

Hann viðurkennir að það hafi 
verið erfitt að geta ekki verið 
með í byrjun tímabilsins með 
sínu nýja liði.

„Auðvitað er það ekki skemmti-
legt. Þetta er ekki alveg sú 
aðstaða sem maður vildi lenda í. 
Ég hef verið heppinn með meiðsli 
undanfarin tvö ár og aðeins misst 
af fjórum leikjum. En þetta er 
eitthvað sem gerist í boltanum,“ 
segir Alfreð Finnbogason.  - tom

Alfreð að 
verða klár

Á BATAVEGI  Alfreð Finnbogason getur 
brátt spilað aftur.  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

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Græðlingur 21.00 
Fyrirtækjaheimsóknir 21.30 Stormurinn

10:50 Free Willy: Escape From 
Pirate‘s Cove 
12:30 Scent of a Woman 
15:05 I Am 
16:25 Free Willy: Escape From 
Pirate‘s Cove 
18:05 Scent of a Woman 
20:40 I Am 
22:00 Ted 
23:45 The Great Gatsby 
02:05 Abraham Lincoln: Vampire 
Hunter 
03:50 Ted 

07:00 Þýskaland - Skotland
12:25 Premier League World 
12:55 Football League Show 2014/15 
13:25 Man. City - Stoke
15:05 Everton - Chelsea
16:55 Þýskaland - Skotland
18:35 Sviss - England  BEINT 
20:45 Aston Villa - Hull
22:30 Ensku mörkin - úrvalsdeild
23:25 Sviss - England

07:30 Portúgal - Albanía
09:10 Þýskaland - Skotland
12:30 Danmörk - Armenía
14:10 Portúgal - Albanía
15:50 Rússland - Liechtenstein  BEINT 
18:05 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur 
18:35 Spánn - Makedónía
Bein útsending 
20:45 Rússland - Liechtenstein
22:25 Austurríki - Svíþjóð
00:05 Spánn - Makedónía

08:10 PGA Tour 2014 14:10 Golfing World 2014   
15:00 PGA Tour Highlights 15:55 Golfing World 
2014 16:45 Inside the PGA Tour 2014  17:10 
Golfing World 2014  18:00 PGA Tour 2014

17:45 Strákarnir 
18:10 Frasier (12:24)
18:35 Friends (4:24)
18:55 Seinfeld (19:24)
19:20 Modern Family (15:24)  
19:45 Two and a Half Men (11:24)
20:05 Sjálfstætt fólk 
20:35 Grillað með Jóa Fel (6:6)
21:00 Homeland (1:12)
21:55 Sisters (16:22)
22:45 The Newsroom (9:9) 
23:40 Shameless (1:12)
00:35 Rita (7:8)
01:20 Zero Hour (1:13)
02:05 Sjálfstætt fólk 
02:35 Grillað með Jóa Fel (6:6)
03:00 Homeland (1:12)
03:55 Sisters (16:22)
04:40 The Newsroom (9:9)
05:35 Shameless (1:12)
06:35 Tónlistarmyndbönd

06:00 Pepsi MAX tónlist
08:00 Everybody Loves Raymond 
(23:25)
08:20 Dr. Phil
09:00 Pepsi MAX tónlist
16:35 Hotel Hell (6:6)
17:15 The Good Wife (5:22)
17:55 Dr. Phil
18:35 The Tonight Show
19:20 Top Gear USA (16:16)
20:10 Rules of Engagement (24:26)
20:35 Kirstie (9:12)  Hinn 26 ára gamli 
Arlo Barth bankar upp á hjá líffræði-
legri móður sinni sem hann hefur aldrei 
hitt eftir að hún gaf hann til ættleið-
ingar strax eftir fæðingu. Foreldrar 
hans eru fallnir frá og nú er hann kom-
inn til að ná tengslum við konuna sem 
fæddi hann. Móðirin, Hollywood-leik-
konan Madison Banks, er engan veg-
inn tilbúin fyrir móðurhlutverkið enda 
er hún upptekin við að lifa glamúrs-
tjörnulífi í Hollywood ásamt fræga fólk-
inu en með aðstoð góðra vina sannfær-
ist Madison um að gefa móðurhlutverk-
inu annað tækifæri. Frank ergir  Maddie 
með því að setja hana ekki á lista yfir 
þá sem hann og aðrir limmósínubílstjór-
ar telja að verði tilnefndir til Tony-verð-
launanna. Frank, Thelma og Maddie 
rifja upp fyrstu kynnin.
20:55 Men at Work (9:10)
21:15 Reckless (2:13)
22:00 Betrayal - LOKAÞÁTTUR
22:45 The Tonight Show
23:30 Law & Order: SVU (4:24)
00:15 Agents of S.H.I.E.L.D. (21:22)
01:05 Betrayal (13:13)
01:50 Pepsi MAX tónlist

16.35 Skólaklíkur (4:20)
17.20 Babar og vinir hans (10:15)
17.42 Spurt og sprellað (4:26)
17.47 Grettir (43:46)
17.59 Skúli skelfir (10:26)
18.10 Táknmálsfréttir (8:365)
18.20 Vesturfarar
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Kastljós
20.05 Bráðskarpar skepnur (3:3) (In-
side the Animal Mind)  Geta dýrin hugs-
að og dregið ályktanir?  Bráðskarpar 
skepnur eru vandaðir heimildarþætt-
ir frá BBC.
21.00 Gullkálfar (2:6)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Queen: Sagan öll–  Seinni 
hluti (2:2) (Queen: Days of Our Lives)        
Saga hinnar mögnuðu hljómsveitar 
Queen rakin í máli og myndum í tveim-
ur þáttum.
23.20 Brúin (10:10)
00.20 Kastljós
00.45 Fréttir
00.55 Dagskrárlok (6:365)

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
08:00 Malcolm In the Middle (12:22)
08:25 2 Broke Girls (15:24)
08:45 Mom (5:22)
09:10 Bold and the Beautiful
09:30 The Doctors (1:50)
10:10 The Crazy Ones (12:22)
10:30 Make Me A Millionaire Inventor
11:15 Kolla 
11:45 Falcon Crest (4:22)
12:35 Nágrannar 
13:00 Cold Feet (8:8)
13:50 American Idol (22:39)
15:15 American Idol (23:39)
15:40 ET Weekend (51:52)
16:25 The Michael J. Fox Show
16:50 The Big Bang Theory (16:24)
17:10 Bold and the Beautiful
17:32 Nágrannar 
17:57 The Simpsons 
18:23 Veður 
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:47 Íþróttir 
18:54 Ísland í dag 
19:11 Veður 
19:20 Ævinýri í Abu Dhabi  Í þættin-
um Ævintýri í Abu Dhabi fylgjum við 
eftir Ólafi Wallevik, hjá Nýsköpunarmið-
stöð Íslands, til Abu Dhabi á heimsráð-
stefnu um vistvæna orku árið 2012.   
19:45 Mindy Project (14:24)
20:05 The Goldbergs (17:23)
20:30 Suits (6:16)
21:15 The Leftovers (10:10)
22:10 Boardwalk Empire (1:12)
23:00 Louis Theroux: The Return of 
America‘s Most Hated Family 
00:00 Anger Management (22:22)
00:20 White Collar (13:16)
01:05 Orange is the New Black
01:50 Burn Notice (13:18)
02:30 Twelve 
04:00 Piranha 3D 
05:25 Films to Keep You Awake

07.00 Ofurhundurinn Krypto 07.22 Skógardýrið Húgó 
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 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 Skógardýrið Húgó 11.44 
Gulla og grænjaxlarnir 11.56 Rasmus Klumpur 12.00 
Ævintýri Tinna 12.25 Latibær 12.47 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Könnuðurinn Dóra 13.24 Mörgæsirnar 13.46 Doddi 
litli og Eyrnastór 13.55 Sumardalsmyllan  14.00 Áfram 
Diego, áfram! 14.24 Svampur Sveinsson 14.45 Elías 14.55 
UKI 15.00 Ofurhundurinn Krypto 15.22 Skógardýrið Húgó  
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 17.45 Doddi 
litli og Eyrnastór  17.55 Sumardalsmyllan 18.00 Áfram Diego, 
áfram! 18.24 Svampur Sveinsson 18.45 Elías 18.55 UKI 
19.00 Öskubuska í villta vestrinu 20.20 Sögur fyrir svefninn

16:50 Total Wipeout UK (7:12)
17:50 How To Live With Your Pa-
rents for the Rest of your Life (7:13)
18:10 One Born Every Minute (7:12)
19:00 The Amazing Race (10:12)
19:45 Friends With Benefits (4:13)
20:10 Silicon Valley (3:8)  
20:35 The Vampire Diaries (9:23)
21:20 Graceland (2:13)
22:00 Hello Ladies (3:8)
22:30 Drop Dead Diva (3:13)
23:10 Witches of east End (1:10)
23:55 Terminator: The Sarah Connor 
Chronicles (15:22)
00:40 The Amazing Race (10:12)
01:20 Friends With Benefits (4:13)
01:45 Silicon Valley (3:8)
02:15 The Vampire Diaries (9:23)
02:55 Graceland (2:13)
03:35 Hello Ladies (3:8)
04:00 Tónlistarmyndbönd 
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Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.30 
Suits 
Fjórða þáttaröðin um hinn 
eitursnjalla lögfræðing og 
harðjaxl Harvey Specter. 

Bylgjan kl. 10.00
Ívar Guðmundsson
Ívar er búinn að vera 
í útvarpi um árabil 
og kann að koma 
fólki í stuð, hvort 
sem það er með 
skemmtilegum 
lögum eða áhuga-
verðum fróðleik.Grillað með Jóa Fel

GULLSTÖÐIN KL.  20.35  Girnilegir og 
sumarlegir grillþættir þar sem Jói Fel 
sýnir okkur réttu handtökin og kynnir 
fyrir áhorfendum girnilegar uppskrift ir.

Queen: Sagan öll–  
seinni hluti 
RÚV KL. 22.20 Hér er á ferð seinni 
hluti sögu hinnar mögnuðu hljómsveitar 
Queen þar sem saga hennar er rakin í 
máli og myndum.

Top Gear USA
SKJÁR EINN KL. 19.20  Bandarísk 
útgáfa Top Gear-þáttanna hefur notið 
mikilla vinsælda beggja vegna Atlants-
hafsins þar sem þeir félagar Adam 
Ferrara, Tanner Foust og Rutledge Wood 
leggja land undir fót.

ÁSTIN 
 RÆÐUR
 FERÐINNI

Upplifðu borg elskenda! Flestir sem þekkja til Rómeó og Júlíu 
vita að Veróna var borgin þar sem ástin þeirra kviknaði og lifir 
enn. Borgin er vinsæl fyrir sögulegar byggingar, falleg torg og 
brýr yfir Adige ánna. Verona er þekkt fyrir einstaka matargerð, 
bragðmikla osta og vínmenningu. Einstök ferð sem gleður og 
gerir vel við bragðlauka sem og önnur skynfæri. Takmarkaður 
fjöldi sæta er í boði. 

Upplifun sem að enginn má missa af.

ÍTALÍA - VERONA
Í BEINU FLUGI
31 október - 3 nóvember 2014

Flug, allir skattar og gjöld 
Allur akstur samkvæmt dagskrá
Gisting á hóteli með morgunmat
Úrval skoðunarferða í boði
Íslensk fararstjórn

Kynntu þér málið á transatlantic.is
og í síma 588-8900 
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„Á inntökuprófinu í FÍH spilaði ég 
fyrir þrjá kennara. Ég tók stef af 
nótum sem þeir höfðu sent og líka 
nokkur lög, til dæmis Immigrant 
Song, Moby Dick og Fool in the 
Rain með Led Zeppelin en tromm-
arinn í henni, John Bonham, er 
uppáhaldstrommarinn minn,“ 
segir Þórarinn Þeyr Rúnarsson, 
tíu ára. Hann lemur húðir í hljóm-
sveitinni Meistarar dauðans við 
góðan orðstír og er yngsti nemand-
inn í FÍH á þessum vetri. 

Aldurstakmark í FÍH er fimm-
tán ár og Þórarinn Þeyr segir 
ýmislegt fylgja því að vera lang-
yngstur. „Ég vildi læra tónfræði 
og reyna að komast í sama skóla 
og Ásþór Loki bróðir minn því við 
spilum alltaf saman og er voða 
ánægður með að það tókst. En 
það verður erfitt í tónfræðinni 
því þetta er harður skóli. Sumum 
unglingum og fullorðnum finnst 
líka kannski skrítið að spila með 
krakka en ég ætla að passa að 
trufla engan og hlusta á alla bara 
eins og á hljómsveitaræfingum.“ 

Þórarinn Þeyr fékk fyrsta 
trommusettið fimm ára, þangað 
til sló hann á potta og hvað sem 
var. „Ég hlustaði mikið á Trass-
ana, hljómsveit sem pabbi var í, 
og Metallicu og vildi alltaf hlusta 
á þau lög sem voru með flottustu 
trommutöktunum. Við Ásþór Loki 
bróðir minn sem nú er 15 ára og 
spilar á gítar æfðum mikið í stof-
unni heima. Pabbi kenndi okkur 
til dæmis Lóa, Lóa eftir Megas 
en við heimtuðum að læra Master 
of Pupp ets með Metallica,“ segir 
Þórarinn. Hann kveðst hafa lært 
mest af Kristni Snæ Agnarssyni 
trommuleikara. „Kiddi kenndi 
mér tækni, takta og trommubreik 
en líka að hlusta á hina og hvað það 
er mikilvægt að halda jöfnum takti 
og geta spilað bæði laust og fast.“

En skyldi Þórarinn ekki vera að 

gera alla vitlausa í hverfinu þar 
sem hann býr?! „Nei. Eða jú, svo-
lítið. Við æfum í bílskúr og erum 
búnir að hljóðeinangra hann en 
það stoppar samt ekki allt hljóð. 
Við erum með reglur um að spila 
ekki á trommurnar eftir klukkan 
18 nema stundum til 19 um helg-
ar. Svo reyni ég að spila ekki fast.“  

Trommusláttur er ekki eina 
áhugamál Þórarins Þeys. Hann 
hefur æft júdó frá fjögurra ára 
aldri og er bæði Íslandsmeistari 
og Bandaríkjameistari í sínum 
flokki. Svo er hann að skrifa bók. 
Hann kveðst líka spila oft á gítar 

og mandólín heima og stundum 
píanó þegar hann komist í það. 
„Mér finnst þetta allt gaman,“ 
segir hann. „Skemmtilegustu lögin 
sem ég kann á gítarinn eru Out on 
the Tiles og Ramble On með Led 
Zeppelin.“  gun@frettabladid.is

Yngsti nemandi FÍH
Hinn tíu ára trommari Þórarinn Þeyr hefur vakið athygli fyrir fl otta takta á 
tónleikum með hljómsveitinni Meistarar dauðans, nú síðast á Menningarnótt. 
Hann er kominn inn í Tónlistarskóla FÍH þótt aldurstakmarkið sé fi mmtán.

LITLI TROMMULEIKARINN  „Kiddi, trommukennarinn minn, átti þetta sett áður og 
mér finnst það flott og grúví,“ segir Þórarinn Þeyr.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Meistarar dauðans var stofnuð árið 2011 af þeim bræðrum Ásþóri á gítar 
og Þórarni Þey á trommum ásamt Alberti Elíasi Arasyni á bassa. Þeir hafa 
spilað á mörgum tónleikum, síðast á Óðinstorgi á Menningarnótt og þar 
áður á góðgerðartónleikum á Gauki á Stöng þar sem safnað var fyrir 
barnahjálp á Gasa. Næsta gigg er í Hörpunni á Stóra hvelli, minningartón-
leikum um John Bonham, trommara í Led Zeppelin. Þeir tónleikar verða til 
styrktar rannsóknum á sjúkdómnum MND.

Meistarar dauðans

➜  Sumum unglingum og full-
orðnum finnst líka kannski 
skrítið að spila með krakka 

en ég ætla að passa að trufla 
engan og hlusta á alla bara 

eins og á hljómsveitaræfingum

„Þetta byrjaði frekar fátæklega 
sem pallborðsumræður haustið 
2010 fyrir ung börn þar sem ég 
kynnti verk Charlie Chaplin fyrir 
þeim. Þetta gekk vonum framar 
og í framhaldi af því var þessu  
kvikmyndalæsisverkefni hleypt 
af stokkunum í samstarfi við 
grunnskóla Reykjavíkurborgar og 
frístundasvið,“ segir Oddný Sen, 
verkefnastjóri kvikmyndafræðsl-
unnar. „Verkefnið hefur svo sann-
arlega undið upp á sig og er þetta 
orðið umfangs- og yfirgripsmikið 
verkefni  með íburðarmikilli dag-
skrá þar sem við veljum myndir 
í samráði við aðalnámská grunn-
skólanna. Við erum svo að þróa 
þetta verkefni með leikskólum 
borgarinnar einnig,“ segir Oddný 
en framboð kvikmyndanna í ár 
er einstaklega fjölbreytt og fræð-
andi. Má til dæmis nefna Biophi-
liu Bjarkar Guðmundsdóttur þar 

sem notast er við appið sem þróað 
var í kringum hana og frönsku 
heimildamyndina „Á leið í skól-
ann“ þar sem fylgst er með börn-
um á leið í skólann í mismunandi 
heimsálfum. Þar kynnast börnin 
meðal annars börnum í Afríku 
sem þurfa að ferðast langa leið 
yfir hættusvæði til þess að kom-
ast í skólann.

Bíó Paradís stendur fyrir kvik-
myndafræðslu fyrir börn og ung-
linga sex vikur í senn á hvorri 
önn skólaársins en sýningar eru 
á þriðjudögum og fimmtudögum á 
skólatíma. Tilgangurinn með sýn-
ingunum er að veita börnum og 
unglingum möguleika á að kynnast 
kvikmyndum sem hafa alþjóðlega 
gæðastimpla, eru ýmist klassísk-
ar perlur frá öllum skeiðum kvik-
myndasögunnar og eru lykilkvik-
myndir sem hafa skapað sér sess 
innan kvikmyndasögunnar.  - asi

Kvikmyndafræðsla 
inn í námskrána

„Pælingin á bak við verkin er helst 
skynfærin okkar og hvað snerting 
er okkur mikilvæg. Skynjunin er 
eitt af því fyrsta sem við þróum 
eftir fæðingu og er það síðasta sem 
við missum. Hún er okkur svo mik-
ilvæg bæði fyrir þroska og geð-
heilsu,“ segir Silja Hinriksdótt-
ir myndlistarkona, sem er nýflutt 
heim til Íslands eftir fjögurra ára 
myndlistarnám í London við Uni-
versity of the Arts. Verkin vinnur 
hún þannig að hún þrýstir líkama 
sínum í málningu sem hún þrykk-
ir svo á striga. Hún vinnur mikið 

með mismun-
andi áferð á 
striganum og er 
hann ekki endi-
lega rennislétt-
ur, heldur er 
búið að krumpa 
hann eða brjóta 
saman. Á sýn-
i ng u n n i  er u 
ekki einungis 
málverk held-

ur hefur Silja einnig gert lampa-
skerma sem hún kallar fingraverk. 
„Á þá þrykki ég með fingrunum 

og geri mismunandi munstur,“ 
segir Silja, Innblástur fær hún úr 
íslenskri náttúru og þá sérstaklega 
við litasamsetningu og áferð í verk-
um. Framtíðina segir Silja óráðna, 
en hún ætlar að halda áfram að 
vinna að sinni list og halda fleiri 
sýningar, jafnvel með fleiri lista-
mönnum. Sýning Silju heitir Skyn-
færi og verður opnuð í Gróskusaln-
um eða gamla Betrunarhúsinu á 
Garðatorgi, Garðabæ, fimmtudag-
inn 11. september kl 18. Sýningin 
verður opin yfir helgina frá klukk-
an 12-18.   - asi

Líkaminn er lifandi pensill
Áferð og snerting er þemað í sýningu Silju Hinriksdóttur myndlistarkonu.

SILJA 
HINRIKSDÓTTIR 

„Lagið State Trooper með Trente-
möller. Það jafnast ekkert á við að 
byrja vikuna með þessu lagi!“ 
Natalie G. Gunnarsdóttir, betur þekkt sem 
Dj Yamaho

MÁNUDAGSLAGIÐ

VERKEFNA-
STJÓRI 
KVIKMYNDA-
FRÆÐSL-
UNNAR   Oddný 
Sen vill veita 
börnum og 
unglingum 
möguleika á að 
kynnast kvik-
myndum sem 
hafa alþjóðlega 
gæðastimpla.  
 MYND/ÚR EINKASAFNI
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Suzuki Grand Vitara
Árgerð 2012, ekinn 31 þús. km., bensín, 
beinskiptur 4x4.

Verð: 4.090.000 kr.

Honda CRV
Árgerð 2012, ekinn 48 þús. km., bensín, 
sjálfskiptur 4x4. 

Verð: 4.690.000 kr.

Nýlegir
bílar 
á betra
verði 

Bílaleigubílarnir komnir í sölu

Opið virka daga kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-164x4 4x4



Lok til á lager:
Stærðir:
174x217 cm
200x200 cm
210x210 cm
217x217 cm
220x220 cm
217x235 cm
235x235 cm
8 hyrnd lok, 
(passar á Unaðskel)

210x210 cm
212177x212177 cm
220x220 cm
21217x7x232355 cmcm
23235x5x232355 cmcm
88 hhyrndd llokk, 
((p(pasassasarr ááá UUnUn ðaðað ksksk lelel)))

LoLokk titill áá lalageger:r:
StStStærærðiðiðir:r:
174x217 cm
200x200 cm200x200 cm
210x210 cm

FISKIKÓNGURINN 
SOGAVEGI 3

SÍMI: 777 2000 

www.fiskikongurinn.is

FISKIKÓNGURINN
S0GAVEGI 3

HÖFÐABAKKA 1

N

ÖLL LANGA
ÖLL KEILA
- LÖNGUSTEIKUR
- KEILUSTEIKUR

roðlaust/beinlaust

TILBOÐIÐ
GILDIR 

ALLA VIKUNA

FYRIR



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið

Meirihluti í fertugsafmæli
Líf Magneudóttir, varaborgar-
fulltrúi Vinstri grænna, hélt upp á 
fertugs afmæli sitt um helgina og 
tókst vel til. Gestalistinn fyrir partíið 
samanstóð af meirihluta borgar-
stjórnar Reykjavíkur auk vina Lífar og 
vandamanna. Viðstaddir voru Sóley 

Tómasdóttir, Þór Saari, Skúli 
Helgason og Eva Einars-

dóttir. Þá mættu einnig 
Dagur B. Eggertsson, 
Svandís Svavarsdóttir, 
Álfheiður Ingadóttir, 
Kjartan Magnússon 
og Hjálmar Sveinsson 

svo einhverjir séu 
nefndir. Afmælis-

barnið fékk 
blómavasa að 

gjöf frá Sam-
fylkingunni 
og reiðhjól 
frá félögum 
sínum í Vinstri 
grænum.
  - ósk

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

ÚTSALA 

H E I L S U R Ú M–16

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

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

35%

50%

ROYAL M3

•  5 SVÆÐA SKIPT POKAGORMAKERFI

•  ÞRÝSTIJÖFNUNARSVAMPUR Í TOPPNUM

•  GEFUR EINSTAKA AÐLÖGUN

FARYN
Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 282.083 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

183.360 kr.
= 35% AFSLÁTTUR!

AFSLÁTTUR!
30-70%

SÍÐUSTU
DAGAR!

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

Stjörnum prýdd 
afmælisveisla
Retro Stefson-bræðurnir Unnsteinn 
Manuel og Logi Pedro Stefánssynir 
héldu upp á afmæli sín í gær með 
pompi og pragt á heimili Loga. Margt 
var um manninn í gleðskapnum 
en þar mátti sjá fjöldann allan af 
tónlistarmönnum á borð við Högna 
Egilsson, Gísla Pálma, Emmsjé Gauta,  
og flesta meðlimi rappsveitarinnar 
Reykjavíkurdætra. Þá mátti sjá GIF-
drottninguna Berglindi Pétursdóttur, 

fjölmiðlakonuna Maríu 
Lilju Þrastardóttur, 
Steinþór Helga 
Arnsteinsson hjá 
CCP, rapparann 
og leikstjórann 
Ágúst Bent og 
kærustu hans 

Steingerði Sonju 
ásamt fríðu föru-

neyti.  - lkg 

1 Minkur í bílakjallara Hörpu: „Þetta 
var fáránleg upplifun“

2 Hundruð hafast við í holræsum undir 
lestarstöð

3 Ökuníðingurinn á Sólheimasandi 
fundinn og sektaður fyrir utan-
vegaakstur

4 Eldur í hvalasýningunni: „Þetta var 
áfall“
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