
SJÁVARÚTVEGUR „Ekki einn einasta. 
Við höfum undanfarin ár alltaf 
fengið eitthvað af makríl og sér-
staklega í fyrra. En hann sást ekki 
núna,“ segir Guðmundur J. Óskars-
son, sérfræðingur hjá Hafrann-
sóknastofnun. Hann er nýkominn 
úr vorleiðangri stofnunarinnar þar 
sem rannsóknir sýndu að hitastig 
sjávar fyrir sunnan og vestan land-
ið hefur ekki mælst lægra í 18 ár 
– eða síðan 1997. Átumagn í yfir-
borðslögum við landið var um eða 
undir langtímameðaltali.

Árlegur vorleiðangur Hafrann-
sóknastofnunar stóð frá 18. til 30. 

maí síðastliðins. Farið var á rann-
sóknaskipinu Bjarna Sæmunds-
syni, en leiðangurinn er liður í 
langtímavöktun á ástandi sjávar, 
næringarefnum, gróðri og átu á 
hafsvæðinu við Ísland. Athuganir 
voru gerðar á um 110 rannsókna-
stöðvum umhverfis landið, bæði á 
landgrunninu og utan þess.

Guðmundur segir að lækkun hita 
í efri lögum sjávar frá Suðaustur-
landi og vestur um fyrir Vestfirði 
nemi einni til einni og hálfri gráðu. 
Það geti hins vegar breyst fljótt að 
yfirborðssjórinn hitni þegar tekur 
að hlýna að ráði.

„En þetta er miklu kaldari sjór, 
sérstaklega hérna sunnan við land-
ið. Við sjáum meiri sveiflur fyrir 
norðan,“ segir Guðmundur og bend-
ir á að enginn makríll hafi sést í 
afla humarbáta lengst af vertíðar 
í maí, svo hann viti til.

Á Vestur, Norður- og Austurmið-
um var átumagn undir meðallagi, 
en nálægt meðallagi fyrir sunnan, 
sýna niðurstöður leiðangursins, en 
helstu ástæður makrílgengdar við 
Ísland eru taldar hlýnandi sjór og 
næg áta. Önnur kenning er þó að 
stofnstærðin ráði mestu um.

Hvert forspárgildi þessara nið-

urstaðna er segist Guðmundur ekk-
ert vilja velta fyrir sér. „Kannski 
er makríllinn einfaldlega seinna 
á ferðinni og gýs upp þegar hlýn-
ar, en tekur undir að því hljóti að 
fylgja ónotatilfinning hjá hags-
munaaðilum að ekkert bólar enn á 
makrílnum – í ljósi þeirra gríðar-
legu hagsmuna sem eru undir.  - shá
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Fasteignasalan Landmark hefur til sölu glæsilegt einbýlishús við Lækjarfit í Garðabæ.

Húsið er 270,9 fm, átta herbergja einbýlishús á einni hæð. Afar vandaðar innréttingar og gólfefni. 5 svefnherbergi og 2 baðherbergi. Eignin er staðsteypt og klædd að utan með áli. Lóð er fullfrágengin og bílskúrinn 53,2 fm. Stutt er í skóla og alla þjónustu. Verönd er hellulögð og með heitum potti. Eldhús er glæsilega innréttað og með vönduðum tækjum. Eld-unareyja með granítborðplötu og spanhelluborði. Borð fyrir 8 er fast við eldunareyjuna.Stofa og borðstofa eru afar rúm-góðar og bjartar með uppteknu lofti með innfelldri lýsingu. Gegn-heilt hnotuparket á gólfi. Þaðan er útgengt á veröndina.Sjónvarpsholið er rúmgott.

Svefnherbergin eru fimm, þar af fjögur með fataskápum en fata-herbergi er inn af hjónaherbergi. Baðherbergi er rúmgott. Flísar á gólfi og veggjum. Flísalagður sturtuklefi og hornbaðkar. Falleg innrétting í kringum 2 handlaug-ar. Þaðan er einnig útgengt á ver-öndina.
Á gestasnyrtingu eru flísar á 

gólfi og veggjum og sturtuklefi.Þvottahúsið er afar vel innrétt-að, þvottavél og þurrkari í vinnu-hæð og skolvaskur í borði. Útgengt í garðinn og innangengt í bílskúr sem er 53,2 fm. og fullfrágenginn. Sjálfvirkur hurðaopnari á bíl-skúrshurð.
Snyrtilegt geymsluloft er yfir húsinu.

Einbýli á einni hæð við Lækjarfit í Garðabæ

Húsið er glæsilegt að innan sem utan.

Vantar þig 4ra herbergja íbúð?Hamravík 28

Ásakór 1

Lindarsmári 35

Hlynsalir 5-7

Stærð:124,3 fm,  3- hæðSérinngangur,  Verð: 34,9 milj. 

Stærð:159,1 fm, 4- hæð, lyfta.Bílskúr 25,5 fm. Verð: 41,9 milj. 

Stærð:113 fm,  2- hæðLykil á skrifst,  Verð: 35,5 milj. 

Stærð:119,1 fm,  2- hæð, lyfta, stæði í bílageymslu. Verð: 34,9 milj. 

Allar uppl. um eignirnar veitir Heiðar lögg. fast. í s: 693-3356 eða  heidar@valholl.is
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Svana Ingvaldsdóttir er mennt-
aður hómópati og rekur vefsíðuna 
Heilsulausn.is, þar sem hún býður upp á ýmsar meðferðir og valin bætiefni. „Heilsan hefur alltaf skipt mig gríðarlega miklu máli.“

MIÐLAR REYNSLUNNI
Svana hefur starfað sem hómópati í yfir 10 ár og miðlar reynslu sinni og þekkingu á vefsíðu sinni. „Almenningur á að hafa val um hvaða leið hann fer þegar kemur að heilsunni, og geta ákveðið sjálfur 
hvernig meðferð hann vill fá,“ að mati 
Svönu.

OF ÞUNG Í TÍU ÁR
É

Tilnefnd
Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir og Þórunn Árnadóttir eru tilnefndar til norrænna hönn-unarverðlauna. Vinningshafinn fær 50.000 sænskar krónur í verðlaun og bás á Formex-sýningunni næsta vor.

SÍÐA 2

KAKTUSINN SEM 
KEMUR ÞÉR Í FORMBALSAM KYNNIR  Caralluma fimbriata frá Natural Health Labs. Caralluma kemur jafnvægi á hið vel þekkta svengdarhormón „ghrelin“ sem er oft í of miklu magni í líkamanum og kallar á ofát, sætuþörf og löngun í óhollustu. 

2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Fólk  

Sími: 512 5000

8. júní 2015
132. tölublað 15. árgangur

milljarðar króna 
hefur verið út-

fl utningsverðmæti 
makrílafurða um árabil.

20

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900  landmark.is

Munndreifitöflur
250 mg

Pinex® 
Smelt

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna 
á tölublað, 18–49 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 
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KVÖLDFUNDUR Á SJÓMANNADEGI  Boðað var til þingfundur klukkan tíu í gærkvöldi en þar voru samþykktar í fl ýti breyting-
ar á lögum um gjaldeyrishöft . Það tók þingfundinn ekki nema 44 mínútur að samþykkja breytingarnar en forystumenn ríkisstjórnar-
innar hafa boðað til blaðamannafundar í hádeginu í dag til að kynna afnám haft anna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ískalt haf og enginn makríll
Hitastig sjávar við Ísland hefur ekki verið lægra síðan 1997, samkvæmt mælingum Hafrannsóknastofnunar. 
Áta er undir meðallagi. Humarbátar fá engan makríl. Hlýtur að vekja ónot hjá þeim sem treysta á aflann.

LÍFIÐ Á væntanlegum tónleikum 
hinnar goðsagnakenndu rokk-
sveitar GCD sem haldnir eru til 
heiðurs Rúnari Júlíussyni sem lést 
þann 5. desember árið 2008 er það 
aðeins Bubbi Morthens sem kemur 
fram af upprunalegum meðlimum 
sveitarinnar.

Sveitin var stofnuð vorið 1991 
af þeim Bubba og Rúnari en aðrir 
meðlimir voru þeir Gunnlaugur 
Briem og Bergþór Morthens.

„Þessir tónleikar eru bara eitt-
hvað annað. Bubbi ásamt góðum 
hljóðfæraleikurum að leika lög 
GCD en þetta er ekki GCD frekar 
en Rolling Stones án Keith og Char-
lie,“ segir Gulli sem lék á trommur 
með GCD. - gló / sjá síðu 30

Gamlir GCD-liðar ósáttir:

Bubbi einn í 
endurkomu

GAMLA SKIPANIN  Hljómsveitin GCD 
árið 1993. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EFNAHAGSMÁL Frumvarp efnahags- og viðskipta-
nefndar um breytingar á lögum um gjaldeyrishöft 
var samþykkt í snarhasti í gærkvöldi á Alþingi. 
Nefndin lagði frumvarpið fram í gær og var það 
afgreitt í þremur umræðum. Frumvarpinu er ætlað 
að koma í veg fyrir að hægt sé að koma fjár-
munum úr landi áður en frum-
varp ríkisstjórnarinnar um 
40 prósenta stöðug-
leikaskatt verður að 
lögum.

Flýtirinn skýrist 
af því að nauðsynlegt 
var að breyta lögunum 
áður en markaðir voru 
opnaðir í dag. 

Fréttablaðið hefur 
heimildir fyrir því 
að fréttir sem bárust 
á föstudag um efni 
frumvarpa fjármála-

ráðherra um afnám hafta hafi kallað á þennan 
flýti. Fréttirnar hafi komið fjármálaráðherra 
í opna skjöldu og lekinn vakið litla hrifningu í 

Sjálfstæðisflokknum.
Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður Vinstri 

grænna, sagði í gær að Már Guðmundsson seðla-
bankastjóri hefði sérstaklega tiltekið á 

fundi þingnefndarinnar að leki til 
DV hefði skapað þrýsting og 

gert lagasetninguna í 
gær nauðsynlega.

Seðlabankinn 
fór í gær fram 

á fram á það við 
nefndina að þess-
ar breytingar yrðu 
gerðar, „ekki síðar 
en fyrir opnun 
skrifstofu Seðla-
bankans á morgun 
[í dag]“. - kóp / sjá síðu 4

Höftin hert tímabundið til að koma í veg fyrir útstreymi fjármagns:

Leki um höft kallaði á viðbrögð

MENNING Hátíðarhöld voru víða um 
land í tilefni af sjómannadeginum. 20

LÍFIÐ Tinna Rós gerir litríka popplist þar 
sem kleinuhringir koma við sögu. 22

SPORT Mikil ánægja með Smáþjóða-
leikana þar sem allt gekk upp. 26

Meirihlutinn á móti 
afglæpavæðingu fíkni-
efnaneyslu
Helmingur fólks á aldrinum 18 til 29 
ára hefur einhvern tímann notað hass 
eða maríjúana. 10
Áherslan á gerendur Aðsókn 
hjá Stígamótum hefur aukist eftir 
flóðbylgju uppljóstrana um kynferðis-
ofbeldi á Facebook. 2
Hálf milljón bíður Meira en þúsund 
flóttamönnum var bjargað um borð í 
breskt herskip á Miðjarðarhafi í gær 
og voru þeir fluttir í land á Ítalíu. 4
Eykon fær ókeypis höfn Samkomu-
lag er um að Eykon Energy fái aðgang 
að Mjóeyrarhöfn án endurgjalds. 6
Fleiri gagnrýna ritgerð Stiginn er 
fram maður sem telur að notast hafi 
verið við hugmyndir hans í óleyfi í 
lokaritgerð viðskiptafræðinema við 
HÍ. 8
Enn er þrýst á Pútín Forseti Rúss-
lands er enn hafður út undan þegar 
leiðtogar nokkurra helstu iðnríkja 
heims hittast til að ræða heimsmálin. 8
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Vinda- og vætusamt Hvasst verður á 
norðanverðu Snæfellsnesi og Vestfjörðum 
og stormur á miðhálendinu. Rigning víða. 
Hiti 8 til 14 stig norðaustanlands, en 
svalara annars staðar.

SAKAMÁL „Við höfum tekið eftir 
mikilli aukningu í beiðnum um 
aðstoð hjá okkur eftir þessa 
umræðu,“ segir Guðrún Jóns-
dóttir, talskona Stígamóta. Und-
anfarna daga hefur stóraukist 
umræða á samfélagsmiðlum undir 
myllumerkjunum #þöggun og 
#konurtala. Umræðan átti upphaf 
sitt í Facebook-hópnum „Beauty 
tips“ þar sem fjöldi kvenna grein-
ir frá því að þær hafi orðið fyrir 
kynferðisofbeldi. Sögurnar eru af 
ýmsum toga og fjölmargar sem 
þykir gefa til kynna hversu falið 
vandamálið sé. 

Guðrún segir að sjálfsprottnar 
aðgerðir á borð við þessar séu 
tákn um að konur uni ekki 
ríkjandi ástandi. „Mér finnst 
þetta vitnisburður um það að sam-
félagið hefur ekki brugðist við á 
ásættanlegan hátt. Samfélagið er 
vanbúið til að taka rétt á þessu og 
það er ljóst að réttar kerfið virkar 
ekki.“ 

Guðrún segir að þegar umræð-
an fari af stað í fjölmiðlum séu 
almennt fleiri sem sæki aðstoð 
til Stígamóta. „Þetta er oftast 
megin reglan. Í Karls Vignis-
málinu varð til dæmis sprenging 
í aðsókn en í því fólst ákveðin við-
urkenning á vandamálinu.“

Umræða á borð við þá sem nú 
fer hátt á samfélagsmiðlum hvet-
ur konur til að koma fram í dags-
ljósið með reynslusögur sínar. 
Guðrún er þeirrar skoðunar að 
það sé ekki nóg heldur þurfi að 
leggja áherslu á gerendurna.

„Ennþá eru konur sem eru að 
lýsa upplifun sinni en þeir sem 
beita ofbeldi eru ekki á dagskrá. 
Ég held að það sé tímaspursmál 

hvenær það gerist. Þetta er ferli 
sem verður ekki stöðvað.“

Kristján Ingi Kristjánsson, lög-
reglufulltrúi hjá kynferðisbrota-
deild lögreglunnar á höfuðborgar-
svæðinu, segir að ekki sjáist aukin 
sókn í aðstoð lögreglu eftir umræðu-
byltinguna á vefnum en hugsanlega 
megi sjá það á næstu dögum. 

„Tilkynningar um kynferðis-

brot koma yfirleitt í sveiflum og þá 
gjarnan eftir skemmtanalífið um 
helgar,“ segir hann.

Kristján tekur undir það að mikil 
þöggun eigi sér stað um kynferðis-
brotamál. 

„Ekki spurning. Það er gríðar-
leg þöggun um þessi mál þannig 
að umræðan er af hinu góða,“ segir 
hann. 

„Það eru til ýmsir hópar á net-
inu þar sem þetta er til umræðu 
og það er auðvitað gott mál. Við 
höfum líka oft tekið eftir aukningu 
í kringum átak eins og Blátt áfram 
eða þegar skólahjúkrunarfræð-
ingar fjalla um málin. Þá er mikil-
vægt að hafa kerfi til að taka á móti 
fólki. Við hvetjum alla til að hafa 
samband við lögregluna ef grunur 
leikur á broti.“  stefanrafn@frettabladid.is
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Salou

Frá kr. 82.900
m/morgunmat

Netverð á mann frá kr. 82.900 m.v.2 fullorðna og 2 börn í herbergi.
Netverð á mann frá kr. 99.900 m.v.2 fullorðna í herbergi.

Oasis Park

12. júní í 7 nætur

SÉRTILBOÐ

MEXÍKÓ Víða í sunnanverðu Mexíkó kom til átaka í gær þegar hópar 
róttækra kennara og námsmanna reyndu að koma í veg fyrir fram-
kvæmd kosninga.

Kosið var til neðri deildar þjóðþingsins, en einnig var kosið til ríkis-
þings í sautján af 31 sambandsríki landsins og enn fremur voru níu 
ríkisstjórar kosnir.

Enrique Pena Nieto forseti á mikið í húfi í þessum kosningum, þótt 
ekki sé hann sjálfur í kjöri, en hann hefur verið forseti í þrjú ár. - gb

Þingkosningar voru haldnar í Mexíkó í gær:

Fjöldi fólks mótmælti kosningum

GRIPU TIL BAREFLA  Íbúar í Tixtla leggja til atlögu við námsmenn sem reyndu að 
koma í veg fyrir að kosið yrði í skóla þeirra. NORDICPHOTOS/AFP

ORKUMÁL „Þetta er fyrsta stóra 
línulagnarverkefnið í mjög 
mörg ár,“ segir Guðmundur Ingi 
Ásmundsson, forstjóri Landsnets, 
um samning Landsnets og PCC 
Bakki Silicon um flutning raforku 
til fyrirhugaðs kísilvers á Bakka við 
Húsavík.

Í fréttatilkynningu frá Landsneti 
í gær var greint frá því að öllum 
fyrirvörum vegna samningsins 
hefði verið aflétt af hálfu stjórn-
enda PCC og stjórnar Landsnets. 
„Fjármögnun er meðal þeirra fyr-

irvara sem hefur verið aflétt,“ segir 
Guðmundur. Undirbúningur fram-
kvæmda sé kominn á fullan skrið.

Samkvæmt samningnum skal 
Landsnet tryggja orkuflutning til 
kísilvers PCC frá meginflutnings-
kerfinu og þeim framleiðslueining-
um sem tryggja kísilverinu raforku. 

Áætluð aflþörf fyrsta áfanga 
verksmiðjunnar er 52 megavött og 
er miðað við að orkuafhending hefj-
ist í nóvember 2017. „Þetta er stór 
og flókin framkvæmd og við höfum 
verið í rannsóknarvinnu og í undir-

búningi í mörg ár. Nú er hönnun-
arvinnan í gangi og framkvæmdir 
verða næstu tvö árin,“ segir Guð-
mundur.

Áætlaður kostnaður við fram-
kvæmdina er 6,5 milljarðar króna. 
„Þessi kostnaður á bæði við um 
tengingu iðnaðarsvæðisins á Bakka 
við Þeistareykjavirkjun og tengingu 
virkjunarinnar við meginflutnings-
kerfi Landsnets. Auk þess er kostn-
aður vegna tenginga PCC á Bakka 
sem Landsnet annast með í þessari 
tölu.“  - ngy

Orkuafhending miðast við haustið 2017 og undirbúningur framkvæmda er kominn á fullan skrið:

Framkvæmdin upp á 6,5 milljarða króna

FYRIRVÖRUM AFLÉTT  Guðmundur 
Ingi Ásmundsson forstjóri Landsnets á 
milli Dietmar Kessler og Peter Wenzel 
frá PCC. MYND/LANDSNET

Leggja þarf áherslu 
á gerendur ofbeldis
Aðsókn hjá Stígamótum hefur aukist eftir holskeflu uppljóstrana um kynferðis-
brotamál á samfélagsmiðlum. Algengt er að beiðnum um aðstoð fjölgi í kjölfar 
mikillar fjölmiðlaumræðu. Lögreglufulltrúi segir að enn sé of mikið um þöggun. 

GUÐRÚN 
JÓNSDÓTTIR

KRISTJÁN INGI 
KRISTJÁNSSON

STÍGAMÓT  Þegar fólk stígur fram með reynslu sína af kynferðisofbeldi eykst vana-
lega aðsókn hjá Stígamótum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

TYRKLAND Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseta 
varð ekki að ósk sinni í þingkosningunum í gær, þar 
sem stjórnarflokkur hans nær ekki auknum meirihluta.

Hann hefði þurft tvo af hverjum þremur þingmönn-
um til að geta breytt stjórnskipan landsins án aðkomu 
annarra flokka. Erdogan hafði vonast til þess að geta 
gert Tyrkland að forsetaræðisríki með svipuðum hætti 
og Bandaríkin og Frakkland.

Útkoman úr kosningunum varð hins vegar sú, sam-
kvæmt fyrstu tölum, að Réttlætis- og þróunarflokkurinn 
náði ekki einu sinni hreinum þingmeirihluta og þarf því 
að ganga til samstarfs við aðra flokka.

Flokkurinn fékk rúmlega 41 prósent atkvæða en Lýð-
veldisflokkurinn, sem er helsti stjórnarandstöðuflokk-
urinn, hlaut rúmlega 25 prósent. 

Kosningarnar mörkuðu einnig tímamót að því leyti 
að flokkur Kúrda náði í fyrsta sinn mönnum á þing. 
Flokkurinn hafði reyndar 29 fulltrúa á síðasta þingi, en 
þeir buðu sig ekki fram í nafni flokksins heldur sem 
óháðir frambjóðendur. Flokkurinn tók ákvörðun um að 
bjóða fram lista fyrir þessar kosningar, sem var ákveðin 
áhætta því hann þurfti að ná tíu prósenta lágmarki til 
að ná manni á þing. - gb

Réttlætis- og þróunarflokkurinn náði ekki auknum meirihluta í Tyrklandi:

Nær ekki að breyta stjórnskipan

ERDOGAN Á KJÖRSTAÐ  Nokkrar konur fengu leyfi til að láta 
taka myndir af sér með forsetanum. NORDICPHOTOS/AFP

SKIPULAGSMÁL Skipulagsstofn-
un hefur gefið það út að endur-
bygging Gönguskarðsárvirkj-
unar við Sauðárkrók í Skagafirði 
skuli ekki háð mati á umhverfisá-
hrifum og því er hægt að hefjast 
handa við uppbygginguna án þess 
að fara í gegnum það ferli. 

Samt sem áður biður Skipulags-
stofnun framkvæmdaaðila að búa 
svo um hnútana að umhverfi og 
náttúru sé sem minnst raskað á 
framkvæmdatíma og sem minnst 
óafturkræf áhrif verði af fram-
kvæmdunum.  - sa

Hægt að hefja uppbyggingu:

Virkjun ekki í 
umhverfismat

BANDARÍKIN Tveimur dæmdum 
morðingjum tókst að flýja öryggis-
fangelsi í New York-fylki í Banda-
ríkjunum um helgina. Þeir skáru 
gat á veggi og skriðu út um skolp-
göng, segir í The Guardian.

Um 200 lögreglumenn taka þátt í 
leitinni að föngunum. Annar þeirra 
var dæmdur í 25 ára fangelsi en 
hinn í lífstíðarfangelsi.

„Þessi flótti er ótrúlegur,“ sagði 
Andrew Cuomo, fylkisstjóri í New 
York, en þetta er í fyrsta sinn sem 
flótti tekst frá fangelsinu síðan það 
var byggt árið 1865.  - ngy

Eru taldir mjög hættulegir:

Morðingjum 
tókst að flýja



Tilboð: 2.390.000 kr.
Renault Megane II Berline FYM75
Skráður mars 2012, 1,5TDi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 56.000 km. 
Ásett verð: 2.690.000 kr.

 FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK
Notaðir bílar - Brimborg

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga 12-16.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Verð: 1.890.000 kr.
Ford Fiesta Trend KJ292
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ

    Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

SÝNDU OKKUR BÍLINN 
ÞINN OG VIÐ GERUM 
ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF. 
ENGIN SKULDBINDING

TÖKUM
ALLAR
TEGUNDIR
BÍLA UPPÍ

FINNDU 
BÍLINN 
ÞINN

NOTADIR.BRIMBORG.IS

Tilboð: 3.550.000 kr.
Ford Kuga Titanium S PGH11
Skráður júní 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 101.000 km. 
Ásett verð: 3.990.000 kr.

Tilboð: 2.490.000 kr.
Toyota Yaris Hybrid MMS90
Skráður janúar 2013, 1,5i hybrid, sjálfskiptur.
Ekinn 27.000 km.
Ásett verð: 2.690.000 kr.

200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Tilboð: 7.990.000 kr.
Volvo XC90 Momentum D5 AWD EYG10
Skráður apríl 2012, 2,4Di dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 72.000 km.  
Ásett verð: 8.290.000 kr.

300.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Ýmsar fjármögnunarleiðir í boði. Spyrðu ráðgjafa.

Verð: 1.190.000 kr.
Peugeot 107 Cool SJX04
Skráður júlí 2011, 1,0i bensín, beinskiptur.
Ekinn 67.500 km.

   Verð: 3.890.000 kr.
Honda CR-V SUF36
Skráður nóvember 2010, 2,0i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 86.000 km.

440.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Verð: 850.000 kr.
Citroën C3 SX YZP88
Sráður febrúar 2008, 1,6i bensín, beinskiptur.
Ekinn 120.000 km.

Tilboð: 2.290.000 kr.
Subaru Forester Lux NJT71
Skráður júní 2009, 2,0i, bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 134.000 km
Ásett verð: 2.450.000 kr.

Volkswagen Passat Metan UGD66
Skráður júlí 2012, 1,4i bensín/metan, sjálfskiptur.
Ekinn 74.000 km.
Ásett verð: 3.190.000 kr. 

Tilboð: 2.790.000 kr.

Tilboð: 1.890.000 kr.
Citroën C4 Comfort NIU78
Skráður mars 2013, 1,6TDCi dísil, beinskiptur.
Ekinn: 82.000 km. 
Ásett verð: 2.090.000 kr.

Tilboð: 1.050.000 kr.
Ford Focus Trend NN019
Skráður október 2006, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 129.200 km.
Ásett verð: 1.190.000 kr.

Tilboð: 1.750.000 kr.
Nissan Micra Visia OXS12
Skáður júní 2012, 1,2i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 43.100 km.
Ásett verð: 1.890.000 kr.

Ford Escape Limited AWD AYX84
Skráður júní 2011, 2,5i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 99.900 km.
Ásett verð: 3.590.000 kr.

Tilboð: 3.390.000 kr.

Verð: 2.390.000 kr.
Ciroen Nemo Fourgon Van BHM78
Skráður desember 2014, 1,3TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 2.700 km.

400.000 kr.

Í AFSLÁTT!

200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Hafðu samband 

strax!

140.000 kr.

Í AFSLÁTT! 200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

300.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Í ábyrgð

140.000 kr.

Í AFSLÁTT!

160.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Í ábyrgð
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ÍTALÍA Meira en þúsund flóttamönn-
um var bjargað um borð í breskt 
herskip á Miðjarðarhafinu í gær. 
Flóttamennirnir voru svo fluttir í 
land á Ítalíu.

Alls er talið að um hálf milljón 
flóttamanna bíði nú í Líbíu eftir 
fari yfir Miðjarðarhafið. Það sem 
af er þessu ári hafa nærri hundrað 
þúsund flóttamenn komið til Grikk-
lands og Ítalíu.

Nú um helgina komst fjöldi 
þeirra, sem náð hafa til Ítalíu, upp í 
fimmtíu þúsund en litlu færri hafa 

komist til Grikklands. Fólkið vonast 
eftir því að fá hæli í aðildarríkjum 
Evrópusambandsins. Flestir koma 
frá Sýrlandi og Erítreu.

Meðal þeirra, sem bjargað var 
í gær, var þunguð kona sem var 
komin fast að barnsburði. 

Evrópusambandið býr sig nú 
undir hernaðaraðgerðir gegn smygl-
urum í Líbíu, sem sent hafa flótta-
menn yfir hafið á yfirfullum en 
ótraustum fleytum. Fólkið hefur 
greitt smyglurunum hundruð þús-
unda fyrir farið yfir hafið. - gb

Hálf milljón flóttamanna talin bíða í Líbíu eftir fari yfir Miðjarðarhafið:

Þúsund manns bjargað í land

KOMIÐ TIL SIKILEYJAR  Um þúsund 
manns var bjargað af bátum í Miðjarð-
arhafinu í gær.

EGYPTALAND Áfrýjunardómstóll 
í Kaíró í Egyptalandi kvað upp 
dóm þess efnis að Hamas-sam-
tökin ættu ekki lengur að vera 
flokkuð sem hryðjuverkasamtök 
í augum egypskra stjórnvalda. 

Dómurinn var kveðinn upp um 
helgina, að því er fram kemur í 
umfjöllun bandarísku sjónvarps-
stöðvarinnar CNN. 

Hamas eru palestínsk stjórn-
málasamtök sem hafa barist 
gegn hersetu Ísraelsmanna á 
landsvæðum Palestínumanna. 
Samtökin eru víða flokkuð sem 
hryðjuverkasamtök.  - ngy

Hamas sett í annan flokk:

Eru ekki hryðju-
verkasamtök

SAMGÖNGUMÁL Samband 
íslenskra sveitarfélaga hefur 
sent umhverfis- og samgöngu-
nefnd Alþingis viðbótarumsögn 
við nefndarálit og breytingar-
tillögu meirihluta nefndarinnar 
um að ríkið taki yfir skipulags-
vald yfir Akureyrarflugvelli, 
Egilsstaðaflugvelli og Reykja-
víkurflugvelli. 

Telur sambandið breyting-
artillögur nefndarinnar svo 
umfangsmiklar að það feli í sér 
framlagningu nýs frumvarps. 
Það bæti ekki gallað frumvarp 
að ríkið sölsi ekki aðeins undir 
sig skipulagsvald eins flugvallar 
heldur verði tveimur flugvöllum 
bætt inn í frumvarpið í meðför-
um nefndarinnar.    - sa

Sendu viðbótarumsögn:

Breyting á við 
nýtt frumvarp

EFNAHAGSMÁL Alþingi var kallað 
saman klukkan 22 í gærkvöldi til 
að samþykkja í flýti frumvarp 
efnahags- og viðskiptanefndar um 
breytingar á lögum um gjaldeyr-
ishöft. Frumvarpið er fyrirbyggj-
andi aðgerð og er ætlað að koma í 
veg fyrir að hægt sé að koma fjár-
munum úr landi á svig við lög um 
gjaldeyrishöft áður en frumvarp 
fjármálaráðherra um 40 prósenta 
stöðugleikaskatt verður að lögum. 
Þau verða kynnt í dag.

Því var nauðsynlegt að sam-
þykkja lögin fyrir opnun mark-
aða í dag. Seðlabanki Íslands kom 
að máli við stjórnvöld og óskaði 
eftir því að lögunum yrði breytt 
ekki síðar en fyrir opnun skrif-
stofu Seðlabankans í dag.

Mikilvægasta ákvæðið í lög-
unum kveður á um breytingar á 
heimildum vegna samstæðulána 
og ábyrgða innan samstæðu, eða 
eins og segir í lögunum:

„Nauðsynlegt þykir eigi að 
síður að sporna við þeim mögu-
leika að aðilar innan samstæðna 
geti komist yfir erlendan gjald-
eyri með lántökum og lánveiting-
um sín á milli til skamms tíma. 
Með því að taka lán í erlendum 
gjaldeyri frá öðru félagi innan 
sömu samstæðu, og selja inn-
lendu fjármálafyrirtæki inn-
lendan gjaldeyri fyrir erlendan 
til endurgreiðslu lánsins, getur 
félag sniðgengið almennt bann 
við gjaldeyrisviðskiptum.“

Frosti Sigurjónsson, formaður 
efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis, sagði í gær eftir fund 
nefndarinnar að með frumvarp-
inu væri verið að varðveita þann 
stöðugleika sem hefði náðst. 

„Markmiðið er að sporna við 
mögulegri sniðgöngu á höftum. 
Þrátt fyrir það höfum við ekki 
áhyggjur af sniðgöngu.“

 kolbeinn@frettabladid.is
 stefanrafn@frettabladid.is

Gjaldeyrishöftin hert í bili
Alþingi samþykkti í gærkvöldi breytingar á lögum um gjaldeyrishöft. Fyrirbyggjandi aðgerð til að koma í veg 
fyrir peningaútstreymi áður en afnám hafta hefst. Leki um innihald haftafrumvarpa kallaði á skjót viðbrögð.

Fréttablaðið hefur heimildir fyrir því að mikil óánægja sé innan Sjálfstæð-
isflokksins með að efni frumvarpanna um afnám haftanna hafi lekið út 
fyrir helgi. Það hafi ekki síst verið þær fréttir sem urðu til þess að bregðast 
þurfti skjótt við fyrir opnun markaða.

Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður Vinstrihreyfingarinnar–  græns 
framboðs, sagði á Alþingi í gær að Seðlabankinn hefði tiltekið það sér-
staklega í rökstuðningi sínum fyrir breytingunum.

„Seðlabankinn tilgreindi sérstaklega sem ástæðu fyrir nauðsyn þess-
arar lagasetningar í kvöld eða nótt leka í Dagblaðið Vísi, DV, sem varð á 
föstudaginn var.“

Steingrímur ítrekaði þetta eftir að Össur Skarphéðinsson, þingmaður 
Samfylkingarinnar, hafði spurt hann út í málið, að Már Guðmundsson 
seðlabankastjóri hefði sagt lekann til DV hafa skapað þrýsting á markaði.

Seðlabankinn nefndi leka til DV   Seðla-
bankinn 

tilgreindi 
sérstaklega 

sem ástæðu 
fyrir nauðsyn 

þessarar 
lagasetningar í 

kvöld eða nótt leka í Dag-
blaðið Vísi, DV. 

Steingrímur J. Sigfússon,
þingmaður VG

Á ALÞINGI Í GÆRKVÖLDI  Frosti Sigurjónsson, formaður efnahags- og viðskiptanefndar, mælir fyrir breytingu á lögum um gjald-
eyrishöft. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SPURNING DAGSINS

ATVINNULÍF
Ein hópuppsögn í maí
Vinnumálastofnun barst ein tilkynning 
um hópuppsögn í síðasta mánuði, að 
því er fram kemur á vef stofnunarinnar. 
Í því tilviki var 16 manns sagt upp störf-
um hjá fyrirtæki í mannvirkjastarfsemi.

Er landsbyggðin að syngja sitt 
síðasta, Sigríður?
„Landsbyggðin er alls ekki að syngja 
sitt síðasta, við þurfum bara að syngja 
aðeins hærra.“
Sigríður Ragnarsdóttir, skólastjóri Tónlistar-
skóla Ísafjarðar, hefur þungar áhyggjur af hug-
myndum menntamálaráðherra um breytingar 
á fjármögnun og skipulagi tónlistarnáms á 
framhaldsstigi.

BRUNI Eldur logaði á plani við plastsmiðj-
una Set á Selfossi í gærkvöldi. Allt tiltækt 
slökkvilið frá Selfossi og Hveragerði var 
kallað út til að ráða niðurlögum hans sem 
tókst um áttaleytið. 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sendi 
einnig mikinn mannafla á staðinn, en óttast 
var að sprengihætta gæti orðið á svæðinu. 

Slökkvistarfi lauk um níuleytið í gær, að 
sögn Kristjáns Einarssonar, slökkviliðs-
stjóra hjá Brunavörnum Árborgar. Hann 
sagði töluvert tjón hafa hlotist af eldinum 
og mikla framleiðslu hafa orðið eldinum að 
bráð. Engin slys urðu á fólki. 

Vitni sáu ung menni hlaupa frá svæðinu 
rétt áður en eld ur inn kviknaði og leik ur 
grun ur á að um íkveikju hafi verið að ræða. 

Mikill svartur reykur lá frá bálinu og var 
fólki því gert að halda sig frá því. Þá var 
opnuð fjöldahjálparstöð í Vallaskóla og voru 
nokkrar götur rýmdar vegna eitraðs reyks 
sem lagði frá eldinum. Þeir sem þurftu að 
yfirgefa heimili fengu að snúa aftur heim í 
gærkvöldi. - ngy

Svartur reykur lá frá bálinu og var fólk beðið að halda sig frá því:

Mikill eldur braust út á Selfossi

SKÍÐLOGAR   Slys urðu ekki á fólki en nokkuð rask þegar eitraðan reyk lagði 
frá athafnasvæði röraverksmiðjunnar Sets á Selfossi í gærkvöldi. Grunur leikur 
á að kveikt hafi verið í rusli, en eldur barst í rörastæðu. MYND/PÉTUR AÐALSTEINSSON

SÁDI-ARABÍA Hæstiréttur Sádi-
Arabíu hefur staðfest refsingu yfir 
bloggaranum Raif Badawi sem 
dæmdur var á neðra dómstigi til 
að þola þúsund svipuhögg og sæta 
tíu ára fangelsi fyrir að hæðast að 
íslam í bloggfærslum sínum.

Ensaf Haidar, eiginkona Bad-
awis, segir í samtali við BBC að 
ákvörðunin sé endanleg. Árið 2012 
var Badawi handtekinn og ákærð-
ur fyrir að halda úti heimasíðu 
sem hvatti fólk til umræðu um trú-
mál og pólitísk málefni.  - ngy

Refsing bloggara staðfest:

Hýddur fyrir 
meint guðlast



Hluti af sterkri liðsheild

www.n1.is facebook.com/enneinn
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 74867 06/15Viltu vinna miða  
á landsleikinn?
N1 gefur heppnum korthöfum 100 miða  
á landsleikinn Ísland – Tékkland 12. júní.  
N1-korthafar sem kaupa eldsneyti hjá N1  
í dag komast í pottinn. Nöfn vinnings-
hafa birtast á n1.is

N1 er bakhjarl KSÍ
Skannaðu Snapchat táknið og þú ert orðinn  

vinur „LANDSLEIKURINN” á Snapchat
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FJARÐABYGGÐ Olíuleitar-
fyrirtækið Eykon Energy 
hefur fengið vilyrði frá 
Fjarðabyggð um aðgang að 
hafnarmannvirkjum bæjar-
félagsins við Mjóeyrarhöfn 
endur gjaldslaust meðan á 
rannsóknum og tilraunabor-
unum stendur. Um talsverða 
fjármuni er að ræða hvað 
það varðar. Þetta staðfest-
ir Páll Björgvin Guðmundsson, bæjarstjóri 
Fjarðabyggðar. 

Mjóeyrarhöfn var byggð í tengslum við 
álversframkvæmdir á Reyðarfirði og var að 
miklu leyti kostuð af ríkisfé í uppbyggingunni 
eystra. Hafnarsjóður er mjög stöndugur og á 
um 3,3 milljarða í eigin fé og hagnaður sjóðs-
ins á síðasta ári var um 287 milljónir króna 
samkvæmt ársreikningi Fjarðabyggðar. Mestu 
er landað af súráli í Mjóeyrarhöfn og ál flutt 
út til vinnslu erlendis úr álveri Alcoa Fjarða-
áls sem staðsett er nálægt höfninni.

Pétur Ólafsson, hafnarstjóri Hafnasamlags 
Norðurlands, telur þetta ekki skapa aðstöðu-
mun og að höfnin mismuni ekki þeim aðilum 
sem eiga í viðskiptum við fyrirtækið. „Við-
skiptavinir Hafnasamlags Norðurlands njóta 
allir sömu kjara samkvæmt gjaldskrá hafna-
samlagsins. Þegar við höfum gert tilboð í 
stærri verk höfum við notast við gjaldskrá 
hafnarinnar og fyrir stærri verk eins og Dys-
nes höfum við reiknað með að sú framkvæmd 
sé framkvæmd af okkur enda ekkert fast í 
hendi með styrkveitingar.“

Eykon Energy hefur ákveðið að Fjarða-
byggð verði heimahöfn fyrirtækisins í kom-
andi leit og vinnslu olíu á Drekasvæðinu aust-
ur af Íslandi. Mannvit gerði á sínum tíma mat 
á fjölda staðsetninga og kom Fjarðabyggð best 
út í þeim samanburði fyrirtækisins. Helstu 
kostir við Fjarðabyggð voru taldir nálægð við 
olíumiðin austur af Íslandi og stuttur sam-
göngutími bæði í lofti og á legi til meginlands 
Evrópu. 

„Eykon mun fá aðgang að Mjóeyrarhöfn 
endurgjaldslaust fyrstu tvö skrefin í verkefni 
fyrirtækisins,“ segir Páll Björgvin. Fyrsta 
skrefið eða fasinn snýr að rannsóknum og 
skimun á svæðinu og næsta skref er síðan 
tilraunaboranir á svæðinu. Þriðja og síðasta 
skrefið hjá fyrirtækinu er svo vinnsla olíu 
en Páll Björgvin segir að vinnslan muni ekki 
hefjast fyrr en líklega eftir um tíu ár. 

Þann 2. júní héldu Fljótsdalshérað og 
Fjarðabyggð málþing um stöðu norðurslóða og 
hélt Heiðar Már Guðjónsson, framkvæmda-
stjóri Eykon Energy, erindi þar sem hann 

fór yfir tímalínu, undirbúning og umfang 
olíuleitar við Íslandsstrendur. Páll Björgvin 
segir fundi hafa verið haldna milli Fjarða-
byggðar og Eykon um mögulegt samstarf en 
að ekki sé búið að skrifa undir neinn samn-
ing enn sem komið er. „Við höfum átt fundi til 
að kynna svæðin fyrir þeim. Að sama skapi 
höfum við átt fundi við aðra aðila, rekstrar-
aðila skemmtiferðaskipa til dæmis, þar sem 
við kynnum kosti svæðisins til atvinnuupp-
byggingar. Það gerist ekki nema að hitta þá 
sem eru líklegir til að fjárfesta á svæðinu,“ 
segir Páll Björgvin. sveinn@frettabladid.is

Fjarðabyggð veitir Eykon 
aðgang að höfn án gjalds
Eykon Energy hefur valið Fjarðabyggð sem heimahöfn í komandi olíuleit. Engir samningar hafa verið undir-
ritaðir en samkomulag er um að Eykon fái aðgang að Mjóeyrarhöfn án endurgjalds á meðan leit stendur yfir.

PÁLL BJÖRGVIN 
GUÐMUNDSSON

REYÐARFJÖRÐUR  Mjóeyrarhöfn sinnir mikilvægu hlutverki fyrir inn- og útflutning álvers Fjarðaáls. Eykon mun 
hafa aðstöðu við þá höfn án endurgjalds að sögn bæjarstjóra. 

KJARAMÁL „Staðan er mjög alvar-
leg og VM getur ekki tekið þátt í 
að fara þá leið sem samið hefur 
verið um,“ segir Guðmundur 
Ragnarsson, formaður Félags 
vélstjóra og málmtæknimanna, 
í ljósi þess að Samtök atvinnu-
lífsins slitu kjaraviðræðum við 
félagið um helgina.

Niðurstöður viðræðna við Sam-
tök atvinnulífsins voru lagðar 
fyrir samninganefnd Félags vél-
stjóra og málmtæknimanna, sem 
hafnaði þeim hugmyndum að 

kjarasamningi. Var niðurstað-
an kynnt samninganefnd Sam-
taka atvinnulífsins sem í kjölfar-
ið ákvað að slíta viðræðum við 
félagið.

Guðmundur segir að verði ekki 
samið fyrir 10. júní taki boðað-
ar verkfallsaðgerðir gildi, enda 
hafi mikill meirihluti þeirra sem 
greiddu atkvæði verið fylgjandi 
slíkum aðgerðum til að knýja 
fram bætt kjör. „Meðal þeirra 
sem færu í verkfall eru vélsmiðj-
urnar sem þjónusta stóriðjuna 

og útgerðina. 
Þá færi Marel 
og fleiri minni 
framleiðslufyr-
irtæki í málm-
iðnaðinum í 
verkfall. Einn-
ig þeir sem  
þjónusta frysti-
kerfi og kæla 
og frystihúsin,“ 

segir Guðmundur sem telur að 
verkfallið muni hafa mikil áhrif 
í samfélaginu. „Ef eitthvert skip 

bilar til dæmis mun því ekki 
verða sinnt.“

Þá hefur boðuðum verkfallsað-
gerðum iðnaðarmanna verið sleg-
ið á frest og hefur verið ákveð-
ið að reyna að semja fyrir 12. 
júní. Þetta kemur fram í frétta-
tilkynningu Samiðnar, Graf-
íu og Félags hársnyrtisveina.
Samninganefndir þessara 
félaga og sambanda og Samtaka 
atvinnulífsins eru sammála um 
frestun.

  - ngy

Samtök atvinnulífsins slitu kjaraviðræðum við Félag vélstjóra og málmtæknimanna um helgina:

Félag vélstjóra og málmtæknimanna í verkfall

GUÐMUNDUR 
RAGNARSSON

SVEITARSTJÓRNARMÁL Sævar Óli 
Helgason, varamaður Pírata í 
stjórn Faxaflóa-
hafna, tekur ekki 
sæti í nefninni 
þegar í hana 
verður kosið á ný 
16. þessa mán-
aðar. Þetta kemur 
fram í yfirlýsingu 
Halldórs Auðar 
Svanssonar, 
oddviti Pírata í 
Reykjavík, í gær.

Sævar Óli sætir ákæru fyrir að 
hafa hóta lögreglumanni og móður 
hans í júlí í fyrra. Þá hefur hann 
áður hlotið dóma vegna ofbeldis. 
„Það er mat mitt, sem ber end-
anlega ábyrgð á trúnaðarstöð-
um Pírata innan borgarinnar, að 
málið kalli á að rétt og eðlilegt sé 
að önnur manneskja komi í hans 
stað í þessa stöðu,“ segir Halldór.  
„Að eiga sér fortíð og að hafa tekið 
út refsingar er eitt en kærumál í 
nútíð er annað,“ bætir Halldór við.

 - ngy

Píratar í Reykjavík breyta:

Manni skipt út 
í varastjórninni

HALLDÓR AUÐAR 
SVANSSON

SAMFÉLAGSMÁL Dreifing tekna 
er jafnari en áður. Þetta kemur 
fram nýbirtum í tölum Hagstofu 
Íslands. Árið 2014 dreifðust tekjur 
jafnar milli fólks hér á landi en 
áður hefur sést í lífskjararann-
sókn Hagstofunnar, sem fyrst var 
framkvæmd árið 2004.

Tekjuhæsti fimmtungurinn 
var með rúmlega þrisvar sinnum 
hærri tekjur en sá tekjulægsti 
en hæstur var stuðullinn 4,2 árið 
2009. Tekjur dreifðjust jafnast á 
Íslandi árið 2013 í allri Evrópu ef 
undan er skilinn Noregur. Færri 
búa við skort á Íslandi í dag og 
færri eru undir lágtekjumörkum 
en verið hefur áður.  - sa

Jöfnuður eykst á landinu:

Jafnari tekju-
dreifing en áður

VEISTU SVARIÐ?

… orð eins og bón, bónnklútur, vaskaskinn, 

vínylbón, þþvvottakústur …

Lykil- og korthafar Olís fá 

10%
afslátt af bílavörum

korthafar Olís 

kil

fá
korthafar Olís 

BÓNORÐ
GÓÐIR DAGAR FYRIR 

afslátt af bílavörum

1. Hvað notar Ragnhildur Gísladóttir 
sem hljóðfæri á nýrri plötu?
2. Hvaða landsþekktu tónlistarmenn 
opnuðu Norðurá á fi mmtudaginn?
3. Hvað heitir franska gólettan sem er 
til sýnis við Reykjavíkurhöfn?

SVÖR

1. Túnfífl a 2. Bubbi Morthens og Björgvin 
Halldórsson 3. Étoile
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SVONA ERUM VIÐ

VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  SÍMI 510 1700  |  WWW.VR.IS

Rafræn atkvæðagreiðsla VR-félaga um nýgerða 

kjarasamninga við Samtök atvinnulífsins og 

Félag atvinnurekenda hefst 10. júní 2015 kl. 9:00 

og lýkur 22. júní kl. 12:00 á hádegi. Kjörgögn 

með nánari upplýsingum berast félagsmönnum 

á næstu dögum. Frekari upplýsingar má einnig 

nálgast á vr.is eða í síma 510 1700.

Kjörstjórn VR

679 krónur var kílóverð á 
innlendu kaffi árið 1997.

Í fyrra var kílóverðið 1.909 krónur.

VIÐSKIPTI Áfrýjunarnefnd neyt-
endamála hefur staðfest ákvörð-
un Neytendastofu um að sekta JR 
húsið, sem rekur Bíla áttuna, um 
50 þúsund krónur fyrir ófullnægj-
andi verðmerkingar í lok árs 2014. 

Bíla áttan kærði ákvörðunina 
og taldi óeðlilegt að leggja stjórn-
valdssekt á félagið eftir að verð-
merkingar hefðu verið lagfærðar. 
Nefndin bendir hins vegar á að 
gerðar hafi verið athugasemdir 
við verðmerkingarnar í tvígang 
og engu breyti þótt Bíla áttan hafi 
síðar bætt úr merkingunum, enda 
hafi verið fullt tilefni til sekta og 
félagið hafi ekki getað bætt úr því 
eftir á. - óká

Úrbætur duga ekki eftir á:

Sekt á Bíla 
áttuna stendur

ÍÞRÓTTIR Íslensku keppendunum 
gekk vel á Smáþjóðaleikunum og 
tryggði Ísland sér tugi gullverð-
launa á leikunum sem lauk um 
helgina. 

Alls vann Ísland til sjö gullverð-
launa síðastliðinn fimmtudag auk 
þess að næla sér í sjö silfurverð-
laun og fern bronsverðlaun. Meðal 
Íslendinga sem sigruðu voru þau 
Aníta Hinriksdóttir í 1.500 metra 
hlaupi og Guðni Valur Guðnason í 
kringlukasti karla.  - ngy

Sjö gullverðlaun á fimmtudag:

Íslendingum gekk 
vel á leikunum

ÞÝSKALAND Að venju hópuðust mót-
mælendur að þegar leiðtogar G7-
ríkjanna komu saman í Þýskalandi 
í gær til tveggja daga fundarhalda. 
Mótmælendurnir hafa sumir hverj-
ir verið á staðnum dögum saman.

Viðbúnaður lögreglu hefur 
verið mikill og á laugardag kom til 
átaka við mótmælendur í nágrenni 
Elmau-kastala í Garmisch-Par-
tenkirchen, þar sem fundirnir eru 
haldnir.

Leiðtogar helstu iðnríkja heims 
hafa hist árlega síðan 1975 til að 
ræða heimsmálin. Í fyrstu voru 
þátttakendurnir sex, en fljótlega 
fjölgaði þeim í sjö og síðan í átta 
þegar Rússar bættust í hópinn árið 
1997. 

Í fyrra fengu Rússar samt ekki 
að vera með vegna afskipta þeirra 
af Úkraínu, og þeir fengu heldur 
ekki að vera með nú í ár.

Vladimír Pútín Rússlandsfor-
seti kom samt töluvert við sögu 
á fundunum í gær, og svo verð-
ur væntanlega einnig á morgun. 
Leiðtogarnir eru staðráðnir í að 
halda áfram að þrýsta á Pútín 
vegna Úkraínu, með áframhald-
andi refsiaðgerðum og hunsun á 
alþjóðavettvangi.

Alexis Tsipras, forsætisráð-
herra Grikklands, var einnig 
áberandi á fundunum þótt fjar-
verandi væri. Leiðtogar Banda-
ríkjanna, Kanada og Japans eru 
sagðir hafa lagt hart að Angelu 
Merkel Þýskalandskanslara að 
finna sem allra fyrst lausn á deil-
unum um skuldavanda Grikk-
lands. 

Merkel hafði vonast til þess að 
samið yrði við Grikki fyrir helgi, 
áður en fundarhöldin í Elmau 
hæfust. Ekki tókst það og nú hafa 

Grikkir í fyrsta sinn sleppt því 
að greiða afborganir af lánum 
sínum og óvíst er um framhaldið.

Merkel er aftur á móti staðráð-
in í að ná því fram að í yfirlýs-
ingu leiðtogafundarins verði ótví-
ræð loforð um að ríkin sjö standi 
við áform um að hlýnun loftslags 
verði ekki meiri en tvö prósent. 

Obama virðist ætla að skrifa 
undir þetta, þótt ólíklegt þyki að 
honum takist að sannfæra Banda-
ríkjaþing um þessi markmið.

Obama og Merkel forðuðust 
síðan að ræða eitt helsta deilu-
efnið milli þeirra, sem eru sím-
anjósnir Bandaríkjamanna.

 gudsteinn@frettabladid.is

Ætla enn að þrýsta á Pútín
Annað árið í röð fær Vladimír Pútín Rússlandsforseti ekki að vera með þegar leiðtogar nokkurra helstu 
iðnríkja heims hittast til að ræða heimsmálin. Umræðurnar hafa snúist um ófriðinn í Úkraínu, skuldavanda 
Grikklands og aðgerðir til að stemma stigu við hlýnun jarðar. Merkel og Obama forðast að ræða símhleranir.

GENGIÐ Á GRASINU  
Leiðtogarnir níu brugðu 
sér út til að láta mynda 
sig. Cameron, Merkel og 
Obama fremst, en hinir 
skammt á eftir.
 NORDICPHOTOS/AFP

Bandaríkin
Barack Obama, forseti
Bretland
David Cameron, forsætisráðherra
Frakkland
François Hollande, forseti
Ítalía
Matteo Renzi, forsætisráðherra
Japan
Shinzo Abe, forsætisráðherra

Kanada
Stephen Harper, forsætisráðherra
Þýskaland
Angela Merkel, kanslari

Evrópusambandið
Donald Tusk, forseti ESB-ráðsins
Jean-Claude Juncker, forseti 
framkvæmdastjórnar ESB

Þátttakendurnir

MENNTAMÁL Það lítur út fyrir að 
fleira sé ámælisvert í lokaritgerð 
nýútskrifaðs viðskiptafræðinema 
frá Háskóla Íslands en skálduð við-
töl.

Á laugardaginn greindi Frétta-
blaðið frá því að svo virtist sem 
öll viðtöl í ritgerðinni væru fölsuð, 
meðal annars við Friðrik Pálsson 
hótelstjóra, Henk Hoogland, eig-
anda gistiheimilis, og þriðja við-
mælanda sem kaus að koma ekki 
fram undir nafni. Allir viðmælend-
urnir hafa staðfest að höfundur rit-
gerðarinnar hafi aldrei rætt við þá.

Árni Björn Guðjónsson frum-
kvöðull fékk ábendingu í kjölfar 
fréttaflutnings af málinu um að í 
ritgerðinni væri hugsanlega byggt 
á hugmynd hans um framkvæmd-
ir og rekstur á gisti- og baðaðstöðu 
á Suðurlandi. „Mér finnst enginn 
vafi leika á að nemandinn hafi not-
ast við mínar viðskiptahugmyndir 
við gerð ritgerðarinnar,“ segir Árni 
og bætir við að viðskiptamódelið í 
ritgerðinni sé það sama og það sem 
hann hefur unnið að í nokkur ár. 

Árni ætlar að gera skólanum 
viðvart. „Ég þarf að geta sann-
að að hann hafi ekki bara fengið 
nákvæmlega sömu hugmynd og ég. 
Ég læt deildina vita að mig gruni 
þetta,“ segir Árni sem helst langar 
að hafa samband við nemandann 
og spyrja hann hvort honum finn-

ist ekki rangt að nota hugmyndir 
annars höfundar án þess að geta 
þess í heimildaskrá.

Athygli vekur að nemandinn 
fékk 8 í einkunn fyrir ritgerðina 
og er útskrifaður viðskiptafræð-
ingur í dag.  - ngy

Gagnrýni eykst á lokaritgerð viðskiptafræðinema:

Telur hugmyndir 
notaðar án leyfis

  Mér 
finnst enginn 
vafi leika á að 

nemandinn 
hafi notast 
við mínar 

viðskiptahug-
myndir við gerð ritgerðar-

innar. 
Árni Björn Guðjónsson,

frumkvöðull

HÁSKÓLI ÍSLANDS  Nemandinn fékk 
átta í einkunn fyrir ritgerðina og er 
útskrifaður viðskiptafræðingur í dag.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR



5 km

10 km

2 1 km

Miðnæturhlaup Suzuki fer fram að 
kvöldi 23.júní 2015 í tuttugasta og 
þriðja sinn. Þrjár vegalengdir eru í boði: 
hálfmaraþon, 10 km og 5 km.
 
Hlaupið hefst og endar í Laugardalnum. 
Að því loknu er öllum þátttakendum 
boðið í Laugardalslaugina.

Skráning er hafin 
á marathon.is

Suzuki er stoltur samstarfsaðili Miðnæturhlaups Suzuki og ReykjavíkurmaraþonsrSuzuki er
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KANNANIR Næstum þriðjungur, eða 31 pró-
sent, landsmanna segist einhvern tímann 
hafa notað hass eða maríjúana. Sextíu og 
níu prósent segjast þá ekki hafa notað það. 
Þetta sýna niðurstöður rannsóknar sem 
Helgi Gunnlaugsson, prófessor í félags-
fræði, vinnur að ásamt Jónasi Orra Jónas-
syni félagsfræðingi. Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands sá um framkvæmd skoð-
anakönnunarinnar.

Hlutfall þeirra sem hafa notað efnið er 
hærra en hefur áður mælst í rannsóknum 
Helga. „Auðvitað getur skýringin að hluta 
til verið sú að menn þori frekar að viður-
kenna neysluna en áður, en samt held ég að 
þetta sé merki um að þessi hópur sé að ein-
hverju leyti stækkandi,“ segir Helgi. Árið 
2013 var hlutfallið 25 prósent og 2002 var 
hlutfallið 20 prósent.

Helmingur svarenda á aldrinum 18-29 ára 
sagðist einhvern tímann hafa prófað efnin 
og algengara var að karlmenn (37%) hefðu 
notað það en konur (25%). Aðeins sjö prósent 
60 ára og eldri sögðust hafa prófað efnið.

Þá sýna niðurstöður einnig að rúmlega 
helmingur landsmanna, eða 56 prósent, er 
andvígur því að varsla á neysluskammti 
fíkniefna verði gerð refsilaus. Rétt er 
að benda á að það að gera vörslu efnanna 
refsilausa er ekki það sama og að leyfa þau. 
„Munurinn á afstöðunni þarna er aldurs-
bundinn og hann er líka bundinn við kyn. 
Konur eru varfærnari og vilja mun síður 
stíga þetta skref en karlar,“ segir Helgi. Það 
séu einkum ungir karlar sem vilji afglæpa-
væða fíkniefni.

Helgi skýrir aldursmuninn þannig að 
reynsla fólks á ólíkum aldri af efnunum sé 
ólík. „Þetta er í umhverfi unga fólksins sem 
gerir það að verkum að unga fólkið hefur 
ekki eins miklar áhyggjur af þessu og eldra 
fólkið sem þekkir þetta síður af eigin raun 
og hefur áhyggjur af börnum sínum og 
barnabörnum,“ segir Helgi.

Yngra fólkið horfi svipuðum augum á 
kannabisefni og áfengi og finnist skrýtið að 
það sé refsivert að nota kannabisefni en ekki 
viskí. Eldri kynslóðin og miðaldra kynslóðin 
hafi miklar áhyggjur af fíkniefnum og vilji 
síður gefa eftir í baráttunni gegn þeim. Að 
afglæpavæða fíkniefni myndi senda röng 
skilaboð um að neysla þeirra væri ekki 
alvarleg.

Helgi segir líka að ólík afstaða aldurshópa 
til þess að afglæpavæða fíkniefnaneyslu geti 
mótast af því að unga fólkið gæti talið sig 
líklegt til að verða fyrir afskiptum lögreglu. 
„Það gæti lent í vörslu lögreglu fyrir eitthvað 
sem því finnst ekki alvarlegt. Þá er maður 

kominn á sakaskrá og þarf að greiða sekt og 
er kominn með einhvern stimpil á sig. Og það 
fyrir atferli sem því finnst ekki alvarlegt,“ 
segir Helgi. Þetta geti haft áhrif á möguleika 
fólks á að fá atvinnu eða til náms. 

Helgi rifjar upp að hann skoðaði afstöðu 
fólks til bjórs, áður en sala á honum varð 

heimil, og þetta sé sama mynstur. „Unga 
fólkið vildi leyfa bjórinn og sérstaklega 
ungu karlarnir. En skömmu áður en bjór-
inn var leyfður var meirihluti kvenna á móti 
því. Það var svona 51 prósent kvenna sem 
vildi áfram banna bjór,“ segir Helgi. 

 jonhakon@frettabladid.is

  Munurinn á 
afstöðunni þarna er 

aldursbundinn og 
hann er líka bundinn 

við kyn. Konur eru 
varfærnari og vilja 

mun síður stíga þetta 
skref en karlar. 

Helgi Gunnlaugsson,
prófessr í félagsfræði við HÍ

FÍKNIEFNAHUNDUR AÐ STÖRFUM  Varsla og viðskipti með hass og maríjúana eru ólögleg. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Helmingur fólks á aldrinum 18 til 
29 ára hefur notað ólögleg fíkniefni
Rúmlega helmingur landsmanna er andvígur afglæpavæðingu á neyslu ólöglegra fíkniefna. Í nýrri könnun Félagsvísindastofnunar Háskóla 
Íslands kemur fram að tæpur þriðjungur landsmanna segist einhvern tímann hafa notað hass eða maríjúana. 69 prósent hafa aldrei prófað.

BLÖNDUÓS Skipulags-, umhverfis- 
og umferðarnefnd Blönduósbæjar 
skoðaði á síðasta fundi sínum 112 
ljósmyndir af atvinnulóðum. 

Haldinn var umhverfisdagur 
um síðastliðna hvítasunnuhelgi 
þar sem íbúar tóku sig til og gerðu 
hreint við híbýli sín. 

Að sögn Valgarðs Hilmarssonar, 
formanns nefndarinnar, heppnað-
ist dagurinn mjög vel en nú er 
komið að fyrirtækjunum í bænum. 

„Á síðasta fundi voru lagðar 
fram rúmlega hundrað myndir af 
atvinnulóðum í bænum sem við 
teljum að gætu verið í betra ásig-
komulagi. Þetta er gert í framhaldi 
af góðu átaki meðal bæjarbúa 
um fegrun bæjarins. Í framhaldi 
munum við senda bréf á fyrirtæki 
sem við teljum að geti gert betur 

og biðja þau vinsamlegast um að 
gera nærumhverfi sitt þrifalegra,“ 
segir Valgarður. 

Er umhverfisátak bæjarins liður 
í því að gera allt samfélagið fal-
legra og meira aðlaðandi. Fjöldi 
ferðamanna sem staldrar við á 
Blönduósi er sagður hafa marg-
faldast síðustu ár.  - sa

Umhverfisnefnd lagði fram 112 ljósmyndir:

Óska liðsinnis fyrir-
tækjanna á Blönduósi

BLÖNDUÓS  Fjöldi fyrirtækja þarf að gyrða sig í brók og bæta umgengni á lóðum 
sínum í sveitarfélaginu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

  Á síðasta fundi voru 
lagðar fram rúmlega 

hundrað myndir af at-
vinnulóðum í bænum sem 
við teljum að gætu verið í 

betra ásigkomulagi. 
Valgarður Hilmarsson,

formaður skipulags-, umhverfis-, og 
umferðarnefndar Blönduósbæjar



ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ 
á Facebook

Leikum lokið – kærar þakkir
Vel heppnuðum Smáþjóðaleikum er lokið. Erlendir þátttakendur og aðrir gestir halda heim á leið en 

eftir verða góðar minningar íslenskra keppenda og áhorfenda – og góður slatti af verðlaunapeningum. 

Við hjá Bílaumboðinu Öskju og Höldi-Bílaleigu Akureyrar erum stolt og glöð að eiga þátt í að gera þessa 

íþróttahátíð jafn glæsilega og raun bar vitni með því að leggja henni til sjötíu Mercedes-Benz bifreiðar.

Takk fyrir okkur!
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

NÆRANDI ÞÆTTIR
Á NÝJU VEFSVÆÐI VÍSIS

Fylgstu með þessum fróðlegu örþáttum á
visir.is/heilsuvisir.

Vísir.is er hluti af 

B
lessuð tónlistin. Hún er þarna frá morgni til kvölds 
og frá vöggu til grafar. Hún huggar og gleður, lyftir 
andanum og litar hversdaginn. Hvort sem dansað er 
á harmonikkuballi eftir réttir, rappað, stappað eða 
klappað í Hörpu – æ, það skiptir ekki máli. Mikið 

væri lífið fátæklegt án tónlistar.
Tónlistin er sem sagt órjúfanlegur hluti af lífi okkar flestra 

og hún býr yfir einhverjum undarlegum töfrakrafti. Það er 
því ekki að undra að ungt fólk vilji leggja fyrir sig tónlistar-
nám. Aðdráttaraflið er mikið. Auðvitað fer aldrei svo að allt 
þetta unga fólk geri tónlistina að ævistarfi. Langt í frá. Ekki 
frekar en allir þeir frábæru krakkar sem spila fótbolta um 
allt land sér til ánægju og yndisauka koma til með að fara 
í atvinnumennsku í íþróttum. En rétt eins og fótboltinn eða 
önnur íþróttaiðkun þá er tónlistin ómetanlegur valkostur í 
tómstunda- og menntalífi allra landsmanna. 

Þegar komið er á framhalds-
skólastigið standa eftir mörg 
þeirra sem ætla sér lengra 
eða vilja að minnsta kosti að 
tónlistariðkun verði áfram 
ríkulegur þáttur í lífi sínu. 
Það merkilega er að tölfræðin 
sýnir okkur að þessir krakkar 

standa sig oft sérstaklega vel 
í öllu námi. Þau eru einbeitt, skipulögð og nýta tíma sinn vel 
og allt þetta óháð búsetu og efnahagslegum aðstæðum heima 
fyrir. Það hlýtur að segja okkur að gott aðgengi að tónlistar-
námi, sem og öðru afreksstarfi, sé fádæma hagstæð leið fyrir 
samfélagið til eflingar komandi kynslóðum. Gott aðgengi að 
góðu tónlistarnámi er þannig frábær fjárfesting fyrir samfé-
lagið. Eru stjórnmálamenn ekki alltaf að leita að hagstæðum 
framtíðarfjárfestingum samfélaginu til heilla? Eða var það 
skjótfenginn ávinningur fyrir kjörtímabilið?

Að minnsta kosti gefst Illuga Gunnarssyni menntamála-
ráðherra nú einstaklega gott tækifæri til þess að miðla því 
til kjósenda hvorn kostinn hann telji betri. Hann er maður-
inn á bak við þá hugmynd að allt ríkisfjármagn sem fer í 
framhaldsnám í tónlist á landsvísu fari nú í einn sameinaðan 
tónlistarskóla í Reykjavík. En sveitarfélögin, hvar og hvernig 
sem þau eru í sveit sett, eigi að sjá um sína. Ef rétt reynist þá 
mun þetta óhjákvæmilega draga úr aðgengi að tónlistarnámi 
og skerða jafnrétti til náms eftir búsetu svo eitthvað sé nefnt. 

Óháð því hvað þetta leggur á sveitarfélögin sem eru misvel 
í stakk búin til þess að takast á við málið. Og óháð því hversu 
mikið þetta getur skaðað það góða starf sem fjölmargir tón-
listarskólar víða um land hafa að bjóða. Þá er þetta fyrst og 
fremst eitthvað sem ungt fólk í tónlistarnámi getur ekki látið 
bjóða sér í nútímasamfélagi. Samfélagi þar sem ungt fólk 
lætur sig jafnvel dreyma um annað og meira en áburðarverk-
smiðjur og álver. En þetta veit Illugi eflaust enda liðtækur 
við píanóið og vonandi er honum því treystandi til að slá ekki 
slíka feilnótu.

Sveitarfélögin borgi framhaldsnám í tónlist:

Feilnóta Illuga 
liggur í loftinu

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Í Eystrasaltslöndunum, Eistlandi, Lett-
landi og Litháen, er mansal landlægt 
vandamál og mjög margar konur þaðan 
verða fórnarlömb þess sem kallað hefur 
verið nútíma þrælahald. Nýlega fór ég ásamt 
nokkrum þingmönnum Norðurlandaráðs til 
fundar við lettnesk yfirvöld í Ríga til að 
fræðast um stöðuna og bjóða hjálp Norður-
landaþjóðanna í baráttunni gegn mansali. 

Mjög erfitt er að uppræta mansal þar 
sem glæpamennirnir hafa afar föst tök á 
fórnarlömbum sínum. Einnig skortir mjög 
á að almenningur sé meðvitaður um man-
sal og eðli þess. Mansal, en man er gamalt 
íslenskt orð sem þýðir þræll eða ambátt, fer 
m.a. þannig fram að brotamennirnir nýta 
sér fátækt, menntunarskort, eiturlyfjafíkn 
eða hreinlega beita hótunum. Fórnarlömb-
unum eru boðin vel launuð störf eða náms-
tækifæri. Þegar til kastanna kemur eru til-
boðin blekking og konurnar þá fastar í vef 
brotamanna. Um velskipulagða glæpastarf-
semi er að ræða þar sem ávinningur glæpa-
mannanna er gríðarlegur. Fórnarlömb man-
sals verða oft kynlífsþrælar; þvingaðar til 
að stunda vændi með margs konar hætti, á 
nuddstofum eða nektardansstöðum. Mansal 
á ungmennum er einnig vel þekkt þar sem 
börn eru hneppt í þrældóm til kynlífs eða 
vændis sem og til þrælkunar við ýmis fram-
leiðslustörf. 

Á fundinum í Ríga hittum við þingmenn 
fulltrúa mannréttindanefndar lettneska 
þingsins, innanríkisráðuneytisins, sak-
sóknara og lögreglu. Auk þess hittum við 
systursamtök Stígamóta á Íslandi sem 
kallast MARTA. Þau samtök hafa unnið 
afar gott starf við að aðstoða fórnarlömb 
mansals og uppfræða almenning. 

Í heimsókninni buðu Norðurlöndin fram 
aðstoð sína við lettnesk yfirvöld, til dæmis 
með þeim hætti að auka samstarf og sam-
þjálfun lögreglu. Þess utan lýstum við 
þingmennirnir yfir miklum vilja til þess 
að nota stjórnmálavettvanginn á Norður-
löndum til þess að aðstoða nágranna okkar 
við Eystrasalt í baráttunni gegn mansali. 

Ég vil skora á okkur Íslendinga að vera 
vel á verði þegar mansal er annars vegar 
en því miður hafa komið upp nokkur mál 
hér á landi. Um langt skeið hafa dansstað-
ir eða kampavínsklúbbar átt upp á pall-
borðið hér á landi þrátt fyrir sterkan grun 
um tengsl slíkra staða við vændi og man-
sal.  

Mansal rætt í Ríga
MANNRÉTTINDI 

Elín Hirst
þingmaður Sjálf-
stæðisfl okksins

Sáttasta sáttanefndin
Enn eru samningar ríkisins, Félags 
íslenskra hjúkrunarfræðinga og 
Bandalags háskólamanna í algerum 
hnút. Ríkisstjórnin brá á það ráð að 
skipa sáttanefnd um málið þrátt fyrir 
að deilunum hefði þegar verið vísað 
til ríkissáttasemjara. Þórunn Svein-
bjarnardóttir, formaður BHM, var alls 
ekki ánægð með útspilið og taldi það 
gera meira ógagn en gagn. „Ég get ekki 
séð að það gangi hraðar af því að fólk 
þarf náttúrulega að setja sig inn í 
málin, þetta er flókin deila. Og það 
liggur allt fyrir, það liggja öll gögn 
fyrir, bæði hjá samninganefnd 
ríkisins og hjá okkur. Og okkur er 
ekkert að vanbúnaði að ganga til 
samninga. Auðvitað þurfa aðilar 
að færast nær og það er verk-
efnið eftir sem áður.“

Enn í pólitík
En gagnrýni frá forystu verkalýðs-
hreyfingarinnar féll í grýttan jarðveg 
hjá æðstu embættismönnum. Gunnar 
Bragi Sveinsson utanríkisráðherra var 
ekki sáttur við skort á viðhorfi verka-
lýðsforystunnar í garð sáttanefndar-
innar. „Spurning hvort forysta BHM sé 
trúverðug og hvort hægt sé að eiga í 
viðræðum við félagið meðan því er stýrt 
af Samfylkingunni. Framkvæmdastjóri 
félagsins er augljóslega hvergi hætt í 

pólitík,“ skrifaði ráðherrann á Face-
book-síðu sína á laugardaginn. 
Viðhorf ráðherrans er áhugavert 
en algengt er að gagnrýnendum 
ríkisstjórnarinnar sé gert upp að 

vera með pólitískt ráðabrugg í 
huga. Ef allir hefðu sama viðhorf 

og ráðherrann væri ekkert líf 
eftir frama í pólitík.

Allar vísbendingar jafngildar?
Róbert Marshall og Ragnheiður Rík-
harðsdóttir voru gestir í Vikulokunum 
á Rás 1 á laugardag og fóru um víðan 
völl. Athygli vakti að þau voru sammála 
um að skoða bæri hagsmunatengsl 
forsætisráðherra við DV. „Það skiptir 
engu máli hvernig þær vísbendingar 
eru komnar fram. Það þarf að draga 
frá í því máli. Það má ekki vera neinn 
vafi um það að hann hafi ekki haft 
afskipti af þessum viðskiptum. Það er 
eðlilegt að það sé rannsakað og það er 

eðlilegt að það sé spurt 
út í það,“ sagði Róbert 
og kvað sjálfsagða kröfu 
að ráðherra svaraði fyrir 
málið. Er rannsóknar á 

forsætisráðherra að 
vænta. stefanrafn@

frettabladid.is

➜ Ég vil skora á okkur Íslendinga 
að vera vel á verði þegar mansal 
er annars vegar en því miður hafa 
komið upp nokkur mál hér á landi.
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Íslensk meiðyrðalöggjöf er of 
ströng. Hún miðast um of við að 
standa vörð um sæmd en of lítið við 
réttinn til tjáningarfrelsis. Hún er 
of mikið sniðin eftir þeirri hugmynd 
að sæmd varðveiti menn með þögn 
um verk sín og persónu. Hún er of 
bundin við hagsmuni þeirra sem 
vilja sækja æru sína til dómstóla 
með fébótum en tekur ekki nægi-
legt tillit til þess að fólk þarf að hafa 
leyfi til að hafa orð á því sem það 
telur sig vita og telur sig geta staðið 
við án þess að þurfa að greiða það 
dýru verði. 

Þagnarótti
Fyrir vikið geta dómstólar orðið 
skálkaskjól og leið til að vekja þagn-
arótta, hræða blaðamenn og aðra 
frá því að fjalla um hluti sem þeir 
telja sig þurfa að fjalla um; hræða 
fólk frá því að segja hug sinn. Þeir 
hvetja til þess að við berum fram 
sakir í lágum hljóðum en ekki upp-
hátt; íslenskir dómstólar standa 

vörð um þá séríslensku bókmennta-
grein, kjaftasöguna.

Sæmd sækja menn ekki til dóm-
stóla. Orðstír sinn fá menn af verk-
um sínum og framgöngu. Orðspor 
fæst ekki keypt, eins og vesalings 
fyrrum útrásarvíkingarnir hafa 
aldeilis mátt reyna. Séu menn born-
ir röngum og ósanngjörnum sökum 
er alltaf best að svara þeim á sama 
vettvangi, heiðarlega og af yfirveg-
un. Það er mikið vafamál að dóm-
stólar séu yfirleitt rétti vettvang-
urinn til að kveða upp úr um það 
hvort tiltekin ummæli séu „dauð og 
ómerk“; því að dómstólar geta ekki 
hlutast til um það hvernig við hugs-
um eða hvert álit okkar sé á öðru 
fólki.

Mannréttindadómstóll Evrópu 
hefur nú þrisvar dæmt Erlu Hlyns-
dóttur blaðamanni í vil í málum þar 
sem býsna harðir dómar féllu hér á 
landi yfir henni og störfum hennar: 
í tveimur fyrri tilvikunum hafði hún 
verið dæmd fyrir ummæli viðmæl-
enda sinna – í fyrra sinnið um starf-
semi nektardansstaðar sem nokkru 
síðar var lokað af yfirvöldum vegna 
ólöglegrar starfsemi og í öðru tilvik-
inu fyrir ummæli sem tengdust svo-
nefndu Byrgismáli. Þriðji aðilinn til 
að sækja mannorðsfé í greipar Erlu 
var sakborningur í kókaínsmygl-
máli sem undi því ekki að vera 

kenndur við þann glæp í fyrirsögn. 
Óskandi væri að þessar þrálátu 

leiðréttingar að utan á íslenskum 
dómum yrðu til þess að íslenskir 
lögspekingar færu að hugsa sinn 
gang um þessi mál eða löggjafinn 
gripi til sinna ráða og setti okkur 
frjálslegri meiðyrðalöggjöf sem 
miðaðist svolítið meira við tjáning-
arfrelsi. Fram hefur komið að Erla 
naut ekki atbeina innanríkisráðu-
neytisins í sínum málarekstri og var 
því borið við að ekki væru til neinir 
peningar, sem fróðlegt er að heyra í 
ljósi þeirra fjárhæða sem ausið var í  
almannatengla vegna lekamálsins – 
með frægum árangri.

Bændur fljúgast á
Og víkur þá sögunni vestur á Snæ-
fellsnes, nánar til tekið í Eyja- og 
Miklaholtshrepp. Þar hafa bændur 
ræktað með sér deilur af því tagi 
sem við þekkjum allar götur frá 
Íslendingasögunum og fram á okkar 
daga í þessu landi sem er svo þakið 
gaddavír að menn kynnu að halda 
að hér geisi eilíf styrjöld. Deilurn-
ar virðast í Íslendingasagnastíl, 
hverfast um höfðingjann, goðann í 
héraðinu, umsvif hans og meintan 
yfirgang – annaðhvort hans gagn-
vart öðrum eða annarra gagnvart 
honum. Ekki er auðvelt að henda 
reiður á þessum deilum. Eiginlega 

ekki annað fyrir okkur hin að gera 
en að segja: Æ, krakkar mínir, og 
minna á geðorð númer eitt: „Hugs-
aðu jákvætt, það er léttara“.

En á dögunum féll sem sé dómur 
– einn af þessum þungu íslensku 
meiðyrðadómum, og er óhætt að 
segja að allt sé þar með nokkrum 
ólíkindum. Kona ein í sveitinni, 
Anna Sesselja Sigurðardóttir að 
nafni, telur að að oddvitinn í hreppn-
um hafi dregið taum höfðingjans, 
Ólafs Ólafssonar, sem kenndur er 
við Samskip, í deilum milli bæjanna. 
Hún skrifar á Facebook að oddvit-
inn smjaðri fyrir Ólafi, enda hafi 
Ólafur gefið honum traktor, setur 
svo fram spurningu um mútur. Odd-
vitinn bregst ókvæða við, harðneit-
ar því að hafa fengið gefins trak-
tor en talar um að menn fái eitt 
og annað lánað milli bæja eins og 
gengur. Lætur á sér skilja að hann 
sé með traktor í láni. 

Er svo kyrrt um hríð. Svo gerist 
hið óvænta: sjálfur ríkissaksókn-
ari, sem er nú ekki uppnæmur yfir 
smámunum, kærir konuna fyrir 
ummælin og á dögunum féll sem sé 
dómur í Héraðsdómi Vesturlands 
þar sem hún er dæmd í sekt fyrir 
að segja að traktor hafi verið gefinn 
– en hann var sem sé bara í láni – og 
það sem meira er: hún er dæmd til 
að greiða lögmanni sínum 1,2 millj-

ónir króna í málsvarnarlaun. Það er 
ansi mikil upphæð fyrir sumt fólk.

Sú ákvörðun ríkissaksóknara að 
kæra manneskju fyrir þær ávirð-
ingar á Facebook í garð oddvita, 
að hann hafi fengið gefins traktor 
sem aðeins sé í láni, vitnar um að 
enn starfa menn í íslenski stjórn-
sýslu eftir hinni fráleitu 242. grein 
almennra hegningarlaga sem hljóð-
ar á þessa leið: „Hafi ærumeiðandi 
móðgun eða aðdróttun verið beint 
að manni sem er eða verið hefur 
opinber starfsmaður, og móðgun-
in eða aðdróttunin varðar að ein-
hverju leyti það starf hans, þá skal 
slíkt brot sæta ákæru eftir kröfu 
hans.“ Að vísu er búið að taka burt 
það allra fáránlegasta í greininni 
um „aðdróttun þótt sönn sé“; þökk 
sé Þorgeiri Þorgeirssyni. En áfram 
hafa íslenskir embættismenn sinn 
sérstaka móðgunartaxta. 

Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Kynferðisleg áreitni 
getur leitt af sér 

andleg og líkamleg vandamál 
auk þess sem hún dregur 
úr starfsánægju og áhuga 
fólks á að velja starfsframa í 
greininni. 

Óskandi væri að 
þessar þrálátu leið-

réttingar að utan á íslensk-
um dómum yrðu til þess að 
íslenskir lögspekingar færu 
að hugsa sinn gang um 
þessi mál. 

 
(2.120.968 kr. án vsk)

Móðgunartaxti embættismanna

MANNRÉTTINDI 
Stjórn Norrænna samtaka starfsfólks í hótel-, 
veitinga- og ferðaþjónustugreinum
Tina M. Madsen, 3F, Danmörku
Clas Delp, Fellesforbundet, Noregi
Therese Guovelin, HRF, Svíþjóð
Markku Björn, PAM, Finnlandi
Finnbogi Sveinbjörnsson, SGS, Íslandi
Níels Olgeirsson, MATVÍS, Íslandi

Kynferðisleg áreitni er því miður 
daglegt brauð fyrir starfsfólk í 
hótel- og veitingagreinum á Norð-
urlöndunum. Alltof margir upplifa 
áreitni frá káfandi gestum, kyn-
ferðislegan undirtón í samskiptum 
og almenna karlrembu. Þetta kemur 
fram í mörgum könnunum sem nor-
ræn stéttarfélög innan ferðaþjón-
ustugreina hafa gert meðal félags-
manna sinna. Þessi áreitni kemur 
frá samstarfsfólki, yfirmönnum 
og viðskiptavinum. Starfsfólk fær 
sjaldan leiðbeiningar um hvernig 
eigi að fyrirbyggja og meðhöndla 
kynferðislega áreitni.

Norræn samtök starfsfólks í 

ferðaþjónustugreinum hafa sett 
vinnu við baráttuna gegn kynferð-
islegri áreitni á oddinn. Við munum 
setja málið á dagskrá bæði á Norð-
urlöndunum og á alþjóðavísu til að 
beina athyglinni að því að félags-
menn okkar þurfa að þola kynferð-
islega áreitni við vinnu sína. Við 
krefjumst aðgerða af hálfu atvinnu-
rekenda, svo sem að innleiða skýra 
starfsmannastefnu þar sem fram 
kemur hvernig skuli fyrirbyggja 
og meðhöndla vandamálin á vinnu-
staðnum.

Kynferðisleg áreitni er algeng í 
okkar geira og það getur tengst því 
að margir eru með tímabundnar 
ráðningar og þeirri menningu að 
gesturinn hafi ávallt rétt fyrir sér. 
Bæði karlar og konur upplifa kyn-
ferðislega áreitni, en áreitni karla 
gagnvart konum er mun algengari.  
Í okkar geira er oft valdaskipu-
lag, bæði meðal starfsmanna og 
gagnvart viðskiptavinum, þar sem 
ungar konur eru oftast neðarlega í 

valdastiganum. Að þessu viðbættu 
störfum við í geira þar sem áfengi 
er afgreitt. Allir þessir þættir ýta 
undir menningu þar sem starfsfólk 
fær að heyra að það sé hluti af starf-
inu að þola óþægilegar athugasemd-
ir frá kúnnum og samstarfsfólki. 
Slíkt er ekki eðlilegt.

Kynferðisleg áreitni er viðkvæmt 
málefni sem getur verið erfitt að 
ræða. Það er alþekkt að þolend-
ur treysta sér ekki til að tilkynna 
eða kæra áreitni. Þrátt fyrir að 
við vitum að kynferðisleg áreitni 
sé útbreitt vandamál upplifum við 
að fáir snúa sér til trúnaðarmanna 
stéttarfélaga til að biðja um hjálp. 
Núna viljum við auka skilning á 
þessu alvarlega vinnuverndarmáli. 
Kynferðisleg áreitni getur leitt af 
sér andleg og líkamleg vandamál 
auk þess sem hún dregur úr starfs-
ánægju og áhuga fólks á að velja 
starfsframa í greininni. Þá er ótal-
inn fjárhagslegur skaði, en marg-
ir starfsmenn sjá það sem lausn að 

segja upp starfi sínu vegna áreitni 
sem þeir verða fyrir.

Atvinnurekendur bera megin-
ábyrgð og það er þeirra að sjá til 
þess að starfsfólk njóti öruggs 
starfsumhverfis. Hvers vegna við-
gengst þetta þá í okkar geira? Þetta 
er spurning um kynjajafnrétti, 
öryggismál og vinnuvernd. Sem 
stéttarfélög berjumst við fyrir því 
að enginn þurfi að upplifa kynja-
hyggju á sínum vinnustað.

Við gerum þá kröfu til atvinnu-
rekenda að þeir geri slíkt hið sama. 
Aðilar vinnumarkaðarins þurfa að 
gera langtímaáætlun og fyrirbyggj-
andi aðgerðir til að útrýma kynja-
hyggju í geiranum. Allir þurfa að 
leggjast á árar og róa í sömu átt 
til að snúa við þróuninni. Atvinnu-
rekendum ber að tryggja starfs-
umhverfi sem er laust við ofbeldi 
og kynferðislega áreitni. Við sem 
viðskiptavinir höfum einnig mikla 
ábyrgð og okkur ber að hegða okkur 
vel gagnvart þeim sem þjónusta 

okkur. Sem samstarfsfólk eigum við 
að hjálpa hvert öðru að auka þekk-
ingu á vandmálinu, skapa starfsum-
hverfi sem byggir á virðingu gagn-
vart vinnufélögunum og okkur ber 
að styðja samstarfsfólk okkar sem 
verður fyrir áreitni. Enginn á að 
þurfa að þola kynferðislegt ofbeldi í 
okkar geira. Ekkert umbyrðarlyndi 
er það eina sem gildir gagnvart kyn-
ferðislegri áreitni.

Við viljum útrýma umbyrðarlyndi 
gagnvart óásættanlegri hegðun. 
Enginn á að þurfa að þola ofbeldi 
við störf sín! #AldreiOK

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

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA

Með biðpósti sleppurðu við að pósturinn 
hlaðist upp heima hjá þér meðan þú ert í fríi.

Pantaðu biðpóst á www.postur.is eða á næsta 
pósthúsi og þú velur hvar pósturinn þinn bíður 
eftir þér.

www.postur.is

PANTAÐU BIÐPÓST
FYRIR SUMARFRÍIÐ!

Á dögunum var kynnt áætlun 
ríkisstjórnarinnar um „stór-
felldar umbætur í húsnæðis-
málum landsmanna“. Mörgu sem 
felst í áætluninni ber að fagna. 
Það er mikilvægt að byggja 
félagslegar íbúðir, breyta fjár-
mögnun félagslega húsnæðis-
kerfisins, styðja ungt fólk til 
íbúðarkaupa og veita leigjendum 
húsnæðisbætur. Þörfin fyrir litl-
ar og ódýrar íbúðir er mikil og 
mun aukast. Það er því brýnt að 
skoða allar leiðir til að minnka 
byggingarkostnað. Leiðin sem 
stjórnvöld hafa ákveðið að feta 
í þá átt er þó ekki sú álitlegasta. 

Aðskilnaður er ekki umbætur
Í tilkynningu frá velferðarráðu-
neytinu segir: „Stuðlað verður 
að sem hagkvæmustum aðferð-
um við húsnæðisbyggingar til að 
lækka kostnað, m.a. með endur-
skoðun byggingarreglugerðar og 
skipulagslaga. Gert er ráð fyrir 
nýjum flokki mannvirkja sem 
verður undanskilinn ákvæðum 
um altæka hönnun.“

Ákvæði byggingarreglugerð-
ar og skipulagslaga um algilda 
hönnun og aðgengi fyrir alla fela 

í sér að mannvirki skuli vera 
byggð svo að allir hafi sama 
aðgang að þeim. Þrjár megin-
ástæður eru fyrir því að misráð-
ið er að undanskilja flokk mann-
virkja þessum ákvæðum. Það 
skerðir réttindi fjölda fólks, það 
felur ekki í sér sparnað og það er 
óhagkvæmt fyrir þjóðfélagið til 
lengri tíma litið.  

Sjálfstætt líf er sjálfsögð mann-
réttindi
Nútímaþjóðfélag á ekki að vera 
byggt á aðskilnaði og mismunun. 
Í samningi Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólk sem 
Ísland undirritaði 2007 er árétt-
að að mannréttindi og grund-
vallarfrelsi eru algild og ódeil-
anleg, gagnvirk og samtvinnuð 
og jafnframt er áréttuð nauðsyn 
þess að fötluðu fólki séu tryggð 
þessi réttindi og frelsi að fullu 
án mismununar. Jafnframt er 
viðurkennt að hugtakið fötlun 
þróast og að fötlun verður til í 
samspili fólks með skerðingar 
og umhverfis og viðhorfa sem 
hindra fulla og árangursríka 
samfélagsþátttöku til jafns við 
aðra. Í þessu felst meðal ann-
ars að fötluðu fólki skuli verða 
kleift að lifa sjálfstæðu lífi og 
taka fullan þátt á öllum sviðum 
lífsins. Öllum hindrunum eigi að 
vera útrýmt sem hefta aðgengi, 
meðal annars að byggingum 
innan dyra sem utan.

Með öðrum orðum hefur rík-
isstjórn Íslands skuldbundið sig 
til að eyða hindrunum, ekki setja 
nýjar upp eins og felst í þessari 
áætlun. 

Algild hönnun felur ekki í sér 
aukinn kostnað

Það þarf ekki að vera dýrara 
að byggja húsnæði samkvæmt 
ákvæðum um algilda hönnun. 
Það getur verið dýrt að breyta 
eldra húsnæði, en ef gert er ráð 
fyrir þessum ákvæðum þegar 
frá byrjun þá getur aðgengilegt 
húsnæði jafnvel verið ódýrara í 
byggingu en húsnæði sem byggt 
er samkvæmt eldri stöðlum. 

Talsvert hefur verið vitnað 
í mat sem Samtök iðnaðarins 
létu gera fyrir sig á kostnaðará-
hrifum nýrrar byggingarreglu-
gerðar og sýndi fram á verulega 
hækkun byggingarkostnað-
ar. Ákvæði um algilda hönnun 
ollu ekki þeim kostnaði heldur 
ákvæði um orkusparnað sem 
síðan hafa verið tekin út úr 
reglugerðinni. Algild hönnun 
veldur ekki auknum byggingar-
kostnaði ef byggt er samkvæmt 
henni frá grunni.

Auk þess sýnir samanburð-
arúttekt Mannvirkjastofnun-
ar á fjórum gerðum íbúða sem 
byggðar eru eftir ákvæðum eldri 
og gildandi byggingarreglu-
gerðar fram á að í öllum tilvik-
um er unnt að gera minni íbúðir 
eftir nýju reglugerðinni en eftir 
þeirri gömlu. Nú er hægt að 
byggja 26 m2 íbúðir en í áratugi 
var minnst hægt að byggja 36,2 
m2 íbúðir. Kröfur um lágmarks-
stærðir íbúða hafa því minnkað 
umtalsvert.

Til lengri tíma litið
Áætlað er að 10-15% landsmanna 
eigi við skerðingu að stríða og 
það hlutfall fer hækkandi. Þjóðin 
er að eldast og sífellt fleiri munu 
þurfa á aðgengilegu húsnæði að 
halda á komandi árum. Eftir 20 

ár er talið að um 20% þjóðar-
innar séu 65 ára og eldri. Þörf-
in fyrir minni og ódýrari íbúðir 
verður síst minni fyrir öryrkja 
og ellilífeyrisþega en ungt og 
barnlaust fólk. 

Meirihluti eldra húsnæðis á 
Íslandi er óaðgengilegur fyrir 
stóran hóp fólks. Einstaklingar 
geta hlotið skerðingu á lífsleið-
inni, þá er það andlegt, líkam-
legt og í mörgum tilvikum líka 
fjárhagslegt áfall. Í tengslum 
við áföll þarf oft að breyta hús-
næði eða einstaklingur þarf að 
skipta um húsnæði ef hann býr 
ekki í húsnæði sem er byggt 
samkvæmt algildri hönnun og 
getur það verið dýrt eða jafn-
vel ómögulegt. Félagsleg ein-
angrun getur fylgt því að fatlað 
fólk getur ekki heimsótt vini og 
ættingja vegna þess hvernig það 
býr.

Þó svo að allt nýtt húsnæði á 
næstu áratugum yrði byggt sam-
kvæmt algildri hönnun þá myndi 
það ekki nægja til að uppfylla 
þörf þjóðarinnar fyrir aðgengi-
legt húsnæði. Aðgengilegt hús-
næði er ódýrara til lengri tíma 
litið því þá geta meðal annars 
eldri borgarar búið lengur heima 
hjá sér en ella, fólk getur frekar 
verið heima þótt um tímabundna 
skerðingu sé að ræða og þarf 

ekki að flytja þótt um varanlega 
skerðingu væri að ræða. Hús-
næði sem fólk kaupir fyrir eigin 
fjármuni hlýtur að vera ódýrara 
fyrir samfélagið en að byggja 
fleiri hjúkrunarrými og reka á 
vegum ríkisins.   

Áætlun ríkisstjórnarinnar 
ætti að miða að því að byggðar 
séu litlar, ódýrar og ekki síst 
aðgengilegar íbúðir. Í dag þarf 
fjöldi fólks að yfirgefa heimili 
sín til að flytja á stofnun eða í 
þjónustuíbúð. Það er öllum í hag 
að fólk geti búið á heimili sínu 
sem lengst. 

Er um raunverulegar umbætur í húsnæðismálum að ræða?

Því ber að fagna að náðst 
hafa kjarasamningar við 
fjölmenn stéttarfélög á 
almenna markaðnum og 
þar með verið afstýrt 
verkfalli tugþúsunda 
starfsmanna, sem hefði 
haft gífurleg áhrif á sam-
félagið allt. Nóg er nú samt 
með verkfalli BHM-félaga 
og nú hjúkrunarfræðinga 
og fleiri. Eldri borgarar 
horfa með skelfingu á það 
ástand sem hefur skapast 
í heilbrigðismálum þjóð-
arinnar. Fólk kemst ekki 
í lífsnauðsynlegar rannsóknir og 
meðferð á lífshættulegum sjúk-
dómum seinkar eða stöðvast. Þetta 
er ekki boðlegt á Íslandi nútímans. 
Báðir aðilar verða að semja sem 
allra fyrst og áður en meiri skaði 
er skeður. Í gömlum málshætti 
segir: Sjaldan veldur einn, þegar 
tveir deila. 

Landssamband eldri borgara 
ályktaði á landsfundi sínum 5. til 
6. maí sl. að krefjast þess að líf-
eyrir almannatrygginga taki að 
lágmarki sömu hækkunum og 
lægstu laun sem samið verður um 
í næstu kjarasamningum. Jafn-
framt að sett verði framfærsluvið-
mið sem taki mið af raunkostnaði. 
Við bentum á að hækkun pers-
ónuafsláttar væri besta kjarabót 
láglaunafólks og þar með eftir-
launafólks og að lágmarkstekjur 
til framfærslu ætti ekki að skatt-
leggja. Sú nánast árlega ákvörð-
un Alþingis er forkastanleg, að 
aftengja við afgreiðslu fjárlaga, 
69. grein laga um almannatrygg-
ingar, sem er svohljóðandi: Bætur 
almannatrygginga skulu breyt-
ast árlega í samræmi við fjárlög 
hverju sinni. Ákvörðun skal taka 
mið af launaþróun, þó þannig að 
þær hækki aldrei minna en verð-
lag samkvæmt vísitölu neyslu-
verðs.“ Þetta ákvæði átti að 
tryggja að lífeyrisþegar fengju þá 
hækkun sem þeim væri hagstæð-
ari hverju sinni. Á árinu 2014 var 

launaþróun að meðaltali 
5,6%, samt fengu lífeyris-
þegar aðeins 3% hækkun í 
fjárlögum ársins 2015.

Þegar kröfur stéttar-
félaga komu fram um að 
lágmarkslaun hækkuðu 
á þremur árum í 300.000 
krónur tók stjórn Lands-
sambands eldri borg-
ara heils hugar undir það 
og ályktaði að það sama 
ætti að gilda um lífeyri 
almannatrygginga. Því 
hljótum við að vænta þess 
að þegar samið er um veru-

legar hækkanir í kjarasamningum 
þá njóti eldri borgarar þess einnig 
með hækkun á lífeyri frá almanna-
tryggingum. Ráðherrar síðustu 
þriggja ára hafa sífellt borið því 
við að í gangi væri endurskoðun 
á almannatryggingalögum og þar 
væri að vænta verulegra bóta til 
handa lífeyrisþegum. Vissulega 
gera þær tillögur, sem rætt er um í 
nefndinni, ráð fyrir því að minnka 
skerðingar á lífeyri frá Trygginga-
stofnun vegna annarra tekna, og 
hefur í för með sér ábata fyrir þá 
sem hafa einhverjar aðrar tekjur 
en frá almannatryggingum. Þær 
tillögur eru þó ekki enn komnar í 
frumvarp og þó svo verði þá tekur 
tíma að afgreiða þær í þinginu. 
Auk þess er áætlað að sú breyting 
taki gildi í áföngum á þremur til 
fjórum árum. Þeir lífeyrisþegar 
eru til bæði meðal eldri borgara 
og öryrkja sem ekkert hafa nema 
lífeyri frá almannatryggingum, 
eða svo litlar viðbótartekjur að 
þær hafa lítið sem ekkert að segja. 
Þeir aðilar þurfa að fá hækkun 
strax og því þurfa lífeyrisflokkar 
almannatrygginga að hækka sam-
svarandi og lægstu laun til að bæta 
hag þeirra sem þannig eru stadd-
ir. Þetta er spurning um forgangs-
röðun fjármuna ríkisins, þ.e. sam-
félagsins. Á ekki lífsafkoma fólks 
að vera rétthærri en að leggja nýja 
vegi og fjölga salernum um landið 
fyrir ferðamenn?

Hækkun á lífeyri 
almannatrygginga!

KJARAMÁL

Jóna Valgerður 
Kristjánsdóttir
situr í nefnd um 
endurskoðun 
almannatrygginga

HÚSNÆÐISMÁL

Ellen Calmon 
formaður ÖBÍ

Stefán Vilbergsson
verkefnisstjóri hjá 
ÖBÍ

➜ Í þessu felst meðal annars að fötluðu fólki skuli 
verða kleift að lifa sjálfstæðu lífi  og taka fullan þátt á 
öllum sviðum lífsins. Öllum hindrunum eigi að vera 
útrýmt sem hefta aðgengi, meðal annars að bygging-
um innan dyra sem utan.



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

Ofnar
Háfar

OOOOOOOOOOOfffn
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KæliskáparHelluborð

Frystikistur

Ryksugur
Uppþvottavélar

Þvottavélar

Þurrkarar
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Elskulegur faðir, tengdafaðir,  
afi og langafi okkar,

MAGNÚS GUÐJÓNSSON
Strikinu 4, Garðabæ,

verður jarðsunginn frá Laugarneskirkju 
föstudaginn 12. júní kl. 13.00. 

Guðjón Magnússon
Ólafur Magnússon Tamara Suturina 
Jóhann Magnússon Valgerður Andrésdóttir

og fjölskyldur.

Innilegar þakkir til ykkar allra,  
sem sýnduð okkur samúð vegna andláts 

elskulegs eiginmanns, föður, afa og langafa,

ERLINGS HELGASONAR
Samkennd ykkar er okkur mikils virði.

Þórunn Beinteinsdóttir og fjölskylda.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

PÉTUR EGGERTSSON
fyrrverandi póstfulltrúi,
Fornhaga 15, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Áskirkju 
miðvikudaginn 10. júní kl. 13.00. 

Halldór G. Pétursson Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir 
Eggert Pétursson Hulda Hjartardóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma  
og langamma,

UNNUR HERBERTSDÓTTIR
frá Bægisá,

Stapasíðu 10, Akureyri,

lést í faðmi fjölskyldu sinnar 26. maí á 
Sjúkrahúsi Akureyrar. Útför hennar fer fram 
frá Akureyrarkirkju föstudaginn 12. júní kl. 13.30. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á að láta lyflækningadeild Sjúkrahúss 
Akureyrar njóta þess.

Þorsteinn Baldursson Ceniza Íris Baldursson
Ingimar Þór Baldursson
Birgir Baldursson
Unnur Erna Ingimarsdóttir Hilmar Þór Pálsson

ömmu- og langömmubörn.

Þennan dag árið 1949 gaf FBI í Bandaríkjunum 
út skýrslu þar sem taldir voru upp nokkrir Holly-
wood-leikarar sem taldir voru til kommúnista. 
Þessar upplýsingar áttu sinn þátt í því að auka 
þá móðursýki gagnvart kommúnisma sem réði 
ríkjum í Bandaríkjunum á fimmta og sjötta ára-
tug tuttugustu aldar. Skýrslan byggði að mestu á 
upplýsingum frá nafnlausum heimildarmönnum. 
Þá var því einnig haldið fram að kommúnista-
flokkurinn í Bandaríkjunum hefði með góðum 
árangri notað þjóðþekktar Hollywood-stjörnur 
til að ná fram markmiðum sínum. Skýrslan beindist að stórum 
hluta gegn Óskarsverðlaunahafanum Frederic March. March 
hafði gagnrýnt vaxandi kjarnorkubirgðir Bandaríkjanna auk þess 
sem hann vildi senda hjálpargögn til Rússlands, sem var illa farið 
eftir stríðið. Skýrslan var hluti af samfelldri herferð bandarískra 
stjórnvalda til að útmála Hollywood sem bæli kommúnista sem 
notuðu kvikmyndir til að útvíkka flokkslínu Sovétmanna. 

ÞETTA GERÐIST: 8. JÚNÍ 1949

Kommúnismi í BNA

MERKISATBURÐIR
632 Múhameð spámaður lést í borginni Medínu.
793 Víkingar réðust á Lindisfarne. Atburðurinn markar upphaf 
víkingaaldar.
1783 Skaftáreldar hófust. Í kjölfarið fylgdu móðuharðindin.
1949 George Orwell gaf út bók sína 1984.
1968 James Earl Ray var handtekinn fyrir morðið á Martin 
Luther  King.
1984 Samkynhneigð var afglæpavædd í ástralska ríkinu Nýja 
Suður-Wales
1995 Styrktarsjóður Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins var 
stofnaður til minningar um Þorstein Helga Ásgeirsson, en þann 
dag hefði Þorsteinn Helgi orðið 5 ára gamall.
2002 Falun Gong-hreyfingunni var neitað um landvistarleyfi 
hérlendis af ótta við mótmæli.

Nýútkomið fjögurra binda verk, Saga Garðabæjar, fer í 
almenna dreifingu í haust, en núna um helgina var Ólafi 
Ragnari Grímssyni, forseta Íslands, afhent á Bessastöðum 
fyrsta eintakið af verkinu. 

Í verkinu, sem telur liðlega 1.900 blaðsíður, er að finna 
fjölmargar ljósmyndir af fólki, byggð og náttúrufari. 

„Í fyrsta bindinu er rakin saga Álftaneshrepps hins forna 
allt frá landnámi; annað bindið lýsir því hvernig sveita-
hreppur þróaðist í þéttbýli; þriðja bindið fjallar um það 
hvernig þessi vaxandi kaupstaður blómstrar og stækkar og 
fjórða bindið lýsir einstæðu náttúrufari sveitarfélagsins og 
rekur jafnframt sögu Vífilsstaða, sem kallað var Borgríki 
vonarinnar,“ að því er segir í tilkynningu sveitarfélagsins.

Í inngangi Sögu Garðabæjar segir höfundur verksins, 
Steinar J. Lúðvíksson, að Garðabær nútímans sé glögg birt-
ingarmynd þeirra breytinga sem orðið hafi á Íslandi á síð-
ustu einni og hálfri öld, sem í raun sé hægt að kalla þjóðlífs-
byltingu og táknmynd þess hvernig þjóðin hafi sótt úr eymd 
og fátækt til efna og velsældar.

Í ávarpi Gunnars Einarssonar, bæjarstjóra Garðabæjar, 
sagði hann verkið hafa mikið gildi fyrir sveitarfélagið, að 
saga þess væri skráð og varðveitt „Bæði til þess að við skilj-
um betur aðstæður og líf þeirra sem bjuggu hér á undan 
okkur og til að við getum lært af sögunni og séð hvernig 
hún mótar líf, aðstæður og jafnvel hugsunarhátt okkar sem 
búum hér í dag,“ sagði hann.  - óká

Verkið er liðlega 1.900 blaðsíður
Forseta Íslands var afh ent fyrsta bindið af Sögu Garðabæjar um helgina:

Á BESSASTÖÐUM  Gunnar Einarsson, bæjarstjóri Garðabæjar, afhendir 
Ólafi Ragnari Grímssyni forseta fyrsta eintakið af Sögu Garðabæjar.

„Það merkilega við Hvítabandið er 
að það er líknarfélag og við söfnum 
sjálfar með sjálfboðaliðavinnu til 
líknarmálanna,“ segir Helga Ólafs-
dóttir, ritari Hvítabandsins.

Hvítabandið er 120 ára í ár og 
hefur starfað óslitið allan þann tíma. 
Fyrir félagið starfa vaskar konur 
sem safna pening fyrir mannúðar- 
og líknarmál. Í dag starfa um fimm-
tíu konur fyrir félagið ásamt einum 
karlmanni.

Hvítabandið var stofnað 17. apríl 
1895 og fagnaði afmæli sínu með því 
að halda stóran hátíðarfund þar sem 
veittur var styrkur til bágstaddra 
fjölskyldna að upphæð 1,2 milljón 
króna. Það gera þúsund krónur fyrir 
hvert starfsár Hvítabandsins.

Peningurinn rann til tólf barnafjöl-
skyldna. Einnar fyrir hvern starfs-
áratug félagsins. Það má því segja að 

styrkveiting Hvítabandsins hafi tekið 
ríkulegt tillit til afmælisins.

„Það sem við gerðum á afmælinu var 
að styðja tólf heimili um hundrað þús-
und krónur. Það átti að vera táknrænt,“ 
segir Helga.

Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur, 
sem Hvítabandið er aðili að, var falið 
að koma gjöfunum áleiðis í hendur fjöl-
skyldnanna.

Aðspurð um afmælisárið segir Helga 
það hafa verið eins og flest önnur ár. 

Hvítabandið hefur í gegn um tíð-
ina unnið að hinum ýmsu málum. Eitt 
stærsta verkefni sem samtökin hafa 
unnið að er bygging sjúkrahúss Hvíta-
bandsins en það var vígt 18. febrúar 
1934 og voru sjúkrarúmin 38 talsins.

Sjúkrahúsið var fyrst rekið sem 
sjálfseignarstofnun en síðar gaf Hvíta-
bandið Reykjavíkurborg húsið ásamt 
innanstokksmunum. 

Göngudeild geðdeildar frá Land-
spítalanum fyrir fólk með átröskun er 
rekin þar í dag.

Nú safnar félagið þó fé fyrir önnur 
verkefni.

„Mikið af því rennur til dæmis til 
Dyngjunnar, áfangaheimilis fyrir 
konur sem hafa lokið áfengis meðferð. 
Við styðjum Dyngjuna mjög vel en 
eins og þú getur ímyndað fær hún ekki 
mikið frá því opinbera,“ segir Helga.
 thorgnyr@frettabladid.is

Styrktu tólf heimili 
til að fagna afmæli
Góðgerðarfélagið Hvítabandið er 120 ára í ár. Félagið gaf tólf fj ölskyldum hundrað 
þúsund krónur hverri. Ein fj ölskylda var styrkt fyrir hvern starfsáratug félagsins.

HVÍTABANDIÐ  Peningar sem Hvítabandið safnaði í tilefni af 120 ára starfsafmæli góðgerðarsamtakanna renna til tólf barnafjölskyldna. Hver 
styrkur stendur þá fyrir hvern áratug í starfi samtakanna, sem voru stofnuð 17. apríl 1895. Meðal þess sem Hvítabandið hefur staðið fyrir á 
þessum tíma er bygging sjúkrahúss Hvítabandsins sem var vít í febrúar 1934.

  Það sem við gerðum á 
afmælinu var að styðja tólf 

heimili um hundrað þúsund 
krónur. Það átti að vera 

táknrænt.
Helga Ólafsdóttir, ritari Hvítabandsins

FREDERIC 
MARCH



Svana Ingvaldsdóttir er mennt-
aður hómópati og rekur vefsíðuna 
Heilsulausn.is, þar sem hún býður 

upp á ýmsar meðferðir og valin bætiefni. 
„Heilsan hefur alltaf skipt mig gríðarlega 
miklu máli.“

MIÐLAR REYNSLUNNI
Svana hefur starfað sem hómópati í yfir 
10 ár og miðlar reynslu sinni og þekkingu 
á vefsíðu sinni. „Almenningur á að hafa 
val um hvaða leið hann fer þegar kemur 
að heilsunni, og geta ákveðið sjálfur 
hvernig meðferð hann vill fá,“ að mati 
Svönu.

OF ÞUNG Í TÍU ÁR
„Ég reyni að vera með reglu á mataræð-
inu, en mér finnst rosalega gott að borða 
góðan mat. Það má ekki líta af sér í augna-
blik og þá er voðinn vís, það virðist nú 
bara vera þannig,“ segir Svana og brosir. 

FINNUR MUN Á MITTINU
Svana hefur tekið Caralluma í tvo mánuði 
og segist finna mikinn mun á sér nú þegar. 
„Mér finnst líkaminn vera í miklu betra 
jafnvægi. Matarlöngun og nart milli mála 
minnkaði strax og maga-
þemba hvarf. Það sem kom 
mér mest á óvart er hvað 
blóðsykurinn jafnaðast 
fljótt út, maginn varð miklu 
rólegri, og ég er mun 
orkumeiri og með jafnari 
orku en vanalega.“

VISSIR ÞÚ..

Tilnefnd
Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir og Þórunn 
Árnadóttir eru tilnefndar til norrænna hönn-
unarverðlauna. Vinningshafinn fær 50.000 
sænskar krónur í verðlaun og bás á Formex-
sýningunni næsta vor.
SÍÐA 2

SÖLUSTAÐIR
Fáanlegt í öllum 
helstu apótekum 
landsins, Lifandi 
markaði, Fjarðar-
kaupum, Heilsu-
horninu Blómavali, 
Heilsuveri, Heilsu-
lausn.is og Heim-
kaupum.

KAKTUSINN SEM 
KEMUR ÞÉR Í FORM
BALSAM KYNNIR  Caralluma fimbriata frá Natural Health Labs. Caralluma 
kemur jafnvægi á hið vel þekkta svengdarhormón „ghrelin“ sem er oft í of 
miklu magni í líkamanum og kallar á ofát, sætuþörf og löngun í óhollustu. 

RÁÐLÖGÐ NOTKUN
Taktu tvö grænmetishylki með vatns-
glasi u.b.þ. 30 mínútum fyrir morgun-
mat og tvö hylki fyrir hádegismat.

MÆLIR MEÐ Svana Ingvaldsdóttir, hómópati hjá Heilsulausn.is, mælir ein-
dregið með Caralluma fyrir þá sem vilja koma sér í form.

100% NÁTTÚRULEGT
Bætiefnið er unnið úr 
kaktus sem vex villtur í 
eyðimörkum Indlands og 
Afríku og er 100% nátt-
úrulegt, inniheldur engin 
rotvarnarefni og er fram-
leitt eftir ströngustu gæða-
kröfum (GMP-vottað).

... að í mörg hundruð ár hefur 
það verið hefð innfæddra í 
Afríku að nýta Caralluma í 
matarforða þegar haldið er í 
langar veiðiferðir í eyðimörk-
inni því Caralluma kemur 
jafnvægi á svengdar hormónið 
„ghrelin“?

100% NÁTTÚRULEGUR KAKTUS
Rannsóknir sýna að Caralluma hindr-
ar fitumyndun með því að hamla 
virkni ensímsins „citrate lyase“ sem 
gegnir lykilhlutverki í myndun og 
uppbyggingu fitufrumna. Caralluma 
hamlar jafnframt virkni ensímsins 
„Malonyl Coenzyme A“, sem kemur 
í veg fyrir myndun fitufrumna og 
eykur brennslu líkamans.



FÓLK|HEIMILI

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður auglýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig 
hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir 
Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar 
Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: 
Bryndís Hauksdóttir, 
bryndis@365.is, s. 512 5434 
Jón Ívar Vilhelmsson, 
jonivar@365.is, s. 512 5429

Mikið úrval garðtaktora 
og ásetusláttuvéla

Garðtraktorar

ÞÓR HF
Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 -18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða:
 
www.thor.is

Tveir íslenskir vöru-
hönnuðir eru tilnefndir 
til Formex Nova-verð-

launanna, norrænn hönnuður 
ársins í ár (Formex Nova Nordic 
Designer of the Year Award), 
þær Ragnheiður Ösp Sigurðar-
dóttir og Þórunn Árnadóttir. 

Verðlaunin nema 50.000 sænsk-
um krónum auk réttar til þátt-
töku í Formex-hönnunarsýning-
unni næsta vor. Verk þeirra sem 
tilnefndir eru verða einnig sýnd 
á haustsýningu Formex í ágúst og 
þá verður tilkynnt um sigur-
vegara keppninnar.

Báðar hafa þær Ragn-
heiður og Þórunn vakið 
athygli fyrir hönnun 
sína sem komin er á 
markað víða um heim. 
Meðal annars hafa þær báðar þurft að eiga við að 
eftirlíkingar hafi verið gerðar af vörum þeirra. 

Tilnefningin er mikill heiður segja þær báðar og 
viðurkenning á því sem þær eru að gera.

„Notknot-púðarnir vöktu athygli útsendara dóm-
nefndarinnar á sýningunni We Live Here, sem sett 
var upp á hönnunarmessunni í Stokkhólmi í febrú-
ar. Þetta er skemmtilegt og mjög góð kynning,“ 
segir Ragnheiður. „Formex-sýn-
ingin hefur verið við lýði 
í áratugi og margir sem 
sækja hana,“ bætir hún 
við en á sýningunni 
eru um 850 sýnendur 
og hana sækja um 
23.000 kaupendur og 
framleiðendur í hönn-
unarbransanum um 
allan heim og yfir 850 
fulltrúar ýmissa fjöl-
miðla. Keppnin sjálf um 
titilinn hönnuður ársins 
hefur verið haldin undan-
farin fimm ár.

„Þetta er frábær 
viðurkenning,“ segir 
Þórunn. „Það vill svo til að ég var þegar komin inn á 
Formex-sýninguna í haust með bás þegar þau höfðu 
samband vegna tilnefningarinnar. Ég verð því með 
Pyropet-kertin og að auki eitthvað annað á sýning-
unni,“ segir Þórunn sem þessar vikurnar vinnur að 
viðbót í kertalínuna. „Ég er að fara aftur af stað eftir 
fæðingarorlof en er að bæta í Pyropet og í Shipohoj-
línuna sem ég vinn með netagerð á Eskifirði.“

Einnig er von á nýjum vörum frá Ragnheiði. „Ég 
er að leggja lokahönd á línu kertastjaka. Hún fer í 
framleiðslu fljótlega og kemur vonandi á markaðinn 
fyrir jól,“ segir Ragnheiður.

Auk Ragnheiðar og Þórunnar eru tilnefndir til 
verðlaunanna: Masayoshi Oya, Erik Olovsson og 
Kyuhyung Cho frá Svíþjóð og Rosa Tolnow Clausen 
frá Danmörku.

Nánar má forvitnast um sýninguna á www.formex.se.

TILNEFNDAR TIL 
VERÐLAUNA
ÍSLENSK HÖNNUN  Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir og Þórunn Árnadóttir 
eru tilnefndar til norrænna hönnunarverðlauna. Vinningshafinn fær 50.000 
sænskar krónur í verðlaun og bás á Formex-sýningunni næsta vor.

PYROPET Von er á viðbót í 
kertalínuna Pyropet eftir Þórunni.

HEIÐUR Þórunn Árnadóttir vöruhönnuður tekur þátt í Formex-
sýningunni í ágúst en hún er tilnefnd ásamt Ragnheiði til verðlauna.
 MYND/ÞÓRUNN ÁRNADÓTTIR

VIÐURKENNING Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir vöruhönnuður 
hefur vakið athygli fyrir hönnun sína. MYND/RAGNAR FREYR 

NOTKNOT Púðana vinnur Ragn-
heiður út frá hnútum.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16

FRÁBÆRT ÚRVAL AF PÚÐUM
FRÁ kr. 4.900

LAFAYETTE  kr. 93.800

BAMBOO kr. 36.400

MIST KLUKKA kr. 9.980

PORGY kr. 17.700

EVA kr. 22.500

NOHO SÓFI - 219 CM  kr. 199.800

CALVIN TUNGUSÓFI 269X153 cm kr. 227.400

2 SAMAN Í SETTI
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Fasteignasalan Landmark 
hefur til sölu glæsilegt 
einbýlishús við Lækjarfit í 
Garðabæ.

Húsið er 270,9 fm, átta herbergja 
einbýlishús á einni hæð. Afar 
vandaðar innréttingar og gólfefni. 
5 svefnherbergi og 2 baðherbergi. 
Eignin er staðsteypt og klædd að 
utan með áli. Lóð er fullfrágengin 
og bílskúrinn 53,2 fm. Stutt er í 
skóla og alla þjónustu. Verönd er 
hellulögð og með heitum potti. 

Eldhús er glæsilega innréttað 
og með vönduðum tækjum. Eld-
unareyja með granítborðplötu og 
spanhelluborði. Borð fyrir 8 er 
fast við eldunareyjuna.

Stofa og borðstofa eru afar rúm-
góðar og bjartar með uppteknu 
lofti með innfelldri lýsingu. Gegn-
heilt hnotuparket á gólfi. Þaðan er 
útgengt á veröndina.

Sjónvarpsholið er rúmgott.

Svefnherbergin eru fimm, þar 
af fjögur með fataskápum en fata-
herbergi er inn af hjónaherbergi. 
Baðherbergi er rúmgott. Flísar 
á gólfi og veggjum. Flísalagður 
sturtuklefi og hornbaðkar. Falleg 
innrétting í kringum 2 handlaug-
ar. Þaðan er einnig útgengt á ver-
öndina.

Á gestasnyrtingu eru flísar á 

gólfi og veggjum og sturtuklefi.
Þvottahúsið er afar vel innrétt-

að, þvottavél og þurrkari í vinnu-
hæð og skolvaskur í borði. Útgengt 
í garðinn og innangengt í bílskúr 
sem er 53,2 fm. og fullfrágenginn. 
Sjálfvirkur hurðaopnari á bíl-
skúrshurð.

Snyrtilegt geymsluloft er yfir 
húsinu.

Einbýli á einni hæð 
við Lækjarfit í Garðabæ

Húsið er glæsilegt að innan sem utan.

Vantar þig 4ra herbergja íbúð?

Hamravík 28

Ásakór 1

Lindarsmári 35

Hlynsalir 5-7

Stærð:124,3 fm,  3- hæð
Sérinngangur,  Verð: 34,9 milj. 

Stærð:159,1 fm, 4- hæð, lyfta.
Bílskúr 25,5 fm. Verð: 41,9 milj. 

Stærð:113 fm,  2- hæð
Lykil á skrifst,  Verð: 35,5 milj. 

Stærð:119,1 fm,  2- hæð, lyfta, stæði í 
bílageymslu. Verð: 34,9 milj. 

Allar uppl. um eignirnar veitir Heiðar lögg. fast. í s: 693-3356 eða  heidar@valholl.is

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Mjög glæsileg og mikið en-
durnýjuð 183 m2 efri sérhæð 
með innbyggðum bílskúr við 
Gerðhamra 14 í Grafarvogi. 
Falleg afgirt lóð með verönd 
og heitum potti. Stórt steypt 

bílastæði og rúmgóðar svalir með fallegu útsýni. Eignin skiptist í fjögur svefn-
herbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, fataherbergi, forstofu, eldhús, stofu og 
borðstofu. Gott skipulag. Fallegar innréttingar og gólfefni. V. 54,9 m.

145,7 m2 parhús með  
innbyggðum bílskúr við  
Fannafold 190 í Reykjavík. 
Eignin er skráð 145,7 m2,  
þar af íbúð 115 m2 og bílskúr 
30,7 m2. Eignin skiptist í þrjú 
svefnherbergi, forstofu, 

baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr. V. 44,7 m.

Gerðhamrar 14 - 112 Reykjavík 

Fannafold 190 - 112 Reykjavík 

Opið hús í dag mánudag frá 
kl. 17:00 til 17:30
Mjög falleg 116 m2, 3-4ra 
herbergja endaíbúð á fyrstu 
hæð ásamt bílastæði í 
bílageymslu og timburverönd 
í lyftuhúsi. Ca. 100m2 séraf-

notagarður þar af 33m2 viðarpallur í vestur. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, 
forstofugang, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. V. 39,9 m.

Langalína 7 - 210 Garðabæ 

Flúðasel 63 - 109 Reykjavík 

 
5 herbergja, 109,0 fm, íbúð á 2 hæð 
í fjölbýlishúsi ásamt bílastæði í 
bílageymslu við Flúðasel í Reykjavík. 
V. 27,5 m.

Torfufell 31 - 111 Reykjavík 

 
3 herbergja, 79,8 fm, íbúð á 4 hæð í 
fjölbýlishúsi við Torfufell í Reykjavík. 
Tvö svefnherbergi. Eldhús með 
borðkrók. Hol. Baðherbergi. Stofa 
með útgengi á lokaðar svalir. 
V. 19,9 m

Ögurhvarf 4 - 203 Kópavogur  

 
Vorum að fá í sölu tvö 180,4 m2 
skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. Hægt 
er að sameina í eitt 360,8 m2. Flottur 
frágangur. Steinteppi á gólfum. 
Kerfisloft með góðri lýsingu. Eldhús- 
of baðinnrétting frá GKS. Strimlagar-
dínur í gluggum. Síma- og tölvuteng-
lar. Lyfta er í húsinu. V. 180,4 m2 = 
32,8 m. V. 360,8 m2 = 64,5 m.

Laus strax

Laus strax

Laus strax

181,5 m2 parhús á einni hæð, tilbúið til 
innréttinga, við Kvíslartungu 49 í Mos-
fellsbæ. Birt stærð eignarinnar er 181,5 
m2, þar af er íbúð 140,7 m2 og sambyg-
gður bílskúr 40,8 m2. Eignin afhendist 
tilbúin til innréttinga. V. 39,5 m.

Kvíslartunga 49 - 270 Mosfellsbær  

Mjög falleg 113,1 m2, 3ja herbergja 
íbúð á efstu hæð, ásamt bílastæði í 
bílageymslu í fjögurra hæða lyftuhúsi. 
Suðursvalir með fallegu útsýni. Fallegar 
innréttingar, granít sólbekkir og granít 
borðplötur í eldhúsi og á baði. Innbyg-
gður ísskápur og uppþvottavél er í 
innréttingu. V. 32,7 m.

Tröllakór 2-4 - 203 Kópavogur 

Opið hús þriðjudaginn 9. júní  
frá kl. 17:30 til 18:00 
Mjög falleg 129,2 m2, 5 herb. endaíbúð 
á jarðhæð ásamt bílastæði í bílakjallara 
í 3ja hæða fjölbýli. Afgirt timburverönd 
í vestur. Fjögur góð svefnherbergi. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Gott 
skipulag. Frábær staðsetning rétt við 
skóla, leikskóla, sundlaug, World Class 
og er golfvöllur í næsta nágreni. 

Þrastarhöfði 2 - 270 Mosfellsbær 

Fallegt 319,6 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum með aukaíbúð og tvöföldum 
bílskúr. Skjólgóður og gróinn garður með 
stórri timburverönd í suðvestur. 
V. 64,9 m.

Bugðutangi 2 - 270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus strax

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finndu okkur  
á Facebook

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Karen 
Sævarsdóttir 
MBA markaðsfræði

Gunnlaugur A. 
Björnsson
sölufulltrúi

Hjálmar Már 
Kristinsson
sölufulltrúi

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  
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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

LINDASMÁRI

Lindasmári - Kópavogi.
Mjög fallegt 171,0 fm. raðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 21,2 fm. innbyggðum bílskúr. Mjög góð eign með snyrtilegum
innréttingum og möguleika á 5 svefnherbergjum. Góður sólskáli með útgengi út á stóran sólpall. Stórt hellulagt bílaplan fyrir 
framan bílskúr. Verð 54,9 millj.

Súlunes – Garðabæ.
Mjög fallegt og vandað 291,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 64,0 fm. tvöföldum bílskúr á 1.469,0 fm.
eignarlóð á Arnarnesinu í Garðabæ. Húsið, sem hefur verið mjög vel viðhaldið og nokkuð endurnýjað í gegnum árin er í góðu
ástandi að innan sem utan. Hjónasvíta með sér baðherbergi. Alrými sem í eru parketlögð setustofa og arinstofa með fallegum
arni.  Mjög mikil lofthæð í stofum og fallegt útsýni til sjávar. Úr stofum er útgengi á svalir til suðausturs. Lóðin er fullfrágengin og
ræktuð með stórum og skjólsælum veröndum. Verð 89,9 millj.

SÚLUNES

NAUSTAVÖR 2-8 – KÓPAVOGI  
NÝJAR ÍBÚÐIR Í BRYGGJUHVERFINU Í KÓPAVOGI.

• Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. 
• Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 83,1 fm. upp í 140,7 fm. og verða með vönduðum íslenskum 
   innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. 
• Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. 
• Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr flestum íbúðum. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. einbýlis-
hús vel staðsett innst í götu auk baðhúss á baklóð
og stórrar útigeymslu. 

Miklar og skjólgóðar verandir eru á framlóð hússins
og baklóð hússins er öll afgirt með viðar- og
hellulagðri verönd með heitum potti. Húsið hefur
verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum,
m.a. eldhúsinnrétting, baðherbergi o.fl. Eignin er
byggð á vandaðan máta og eru innihurðir og hluti
loftaklæðninga úr tekki.

Verð 59,9 millj.VV
 

Goðatún – Garðabæ.
Afar vel staðsett 246,6 fm. einbýlishús á einni hæð
við Þrúðvang á Hellu að meðtöldum 53,2 fm. bíl-
skúr. Húsið er allt endurnýjað að innan sem utan.
Rúmgóð stofa með útgengi í sólstofu. Fjögur her-
bergi. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Lóðin er
eignarlóð 1.000,0 fermetrar að stærð, ræktuð og
frágengin með stórri viðarverönd. Hellulögn er fyrir
framan bílskúr og hús.

Eignin stendur á 1.000,0 fermetra eignarlóð
niður á árbakkanum við Ytri-Rangá.
Ekki verður byggt meira á árbakkanum.

Einbýlishús á bökkum Ytri – Rangá- Frábær staðsetning

7.400 fermetra eignarlóðir niður við Þingvallavatn

Höfum fengið til sölumeðferðar tvær 7.400 fm.
samliggjandi vatnslóðir á einstökum stað alveg
niður við Þingvallavatn í landi Villingavatns, samtals
1,48 hektarar að stærð.

Skv. nýju deiliskipulagi má byggja allt að 223ja
fermetra hús á hvorri lóð, þar af allt að 40 fermetra
bílskúr/bátaskýli.  Frá lóðunum nýtur óhindraðs
útsýnis yfir Þingvallavatn og til fjalla.

Eignarlóðir við Þingvallavatn
Glæsilegt 310,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum
á þessum vinsæla stað í Ásahverfinu í Garðabæ.
Möguleiki er að útbúa sér íbúð á neðri hæð.
Fallegar eikarinnréttingar í öllu húsinu ásamt
eikarparketi og flísum á gólfum. Allar innihurðar
eru 2,50 m á hæð. Gólfhiti er í húsinu.  <B>Húsið
er staðsett ofan götu og er glæsilegt útsýni af 
efri hæðinni yfir hraunið, í átt að Bessastöðum,
Snæfellsjökli og víðar. Glæsileg frágengin lóð með
fallegum gróðri og hellulögðum stéttum.

Verð 99,5 millj.VV

Hraunás - Garðabæ.

54,4 fm. sumarbústaður á mjög grónu og kjarri
vöxnu 2,888 ha. eignarlandi við Syðri- Reyki í 
Biskupstungum.

Falleg fjallasýn m.a. sést til Hlöðufells og
Bjarnarfells og allt að Jarlhettum í Langfjökli.
Brúará umlykur landið á þrjá vegu.
Bústaðurinn er á einni hæð og skiptist í tvö her-
bergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Rafmagn og
nægt heitt vatn.

20% eignarhlutur fylgir í gesta- og baðhúsi og
einnig 20% eignarhlutur í 67.112 fm. landi.

Verð 15,9 millj.VV

Syðri – Reykir, Biskupstungum.
Vandaður og vel byggður 59,9 fm. sumarbústaður 
ásamt 18,7 fm. gestahúsi með gufubaði á gróinni
og vel staðsettri 4.225,0 fm. eignarlóð sem vaxin
er bæði birki, sígrænum gróðri og háum greni-
trjám. Stórkostlegt útsýni er yfir Skorradalsvatn.
Sumarbústaðurinn er byggður árið 1995, en gesta-
húsið byggt árið 2000.Verönd er við bústaðinn á 
þrjá vegu og malarborin afmörkuð bílastæði eru við
framlóð hússins. Eignaskipti koma til greina á íbúð
á Stór Reykjavíkursvæðinu.

Verð 36,7 millj.VV

Sumarhús í Skorradal.



BREKKUHLÍÐ - HAFNARFIRÐI.
Mjög fallegt 165,8 fm parhús á tveimur hæðum ásamt 33,6 fm bílskúr samtals
199,4 fm. Fallegar samstæðar Kirsuberja innréttingar. Gegnheilt eikarparket og
flísar á gólfum. Á neðri hæð eru forstofa, þvottahús, gangur, 3 svefnherbergi, bað-
herbergi, eldhús og stofa. Á efri hæð eru rúmgott sjónvarpshol og stórt herbergi. 
Ræktuð lóð með viðarveröndum.

HEGRANES- GARÐABÆ.
Mjög gott 233,9 fm. einlyft einbýlishús á 1.288,0 fm. eignarlóð á Arnarnesinu að
meðt. 55,7 fm. bílskúr. Tvær rúmgóðar stofur eru í húsinu og fjögur góð svefnher-
bergi. Stofan er með góðri lofthæð og arinn er í garðstofu. Opið eldhús með fallegri
innréttingu úr kirsuberjaviði. Afgirt timburverönd með heitum potti og skjólveggjum
sem umlykur húsið á tvo vegu í suður og suðaustur.

RITUHÓLAR – FRÁBÆR ÚTSÝNISSTAÐUR
Vel skipulagt um 450 fm. einbýlishús með auka 3ja herbergja íbúð með sér inngangi 
á neðri hæð hússins.  Húsið stendur á frábærum útsýnisstað við Elliðaárdalinn. Þrjár
samliggjandi stofur með mikilli lofthæð. Fallegur arinn er í arinstofu. Eldhús með ný-
legum innréttingum. Stórt fjölskyldurými. Auðvelt er að sameina aukaíbúðina húsinu
ef vill. Tvöfaldur bílskúr. Lóðin er 850,0 fm að stærð.

KÓPAVOGSBRAUT - KÓPAVOGI.
Glæsileg 61,9 fm. íbúð á 1. hæð með suðursvölum í sunnanverðum Kópavogi.
Húsið var allt endurbyggt árið 2010 og er í mjög góðu ástandi að utan og innan. Á 
þessum tíma var íbúðin innréttuð uppá nýtt og skipt um gler og glugga. Húsið er 
klætt að utan með áli. 

STRANDVEGUR - GARÐABÆ. VERÖND TIL SUÐURS.
Virkilega falleg og vönduð 107,4 fm. íbúð á jarðhæð með verönd til suðurs í lyftu-
húsi í Garðabæ auk sér bílastæðis í bílageymslu. Gott aðgengi fyrir fatlaða er að 
íbúðinni. Nýtt ljóst parket er á gólfum. Stofan er mjög stór og björt og eldhúsið er
rúmgott með góðri borðaðstöðu við útbyggðan glugga til suðurs. Leikvöllur er nærri
húsinu og stutt er í Sjálandsskóla.

GARÐATORG – GARÐABÆ. 
Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu í kjallara.
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist m.a. í rúmgóða stofu, tvö rúmgóð
herbergi og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar flísalagðar yfirbyggðar svalir
til suðurs með fallegu útsýni úr stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri stétt
fyrir framan húsið með hitalögnum undir. Stutt í alla þjónustu.

NÝHÖFN 2 OG  4, SJÁLANDI GARÐABÆ. 
Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða nýju fjölbýli í Sjálandinu við smábátahöfnina.
Sjávarútsýni er frá stofum og eldhúsum í öllum íbúðum.  Íbúðirnar verða afhentar
án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Íbúðirnar eru
til afhendingar við kaupsamning. Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars

LAUGARÁSVEGUR.  4RA – 5 HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
154,2 fm. 4ra - 5 herb. íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi auk sameignar í 
kjallara á frábærum stað. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Íbúðin er björt með
stórum gluggum. Einstaklega glæsilegt útsýni er yfir Laugardal og borgina, 
sjóndeildarhringurinn óskertur frá Bláfjöllum yfir til Akraness og Snæfells-
jökuls. Eignin býður upp á heilmikla möguleika.

GVENDARGEISLI. ENDAÍBÚÐ.
127,5 fm. endaíbúð með gluggum á þrjá vegu á 3. og efstu hæð með sérinngangi
á frábærum stað í Grafarholtinu. Þrjú góð herbergi. Opið eldhús með rúmgóðum
borðkrók. Stórar suðursvalir með fallegu útsýni. Sérstæði í lokaðri bílageymslu fylgir
íbúðinni. Stutt í skóla og leikskóla. Góð aðkoma að húsi með hellulögðum stéttum.

24,9 millj.

37,9 millj.

43,9 millj.

51,9 millj.

37,9 millj.

53,8 millj.

69,9 millj.

95,0 millj.

Skaftahlíð 29 - Neðri sérhæð auk bílskúrs.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 111,1 fm. neðri sérhæð í góðu fjórbýlishúsi auk 22,8 fm. bílskúrs.  Fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni auk bjartrar 
stofu, stórs eldhúss, gestasalernis og baðherbergis. Tvær sér geymslur. Svalir til austurs og suðurs. Lóð afgirt með tyrfðum
flötum fyrir framan og aftan húsið og fallegum gróðri. Frábær staðsetning í efri hluta Skaftahlíðar þaðan sem stutt er í skóla,
leikskóla og aðra þjónustu. Verð 45,7 millj. Verið velkomin.

Klapparás. Frábær staðsetning.
Mjög gott 338,6 fm einbýlishús á fjórum pöllum með innbyggðum bílskúr í lokuðum botnlanga á frábærum stað neðst við
Elliðaárdalinn í Árbænum. Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð. Arinn í stofu. Stutt er í alla útivist, sundlaug og alla þjónustu. 
Skjólgóður trjá garður, tvær verandir til suðausturs og suðvesturs og svalir til vesturs. Gangstéttar á lóð allar endurnýjaðar. Lítil
umferð um götuna og mjög skjólgott. Verð 71,0 millj.

KLAPPARÁS SKAFTAHLÍÐ 29
OPIÐ HÚS

Í D
AG 

SÉRBÝLI 2JA HERBERGJA 4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.  
Skoðum og metum samdægurs. 

 Sanngjörn söluþóknun.



Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Sala fasteigna frá
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 HÁALEITISBRAUT 119 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Rúmgóð og vel skipulögð 116,5 fm 4-5 herbergja íbúða á 1. hæð í fjölbýli.
Stór stofa og borðstofa með útgangi út á suður svalir. Þrjú svefnherbergi.
Eignin verður sýnd mánudaginn 8.júní milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V. 33 m. 8833

 BRAUTARÁS 6 110 RVK.

Fallegt og vel skipulagt 217,5 fm raðhús við Brautarás 6 í Reykjavík. Stór
sérstæður bílskúr fyrir framan hús. Húsið er á fjórum pöllum sem skiptist í 
anddyri, hol, fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, stofu, borðstofu, arinstofu,
eldhús, þvottahús og geymslu. Góður garður beggja megin við húsið. Stutt í 
skóla og barnaheimili. Stutt í sundlaug, útivistarsvæði og íþróttarsvæði. Stutt
í verslun. Eignin verður sýnd mánudaginn 8.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.
58 m. 8829

 HRAUNTEIGUR 18 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Falleg og mikið endurnýjuð ca 153 fm neðri sérhæð með bílskúr á góðum stað
í Teigunum í Rvk. Stofa með útgang út á svalir til suður ásamt svölum ofan á
bílskúr og þaðan er gengið niður í sér garð. Þrjú svefnherbergi og rúmgóð
stofa.   Eignin verður sýnd mánudaginn 8.júní milli kl. 18:00 og kl. 18:30. 
V. 47,9 m. 8744

 GRENIBYGGÐ 30 270 

Einstaklega vandað og  vel staðsett  230 fm einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Húsið stendur á stórri lóð í skógarjaðri. Einstök stað-
setning. Stórar stofur og mikil lofthæð einkenna húsið, sem og fallegur og
gróinn garður. Mjög vel með farið hús sem skiptist í forstofu, stórt hol, fjögur
svefnherbergi, tvö baðherbergi, eldhús, stofu, sólskála, bílskúr og þvottaher-
bergi.  Eignin verður sýnd mánudaginn 8.júní milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 70
m. 8695

 ÁSVALLAGATA 40   
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

3ja herbergja 60,8 fm falleg íbúð sem skiptist í n.k. forstofu, stofu, eldhús, 2
svefnherbergi og baðherbergi.  Sérmerkt bílastæði er á lóðinn. Eignin verður 
sýnd mánudaginn 8.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 25,9 m. 8620

 SUÐURHÓLAR 35D 111 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-03. 

3ja herbergja 86,1 fm íbúð á efri hæð/annari í nýlegu vel staðsettu litlu
fjölbýlishúsi sem byggt var 2007. Sérinngangur. Álklætt hús. Tvö herb. Rúmgóð
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stofa, suðvestursvalir. Sérþvottahús.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 9.júní 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 25,9 m. 8837

 HÁTÚN 8 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 08-03. 

Góð og vel skipulögð 89 fm íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi teiknað af Sigvalda Thord-
arsyni. Íbúðin er teiknuð 4ra herbergja en er í dag með einu svefnherbergi.

g p g y g

Auðvelt að breyta aftur. Glæsilegt útsýni af suður svölum. Aðeins fjórar íbúðir
á hæð.  Íbúðin er með gluggum á þrjá vegu og útsýni til suðurs, norðurs og

y g ý j

vesturs. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 9.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.
28,8 m. 8814

 LINDARBRAUT 26 170 

Fallegt 210,6 fm einbýlishús ásamt 23,1 fm bílskúr. 720 fm eignarhlóð. Húsið er
því samtals 233,7 fm. Húsið er teiknað af Gunnari Hanssyni. Húsið er á tvílyft
en á efri hæðinni er stór stofa með arni og gluggum til allra átta. Glæsilegt
útsýni. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 9.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 79 m. 3101

HÖRÐUKÓR - PENTHOUSE

Óvenju glæsilega innréttuð og vönduð 197,3 fm íbúð á 12 og 13. hæð (efstu)
við Hörðukór í Kópavogi. Stæði í bílageymslu fylgir. Ótrúlega fallegt útsýni er
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frá eigninni yfir höfuðborgina ásamt glæsilegu fjalla- og sjávarsýn. Tvennar
svalir og eru aðrar þeirra 167 fm og liggja meðfram efri hæðinni. V.  tilboð 3015

 ÞINGVAÐ 61-81 
NÝ RAÐHÚS Í NORÐLINGAHOLTI Í REYKJAVÍK

Húsin eru á tveimur hæðum og bílskúr fylgir hverju húsi. Húsin eru með allt
frá 4 til 6 svefnherbergjum, 2 stofum, eldhúsi, 2 baðherbergjum, þvottahúsi og
geymslu innaf bílskúr. Lofthæð á 1. hæð er 2,5 metrar og á 2. hæð 3,0 metrar.
Stórar hellulagðar svalir fylgja öllum húsum og eru frá 18 - 100m2 að stærð.
Húsin skilast fullbúin án megingólfefna. Þrjár tillögur í efnisvali valið af Rut
Káradóttur.  Stærð frá 204 fm til 227 fm.  V. frá 63,4-65,9 m. 4591

KVISTALAND 9 108 RVK.

Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 33,0 fm bílskúr,
samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað í fossvoginum. Húsið er teiknað af
Albínu Thorðarson arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu.
Húsið er upprunalegt og komið er að viðhaldi. Tilboð 8739

AFLAKÓR 1  203 KÓPAVOGI

Glæsilegt vel hannað 268,2 fm parhús á einstaklega góðum útsýnisstað í 
Kópavogi. Afhendist fullbúið með vönduðum innréttingum frá GKS, gólfefni
komin á talsverðan hluta hússins annað skilast án gólfefna. Sér 2ja herbergja
íbúð teiknuð á neðri hæðinni með sérinngangi. 3. baðherbergi, stórar suður
svalir með timburverönd.  
V. 74 m. 8573
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 EINBÝLI

Vesturás 64 110 Rvk.
260 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr á góðum útsýnisstað við Vesturás í Reykjavík.
Neðri hæðin skiptist í forstofu, hol, herbergi, snyrtingu,
stofu, borðstofu, eldhús og þvottaherbergi. Efri hæð
skiptist í hol, baðherbergi og 5 til 6 svefnherbergi, (ef
geymsla er nýtt sem herbergi). Yfir húsinu er svo rúmgott
geymsluloft með gluggum.  Húsið er laust til afhendingar
við kaupsamning. V. 63 m. 8623

 RAÐHÚS

Tunguvegur 54 108 Rvk.
Gott 106,9 fm raðhús á þessum vinsæla stað. Húsið er á
tveimur hæðum ásamt kjallara, nýlega smíðaður sólpallur
er í skjólgóðum suðurgarði. V. 37,5 m. 8838

Heiðargerði 11 108 Rvk.
Endaraðhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað (fjær
Miklubraut) ásamt bílskúr. Húsið er 118 fm og bílskúrinn
er 28 fm.. Húsið er á tveimur hæðum m. 4. svefnherb.
Góður garður. Sérstæður bílskúr. Góð aðkoma, húsið er
laust. Sölumenn sýna eignina. V. 38,9 m. 8822

Freyjubrunnur 26 113 Rvk.
Vandað tvílyft raðhús með innbyggðum bílskúr.  Húsið er 
tvílyft og með fallegu útsýni. Á neðri hæðinni er forstofa,

y ygg

baðherbergi, fataherbergi, samliggjandi eldhús og stofa
auk innbyggðs bílskúrs sem er í dag nýttur sem íbúðar-
rými. Á efri hæðinni er gangur, sjónvarpsherbergi, 4 svef

ygg g ý
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nherbergi, baðherbergi og þvottahús.   V. 55,9 m. 8312

 PARHÚS

Víðimelur 70 107 Rvk.
Falleg og vel staðsett 129,8 fm efri hæð sem skiptist í 
stigahol, forstofugang, snyrtingu, eldhús með borðkrók,
þvottaherbergi, tvö herbergi, baðherbergi og tvær stofur.
Geymsla í risi. V. 45,9 m. 8828

Rauðalækur 2 105 Rvk.  
Björt og mjög vel skipulögð 100,9 fm íbúð á efstu hæð í 
fallegu og vel staðsettu fjórbýlishúsi ásamt 29,4 fm bíl-
skúr. tvö svefnherbergi og tvær stofur. Mjög gott útsýni.
Laus strax, sölumenn sýna.  V. 41 m. 8710

Lækjasmári 80, 201 Kópavogur 
Íbúð 0201 er 140,8 fm efri hæð og 88 fm óinnréttað risloft
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ásamt bílskýli samt. 228 +26 fm í bílskýli. Í dag þrjú svef
g

-
nherbergi, eldhús, stofa, þvottur og bað en risloft býður
uppá mikla möguleika. V. 46,5 m. 8470

Safamýri 55 108 Rvk. íbúð merkt -01.01 
5 herbergja 162,4 fm hæð á 1. hæð með sérinngang 
ásamt bílskúr. Um er að ræða mikið endurnýjaða íbúð og
vel viðhaldið hús. Húsið var málað að utan 2014 og þak 
yfirfarið og málað.  V. 56,4 m. 8645

 4RA-6 HERBERGJA

Neðstaleiti 5 103 Rvk.
4ra herbergja snyrtilega íbúð við Neðstaleiti ásamt stæði
í bílageymslu. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús, baðher

gj y g
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bergi, tvö svefnherbergi, bókaherbergi og þvottahús. Sér
geymsla er á jarðhæð.  V. 39,9 m. 8843

Austurkór 100 og 102 203 Kóp.  
Glæsilegar 3ja - 4ra  herbergja íbúðir í mjög vel staðsettu
sex íbúða fjölbýli. Tvö baðherbergi, sérinngangur, 
sérþvottahús. Norðvestur svalir með glæsilegu útsýni.
Eikar innréttingar, granít á borðum, flísar og parket á
gólfum. Íbúðirnar er til afhendingar við kaupsamning. 
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V. frá 42,3 m. 8786

Vindakór 1 203 Kópavogi
Góð 130,5 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í snyrtilegu
húsi. Gott skipulag, tvennar svalir. Sér 30,4 fm bílskúr í 
bílageymslu fylgir íbúðinni.  V. 39 m. 8627

 3JA HERBERGJA

Lautasmári 5, 201 kópavogi
Falleg og vel um gengin 96,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2. 
hæð í lyftuhúsi. Suður svalir, parket og flísar á gólfum,
þvottahús innan íbúðar og stutt í alla helstu þjónustu m.a.
göngufæri frá Smáralind, heilsugæslu, skóla og fleira.
V. 33,4 m. 8369

Stakkholt 2-4  
Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir

• 65 til 142 fermetrar að stærð

• Stæði í bílageymslu með flestum íbúðumStæði í bílageymslu með flestum íbúðum

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

• Allar innréttingar og fataskáparAllar innréttingar og fataskápar 
verða af vandaðri gerð

• Verð frá 31,8 m.

• Íbúðirnar eru tilbúnar til 
afhendingar

• www.stakkholt.is Nánari upplýsingar á eignamiðlun.is 
og hjá sölumönnum.
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Einbýlishús að stærð 156,2 fm
Bílskúr skráður 57,0 fm
Þrjár íbúðir
Ágætar útleigu tekjur
Snæfellsjökull og sjávarústýni

Hraunás 12
Hellissandi

Tilboð óskastNánar: Jórunn 845 8958

Fallegt og vel skipulagt 6/7 herbergja einbýlihús

við Nesveg.  222,8 fm.

Húsinu hefur verið vel viðhaldið á vandaðan máta.

Bílskúr.

Góður suðurgarður með viðarpalli.

Góð staðsetning.

Stutt í alla helstu þjónustu.
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82,0 millj.Verð:

Mjög falleg og vel skipulögð 134,4 fm 

7-8 herbergja efri sérhæð og ris ásamt 46,0 fm

bílskúr, samtals : 180,4 fm 4-5 svefnherbergi

Tvö böð og tvennar stofur 

Garðsendi

Verð : 46,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Rúmgóð 165 fm efri sérhæð auk bílskúrs,

alls 195 fm Fjögur svefnherbergi

Fallegt útsýni 

Frábær staðsetning þar sem stutt er í skóla

Melabraut 

Verð : 53,5 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Vel skipulögð 99,6 fm, 3 herbergja íbúð á 

3 hæð (efstu) í þriggja íbúða húsi 

Eignin þarfnast viðhalds að innan 

Eignin er laus til afhendingar strax 

Auðbrekka

Verð : 26,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Einbýlishús að stærð 233,8 fm

Tveggja hæða

Mikið útsýni

Foss við innganginn

Golfvöllur handan götunar

Ólafsgeisli

Verð : 65,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Glæsilega hönnuð 150 fm íbúð

Hönnuð af Rut Káradóttur

Gólfhiti og vönduð tæki og innréttingar

Stórar svalir

Einstök eign

Hrólfsskálamelur

Verð : 69,9 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

137 fm endaíbúð. Stæði í bílageymslu.

Frábært útsýni yfir höfnina í Hafnarfirði. 

3 svefnherbergi. Tvennar svalir.

Vönduð eign á annarri hæð. Lyftuhús.

Norðurbakki

Verð : 49,7 millj.Nánar: Jason 775 1515

Einbýli á tveimur hæðum með bílskúr við

Naustafjöru í Innbænum á Akureyri.

Í húsinu eru 5 svefnherbergi, 3 stofur og

2 salerni; samtals 227,3 fm að stærð

Naustafjara

Verð : 44,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Fallegt einbýli með 3 svefnherbergjum

Stærð 204,3

Gott skipulag

Stór verönd með skjólgirðingu

Innbyggður bílskúr

Vogagerði

Verð : 35,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Mjög vel skipulögð 122,5fm 4ra herbergja

endaíbúð á 2 hæð (jarðhæð) frá stofu

ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

Afgirt verönd Sérinngangur

Eignin er laus til afhendingar strax

Þorláksgeisli

Verð : 33,7 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Rúmgóð og björt 75,3 fm 2ja herbergja íbúð 

í kjallara í bakhúsi með sérinngangi 

á þessum vinsæla stað. 

Eignin er laus til afhendingar strax

Laugateigur

Verð : 24,7 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Nánari upplýsingar veitir:

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

Laus strax

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Þórunn Pálsdóttir
sölufulltrúi 
Sími: 773 6000

Páll Þórólfsson
sölufulltrúi
Sími: 893 9929

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson
sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 6955520

sölufulltrúi
Sími: 780 2700

Nýleg 3ja herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi 
Bílastæði í bílakjallara 
Suðursvalir, gólfhiti og góðar suðursvalir 
Innréttingar og frágangur fyrsta flokks

Lindargata - Skugginn

Verð : 47,7 millj.Nánar: Svan 697 9300



Góð íbúð 3ja herbergja stærð 90,1 fm 

Gott eldhús með U laga innréttingu 

Stofa með útgengi á svalir Geymsla í kjallara 

og sameiginlegt þvottahús 

Barnvænt hverfi

Rofabær

Verð : 23,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Mjög glæsilegt og mikið endurnýjað 169,4 fm 

einbýlishús á þremur hæðum vel staðsett í 

gamla bænum 3 herb 3 stofur og 2 baðherb 

Sjón er sögu ríkari

Hamarsbraut

Verð : 54,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Falleg sérhæð, 68,3 fm skráðir

Þrjú svefnherbergi

Sérinngangur

Mikið endurnýjuð, bæði bað og eldhús 

Frábær staðsetning

Tunguvegur

Verð : 29,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Einbýlishús stærð 262,7 fm

Nokkuð upprunalegt 

Eignarlóð Sjávarútsýni 

Tvöfaldur bílskúr

Blikanes

Verð : 63,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Mjög falleg 148 fm 4 herb á jarðhæð

með 30 fm suður verönd ásamt

35,5 fm verönd á baklóð

Stæði í bílageymslu

Glæsilegt eldhús og bað

Vesturgata Hafnafirði 

Verð : 47,5 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Glæsileg íbúð á jarðhæð, 139 fm 

3 svefnherbergi Vönduð gólfefni 

Sérsmíðaðar innréttingar Falleg lýsing 

Sólpallur Stæði í bílakjallara 

Fjölskylduhverfi

Langalína 17

Verð : 54,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

t

Falleg- og vel skipulögð 56,6 fermetra 

3ja herbergja íbúð auk sér geymslu í risi. 

Sameiginlegt þvottaherbergi er í risi hússins. 

Rauðarárstígur

Verð : 23,9 millj.Nánar: Páll 893 9929

t

Mjög fallegt og vel við haldið 160,1 fm 

5-6 herbergja raðhús á einni hæð ásamt 

21,1 fm bílskúr, samtals : 181,2 fm. 

Glæsilegur garðskáli með kamínu og 

útgengt út í sólríkan suður garð.

Hraunbær

Verð : 46,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Reisulegt hús samtals að stærð 326,3 fm
Húsið er 261,3 fm, íbúð í kjallara er 65,0 fm 
Tvöfaldur bílskúr að stærð 33,6 fm.
Í rólegri botnlangagötu á Seltjarnarnesi
Hverfið er rótgróið og skjólríkt 
Útsýni er af efri hæð til sjávar og fjalla

Hofgarðar

Verð : 99,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Mjög falleg og vel skipulögð 134,4 fm 

7-8 herbergja efri sérhæð og ris ásamt 46,0 fm

bílskúr, samtals: 180,4 fm 

4-5 svefnherbergi 

Tvö böð og tvennar stofur 

Tjarnarból

Verð : 54,5 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Huggulega 3ja herbergja íbúð ásamt 

innbyggðum bílskúr. Íbúðin hefur verið töluvert 

endurnýjuð m.a. gólfefni og baðherbergi 

Eignin á 2 hæð skráð 100,3 fm 

þar af bílskúr 20,7fm

Eyjabakki

Verð : 27,5 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Falleg og vel skipulögð íbúð 
3 - 4ra herbergja á 3. hæð
Góð staðsetning miðsvæði í Hafnafirði 
Þvottahús á hæðinni, góðar svalir
Frábær fyrstu kaup

Álfaskeið

Verð: 24,8 millj.Nánar: Atli 899 1178

Fallegt hús 190,2 fm á þremur pöllum.

Innbyggður bílskúr m. mikilli lofthæð.

Húsið allt hið vandaðasta. Pallur og afgirt lóð 

úr harðvið. Möguleiki á að taka 3ja herbergja 

íbúð uppí. Mikið sjávarútsýni.

Vættaborgir

Verð : 67,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Mjög vel skipulögð og falleg 80,8fm 3 herb. 
íbúð á jarðhæð með sérinngangi, útgangi út á 
suður verönd ásamt 22,8 fm bílskúrs
Örstutt í Háskólann og miðborgina 
Eignin er laus strax

Reykjavíkurvegur 
Litli Skerjafjörður
y j gy j

Verð: 42,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Fallegt einbýli á góðum útsýnisstað 

við Köldulind 214 fm 6 herbergja 

Fallegur garður Gott útsýni 

Stutt í alla helstu þónustu 

Kaldalind

Verð : 72,9 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

Falleg 113,8 fm 3 herb íbúð á 3 hæð ásamt 

stæði í lokaðri bílageymslu og stæði í opinni 

bílageymslu. Eldhús og stofa í einu rými, 

mjög mikil lofthæð og gólfsíðir gluggar. 

Vesturgata Hafnafirði 

Verð : 38,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Glæsilegt 210fm 

6 herbergja einbýlishús 

ásamt 25,8fm bílskúr. 

Glæsilegar innréttingar 

og gólfefni. 

Hiti í öllum gólfum. Útsýni. 

Hér er að ferðinni einstök 

eign sem vert er að skoða. 

Þingvað

85,0 millj.Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

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

Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar. 

Glæsileg 93,9 fm 3 herbergja risíbúð á tveimur 

hæðum ásamt 56,5fm suð/vestur svalir með 

vægast sagt frábæru útsýni yfir miðborgina.

Bankastræti

Verð: 65,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

t

Afar fallegt 175,6fm 8 herb. einbýlishús

ásamt 54,6fm bílskúr, samtals: 230,2 fm.

4-5 svefnherbergi. Garðskáli. Heitur pottur.

Glæsilegt hús og einstakur garður.

Óskað er eftir tilboði í eignina.

Bröndukvísl

TILBOÐNánar: Helgi 780 2700

- með þér alla leið -
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Breiðavík 45

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.júní kl.17:00-17:30

Fallegt 160 fm raðhús á tveimur hæðum 

ásamt bílskúr. 

Þrjú svefnherbergi,

þar af hjónaherbergi með sér baðherbergi

Skjólgóður suðurpallur og garður

Eldhús með miklu skápaplássi, vönduð tæki

Laugavegur 62
101 Reykjavík

Verð : 49,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.júní kl.17:00-17:30

Mjög falleg 108,3 fm 4ra herbergja 

endaíbúð á 2 hæð í góðu húsi 

vel staðsettu í miðborginni

Eignin er laus til afhendingar strax

Efstihjalli 

Verð : 54,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.júní kl.18:00-18:30

Mjög vel skipulögð 102,7 fm 

6 herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi 

ásamt ca:52 fm óskráðu rými í kjallara, 

samtals : 154,7 fm 

Eignin er laus strax 

Reynimelur 74
4.hæð

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.júní kl.17:30-18:15

2ja herbergja 60 fm íbúð 

Efsta hæð, glæsilegt útsýni 

Stórar svalir til suðurs

Kambasel 26

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.júní kl.13:00-13:30

80 fm íbúð á jarðhæð.

Sérinngangur. 

Stór afgirtur sérgarður 

2 svefnherbergi. 

Merkt stæði

Útgengi út í garð í íbúð

Næfurás 9

Verð : 56,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.júní kl.17:30-18:00

Mjög vel skipulagt 251,9 fm raðhús 
á þremur hæðum. 
Eignin er mikið endurnýjuð og skiptist í 
4 stofur, 4 svefnherbergi, fallegt eldhús, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, stórt opið 
rými í risi og innbyggðan bílskúr. 
Garður með sólpöllum. 
Falleg eign sem hefur verið töluvert endurnýjuð. 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Hörgsholt 27
íbúð 402

Verð : 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.júní kl.17:00-17:45

Falleg og vel skipulögð 

112 fm 4ra herbergja íbúð 

Glæsilegt útsýni til allra átta Þrjú góð 

svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar 

Snyrtileg sameign og lóð

Kögursel 9

Verð : 53,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.júní kl.18:00-18:30

Frábært fjölskylduhús Stærð 216,9 fm 

Tvær hæðir plús bílskúr Stór sólpallur með 

skjólgirðingum Innarlega í rólegri götu Stutt í 

skóla 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Freyjugata 25

Verð : 32,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.júní kl.17:00-17:30

Frábærlega staðsett 77 fm íbúð 

Tvö svefnherbergi, stór stofa 

Eldhús með borðstofuskála 

Útigeymsla með ofni 

Gott viðhald á húsiNánari upplýsingar veitir: 

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Drekavellir 40

Verð frá: 37,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.júní kl.17:00-17:30

Glæsileg 3-4ra herbergja 118,6 fm 

íbúð á 1. hæð

Sérinngangur og sérmerkt stæði 

Afgirtur sólpallur í suður 

Raftæki í eldhúsi fylgjaNánari upplýsingar veitir: 

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

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500
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Álftamýri 32

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 10.júní kl.18:00-18:30

Falleg 2ja herbergja

Stærð 65,2 fm

Fyrsta hæð

Frábær staðsetning

Sundlaugavegur 22

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.júní kl.17:30-18:00

Falleg 3 herbergja risíbúð í góðu fjórbýlishúsi

Eignin er skráð 38 fm en gólfflötur 

er töluvert stærri

3 herbergi, stofa, svefnherbergi og skrifstofa

Stórar svalir til suðurs

Austurkór 141

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.júní kl.19:00-19:30

Vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum 

Eignin er alls 240 fm að meðtöldum bílskúr 

Bjart og fallegt alrými með útgengi út á svalir 

þrjú til fjögur svefnherbergi, baðherbergi, 

sjónvarpshol og þvottahús ásamt geymslu 

og bílskúr.

Austurkór 121-125
150 fm raðhús á einni hæð 

Verð frá: 48,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.júní kl.17:00-18:00

Flott og vel skipulögð raðhús á einni hæð

Húsin eru alls 150 fm með innbyggðum bílskúr

Opið stofu og eldhús rými, útgengt á lóð

Tvö svefnherbergi, fataherbergi 

innaf hjónaherbergi

Skilast fullbúið án gólfefna að hluta 

sbr skilalýsingu

Tilbúið til afhendingar fljótlega

Nönnubrunnur 1

Verð frá: 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.júní kl.17:00-17:30

4ra herbergja 142,4 fm tilbúin til afhendingar 

Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar 

og plankaparket. Stór barnaherbergi og 

fataherbergi inn af hjónaherbergi. 

Fallegt úrsýni til fjalla og yfir Úlfarsárdal.

Sérlega breitt stæði í bílageymslu.

Borgarholtsbraut 72 

Verð : 32,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.júní kl.17:30-18:00

Sérhæð og bílskúr samtals 120 fm á góðum 

stað í vesturbæ Kópavogs Íbúðin er 

4ra svefnherbergja og 86 fm 

bílskúrinn er 34 fm

Háagerði 53
Risíbúð

Verð : 26,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.júní kl.18:00-18:45

Sérlega vel skiplögð 3-4ra herbergja risíbúð 

Frábær staðsetning 

Hús er vel viðhaldið 

Glæsilegt útsýni til norðurs og svalir í suður 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Funalind 13

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 10.júní kl.17:30-18:00

Góð 4ra herbergja íbúð á 5.hæð, 115,2 fm 

Vinsælt lyftuhús og fallegt útsýni 

Stórar suðursvalir 

Gott skipulag og þvottahús innan íbúðar 

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, sölufulltrúi
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, sölufulltrúi
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Sérhæð með bílskúr

Tvö byggingarstig í boði

Nánari upplýsingar veitir: 

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

 Línakur 1

Verð : 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.júní kl.19:00-19:30 

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð

Stærð 122,9 fm

Stórar suðursvalir

Fallegt útsýni

Frábær staðsetningNánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
sími: 865 4120 

Laus til afhendingar

Kaupandi getur komið 
að vali á innréttingum

- með þér alla leið -
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Um helmingur íbúða seldur

Gott úrval 2ja - 4ra herbergja íbúða í mörgum 
útfærslumá bilinu 76-137 fm, allar með stæði 
í bílageymslu

Rúmgóðar svalir til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar frá GKS og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt viðhaldslítið lyftuhús

Garðatorg 

Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ Garðabæjar
á frábærum útsýnisstað.

Upplifðu útsýnið og staðsetninguna með eigin augum

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, sölufulltrúi
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Vel skipulagt 95 fm hús i grennd við 

golfvöllinn Innbyggður skúr fyrir golfbílinn Þrjú 

svefnherbergi Stofa og eldhús í opnu rými, 

mikil lofthæð Heitur pottu

Kiðjaberg  
Grímsnesi

Verð : 28,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Fallegt tæplega 70 fm hús á eignarlandi 

Þrjú svefnherbergi. Stofa stofa og 

opið eldhús með góðu skápaplássi 

Útigeymsla og gróður vaxin lóð 

Lerkilundur
Þingvellir

Verð : 14,2 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

62 fm hús við vatnsbakka, óhindrað útsýni 

Tvö svefnherbergi Stofa og eldhús í opnu rými 

Lítið gestahús með sauna 

Draumastaðsetning

Vatnsstígur
Brókarvatn

Verð : 14,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi. Um 70 km frá Reykjavík 

Innst í botnlanga

Tveir sólpallar

Eigin borhola 

Hallkelshólar 
Grímsnesi

Verð : 22,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 

heildarstærð Einstök staðsetning í landi Nesja, 

efst í enda botnlanga Bústaðurinn stendur 

hátt, sólar nýtur við frá morgni til kvölds 

Kjarri vaxið land/Mikið útsýni

Þingvallavatn 

TILBOÐ ÓSKASTNánar: Jórunn 845 8958

17 fm sumarhús á 4500 fm leigulóð

Tækifæri á að bæta við húsi á lóð 

Innbú fylgir ma ísskápur, borð, stólar, sófi

Neðstiás 
Hvalfjarðarstrandarhreppur

Verð : 4,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Bústaður að stærð 41,8 fm 

Eignarland 2000 fm 

Einstakt land með miklum gróðri 

Rotþró 2004 

Hitaveita 10m frá bústað

Laugarvatn 
Snorrastaðir 

Verð : 10,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

84,8 fm hús m/ ca 100 sólpalli 

5000 fm kjarri vaxið eignarland, 

Frábær staðsetning 

Hitaveita, heitur pottur 

Selmýrarvegur 
við Álftavatn

Verð : 25,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

SUMARHÚS

250-300 fm skrifstofuhúsnæði á góðum 
stað 9 skrifstofur auk móttöku, eldhús og 
fundarherbergi. Frábær staðsetning 

LAUST STRAX TIL SÖLU EÐA LEIGU!

Suðurlandsbraut 50 

Tilboð óskastNánar: Svan 697 9300

Vel staðset og bjart 220 fm verslunarhúsnæði 
ásamt lager og skrifstofum á jarðhæð við 
Skipholt í Reykjavík

Skipholt 50C

Verð : 52,0 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Notalegt 49 fm sumarhús 

2076 fm eignarland

Stórt svefnherbergi, stofa og eldhús

Gestahús og áhaldageymsla á landi

Þingvellir
Miðfell

Verð : 13,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Sölumenn sýna daglega á staðnum
BÓKAÐU SKOÐUN

- með þér alla leið -
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Veitinga/kaffi hús að stærð 105,3 fm 

Áfangastaður hjá ferðaþjónustu 

Stór og góð verönd/ gott eldhús 

Tækifæri til atvinnusköpunar 

Klettsbúð

Tilboð óskastNánar: Jórunn 845 8958

Kaffihús - Hellissandi



Stakkholt 2-4

Íbúðir í hjarta 
Reykjavíkur

Sérlega vel staðsettar 65-140 fm 

íbúðir í hjarta borgarinnar

Íbúðirnar eru 2-4 herbergja og 

flestar með stæði í bílageymslu

Frábært útsýni úr fjölda íbúða yfir 

borgina og til Esjunnar

Flestar íbúðirnar afhentar fullbúnar 

með gólfefnum

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Til sölu 180 fm fasteign og rekstur 

Grandakaffis við Grandagarð. 

Um að ræða mjög traustan rekstur sem hefur 

verið starfandi í áratugi Vínveitingaleyfi og 

leyfi fyrir 49 gesti í sæti. Allur búnaður og tæki 

fylgja með - möguleiki að kaupa bara rekstur.

Grandagarður 

Grandakaffi 

TILBOÐ ÓSKAST

Fasteign og rekstur

Fasteign og rekstur

Nánari upplýsingar veitir: 

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Verð  : 33,7 millj. - 145,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir. 

Sólpallur og svalir til suðurs. 

Tvennar svalir með flestum íbúðum. 

Lyftuhús.

Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð.

Stæði í lokuðum bílakjallara.

Útsýni

Mánatún 7 - 17

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300  35,7 milljónirVerð frá:

Vindakór 2-8

Gott úrval 3ja til 
5 herb. íbúða

Rúmgóð alrými

Stærðir: 118-166 fm

Stæði í bílageymslu 

með öllum íbúðum

Frábært fermetraverð

www.vindakor.is

Eignaskipti skoðuð

Yfir helmingur íbúða seldur

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.júní kl.18:15-19:00

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 11.júní kl.18:00-19:00

Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000 MIKLABORG



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

HRINGDU NÚNA, PANTAÐU SKOÐUN, S. 893 4416

Bústaðavegur 57   108 Reykjavík 37.500.000

Falleg 3ja til 4ra herbergja íbúð á annarri hæð og í risi, sem er ótalið í fermetratölu. 
Íbúðin var öll tekin í gegn fyrir fáum árum, skipt um gólfefni, nýjar innréttingar í 
herbergi, holi, eldhúsi og á baði. Risið er innréttað og nýtist vel. Afar góð eign í 
góðu umhverfi. Velkomin að panta skoðun.
Upplýsingar Árni fasteignasali, gsm: 893 4416

Herbergi: 3 - 4      Stærð: 97,4 m2

HRINGDU NÚNA, PANTAÐU SKOÐUN, S. 893 4416.

Miklabraut 54    105 Reykjavík 33.500.000

Rúmgóð 5 til 6 herbergja íbúð á rishæð með feykilega miklu ótöldu gólfrými í 
stærðartölu. Húsið var fyrir nokkrum árum lagfært og endursteinað og gler 
endurnýjað með hljóðvarnargleri, gluggar lagfærðir og þak yfirfarið. Góð eign 
nærri hringiðu borgarinnar.
Upplýsingar Árni fasteignasali, gsm: 893 4416

Herbergi: 5 - 6     Stærð: 101,9 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. júní kl. 17.30 til 18.00

Seilugrandi 7   107 Reykjavík 40.900.000

Björt og falleg fjögurra herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Gluggar á þrjá vegu.  
Suðursvalir. Svalir einnig til norðurs úr hjónaherbergi. Sameign til fyrirmyndar, 
inni sem úti. Stutt í alla þjónustu, skóla og íþróttaiðkun. Fínar innréttingar og gott 
skipulag. Stæði í bílageymslu.  Frábær eign í góðu hverfi. Velkomin í opið hús.
Upplýsingar Árni fasteignasali, gsm: 893 4416

Herbergi: 4     Stærð: 123,7 m2 

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. júní kl.17:00-17:30

Frístundabyggð við Flúðir

Sörlaskeið 15    220 Hafnarfirði

3.990.000

9.900.000

16 lóðir í háum gæðaflokki. Vel staðsettar lóðir fyrir frístundabyggð á fallegum 
stað  við Flúðir. Svæðið er skipulagt fyrir 16 lóðir um klukkustundar akstur er 
frá höfuðborgars¬væðinu. Fyrirliggjandi eru teikningar af fjórum stílhreinum 
húsagerðum í háum gæðaflokki með sama heildarsvip. Lóðirnar eru eignarlóðir, frá 
6 til 10 þúsund fermetrum. Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Hesthús í sérflokki, 6 hesta vélmokað og vel skipulagt hús á félagssvæði 
Sörla í Hafnarfirði tekið í notkun 2013. Húsið er klætt að utan og með góðum 
iðnaðarhurðum í hlöðu og til útmoksturs, öll aðkoma eins og best verður á kosið. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærðir:  6.000 – 10.000 m2 

Hesthús      Stærð: 51,0 m2

NÝJAR ÍBÚÐIR Í FOSSVOGI - 2JA -4RA HERBERGJA.

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

Skógarvegur 12-14   108 Reykjavík

Álfaland 5     108 Reykjavík

33,7- 93 millj

33.900.000

Glæsilegar, vandaðar og mjög vel staðsettar íbúðir í lyftuhúsi við Skógarveg. 
Glæsilegar innréttingar með spónlagðri eik. Hiti í gólfum. Baðherbergi og 
þvottahús verða með flísum á gólfi.  Íbúðirnar skilast fullbúnar fyrir utan gólfefni. 
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. Afhending er nóvember/ desember 2016.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Mjög rúmgóð 4ra herb. 129,6 fm íbúð í tvíbýli á rólegum og skjólsælum stað í 
Fossvoginum, íbúðin er í kjallara með stórum afgirtum sólpalli til suðurs, á pallinum 
eru fallegir gróðurkassar, svefnherbergi eru 3, rúmgott baðherbergi með glugga og 
tengi fyrir þvottavél, eldhús með hvítri innréttingu, stofa og eldhús eru með góðum 
gluggum til suðurs. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fjölbýlishús      Stærð: 64,6 - 161 m2

Herbergi: 4     Stærð: 129,6 m2

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

Álagrandi 8   107 Reykjavík 41.900.000

Mikið endurnýjuð, vel skipulögð og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3. og efstu hæð 
í fjölbýli sem verið er að taka í gegn að utan á kostnað seljenda. 3 svefnherbergi, 
endurnýjað baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og þurrkara, mjög rúmgóð stofa 
með svölum í suðvestur og endurnýjað eldhús. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 119,7 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. júní kl. 17:30-18:00

Gnoðarvogur 82    104 Reykjavík 41.900.000

Falleg sérhæð með bílskúr á frábærum og gróðursælum stað í austurborginni. 
Stór stofa með suðursvölum, 3 rúmgóð svefnherbergi, þvottahús inn í íbúð. 
Upprunalegt eldhús með borðkrók, baðherbergi m/baðkari og upphengdri sturtu 
og flísalagt með marmaraflísum. Geymsla m/gluggum í kjallara (hægt að nýta sem 
herbergi). Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 164,5 m2

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafr. og lögg. fast. 

Gústaf A. Björnsson 
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir 
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr.

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

EIGNIR VIKUNNARSnæland 2, (301) 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 9.6 FRÁ 17:00-17:30

Snæland, Fossvogshverfi, Reykjavík: Glæsileg 
4ra herbergja íbúð á efstu hæð í lítilli blokk. 
Íbúðin er mikiið endurnýjuð, m.a. er baðið 
allt endurnýjað, m. baðkari og sturtuklefa og 
handklæðaofni, parket á gólfum. Þvottaher-
bergi innan íbúðar. Rúmgóðar suðursvalir eru 
frá stofu með góðu útsýni. 

Verð 35,9 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 9.6.  
FRÁ KL. 17:00-17:30

Kelduland 13,1.h t.h.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 8.6 FRÁ 17:00-17:30

Kelduland 13, 1.h.t.h:

Ágæt, talsvert endurnýjuð 3j-4ra herbergja 
íbúð á 1.hæð. Góðar suðursvalir. Endurnýjað 
eldhús.Á teikningu eru 3 svefnherbergi, en 
opnað hefur verið á milli tveggja. 

Góðar suðursvalir. 

OPIÐ HÚS MÁNUD. 8.6  
FRÁ KL.17:00-17:30.  
VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Urriðakvísl, einbýli

Laugarásvegur-sérhæð á tveimur hæðum

Urriðakvísl: Glæsilegt 265,8 fm 
einbýli á tveimur hæðum. 

Góð aðkoma og gott innra skipu- 
lag. Parket og flísar á gólfum. 
Stórar stofur.

Húsið sem er einstaklega vandað 
og vel við haldið er teiknað af 
Einari Tryggvasyni arkitekt. 

Sjón er sögu ríkari. 

Verð 79 millj.

Fold fasteignasala 552-1400 kynnir: 

Falleg sérhæð á tveimur hæðum 
á frábærum útsýnisstað við 
Laugarásveg u.þ.b. 155 fm. 

Eignin er björt og vel úr garði gerð 
og bíður uppá mikla möguleika. 

Sjón er sögu ríkari.  
Bókið skoðun.

 Verð 51,9 millj.

Eignir

Laugarásvegur-verslunar/þjónustuhús-
næði
Ca. 163 fm. atvinnuhúsnæði á jarðhæð í góðum 
þjónustukjarna við Laugarásveg. Eigninni fylgir 
rúmlega 24 fm bílskúr þannig að samtals er um að 
ræða ca. 187 fm. Verð 33,9 millj.

Hrísrimi , 4ra m/bílgeymslu
Hrísrimi 2.hæð. Falleg og vel skipulögð 4ra 
herbergja íbúð ásamt stæði í bílskýli. Skiptist í 3 
svefnherbergi, rúmgóða stofu, eldhús, endurnýjað 
baðherbergi og þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 
27,9 millj. 

Smiðshöfði/Stórhöfði-góð eign
Ca. 240 fm. mjög snyrtilega innréttað atvinnuhús-
næði. Plássið er skráð við Smiðshöfða en aðkoma 
er frá Stórhöfða. Lofthæð um 4 metrar og góðar 
innkeyrsludyr. Verð 35,9 millj.

Eignir

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

Eignir

Eyrarskógur, skipti möguleg á bíl
Eyrarskógur,Hvalfjarðarsvei:Sumarhús á fallegum 
stað nálægt Reykjavík. Verð 6,9 millj.



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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

867 3707

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. júní kl. 18:30-19:00

ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI OG BÍLSKÚR

Kristnibraut 75   113 Reykjavík

Gnípuheiði 19    200 Kópavogur

36.900.000

44.700.000

Fasteignasalan Torg kynnir: Gullfallega 126,1fm 4ra herberja íbúð á efstu hæð í 
litlu fjölbýli í Grafarholti.  Gott skipulag og rúmgóð herbergi í bjartri íbúð.  Fallegt 
útsýni yfir Esjuna.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Góð 4ra herb. íbúð með sérinngangi á annari hæð með góðu útsýni og bílskúr. 
3 góð svefnherb., stórt baðherbergi og þvottaherb. Aðalrými með borðstofu og 
stofu og útgengi út á svalir. Eldhús fallegt með góðum borðkrók.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 126,1 m2

Herbergi: 4     Stærð: 153 m2

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

Lambasel 46    109 Reykjavík 63.000.000

Fasteignasalan TORG kynnir: Fallegt nýlegt steinsteypt einbýlishús á einni hæð 
með góðum bílskúr á frábærum staði í Reykjavík.  Í eigninni eru 5 rúmgóð svefn-
herbergi og stór stofa.  Staðsetning innan hverfis er sérlega skemmtileg þar sem 
húsið er í útjaðri hverfis og er því óbygg svæði í framhaldi af lóð. 
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 7     Stærð: 240 m2 

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN

Naustavör   200 Kópavogur

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu álklæddu fjölbýlishúsi við Naustavör í 
Bryggjuhverfinu í vestubæ Kópavogs við smábátahöfnina. Íbúðirnar eru frá 83-
169 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og 
vönduðum AEG eldhústækjum. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-4

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. júní kl.17.30-18.00

Barmahlíð 42   105 Reykjavík 27.500.000

Falleg og  vel skipulögð 3ja herbergja sérhæð á neðstu hæð í góðu  fjórbýlishúsi. 
Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi, stórt hol og 
forstofu. Snyrtilegt sameiginlegt þvottahús og geymslur í sameign. Mjög góð 
staðsetning þar sem stutt er skóla og leikskóla.  Íbúðin losnar fljótlega.  
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 78,9 m2

EINBÝLISHÚS Í BYGGINGU!

Drekavellir 53     221 Hafnarfjörður

Enbýlishús á 2 hæðum. Húsið verður afhent fokhelt. Aðalhæð er um 175fm að 
stærð, bílskúr um 42fm.  Gert er ráð fyrir 2 svefnherb. á aðalhæð, 2 baðherb., 
þvottaherb. og rúmgóðu aðalrými. Í dag er auka íbúð í kjallara með sér inngangi, 
4ra herbergja. Teikningar og skilalýsing hjá TORG.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 7     Stærð: 380 m2 

49.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S: 820-2222

Álfaheiði 2c    200 Kópavogur

Mjög falleg og rúmgóð íbúð ásamt bílskúr á frábærum útsýnisstað í Suðurhlíðum 
Kópavogs.  Um er að ræða eign sem er 164,0fm og þar af er bílskúrinn 24,8fm. 
Íbúðin er með sérinngangi og á tveimur hæðum og með þremur  svefnherbergjum. 
Frábært útsýni er frá eigninni og staðsetning góð þar sem stutt er í alla þjónustu, 
skóla og leikskóla. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 164 m2

42.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 8 júní.kl 17.30-18.00 

Tjarnargata 10    101 Reykjavík

Frábærlega vel staðsett og falleg 2ja herb íbúð á 4ju hæð í góðu fjölbýli í einni 
vinsælustu götu í miðborg Reykjavíkur Tjarnargötu. Húsið er mikið endurnýjað að 
utan og búið er að skipta um alla glugga í íbúðinni. Gólfefni er parket og flísar og 
stofa mjög rúmgóð með 4 gluggum. Sturta er á baðherbergi og tengi fyrir þvottavél í 
eldhúsi. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 68,2 m2

29.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. júní kl. 17.30-18.00 

 Bústaðavegur 77   108 Reykjavík

Falleg og fjölskylduvæn íbúð á þessum vinsæla stað. Búið er að lyfta þaki á 
eigninni, setja nýja kvisti og endurnýja skolp. Sérinngangur , 3 góð svefnherbergi, 
tvö baðherbergi og vel útbúið eldhús með fallegri innréttingu með granít á borði. 
Gólfefni er að mestu parket og flísar. Frábært útsýni er frá stórum svölum á efstu 
hæð. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 112,7 m2

38.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. júní kl. 17.30-18.00 

Borgarás 8     210 Garðabær

Stórglæsilegt endaraðhús með bílskúr. Hönnun hússins er einstök og tekur mið af 
skemmtilegu birtuflæði og tenginga á milli rýma. Glæsilegur stór stigi með glerhan-
driðum tengir hæðirnar saman. 3 svefnherbergi (hægt að hafa 4)  Stofan er  mjög 
rúmgóð með útgengi út á verönd.  Eldhúsið er glæsilegt með hvítri innréttingu og 
granít á borðum. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 243,3 m2

69.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. júní kl. 18.30-19.00 

Háaleitisbraut 151    108 Reykjavík 26.900.000

Frábærlega vel staðsett 4herb íbúð á fjórðu hæð í fjölbýli á þessum eftirsótta stað 
í Reykjavík. Um er að ræða eign sem er skráð 106fm með þremur 
svefnherbergjum. Stofan er rúmgóð með parketi á gólfi og tengi er fyrir þvottavél 
á baðherbergi. Skipt verður um teppi og sameign máluð í sumar á kostnað seljanda. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 106 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S: 820-2222

Gunnlaugsgata 6A    310 Borganes 34.900.000

Eitt fallegasta húsið í gamla bænum í Borgarnesi. Húsið stendur hátt og út af fyrir 
sig og örstutt  í alla þjónustu. Íbúðarhluti hússins er allur á einni hæð. Húsið hefur 
verið mikið endurnýjað og býður uppá mikla möguleika varðandi ferðaþjónustu 
bæði hvað varðar eignina sjálfa og einstaka staðsetningu. Mikið útsýni er frá 
húsinu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 190,8 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUNS. 820-2222

Kaldalind 2   201 Kópavogur 89.900.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús með mikilli lofthæð, 
inn-byggðri 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: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 250,3 m2         Bílskúr

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

Holtsvegur 23-25  210 Garðabær 33,9 - 54,9 m

Fasteignasalan TORG kynnir nýtt 19 íbúða fjölbýlishús með lyftu á Holtsvegi 23-25 í 
Urriðaholti í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja til 4 herbergja,  82,3 til 141,1 m2 . Íbúðirnar 
skilast fullbúnar án gólfefna og geymslu í sameign og stæði í lokuðum bílakjallara. 
Um er að ræða glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir á einum besta og fallegasta stað á 
höfuðborgarsvæðinu. Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi:  3-4     Stærð: 82,3 - 141,1 m2

AÐEINS 

8 ÍBÚÐIR 

EFTIR
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LINDARBERG - HAFNARFJÖRÐUR 
- EINBÝLI 

JÖKULHÆÐ - GARÐABÆR 
- EINBÝLI 

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr, samtals ca. 215 fm.  
Vandaðar innréttingar, parket, stofa, borðstofa, 4 svefnherb. glæsilegt eldhús, ofl. Fullbúin eign í sérflokki, 
frábær staðsetning og útsýni.

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr samtals skráð 
um 300 fermetrar. Húsið er á staðsett á frábærum útsýnisstað í hæðarhverfi í Garðabæ Fallegar innréttingar 
og gólfefni. Verð 89 millj.

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

 
Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning
Höfum fengið í einkasölu glæsilegt og virðulega húseign á þremum 
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 330 fm. Tvímælalaust eitt 
allra fallegasta steinhús bæjarins. Einstök staðsetning í hrauninu. 
Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn, skóla og fleira.  
Verð 79 millj.

 
Dvergholt - Einbýli - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 190 fermetra einbýli á 
einni hæð vel staðsett á Holtinu í Hafnarfirði. Eignin er í mjög góðu 
ástandi og skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu, borðstofu, 
sólskála, eldhús, þvottahús, gang, þrjú barnaherbergi, hjónaher-
bergi, baðherbergi, bílskúr og geymsluloft. Fallegar innréttingar og 
gólfefni. Verð 49,8.mill. 

 
Suðurgata 82 - Hafnarfjörður - Parhús
Hraunhamar kynnir sérlega fallegt vel innréttað parhús rétt við 
miðbæ Hafnarfjarðar, í göngufæri við miðbæinn og suður höfnina. 
Húsið er á þremur hæðum, tvær hæðir og ris, samtals skráð 162,4 
fm en þar af er bílskúr 25,6 fm. 4 svefnherbergi. Verð 45,9 millj.

 
Lækjarás - Garðabær - Einbýli 
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einbýli mjög vel staðsett í 
rólegu hverfi miðsvæðis. Húsið er 200 fm. en þar af er bílskúr 41 
fm.  Fjögur svefnherbergi. Arinn í rúmgóðri stofu. Fallega ræktuð 
lóð. Hús í mjög góðu viðhaldi. Verð 52,9 millj.

 
Engjasel 71 - Reykjavík - Raðhús 
Fallegt endaraðhús á þremur hæðum 182,3 fm. auk 24 fm. stæði 
í bílahúsi samtals 206,3 fm. Góður sérgarður og hellulögð verönd. 
Mjög flottur sameiginlegur garður. Gott stæði í bílastæðahúsi. 
Mjög snyrtileg sameign. Hús nýlega tekið í gegn að utan og járn 
á þaki. 

 
Boðahlein við Hrafnistu
Nýkomið sérlega fallegt endaraðhús við Hrafnistu í Hafnarfirði 
ætlað 60 ára og eldri. Húsið er 85 fm. með einu góðu svefnherbergi 
og mjög stórum góðum stofum.Sólskáli. Suðurlóð með útsýni. Góð 
eign. Verð 31,3 millj.

 
Holtsbúð - Garðabær - Einbýli 
Fallegt og töluvert endurnýjað einbýli á einni hæð með góðum 
bílskúr, samtals 160 fm, á þessum vinsæla stað. Stór svefnher-
bergi.  Góður bakgarður í suður. Stutt í skóla og þjónustu. Frábær 
staðsetning. Bein sala eða skipti á minni eign í Garðabæ. 
Verð 49,5 millj. 

 
Furuás 23 -27 - Hafnarfjörður - Raðhús
Nýkomin glæsileg ný raðhús á tveimur hæðum  með innbyggðum 
bílskúr samtals ca. 240 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga. 
Mjög fallegt útsýni. Húsin afhendist fullbúin að innan án gólfefna. 
Fullbúið að utan, lóð grófjöfnuð. Afhending fljótlega. Verð 59 millj. 

 
Álfholt - Hafnarfjörður - Glæsileg sérhæð
Nýkomin glæsileg 150 fm. íbúð á tveimur hæðum, hæð og ris með 
4 góðum svefnherb. möguleiki á 5 herb. fallegar innréttingar, 2 
baðherb. 2 svalir, Frábær staðsetning í barnvænu umhverfi, stutt í 
skóla. Útsýni. Verð 36,9 millj. 

 
Smyrlahraun - Hafnarfjörður - Efri sérhæð
Nýkomin efri sérðhæð með bílskúr samtals 181,6 fm. Eignin 
þarfnast töluverðrar endurnýjunar við, utan sem innan en miklir 
möguleikar. Frábær staðsetning í grónu hverfi. Laus strax.  
Verð 36,9 millj.

 
Lækjargata 32 – Hafnarfjörður – 4ra herb.
Hraunhamar kynnir fallega endaíbúð í nýlegu fjölbýlishúsi við 
Lækinn í Hafnarfirði. Íbúðin er 124,8 fm og íbúðin er á 3. hæð, gott 
aðgengi, lyfta. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, með innréttingu, 
upphengt salerni, baðkar og sturtuklefi. Rúmgóð stofa, borðstofa. 
Opið eldús með smekklegri innréttingu, vönduð eldunartæki. 
Gólfefni eru parket og flísar. Verð 40,9 millj.

 
Álfaskeið 88 - Hafnarfjörður - 3ja-4ra herb.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 87,5 fm. 3ja-4ra 
herbergja íbúð á þriðju hæð. Eigninni fylgir bílskúrsréttur. Eldhús 
með fallegri innréttingu. Baðherbergi með fallegri innréttingu og 
sturtuklefa. Gólfefni parket og flísar. Verð 24,8 millj. 

 
Skipalón 20 - Hafnarfjörður  
- Glæsileg endaíbúð
Glæsileg 167 fm. endaíbúð í vönduðu lyftuhúsi ætlað 50 ára og 
eldri. Vandaðar Brúnás innréttingar, tvö baðherbergi, fataherbergi 
og góð herbergi. Óvenju stórar og góðar stofur. Tvennar svalir. 
Glæsilegt eldhús, granít á borðum. Útsýni.
Verð 53,5 millj.

 
Sléttahraun - Hafnarfjörður - 4ra herb.
Nýkomin 100 fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð í vel staðsettu fjölbýli 
miðsvæðis. Parket á gólfum, endurnýjað eldhús. Laus strax. 
Verð 25 millj.

 
Hringbraut - Hafnarfjörður - 2-3ja herb.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða mikið endurnýjaða 
65,3 fm. 2ja til 3ja herbergja íbúð við Hringbraut 23 í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, gang, eldhús, herbergi, 
baðherb. og geymslu ásamt hefðbundinni sameign. Laus strax. 
Verð 22,9 millj.

 
Háholt 16 - Hafnarfjörður - Penthouse
Hraunhamar kynnir mjög fallega endaíbúð efsta hæð, penthouse, í 
5 hæða lyftuhúsi samtals 104,7 fm. Að auki fylgir stæði í bílahúsi. 
Parket á gólfum og dúkur á gólfum. Stórkostlegt útsýni yfir bæinn, 
höfnina, Esjuna ofl. 
Verð 31,9 millj.

60 ára og eldri

50 ára og eldri



KIRKJUTEIGUR – 105 RVK
GÓÐIR LEIGUTEKJUMÖGULEIKAR
-TÖLUVERT HEFUR VERIÐ ENDURNÝJAÐ Í EIGN.
-Vel skipulögð 192 fm eign með bílskúr
-Tvær stofur, tvö herb & risherb.í aðalíbúð
-Herbergi í kjallara auk baðherbergis
-Endurnýjuð studíóíbúð m/sérinng.
- V. 57.9 millj. 

STÓRIKRIKI 10 - 270 MOS.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 8. JÚNÍ KL. 18:00 - 18:30, 
- Virkilega fallegt 225,6 fm. 6 herbergja einbýlishús.  Innbyggður 42,2 bílskúr.  
- 4 svefnherbergi og 3 baðherbergi.  Suðurverönd og suðvesturverönd. 
- Innfelld lýsing í loftum og lofthæð rúmir 3 metrar í stofu og miðrými.  Gólfhiti í öllu húsinu.  
- V. 64,9 millj.

SKEIÐARVOGUR 11 – 104 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 8. JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30
Virkilega falleg og frábærlega staðsetta 182,6 fm.  6 herbergja íbúð í endaraðhúsi þ.a. 25,4 fm. 
bílskúr.  Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum, skólp, rafmagn og  
rafmagnstafla.  4 svefnherbergi og 2 baðherbergi.  Tvennar svalir og fallegur garður.  
Stétt fyrir framan eignina nýlega endurnýjuð  
með hitalögn undir.  Stutt í alla þjónsutu og skóla.  
V. 49,9 millj.

 MOSARIMI 15 – 112 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUAGINN 8. JÚNÍ KL. 18:00 – 18:30
- Einstaklega falleg og björt 88,1 fm. 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð. 
- Sér-inngangur, 3 svefnherbergi og stórar suðursvalir.  
- Eignin var máluð að utan 2014 og þak endurnýjað 2014.  Stutt í skóla og alla þjónustu.  
- Hússjóður stendur vel og engar framkvæmdir fyrirhugaðar.
- V. 32 millj. Hafðu samband 

ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 9. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:30
VINDAKÓR 5-7, 203 KÓPAVOGUR

22 fullbúnar nýlegar 4-6 herbergja 

íbúðir til sölu.  

Afhentar við kaupsamning.

Vandaðar innréttingar og gólf efni, 

granítborðplötur í eldhúsi.

Stæði í lokaðri bílageymslu.  

Stórar geymslur fylgja öllum 

íbúðum. Frábært útsýni.

Stutt í alla þjónustu, skóla,  

leik skóla, íþróttaaðstöðu og  

verslun.

Verð frá 36,9 millj.

Stærð frá 126,1 fm. - 232 fm.
Þórarinn  

Thorarensen
sölustjóri

Sími 770 0309

Sigurður 
Samúelsson

löggiltur 
fasteignasali 

 Sími 896 2312

OPIÐ HÚS

30

14
SELDAR



FASTEIGNASALA REYKJAVÍKUR

477 7777 fr@fr.is www.fr.is 

Hlíf 
Hilmisdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur 
fasteignasali

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Guðmundur
Steinþórsson
Löggiltur 
fasteignasali

Davíð
Ólafsson
Löggiltur 
fasteignasali

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Hæð 
212.5 fm

5 herb
39.900.000.-kr

821 7676 maria@fr.is

Raðhús
171fm 

5. Herb
59.900.000.-kr

Glæsilegt raðhús á besta stað í Garðabæ. Miðbærinn er í 
göngufæri og stutt í gönguleiðir við ströndina. Steinn á gólfi 

gegnheilt eikarparkett, fataherbergi, fallegt baðherbergi. 
Glæsilegum garði og hellulögðu þriggja bíla stæði.

Opið hús Opið hús 8 júní kl. 18:00-18:30

Birkiás 35 210 Garðabær  

8 júní kl. 18:15-18:45

899 9600 gummi@fr.is

Parhús   
303 fm  

6 herb
52.900.000.-kr

Parhús á þremum hæðum með möguleika á 2 aukaíbúðum 
á jarðhæð.  Húsið skilast rúmlega fokhelt að innan 

og tilbúið að utan.

Fjölbýli
89,4 fm     

3 herb
25.900.000.-kr

Rúmgóð og björt íbúð á fyrstu hæð með palli. 
Gott leiksvæði fyrir börnin, snyrtilegt umhverfi, stutt í alla 

helstu verslun og þjónustu.

Opið hús 9. Júní kl.17:30-18:00

Hjaltabakki 10                     109 Reykjavík

695 4649 / 692 0000 halldor@fr.is 821 7676 

maria@fr.is

Fjölbýli 
131,6 fm     

4 herb
37.900.000.-kr

695 4649 / 692 0000 halldor@fr.is

Falleg og björt 4ra herbergja endaíbúð á annarri hæð með stæði í 
bílageymslu í barnvænu hverfi. Stutt í fallegar gönguleiðir meðfram 

Elliðavatni.

Fjölbýli   
316 fm  

7 herb
89.900.000.-kr

Reisulegt einbýlishús með bílskúr og útsýni til sjávar. Stór 
viðhaldslítil lóð. Fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi og 

stór sólskáli. Frábær staðsetning.

Sumarhús
51,4 fm 12.900.000.-kr

821-7676 maria@fr.is

Vel skipulagt sumarhús á eignarlandi í landi Miðfells á 
Þingvöllum. Húsið hefur verið stækkað um 16 fm 

og er um 70 fm í dag.

Fjölbýli
125,6 fm

3 herb
33.900.000.-kr

Góð 3 herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngagni og stórum 
sólpalli.  Eigninni fylgir rúmgóður bílskúr..

Lerkilundur 12 801 Bláskógabyggð

Opið hús

Opið hús  8. Júní kl. 17:30-18:00

Kambasel 69 109 Reykjavík

         Hrólfsskálavör 170 SeltjarnarnesÁlfkonuhvarf 47                    203 Kópavogur

9. Júní kl. 18:15-18:45 Bókið skoðun í S: 821-7676

821 7676 maria@fr.is

897 1533 david@fr.is

         Úlfarsbraut 18 113 ReykjavíkSkógarás 23                     110 Reykjavík

Um er að ræða fokhelta hæð ásamt bílskúr. Skilast fullfrágengið að utan, 
hellulagt bílastæði og búið að tyrfa lóð. Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja 

eignast nýtt húsnæði í grónu hverfi.

maria@fr.is



STAKFELL–STÓREIGN EHF.          FASTEIGNASALA          BORGARTÚN 30          105 RVK           Stakfell.is          stakfell@stakfell.is            

Sölusýning mán. 8. júní kl. 17:40-18:00
3 herb., 101 fm íbúð á 4 hæð (efstu) í lyftuhúsi 
við Tröllakór í Kópavogi. Snyrtileg og vel um 
gengin eign. Sér inngangur af svölum. Laus við 
kaupsamning. 

Sölusýning mán.8. júní kl. 17:00 - 17:30. 
101 fm. 4ra herbergja íbúð með sér inngangi á 
jarðhæð. Sér verönd út frá stofu. Stæði í bílageymslu. 
Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 

Sölusýning mán.9. júní kl. 17:30 - 18:00.
Vel skipulögð 87,5 fm. 4ja herb. endaíbúð í grónu og 
barnvænu hverfi. Þvottahús og geymsla innan íbúðar 
og auk þess sérgeymsla í kjallara. Góðar svalir með 
frábæru útsýni, snyrtileg sameign.  

Gullfalleg, fullbúin með innréttingum og gólfefnum, 
135,6 fm. 3ja-4ra herb. útsýnisíbúð á 6. hæð á 
vinsælum stað í hjarta borgarinnar. Stórar suðursvalir.
Vandaðar innréttingar. Sér stæði í bílakjallara.  

EINSTÖK MIÐBÆJARPERLA 
Fallegt og virðulegt 285,7 fm einbýlishús í 
miðborginni á 400 fm. eignarlóð. Húsið er hæð, 
rishæð og kjallari. Skipulag sem býður upp á mikla 
möguleika. Gróin og falleg lóð.

GLÆSIEIGN Í MOSFELLSBÆ.
 Vandað og fallegt, vel skipulagt 234,5 fm. 5-6 herb. 
einbýlishús á einni hæð á góðum stað í Mosfellsbæ. 
Stór lokuð verönd, rúmgóður bílskúr. Örstutt frá 
sundlauginni og golfvelli. 

72,8 fm verslunar og þjónusturými (sem mögulegt 
er að nýta sem íbúð) á jarðhæð í fjöleignarhúsi á 
góðum stað við Ægisíðu. Eignin afhendist tilbúin 
undir innréttingar með flotuðum gólfum og 
máluðum veggjum og salernistækjum.  

Tvær ný-innréttaðar 2ja og 3ja herbergja íbúðir á 
góðum stað í Skipholti. Íbúðirnar eru 70 og 90 fm, 
samtals 159,7 fm og bjóða uppá fjöld mögulega, 
t.d. henta þær einstaklega vel í skammtímaleigu yfir 
ferðamenn.  

511 fm. atvinnuhúsnæði. Efri hæð og kjallari.  Eignin 
er vel staðsett og með sér lóð sem er girt af. 

Fallegt 81 fm2 sumar/heilsárshús við Stuttárbotna 
í Húsafelli,  einu fallegasta og fjölbreyttasta 
útivistarsvæði landsins.  Bústaðurinn stendur á skógi 
vaxinni lóð, stór verönd er í kringum húsið, sem er 
yfirbyggð að hluta. Heitur pottur er við húsið.

3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð með mikilli lofthæð 
við Laugaveg í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús og stofu. Útgengt á svalir frá 
eldhúsi. 

Vönduð 91,9 fm, 2ja herb. íbúð á 3. hæð. Rúmgóðar 
svalir til vesturs. Stæði í bílskýli fylgir og sér geymsla 
í kjallara. 

Vönduð 3ja herb. útsýnisíbúð á 7. hæð til suðausturs 
með 9.8 m² svalir til suðurs. Íbúðinni fylgir 
sérgeymsla í kjallara og stæði í bílskýli. 

Nýlega innréttað 67,5 fm. húsnæði við Strandgötu 
í Hafnarfirði. Húsnæðið er með sérinngangi og er 
nú innréttað sem tvær einingar til útleigu. Góðar 
leigutekjur. Skipti á dýrari 3ja herb. íbúð koma til 
greina. 

4ra herbergja 122,5 fm endaíbúð á 2 hæð við 
Þorláksgeisla, fyrsta hæð frá stofu. Sér inngangur, 
stæði í bílageymslu, garður frá stofu. Parket og flísar 
á gólfum, þvottahús inn af eldhúsi. 

Húsnæðið er í dag útbúið sem veitingastaður 
og skiptist í veitingasal, salernisaðstöðu, eldhús, 
kælirými og starfsmannaaðstöðu. Núverandi 
rekstraraðili hefur leyfi fyrir 49 gesti í sæti. Að sögn 
eiganda var húsið standsett að utan árið 2014. 

30,5 M. 34,2 M. 23,9 M. 95,0 M. 84,5 M.

21,9 M.

TRÖLLAKÓR 6 - 203 KÓP. ÁLFKONUHVARF 67 - 203 KÓP. MARÍUBAKKI 12 - 109 RVK VATNSSTÍGUR 16-18 - 101 RVK

TÚNGATA - 101 RVK

ÞRASTARHÖFÐI 24 - 270 MOS.

ÆGISÍÐA 123 - 107 RVK

58,0 M. 72,0 M.SKIPHOLT 9 - 105 RVK VAGNHÖFÐI 14 - 112 RVK STUTTÁRBOTNAR 7 - HÚSAFELL

39,5 M. 49,9 M. 59,0 M.LAUGAVEGUR 40A - 101 RVK VATNSSTÍGUR 20-22 - 101 RVK LINDARGATA 39 - 101 RVK

19,0 M. 33,7 M.STRANDGATA 32 - 220 HFJ. ÞORLÁKSGEISLI 11 - 113 RVK FRAKKASTÍGUR 12 - 101 RVK
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AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm 893 2495

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur 
sölumaður 
gsm  865 3022

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Framkvæmdastjóri 
Löggiltur 
fasteignasali

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

ÓSKAR H. 
BJARNASEN
Lögfræðingur, LL.M. 
sölumaður 
gsm 691 1931

MATTHILDUR 
SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka – 
skjalavarsla

BÖÐVAR 
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur 
sölumaður 
gsm 660 4777

BERTA  
BERNBURG
Viðskiptafræðingur 
sölumaður 
gsm 694 6369

EDWIN  
ÁRNASON
Sölumaður 
gsm  893 2121

EINAR S.  
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm  840 0314

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Sölustjóri 
löggiltur fasteignasali

Vandaðar íbúðir í nýju fallegu fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi, öllum íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.  
Greiðslur: 10% greitt við kaupsamning, 10% þegar húsið er orðið uppsteypt (áætlað í janúar 2016) og afgangur við afhendingu íbúða.
Allar nánari upplýsingar hjá sölumönnum stakfells í síma 535-1000 eða á www.stakfell.is 

Skuggahverfi, síðasta nýbyggingin er komin í sölu. Fallegar og vandaðar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir við Lindargötu og Vatnsstíg.  
Stæði í bílageymslu, glæsilegt útsýni yfir sundin og esjuna. 
Allar nánari upplýsingar hjá sölumönnum stakfells í síma 535-1000 eða á www.stakfell.is

Verð frá 33,7 M.SKÓGARVEGUR 12-14 - 108 RVKVATNSSTÍGUR 20-22

Mikil sala
Óskum eftir 

eignum á skrá. 

Hafið samband við 
sölumenn Stakfells.



Brúnahlíð 601 Akureyri

Mjög fallegt þriggja herbergja einbýlishús á einni hæð. Húsið stendur 
á 1.681,9 fm. eignarlóð á góðum útsýnisstað gegnt Akureyri. Húsið er 
samtals 169,3 fm. Byggingarár 2003. Verð 42,9 m.kr. 

Björn Guðmundsson Löggiltur fasteignasali. 

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Laufvangur 16 Hafn. 2ja herb.  Opið hús í dag kl. 17-18  Klapparstígur – Miðbær, 2ja herb.  Ofanleiti Rvk. 3ja herb.

Snyrtileg 2ja herb. 70,4 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli, þar af 
geymsla 4 fm. Þvottahús innan íbúðar og sólrík timbur verönd 
út af stofu.  Verð 23 millj. Opið hús í dag kl. 17-18. 
Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798 runolfur@hofdi.is

Falleg 2ja herb. 66 fm íbúð á 1. hæð við Klapparstíg í Reykjavík.  
Íbúðin er skráð 59,9 fm og geymsla 6,1 fm alls birt stærð 66 fm.
Íbúðin var nokkuð endurnýjuð að innan fyrir nokkrum árum, 
þ.m.t. eldhús og baðherbergi. Verð kr. 26,9 millj. 
Uppl. veitir Runólfur á Höfða s. 892 7798.   runolfur@hofdi.is

Gullfalleg og einkar vel skipulögð 3ja herb. íb., ásamt stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er á 2. hæð ( ein hæð upp) og er laus strax. 
Sér þvottahús í íbúð.  Verð kr. 34 millj. 
Ásmundur Skeggjason fasteignasali sýnir s- 895 3000,  
asmundur@hofdi.is

OPIÐ HÚS

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Prestastígur 6 
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð sem er um 94 
fm að stærð ásamt stæði í 
bílakjallara. Íbúðin er á fjórðu 
hæð í fjögurra hæða fjöl-
býlishúsi með lyftu. Aðgangur 
að samkomuhúsi fylgir. 

Ásett verð búseturéttar er  kr. 9.9  millj. og eru mánaðargjöldin um 
130.000.-.

Prestastígur 11 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 94 fm. Íbúðin er á 
fyrstu hæð í fimm hæða fjölbýlishúsi með lyftu og fylgir aðgangur að sam-
komuhúsi. Verð búseturéttarins er um kr. 3.5 millj. og eru mánaðargjöldin 
um 148.000.-. 

Þjóðbraut 1 
á Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 
3ja herbergja íbúð um 106 
fm að stærð ásamt stæði 
í bílakjallara. Íbúðin er á 
sjöundu hæð í átta hæða 
lyftuhúsi. Ásett verð er kr.  
8 millj. og mánaðargjöldin 
eru um kr. 187.000.-

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, 
fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, hússjóður, 
viðhaldssjóður og þjónustugjald.

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. júní  n.k.
Tilboðsfrestur er til 24. júní  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

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

533-1616

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

Björn Stefánssson
sölufulltrúi
s. 698 9056

ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.
HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR

www.lundur.is • lundur@lundur.is

Höfum fengið í leigu þetta góða og vel staðsetta húsnæði ca. 400 fm. 
Auðveldlega hægt að skiptaÍ tvö bil með sérinngang. Tilvalin eign fyrir 
verslun, heildsölu, veitingastað, Léttan iðnað ofl. Góð aðkoma. Mikið 
auglýsingagildi. Frábær staðsetning í vinsælu hverfi.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

 Stakkahraun – Hafnarfjörður – Til leigu
Verslun – Þjónustuhúsnæði

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi



Fjarðargötu 17 • sími 520 2600 •  www.as.is

Eiríkur Svanur Sigfússon, löggiltur fasteignasali
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fjórar 3ja herbergja, 92,4 m2
Átta 4ra herbergja, 116 m2
Lyfta – Sér inngangur af svölum
Verð: 28,5 - 36,5 milljónir kr.
Afhending sumar 2015

Klukkuvellir 1

Opið hús

Glæsilegar fullbúnar íbúðir

 í dag mánudag 8. maí milli kl. 17:00 - 18:00

Mikil sala, vantar allar gerðir eigna á skrá

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Sigurður
Tyrfingsson
Framkvæmdastjóri
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708
sigurdur@gardatorg.is 

Þóroddur S.
Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508
thoroddur@gardatorg.is 

Viggó
Sigursteinsson
Sölufulltrúi, með próf 
lögg. fasteignasala 
S: 824-5066
viggo@gardatorg.is

Ragnar 
Þórðarson
Sölufulltrúi, með próf 
lögg. fasteignasala 
Viðskiptafræðingur 
S: 899-5901
ragnarþ@gardatorg.is

Steinar S.  
Jónsson
Sölustjóri
Lögg. leigumiðlari 
S: 898-5254
steinar@gardatorg.is 

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Ásabyggð 20 Flúðum. 

50 fm. auk tveggja útigeymsla c.a 15 fm, bústaðurinn er á frábærum 
stað, mjög prívat. Bústaðurinn skiptist í stofu, 1 svefnherbergi, eldhús, 
baðherbergi með sturtu og anddyri með góðum skápum. Efri hæð undir 
súð, tvö svefnherbergi. Timburverönd með góðum skjólveggjum, heitur 
pottur. Sölumaður: Sigurður löggiltur fasteignasali, sími 898-3708, sigur-
dur@gardatorg.is Verð 17 millj.

Ketlubyggð rétt við Hellu. 

Fallegt 52 fm sumarhús, auk c.a 12 fm, baðhúss með sánaklefa, sturtu 
og salerni. Um er að ræða tvö hús: (c.a 64 fm auk svefnlofts )
Forstofa, stofa, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi með sturtuklefa, 
svefnloft. Bústaðurinn er í Ketlubyggð, landi Grafa, rétt hjá Hellu. Keyrt 
c.a. 500 m frá Hellu (í átt að Hvolsvelli) Sölumaður: Sigurður löggiltur 
fasteignasali, sími 898-3708, sigurdur@gardatorg.is Verð 17,8 millj.

BLÁSALIR 22 
OPIÐ HÚS Í DAG 
MÁNUDAG 8. JÚNÍ  FRÁ KL: 
17:15-17:45 - BJALLA 604 

Til sölu falleg og vel 
staðsett 124,4 fm 4ra 
herbergja íbúð á 6. hæð 
með glæsilegu útsýni 
yfir borgina og sundin 
blá. Íbúðinni fylgir sér 
geymsla og stæði í bíl-
geymslu.   
Verð: Tilboð.
ATH: Möguleiki á 
stuttum afhendingar-
tíma. 
Allar nánari upplýsingar 
veitir Steinar s: 898-5254. 

REYNSLA - TRAUST -  ÁRANGUR

OPIÐ HÚS



BÍLAR &
FARARTÆKI

MERCEDES-BENZ B 180 cdi. Árgerð 
2012, ekinn 19 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.290.000. Rnr.109999.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

MERCEDES-BENZ E 200 NGT 
komp. Árgerð 2010, ekinn 56 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.390.000. 
Rnr.210566.

HONDA Cr-v elegance. Árgerð 2012, 
ekinn 74 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.890.000. Rnr.990807. Tilboð kr: 
3.650.000,-

AUDI A4 avant. Árgerð 2013, ekinn 
34 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.290.000. Rnr.210580.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

2015 NÝIR FORD F350
Nýr og öflugri en áður, Dísel 440hö, 
Komdu og kynntu þér málið útvegum 
allar gerðir af F350, erum að taka 
niður pantanir, Kíktu á síðuna okkar 
www.isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið 10-18.00 og lau 11-15

http://www.isband.is

BESTA VERÐIÐ
 HONDA Vtx 1300 c. Árgerð 2007, 
ekinn 3 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
980.000. Rnr.124792.sími 6952015

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

M.BENZ C220 CDI Avantgarde 
Árg 2011, ekinn 204 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur.eyðir 7l/100, 100% 
Þjónustu og smurbók. Verð 3.990þ 
-TILBOÐ- 2.990þ stgr. Rnr.100393.

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
http://classicbilar.is

ROAD KING Á BINGÓ 
VERÐINU

HARLEY DAVIDSON Road king. 
Árg 2003 ekinn 31 Þ.KM 100 ára 
afmælisútgáfan töskur gler besta Verð 
1.680.000. Rnr.138520. sími 6952015

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.is

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
http://classicbilar.is

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu fást 
hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól sem 
henta vel fyrir íslenskar aðstæður. 
Verð 188.900.- kr. Einnig til 28” 
borgarhjól.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

www.islandus.is  —  facebook.com/islandusbilar  —  Sími: 552 2000 

100% ármögnun og Íslensk ábyrgð í boði.  

www islandus is facebook com/islandusbilar Sími 552 2000

100% ármögnun og Íslensk ábyrgð í boði.  

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu framleiðendum 

Fáðu betra lboð 

Lá u bensínsparnaðinn  
borga ra ílinn! 

Lægri verð á nýjum og nýlegum Nissan 
Leaf, Ford Focus & Tesla ra ílum með 

100% ármögnun 

Islandus.is hefur í meira en áratug aðstoðað við kaup á nýjum og nýlegum bílum frá Evrópu og USA. 
Fjölmargir hafa sparað hundruði þúsunda,  jafnvel milljónir króna,  með beinum innflutningi.  

Heimkomnir ra ílar 
l afgreiðslu strax 

Ford Focus Ra íll (hvítur) með leðri 
Nissan Leaf (silfur) með leðri 

Nissan Leaf (svartur) með leðri 
 

Bjóddu í bílana á www.islandus.is 

Ford Fusion Energy ra íllinn sem einnig getur  
                         keyrt á bensíni. Drægni 992km!  

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

VW Golf trendline. Árgerð 2011, ekinn 
78 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.190.000. 
Rnr.101527.

VW New beetle. Árgerð 2006, ekinn 
52 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.690.000. Rnr.110627.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

Kia Sorento EX Luxury. Árgerð 2005, 
ekinn 146 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 1.990.000. Rnr.240445.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Nissan Leaf Acenta 2015, Nýr bíll 
- Verksmiðjuábyrgð - Evrópubíll- 7” 
opnanlegur snertiskjár - 6,6 kw hleðsa 
- Eigum 4 stk í mismunandi litum- 
Verð 3550þús er á staðnum. Raðnr 
151734 

BMW X5 4.0D, 7/2011, ek 44 þkm, 
Mjög flottur bíll - Twin turbo dísel, 
Sportsæti - Rafmagnskrókur, verð 
10850 þús, er á staðnum, raðnr 
151811

Ford F350 Platinum 2015 árgerð, 6,7 
dísel power stroke , 440 hö, mjög 
flottur og vel búinn bíll, er á staðnum, 
raðnr 110313, Verð 11990 þús ( ath 
pallhús ekki með í verði )

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270 

Mosfellsbær
Sími: 517 9999

Opið 10-18.00, Lau 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Rexton RS 290 árg 04. ek. 128þ. 
diesel, sjálfsk, 33” breyttur jeppaleifis. 
skoðaður, ný dekk og bremsur, skipti 
á ódýrari mögul. verð 1590þ uppl í S: 
772 0404

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.

 Reiðhjól

TREK Jet 16” Hjálpardekk fylgja með. 
Verð: 18þús Er einnig með Mongoose 
hjól 20” Verð: 10þús. Uppl. í s. 663 
3313

 Fellihýsi

 Vinnuvélar

VINNUVÉLA OG 
VÖRUBÍLADEKK

Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir
JAPANSKAR VÉLAR EHF.

 BÍLAPARTASALA
Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‚99-13. Kaupum flestar 
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Viðgerðir

BÍLAVERKSTÆÐIÐ 
SMÁPARTAR

Getum bætt við okkur nokkrum 
kúnnum

 Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

ÁRATUGA REYNSLA
Tökum að okkur almennt viðhald og 
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró 
ehf. s. 780 3939

 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

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig úrval af notuðum sláttuvélum. 
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

FYRIRMYNDAR 
GARÐSLÁTTUR

Ódýr og vandaður garðsláttur og 
trjáklippingar fyrir húsfélög og 
einstaklinga. Engi ehf 615-1605, 
grasblettur@gmail.com

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

 Málarar
Get bætt við mig verkefnum. Þórir 
málarameistari S. 893 1342

 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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

SMIÐUR OG MÚRARI
SMIÐUR OG MÚRARI getur bætt við 
sig verkum í nýsmiði og viðhaldi. S: 
8617749

HÚSASMÍÐAMEISTARI
Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og 
viðhald. Uppl. í s. 858 3300
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 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Viðgerðir

Varalhluta og viðgerðaþjónusta. 
Rafinn ehf Askalind 7. Kóp. S. 
5572040/8923429

ER SÍMINN BROTINN?
Gerum við iPhone, Samsung og 

fleiri síma! 

Móttaka hjá Tölvuvirkni, 
Holtasmára 1 Tilboðsverð á 

icephone.is

 Önnur þjónusta

KEYPT 
& SELT
 Til sölu

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. 

 SJÁ NÁNAR Á: 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.

HEILSA
 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskútu, kænu 
eða kjölbát. Námskeið fyrir börn 
og fullorðna. Sjá nánar inn á www.
brokey.is

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HÚSNÆÐI

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent 
a room price from 55.000 kr. per 

month. gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

SAGAFILM
óskar eftir kjallaraíbúð til 

afnota fyrir kvikmyndatöku á 
sjónvarpsþættinum Rétti í tvo 
daga. Sanngjörn leiga í boði.

Uppl. í s. 847 6892

Snyrtileg 2ja herb, íbúð með 
sérinngangi í efra Breiðholti til leigu. 
Uppl. í s. 893 7185 eftir kl. 16

 Húsnæði óskast

SAGAFILM
óskar eftir kjallaraíbúð til 

afnota fyrir kvikmyndatöku á 
sjónvarpsþættinum Rétti í tvo 
daga. Sanngjörn leiga í boði.

Uppl. í s. 847 6892

 Geymsluhúsnæði

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og 
sendum. S: 615-5005

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

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

ATVINNA

SAMHJÁLP
óskar eftir fólki í símasölu á 
dag- og kvöldvaktir. Góð laun 

í boði! Tölvufærni og góð 
íslenskukunnátta áskilin.

Upplýsingar í s. 699-0005 frá 
kl.13-18 alla virka daga eða á 

annamc@samhjalp.is

KAFFIHÚSIÐ 10 DROPAR
óskar eftir starfsmanni í eldhús. 
Viðkomandi þarf að vera með 
reynslu af matreiðslu og geta 
unnið undir álagi. Unnið er á 
kokkavöktum. Ráðið verður í 

starfið strax.
Umsóknir berist á 10dropar@

gmail.com.

Óskum eftir vönum dekkjamanni 
á hjólbarðaverkstæði. Umsóknir á 
staðnum eða í síma 568-3080 Barðinn 
Skútuvogi 2

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

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

Til Sölu

20100 – Sala. Um er að ræða timburhús, 36 m² að grunnfleti. Húsið er fullklárað 
að utan og klætt með 21mm bandsagaðri vatnsklæðningu. Að innan er húsið full 
einangrað og tilbúið til klæðningar. Húsið er án endanlegra gólfefna, innréttinga og 
innihurða. Rafmagn er ídregið og með rafmagnstöflu. Húsið er tilbúið til flutnings 
og skal flutt af lóð skólans fyrir 1. september næstkomandi.

Húsið verður til sýnis í samráði við Halldór Torfa í síma 863 1316, og Ríkiskaup  
í síma 530 1400.  

Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað og í afgreiðslu Ríkiskaupa,  
Borgartúni 7, 105 Reykjavík og á heimasíðu Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.is.

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 23. júní 2015 

þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Tilboð óskast í sumarhús til flutnings, 
staðsett á lóð Verkmenntaskólans á Akureyri og byggt 

af nemendum og kennurum VMA síðastliðið skólaár.

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

Til Sölu

V20102 – Miðstræti 1, Bolungarvík, eigandi Ríkissjóður Íslands. 
Um er að ræða steinsteypt einbýlishús að hluta og úr timbri að hluta á tveimur 
hæðum sem stendur á fallegri gróinni 838 m² lóð, vel staðsett í kaupstaðnum. Húsið 
er samtals 205 m², upphaflega byggt árið 1930 með viðbyggingu frá 1959 og bílskúr 
er 24,6 m². Húsið er einangrað og klætt að utan með álklæðningu sem farin er að 
láta á sjá.

Brunabótamat eignarinnar er kr. 49.090.000,- og fasteignamat er kr. 13.250.000,- 
Húseignin verður til sýnis í samráði við Jónas Guðmundsson á skrifstofutíma í síma 
898 6794.

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum ásamt 
reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík  fyrir 

kl. 10.00 þann 30. júní 2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist 

bjóðenda er þess óska.

Tilboð óskast í fasteignina  

Miðstræti 1, Bolungarvík.

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

Til Sölu

20100 – Sala. Um er að ræða timburhús, 36 m² að grunnfleti. Húsið er fullklárað 
að utan og klætt með 21mm bandsagaðri vatnsklæðningu. Að innan er húsið full 
einangrað og tilbúið til klæðningar. Húsið er án endanlegra gólfefna, innréttinga og 
innihurða. Rafmagn er ídregið og með rafmagnstöflu. Húsið er tilbúið til flutnings 
og skal flutt af lóð skólans fyrir 1. september næstkomandi.

Húsið verður til sýnis í samráði við Halldór Torfa í síma 863 1316, og Ríkiskaup  
í síma 530 1400.  

Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað og í afgreiðslu Ríkiskaupa,  
Borgartúni 7, 105 Reykjavík og á heimasíðu Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.is.

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 23. júní 2015 

þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Tilboð óskast í sumarhús til flutnings, 
staðsett á lóð Verkmenntaskólans á Akureyri og byggt 

af nemendum og kennurum VMA síðastliðið skólaár.
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Veðurspá
Mánudagur
Vinda- og vætu- 
samt verður í 
dag. Snarpar 
vindhviður allt 
að 25 m/s á 
norðanverðu 
Snæfellsnesi og 
Vestfjörðum. 
Vindur gæti náð 
stormstyrk á 
miðhálendinu. 
Rigning vestan og 
sunnan til. Skýjað 
norðaustanlands 
en minni rigning. 
Hiti á bilinu 
8 til 14 stig 
norðaustanlands, 
en svalara annars 
staðar.
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8
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21

20

17

14

19

2 3 4 5

**Greitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar hringt er úr heimasíma.*60 mín. og 60 SMS fylgja hverri áskrift.

4 GSM áskriftir
60 mín.  og 60 SMS* 

Internet
20 GB 

Heimasími
100 mín.**

365.is
Sími 1817

Þú færð GSM áskrift, internet og heimasíma fyrir
0 krónur með völdum sjónvarpspökkum 365.

LÁRÉTT
2. dæsa, 6. líka, 8. tunnu, 9. útsæði, 
11. tímaeining, 12. rok af hafi, 14. bor, 
16. tveir eins, 17. hyggja, 18. skora, 
20. í röð, 21. spírun.

LÓÐRÉTT
1. hróss, 3. tveir eins, 4. lítilmenni, 5. 
for, 7. matjurt, 10. heiður, 13. marg-
sinnis, 15. ná yfir, 16. knæpa, 19. mun.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. mása, 6. og, 8. ámu, 9. 
fræ, 11. ár, 12. særok, 14. nafar, 16. kk, 
17. trú, 18. rák, 20. lm, 21. álun. 
LÓÐRÉTT: 1. lofs, 3. áá, 4. smákarl, 
5. aur, 7. grænkál, 10. æra, 13. oft, 15. 
rúma, 16. krá, 19. ku.

SUDOKU
LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

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.

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

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

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

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

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

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

Nú skulum við 
rokka hér á Radio 
4 með Europe og 
The Final Countd...

Þú þarft að vita það, 
ruslahaugur að Status Que 
hefur samið margar rokk-
slagara en In the Army Now 

er ekki einn af þeim!

Og þér til upplýsingar 
þá hefur Billy Joel 

samið önnur lög en 
Piano Man!

Ef þetta angrar 
þig svona mikið 

þá getur þú sent 
þeim tölvupóst 

eða hringt!

Þeir hafa 
verið látnir 

vita.

Ókei... ég sé að síminn 
þinn er tryggður þannig 
að við getum skipt 
honum ókeypis.

Gegg jað!

Auðvitað er þetta módel 
ekki framleitt lengur, svo þú 

fengir þennan í staðinn.

En þú þarft auðvitað 
að greiða mismuninn.

Gaur! Ég var að fá ókeypis 
síma fyrir 12.000 krónur!

Óóó...
Mér sýnist að það sé 

músagangur hjá okkur. Neiii! Arrrg!

Pant! 

Friðrik Ólafsson (2.397) vann Rússann 
Vjachevlav Ryzhkov (2.151) í fyrstu 
umferð Sardiníu-mótsins sem hófst á 
laugardag. 

Hvítur á leik
29. Bxe5! og svartur gafst upp. Friðrik vann 
mjög góðan sigur í upphafsumferðinni. 
Sextán íslenskir skákmenn sitja að tafli 
á Sardiníu og hlutu 10,5 vinninga af 16 
mögulegum í fyrstu umferð.

www.skak.is: Sardiníu-mótið.



  sKólAjógúrT
HollArI
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ALLT FYRIR 
SPORTIÐ!
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Tryggðu þér landsliðstreyju og 
stattu með þínum mönnum!

ÁFRAM
ÍSLAND

ERREA KSÍ AÐALTREYJA
Aðaltreyja íslenska landsliðsins í knatt-
spyrnu. Fullorðinsstærðir: S - XXXL.

ERREA KSÍ AÐALTREYJA
Aðaltreyja íslenska landsliðsins í knatt-
spyrnu. Barnastærðir: YXS (128-140) XXS 
(140-152) XS (152-164).

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 18. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. SUN. 11-15. 

5.490
2.990

12.990

10.990

12.990

ERREA KSÍ STUTTBUXUR
Stuttbuxur við aðalbúning íslenska lands-
liðsins í knattspyrnu. Stærðir: YXS, XXS, 
XS, S, M, L.

ERREA KSÍ SOKKAR
Sokkar við aðalbúning íslenska lands-
liðsins í knattspyrnu. Stærðir: Kid (30-35), 
Junior (36-40), Adult (41-46).

ERREA KKÍ AÐALTREYJA
Aðaltreyja íslenska landsliðsins í körfu-
knattleik. Fullorðinsstærðir: S - XXL.

Margt um manninn á Hátíð hafsins
Fjölskylduhátíðin Hátíð hafsins fór fram um helgina en lokadagur hennar var í gær á sjómannadaginn. Fjör og margmenni var við 
 Reykjavíkurhöfn í tilefni dagsins og fangaði Stefán Karlsson, ljósmyndari Fréttablaðsins, stemninguna vel.

NÓG UM AÐ VERA  Það var ýmislegt um að vera og nóg að gera fyrir börn og fullorðna í tilefni sjómanna-
dagsins. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

RÆÐUHÖLD  Guðmundur Hallvarðsson, formaður 
sjómannadagsráðs, flutti ræðu í tilefni dagsins og 
þeirra sjómanna sem heiðraðir voru.

SKRÚÐGANGA  Sóknarhópurinn ruddist fremst í skrúðgönguna, hópurinn hélt á líkkistu og hélt á skiltum 
með orðunum „Jörðum kvótann“.

Á KAJAK  Það var stuð á landi og á sjó í gær og nokkrir 
skelltu sér á kajak en veðrið hélst ágætt þó að sólin 
léti ekki sjá sig.

MARGMENNI  Fólk skemmti sér vel og hlýddi á 
ræðuhöld þegar sjómennirnir fimm voru heiðraðir.

HEIÐRAÐIR  Sjómennirnir Bjarni Sveinsson, 
Hróbjartur Jón Gunnlaugsson, Hálfdán Henrysson, 
Benedikt Jón Ágústsson og Bjarni Sveinbjörnsson.

MENNING
8. júní 2015  MÁNUDAGUR



Magnús Eiríksson fagnar sjötíu ára 

afmæli sínu með stórtónleikum 

í Eldborg, þann 19. september. 

Dregnir verða fram gimsteinar, 

konfektmolar og blúsaðar perlur 

úr óviðjafnanlegu lagasafni Magnúsar 

sem fyrir löngu er samofið þjóðarsál 

Íslendinga. Nýir og gamlir vinir líta 

við s.s. KK, Ellen Kristjánsdóttir, 

Valdimar Guðmundsson, 

Pálmi Gunnarsson o.fl. 

Hljómsveit ásamt 

strengjasveit leikur 

undir stjórn Þóris 

Úlfarssonar.

Ómissandi tónleikar 

fyrir ómissandi fólk.

Afmælistónleikar 19. september 2015

harpa.is  |  528 5050  |  tix.is

70 ára 
 

Reyndu aftur
Braggablús

Elska þig
Vegurinn heim

Samferða
Ó, þú

Miðasalan er hafin
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„Ég dáist að öllum litum og popp-
aðri list, og eiginlega öllu sem ég 
get étið,“ segir Tinna Rós Þor-
steinsdóttir, eða Tinna Royal 
eins og hún er iðulega kölluð, og 
kemur listamannsnafnið sann-
arlega beint frá búðingnum víð-
fræga.

Tinna hefur vakið athygli á 
samfélagsmiðlum fyrir býsna 
skemmtilega sköpun, en að eigin 
sögn er hún með umbúðadýrkun 
á háu stigi. „Ég dýrka til dæmis 
umbúðirnar utan af Royal-búð-
ingnum,“ segir Tinna og segir 
ástæðuna meðal annars þá að 
þær hafi verið nær óbreyttar í 
fjöldamörg ár. „Ég fór svo að spá 
í kleinuhringjum í námi mínu við 
Myndlistaskólann á Akureyri og 
hef hrifist mikið af þeim,“ segir 
hún og bætir við að þeir hafi eigin-
lega komið til hennar fyrir tilvilj-
un. „Ég fann svo mikið af myndum 
í símanum mínum af dóttur minni 
að borða kleinuhringi og datt í hug 
að nýta þá í sköpun.“

Heldur betur hefur hlaupið 
á snærið hjá Tinnu, en kleinu-
hringirnir hafa nú getið sér gott 
orð sem nýjasta trendið á eldhús-
borðum trendsetteranna. „Þetta 
gengur svo vel að ég ætla að ein-
beita mér að kleinuhringjalistinni 
í sumar,“ segir Tinna að lokum. 
 gudrun@frettabladid.is

Illa haldin af umbúðadýrkun
Tinna Royal vekur athygli fyrir litríka popplist þar sem Lucky Charms, Royal-búðingar og sætindi eru aðal.

2–  3  ýsuflök (eða annar fiskur sem 
ykkur þykir góður) 
5 dl. hveiti
1 msk. karrí
1 msk. sinnepsduft 
2 msk. fersk smátt söxuð steinselja
Salt og nýmalaður pipar, eftir smekk
2 egg + smávegis af mjólk
Olía

Við byrjum á því að hita olíu við 
vægan hita á pönnu. Skolum 

fiskinn og skerum hann í bita. 
Blöndum hveitinu og kryddi saman. 
Pískum egg léttilega saman við 
1 dl af mjólk. Veltum fisknum 
upp úr eggjablöndunni og síðan 
hveitiblöndunni. Steikjum fiskinn 
í olíunni í smástund, sirka tvær 
mínútur á hvorri hlið. Þá er komið 
að því að láta fiskinn í eldfast mót, 
ég skar niður nokkra tómata og lét 
þá einnig í eldfasta mótið. Setjið 
fiskinn inn í ofn í 10–  12 mínútur. 

Einnig er gott að setja örlitla smjör-
klípu út á fiskinn áður en hann er 
settur í ofninn. 

Uppskrift fengin af evalaufeykjaran.com

Ljómandi góður steiktur fi skur
Það er gott að byrja vikuna á góðum fi skrétti og þessi er bragðgóður og einfaldur.

TINNA RÓS  Listamannsnafn Tinnu, Tinna Royal, kemur beint frá skyndibúðingnum víðfræga en hér sést hún með einu kleinuhring-
jalistaverka sinna sem hafa fallið vel í kramið. MYND/TINNARÓS

PLASTPOKAR  Tinna er hrifin af litum og poppaðri list, en hér má sjá hina 
góðkunnu Bónus-plastpoka sem flestir kannast sjálfsagt við.

 Ég dáist að öllum litum 
og poppaðri list, og eigin-
lega öllu sem ég get étið.

Söngkonan Kelly Clarkson stefnir 
á að verða ólétt í lok árs.

Clarkson sem á eina dóttur, 
hina ellefu mánaða gömlu River 
með eiginmanni sínum Brandon 
Blackstock, er að hefja tónleika-
ferð um heiminn og sagði í viðtali 
við BANG Showbiz að hún vildi 
reyna að eignast barn eftir að 
honum lyki því hún vildi gjarnan 
að börnin yrðu nálægt í aldri. 

Clarkson sagðist mjög spennt 
yfir komandi tónleikaferðalagi 
en seinast hélt hún á tónleikaferð 
árið 2013.

Söngkonan reis til frægðar og 
frama þegar hún fór með sigur af 
hólmi í fyrstu seríu bandaríska 
raunveruleikaþáttarins American 
Idol árið 2002 og hefur átt mikilli 
velgengni að fagna eftir það.  - gló

Langar í annað

FER Á TÓNLEIKAFERÐALAG  Kelly 
Clarkson er spennt fyrir að fara á tón-
leikaferðalag. NORDICPHOTOS/GETTY

Leonardo DiCaprio hefur kært 
franska slúðurtímaritið Oops! 
fyrir að birta frétt þess efnis að 
leikarinn ætti von á barni með 
söngkonunni Rihönnu og kærði 
sig ekki um að taka þátt í lífi 
barnsins.

Fréttin var birt á forsíðu tíma-
ritsins þann 28. maí síðastliðinn 
og tók DiCaprio það óstinnt upp. 
Sagði hana með öllu ranga og 
ku samkvæmt erlendum frétta-
miðlum ætla að krefjast 20.000 
Bandaríkjadala í skaðabætur og 
lögfræðikostnað.

Sögusagnir þess efnis að leik-
arinn og söngkonan séu par hafa 
verið á kreiki undanfarna mán-
uði en nú á söngkonan að vera 
að slá sér upp með knattspyrnu-
manninum Karim Benzema og 
DiCaprio með fyrirsætunni Kelly 
Rohrbach.  - gló

DiCaprio kærir

EKKI SÁTTUR  Leonardo DiCaprio er 
ekki ánægður með franska tímaritið 
Oops! NORDICPHOTOS/GETTY

➜ Gott er að bera fram 
einfalda jógúrtsósu og ferskt 
grænmeti með fiskréttinum.

Jeremy Clarkson sagði í dálki 
sínum í The Sunday Times að hann 
hefði tekið þá ákvörðun að hætta 
að drekka áfengi í einhvern tíma 
í kjölfar sviplegs fráfalls Charl-
es Kennedy, fyrrverandi leiðtoga 
frjálslyndra demókrata í Bret-
landi.

Clarkson sagðist ætla að halda 
sig frá áfengi á meðan hann leit-
aði að nýju starfi og sparaði fimm 
hundruð pund á viku í kjölfar þess, 
hann tók þó fram að hann hefði 
ekkert endilega í hyggju að halda 
sig frá áfengi til eilífðar.

Clakson hætti að drekka áfengi 
fyrir rúmum tveimur vikum og 
sagði að dauði Kennedys, sem lést 
þann 2. júní síðastliðinn, hefði haft 
áhrif á staðfestu sína í þeim efnum 
og auk þess hefði heimildarmynd 
um söngkonuna Amy Winehouse 
haft mikil áhrif á hann.

Þótt hann spari á því að sleppa 
áfengi tók þáttarstjórnandinn 
fyrrverandi það fram að hann 
eyddi meiri pening í að keyra og 
borga stöðumælasektir.

Clarkson var rekinn sem þátt-
arstjórnandi í Top Gear snemma 

í mars í kjölfar þess að hann kýldi 
einn framleiðanda þáttanna eftir 
langan tökudag og er því sem 
stendur að leita sér að vinnu en 
hann starfaði við þættina frá árinu 
1988 en þátturinn fór fyrst í loft-
ið árið 1977 hjá breska ríkissjón-
varkinu.

Síðustu meðstjórnendur Clark-
sons í Top Gear voru Richard 
Hammond og James May en þeir 
hafa neitað boði um að halda áfram 
að stýra þættinum án Clarksons og 
fregnir herma að þríeykið stefni á 
að gera eigin þátt á Netflix. - gló

Jeremy Clarkson segir skilið við áfengi í bili
Fyrrverandi þáttarstjórnandi Top Gear er hættur að drekka en dauði Charles Kennedy hafði áhrif á hann. 

HÆTTUR AÐ DREKKA  Jeremy Clarkson 
sem er hér lengst til vinstri er hættur að 
drekka en þó ekki viss um að ákvörðun-
in sé fyrir fullt og allt. NORDICPHOTOS/GETTY
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FRÁ LEIKSTJÓRA
BRIDESMAIDS OG THE HEAT

SAN ANDREAS 3D 8, 10:30(P)
SPY 5:30, 8, 10:30
HRÚTAR 6, 8
PITCH PERFECT 2 5:30
MAD MAX 3D 10

POWERSÝNING
KL. 10:30

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

Frá leikstjóra
Mission Impossible: Ghost Protocol 

og The Incredibles

THE HOLLYWOOD REPORTER

VILLAGE VOICE

EMPIRE

TOTAL FILM
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VINSÆLASTA MYNDIN Í HEIMINUM Í DAG!
FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA OG BRETLANDI

DWAYNE JOHNSON

SUMARSTÓRMYNDIR VERÐA EKKI STÆRRI EN ÞESSI!

SPARBÍÓ

Hjónin Brad Pitt og Angelina Jolie 
hafa augastað á grískri eyju sem 
þau vilja fjárfesta í.

Hjónin, sem eiga sex börn frá 
aldrinum sex til þrettán ára, eru 
sögð vera að hugleiða að kaupa 
grísku eyjuna Gaia svo þau hafi 
kost á því að fara í frí án þess að 
vera umkringd ljósmyndurum og 
áhugasömum aðdáendum. Börnin 
hafi þá kost á því að hlaupa frjáls 
um eyjuna. Eyjan kostar 4,7 millj-
ónir Bandaríkjadala, er 43 ekrur 
að stærð og byggingarleyfi er fyrir 
sex einbýlishúsum, það ætti því að 
vera nóg pláss fyrir fjölskylduna.

Pitt og Jolie giftu sig í fyrra eftir 
að hafa verið saman frá árinu 2005. 
 - gló

Vilja kaupa eyju

STÓR FJÖLSKYLDA  Brad Pitt og Angelina 
Jolie eiga saman sex börn. NORDICPHOTOS/GETTY

Stjörnuhjónin Kim Kardashian 
West og Kanye West tilkynntu í 
síðustu viku að þau ættu von á 
sínu öðru barni en fyrir eiga þau 
hina rúmlega tveggja ára gömlu 
North West.

Hjónin stefna á að fá að vita 
kynið á barninu í næsta mánuði 
en nákominn heimildarmaður á 
að hafa sagt erlendu slúðurpress-
unni að þau vonist eftir strák og 
geti þá farið að undirbúa blátt 
barnaherbergi á heimili sínu í 
Kaliforníu.

Holdafar Kim var mikið á milli 
tannanna á fólki á fyrri með-
göngu hennar og sagði hún í við-
tali á þeim tíma að ummælin sem 
látin voru falla um hana hefðu 
virkilega sært hana og breytt því 
hvernig hún sýni sig á almanna-
færi.

Kim og Kaney eiga von á viðbót 
við fjölskylduna undir lok árs. - gló

Langar í strák

FALLEG FJÖLSKYLDA  Kanye, North og 
Kim eiga von á viðbót við fjölskylduna 
undir lok árs. NORDICPHOTOS/GETTY

Útgáfufélagið Prímus er á vegum Skapandi sum-
arstarfa í Kópavogi og er markmið þess að tengja 
saman skáldskap og myndlist en stofnendur 
Prímuss, þær Sigrún Gyða Sveinsdóttir, Ágústa 
Gunnarsdóttir og Hildigunnur Sigvaldadóttir, 
eru allar nemendur í myndlist við Listaháskóla 
Íslands og Ágústa segir útgáfuna tvinna saman 
sameiginleg áhugamál þeirra.

„Við erum allar að takast á við frásagnir í 
listaverkunum okkar þannig að þetta lá svolítið 
beint við þegar við vorum að tala um að sækja 
um hjá Skapandi sumarstörfum, þá kom þessi 
hugmynd upp.“

Þær vinkonur létu slag standa og stofnuðu 
útgáfuna og segir Ágústa þær stefna á að gefa 
út ung skáld og bjóða upp á skáldtengda list-
gjörninga, listaverk og útgáfu í sumar. 

„Við vorum að búa til póstljóð í vikunni og 
erum búnar að prenta þau og bera út í hús í 
Hlíðarhjalla í Kópavogi þar sem allt umstangið 
var í vikunni,“ segir Ágústa.

Póstljóðið sem borið var í hús er ljóðið Túristi 

á æskuslóðum og er eftir ljóðskáldið Ólaf Sverri 
Traustason en það var prentað, líkt og nafnið 
gefur til kynna, á póstkort og útilokar Ágústa 
ekki að þær muni framkvæma fleiri áþekka 
gjörninga í sumar. 

Að auki stefna þær á að gefa út ljóðahefti á 
tveggja vikna fresti sem hægt verður að fjár-
festa í á vef útgáfunnar Primusutgafa.tumblr.
com og mögulega á fleiri stöðum. 

„Við erum ennþá að sanka að okkur efni en 
við erum komnar með þónokkur skáld núna. 
Við birtum ekki eftir alla, erum með vald yfir 
því sem við birtum, en viljum endilega fá fleiri 

skáld til okkar,“ segir Ágústa að lokum og bend-
ir áhugasömum ljóðskáldum á að hægt sé að 
hafa samband við útgáfuna í gegnum Facebook.
com/primusutgafa en útgáfan stefnir á að halda 
starfsemi sinni áfram eftir að Skapandi sumar-
störfum lýkur. gydaloa@frettabladid.is

Tvinna saman sameiginleg 
áhugamál með útgáfufélaginu
Útgáfufélagið Prímus var stofnað af þremur nemum í myndlist við Listaháskóla Íslands. Þær stefna á að 
gefa út ljóðaheft i á tveggja vikna fresti í sumar og efna til skáldtengdra listgjörninga og listaverka í sumar.

SAMEINA ÁHUGAMÁL  Þær Sigrún Gyða Sveinsdóttir, Ágústa Gunnarsdóttir og Hildigunnur Sigvaldadóttir standa að útgáfufélaginu Prímus. MYND/ELSAMARÍA

BORIÐ Í HÚS  Póstljóðið var prentað á póstkort og 
borið út í hús í Hlíðarhjalla í Kópavogi. MYND/PRÍMUS 

 Við erum allar að takast á við 
frásagnir í listaverkunum okkar 

þannig að þetta lá svolítið beint við 
þegar við vorum að tala um að 

sækja um hjá Skapandi sumarstörf-
um, þá kom þessi hugmynd upp.
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Mörkin: 0-1 Ellert Hreinsson (45.), 0-2 Atli Sigur-
jónsson (79.).

LEIKNIR (4-3-3): Eyjólfur Tómasson 6 - Eiríkur 
Ingi Magnússon 5, Halldór Kristinn Halldórsson 
6 (29. Edvard Börkur Óttharsson 5), Gestur Ingi 
Harðarson 5, Charley Fomen 4 - Atli Arnarson 5, 
Sindri Björnsson 5, Hilmar Árni Halldórsson 4 - 
Kristján Páll Jónsson 6, Elvar Páll Sigurðsson 4 (70. 
Amath Diedhiou 5), Ólafur Hrannar Kristjánsson 5 
(61. Kolbeinn Kárason 4).

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 
7 - Arnór Sveinn Aðalsteinsson 6, Elfar Freyr 
Helgason 6, Damir Muminovic 7, Kristinn Jónsson 
7 - Óliver Sigurjónsson 8, Arnþór Ari Atlason 6 
(73. Atli Sigurjónsson -), Andri Rafn Yeoman 6 - 
Guðjón Pétur Lýðsson 7 (92., Sólon Breki Leifsson 
-), Höskuldur Gunnlaugsson 8*, Ellert Hreinsson 7 
(87. Arnór Gauti Ragnarsson -).

Skot (á mark): 9-16 (3-6) Horn: 5-5

Varin skot: Eyjólfur 4 - Gunnleifur 3

0-2
Leiknisvöllur 
Áhorf: Óuppgef.

 Valgeir 
Valgeirsson (4)

ÍA (4-3-3): Árni Snær Ólafsson 6 - Þórður Þor-
steinn Þórðarson 6, Ármann Smári Björnsson 
7*, Arnór Snær Guðmundsson 6 (82. Gylfi Veigar 
Gylfason -), Darren Lough 6 - Ingimar Elí Hlynsson 
4, Albert Hafsteinsson 5, Mark Andelkovoic 3 - Jón 
Vilhelm Ákason 4 (67. Ásgeir Marteinsson 6), 
Ólafur Valur Valdimarsson 5 (87. Arnar Már Guð-
jónsson -), Arsenij Buinickij 3.

FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 6 - 
Andrés Már Jóhannesson 6, Tonci Radovnikovic 
5, Ásgeir Eyþórsson 5, Tómas Joð Þorsteinsson 6 
- Ásgeir Börkur Ásgeirsson 5, Jóhannes Karl Guð-
jónsson 4, Oddur Ingi Guðmundsson 4 (70. Ásgeir 
Örn Arnþórsson 5) - Ingimundur Níels Óskarsson 
4 (79. Davíð Einarsson -), Ragnar Bragi Sveinsson 
6, Albert Brynjar Ingason 5.

Skot (á mark): 3-13 (1-4) Horn: 2-7

Varin skot: Árni 2 - Bjarni 1

0-0
Norðurálsv. 
Áhorf: Óuppgef.

 Pétur 
Guðmundss. (6)

Mörkin: 0-1 Mark Charles McGee (10.), 2-0 Mark 
Charles McGee (49.), 0-3 Brynjar Gauti Guðjóns-
son, sjm (71.), 1-3 Halldór Orri Björnsson, víti (78.)

STJARNAN (4-4-2): Gunnar Nielsen 5 - Heiðar 
Ægisson 3, Brynjar Gauti Guðjónsson 3, Daníel 
Laxdal 5, Hörður Árnason 5 - Arnar Már Björg-
vinsson 3, Michael Præst 4, Atli Jóhannsson 3, 
Ólafur Karl Finsen 3 (70. Halldór Orri Björnsson 
6) - Veigar Páll Gunnarsson 3 (55. Jón Arnar 
Barðdal 4), Jeppe Hansen 4 (77. Atli Freyr Ottesen 
Pálsson -).

FJÖLNIR (4-4-2): Þórður Ingason 5 - Arnór Eyvar 
Ólafsson 6, Daniel Ivanovski 7, Bergsveinn Ólafs-
son 8, Viðar Ari Jónsson 7 - Guðmundur Karl Guð-
mundsson 7 (91. Ægir Jarl Jónasson -), Ólafur Páll 
Snorrason 8, Emil Pálsson 7, Aron Sigurðarson 
8* - Mark Charles Magee 8 (73. Ragnar Leósson -), 
Þórir Guðjónsson 6 (82. Gunnar Már Guðmunds-
son -).

Skot (á mark): 9-17 (4-7) Horn: 6-4

Varin skot: Gunnar 5 - Þórður 2

1-3
Samsungvöllur 
Áhorf: 780

 Gunnar Jarl 
Jónsson (8)

Mörkin: 1-0 Hörður Sveinsson (19.), 1-1 Jonathan 
Glenn, víti (31.), 2-1 Einar Orri Einarsson (60.), 3-1 
Leonard Sigurðsson (81.).

KEFLAVÍK (4-3-3): Sindri Kristinn Ólafsson 5 
- Sindri Snær Magnússon 5, Insa Fransisco 5, Har-
aldur Freyr Guðmundsson 5, Samuel Hernandez 
5 - Hólmar Örn Rúnarsson 5, Einar Orri Einarsson 
6, Bojan Ljubicic 5 (56. Daníel Gylfason 5) - Sigur-
bergur Elisson 8*, Leonard Sigurðsson 6 (85. 
Frans Elvarsson -), Hörður Sveinsson 6.

ÍBV (4-4-2): Guðjón Sigurjónsson 5 - Jonathan 
Barden 4 (56. Benedikt Bjarnason 5), Avni Pepa 
5, Hafsteinn Briem 5, Jón Ingason 3 (46. Tom 
Skogsrud 5) - Víðir Þorvarðarson 5, Gunnar Þor-
steinsson 5, Mees Junior Siers 5, Aron Bjarnason 
5 - Ian Jeffs 6 (71. Gauti Þorvarðarson -), Jonathan 
Glenn 6.

Skot (á mark): 19-9 (8-5) Horn: 12-4

Varin skot: Sindri 3 - Guðjón 4

3-1
Nettó-völlur 
Áhorf: 820

 Guðmundur 
Ársæll (6)

Mörkin: 1-0 Patrick Pedersen, víti (6.), 2-0 Patrick 
Pedersen (52.), 3-0 Haukur Ásberg Hilmarsson 
(90.+4)

VALUR (4-3-3):  Ingvar Þór Kale 8 - Andri Fannar 
Stefánsson 7, Orri Sigurður Ómarsson 7, Thomas 
Christiansen 8, Bjarni Ólafur Eiríksson 7 - Haukur 
Páll Sigurðsson 7, Iain Williamson 7, Kristinn 
Freyr Sigurðsson 8 - Kristinn Ingi Halldórsson 6, 
Sigurður Egill Lárusson 6 (78. Tómas Óli Garðars-
son -), Patrick Pedersen 8* (87. Haukur Ásberg 
Hilmarsson -).

KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 4 - Aron Bjarki 
Jósepsson 5, Skúli Jón Friðgeirsson 5, Rasmus 
Christiansen 3 (54. Almarr Ormarsson 4), Gunnar 
Þór Gunnarsson 5 - Jónas Guðni Sævarsson 5 
(87. Grétar Sigfinnur Sigurðarson -), Pálmi Rafn 
Pálmason 5, Jacob Schoop 6 - Sören Frederiksen 
6, Óskar Örn Hauksson 5, Þorsteinn Már Ragnars-
son 4..

Skot (á mark): 7-11 (6-3) Horn: 1-12

Varin skot: Ingvar 2 - Stefán 3

3-0
Vodafonevöllur 
Áhorf: 1.621

 Þóróddur 
Hjaltalín (6)

PEPSI-DEILDIN 2015
STAÐAN
FH  7  5  1  1    15-7  16
Breiðablik  7 4  3  0    11-4  15
Fjölnir  7  4  2  1    11-7  14
KR  7  4  1  2    13-9  13
Valur  7  3  2  2    13-9  11
Fylkir  7  2  3  2    9-9  9
Stjarnan  7  2  3  2    8-10  9
Leiknir  7  2  2  3    10-10  8
Víkingur  7  1  3  3    10-12  6
ÍA  7  1  2  4    3-9  5
ÍBV 7  1  1  5    6-14  4
Keflavík  7  1  1  5    6-15  4

NÆSTU LEIKIR
Sunnudagur 14. júní: 17.00 ÍBV - FH, 19.15 
Keflavík - Valur, Breiðablik - Víkingur, Fylkir  - 
Stjarnan, KR - ÍA. 20.00: Fjölnir - Leiknir.
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Mörkin: 0-1 Bjarni Þór Viðarsson (51.).

VÍKINGUR (4-3-3): Thomas Nielsen 5 - Tómas 
Guðmundsson 5, Milos Zivkovic 5, Alan Lowing 
4, Halldór Smári Sigurðsson 4 - Igor Taskovic 5 
(76. Viktor Bjarki Arnarson -) , Dofri Snorrason 6, 
Arnþór Ingi Kristinsson 5 –   Davíð Örn Atlason 
5 (81. Atli Fannar Jónsson -) , Ívar Örn Jónsson 5 
(60. Andri Rúnar Bjarnason 5), Rolf Toft 7.

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 5 - Jón Ragnar 
Jónsson 7*, Pétur Viðarsson 5, Kassim Doumbia 
5, Böðvar Böðvarsson 5 - Davíð Þór Viðarsson 6, 
Sam Hewson 6 (73. Þórarinn Ingi Valdimarsson 
-), Bjarni Þór Viðarsson 7 - Jérémy Serwy 4, Atli 
Guðnason 5 (81. Ásgeir Guðmundsson -), Steven 
Lennon 5.

Skot (á mark): 8-6 (4-4) Horn: 1-5

Varin skot: Nielsen 3 - Róbert 2

0-1
Víkingsvöllur 
Áhorf: Óuppgef.

 Erlendur 
Eiríksson (8)

SMÁÞJÓÐALEIKAR „Við erum virki-
lega hamingjusöm og sátt með 
það hvernig til tókst hjá okkur,“ 
segir Líney Rut Halldórsdóttir, 
framkvæmdastjóri ÍSÍ, himinlif-
andi með góða Smáþjóðaleika sem 
Ísland hélt með miklum bravör.

„Það gekk gjörsamlega allt upp 
hjá okkur. Ég hef aldrei verið aðal-
fararstjóri á morgufundum þar 
sem eins fáar spurningar voru og 
núna. Þetta gekk vonum framar 
verð ég að segja. Þetta gekk 100 
prósent upp. Við höfum fengið góð 
viðbrögð frá hinum þjóðunum og 
þetta er eins sagt er á Ólympíu-
leikunum: Bestu leikar allra tíma 
hjá okkur,“ segir Líney hamingju-
söm.

Ísland með yfirburði
Ísland fékk langflest verðlaun 
allra þjóða á leikunum, eða 115. 
Þar á eftir kom Lúxemborg með 80 
verðlaun og Kýpur fékk 52. Ísland 
fékk 38 gullverðlaun en Lúxem-
borg nældi í 34.

Með þessum frábæra árangri 
komst Ísland upp fyrir Kýpur yfir 
þær þjóðir sem hafa fengið flest 
verðlaun í sögu leikanna.

„Okkar fólk stóð sig frábær-
lega og gaman að komast aftur á 
toppinn yfir flest verðlaun. Ísland 
hefur aldrei fengið svona mörg verðlaun á leikunum áður. Ég held 

við höfum verið með 96 verðlaun 
árið 1997 þannig að þetta er mikil 
bæting á okkar besta árangri.“

Jákvæðir sjálfboðaliðar
Það þarf margar hendur til þess að 
láta svona stórt dæmi ganga upp. 
Aðstoð um 1.200 sjálfboðaliða 
hafði þar mikið að segja. Yngsti 
sjálfboðaliðinn var 10 ára og sá 
elsti um áttrætt.

„Við fengum mjög jákvæða 
dóma fyrir skipulagninguna og 
ekki síst viðmótið hjá öllum sem 
unnu að leikunum. Þá sérstak-
lega sjálfboðaliðunum. Það voru 
allir brosandi og alúðlegir,“ segir 
Líney en hún hafði ekki látið sig 
dreyma um að þetta myndi ganga 
svona vel.

„Að þetta myndi ganga svona 
hnökralaust var eitthvað sem ég 
reiknaði ekki með. Ég man ekki 

eftir neinu stóru sem kom upp.“

Um 30 þúsund mættu
Líney er mjög ánægð með mæt-
inguna á leikana en frítt var inn á 
alla viðburði. Mjög vel var mætt á 
marga viðburði og fólk nýtti sér að 
stutt var á milli viðburða í Laugar-
dalnum.

„Ég á eftir að fá staðfestar tölur 
frá sérsamböndunum yfir mæt-
ingu en það var mjög vel mætt á 
að ég held alla viðburði. Ég myndi 
kannski skjóta á að það hafi komið 
svona 30 þúsund á leikana en við 
eigum eftir að fá það staðfest. 
Þetta mót sannar að við getum vel 
haldið stór íþróttamót á Íslandi. 
Við höfum þekkinguna og mann-
skapinn. Með Laugardalinn okkar 
með öllum þessum íþróttaleik-
vöngum og hótelum í nágrenninu 
getum við gert mjög góða hluti. 
Við erum ótrúlega stolt af þessu 

og berum höfuðið hátt.“
Framkvæmdastjórinn segir að 

sérsamböndin hafi nælt sér í mikla 
reynslu við skipulagningu á þessu 
móti sem muni nýtast í framtíð-
inni.

„Það er líka gaman hvernig 
hægt var að nota mannvirkin á 
mismunandi vegu. Við vorum til að 
mynda með blak í frjálsíþróttahöll-
inni. Sú umgjörð þar var alveg frá-
bær og ég heyri ekki annað en að 
blakfólkið hafi verið mjög ánægt 
með það. Svo ég tali nú ekki um 
strandblaksvöllinn líka. Þar tókst 
vel til,“ segir Líney en það var ekki 
bara hún og samstarfsmenn henn-
ar sem voru ánægðir með leikana.

„Íþróttafólkið sem ég hef 
talað við var mjög ánægt og stolt 
af umgjörðinni. Þeim fannst 
umgjörðin standa vel í saman-
burði við stóru þjóðirnar. Þetta var 
öllum til sóma.“ henry@frettabladid.is

Erum ótrúlega stolt af þessu
Glæsilegum Smáþjóðaleikum lauk um helgina. Skipulag mótsins heppnaðist fullkomlega og umgjörðin var 
hin glæsilegasta. Íslenska íþróttafólkið bar síðan af og vann langfl est verðlaun allra þjóða á leikunum.

GULLSTELPUR  Berglind Gígja Jónsdóttir og Elísabet Einarsdóttir slógu í gegn á Smáþjóðaleikunum er þær unnu gullverðlaun í 
strandblaki. Þær unnu alla sína leiki. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

SILFUR  Ólafur Ragnar Grímsson forseti 
afhendir körfuboltaliðinu silfurverðlaun.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

HANDBOLTI Íslenska kvennalandsliðið í handknattleik er í 
erfiðum málum í umspili um laust sæti á HM.

Liðið tapaði í gær, 28-19, í Svartfjallalandi í fyrri leik 
liðanna í umspilinu. Jafnt var í hálfleik, 12-12.

Íslenska liðið byrjaði leikinn frábærlega og náði 
sex marka forskoti í fyrri hálfleik, 4-10. Þær náðu 
ekki að hanga á forskotinu því Svartfellingar 
jöfnuðu fyrir hlé.

Heimamenn sýndu styrk sinn í síðari hálfleik og 
juku jafnt og þétt við forskotið.

Á endanum varð munurinn níu mörk og það 
verður afar erfitt fyrir íslenska liðið að vinna þann 
mun upp um næstu helgi.

Ramune Pekarskyte var markahæst í íslenska 
liðinu með fimm mörk og Hrafnhildur Hanna 
Þrastardóttir skoraði fjögur.   - hbg

Stelpurnar steinlágu í Svartfj allalandi
FORMÚLA 1 Lewis Hamilton á Mercedes vann einn sigurinn í Formúlunni í 
gær en þá var keppt í Kanada.

Liðsfélagi hans, Nico Rosberg, varð annar og Valtteri Bottas á Williams tók 
þriðja sætið.

Hamilton er nú með sautján stiga forskot á Rosberg í stigakeppni ökuþóra. 
Sebastian Vettel er þriðji í stigakeppninni og Kimi Raikkonen fjórði.

„Þetta var alveg frábær helgi. Ég elska Montreal og þessa braut,“ sagði 
Hamilton afar brosmildur eftir keppnina. Þetta var í fjórða sinn sem hann 
vinnur í Kanada. Hann er nú búinn að vinna 37 keppnir á ferlinum.

„Mér fannst jafnvægið ekki alveg vera í lagi í gær en mér fannst ég samt 
aldrei vera undir almennilegri pressu. Ég naut þess að keyra í dag. Ég þurfti 
svo sannarlega á þessu að halda. Þetta var ljúft.“

Rosberg gerði sitt besta til þess að setja pressu á liðsfélaga sinn en hafði 
ekki erindi sem erfiði.

„Ég reyndi að pressa alveg eins og brjálæðingur en það gekk bara ekki. 
Annað sætið er allt í lagi samt í dag,“ sagði Rosberg.  - hbg

Lewis Hamilton vann sína fj órðu keppni í Kanada

BESTUR  Hamilton fagnar í Kanada í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

SÖGULEGT  Bjarni Þór Viðarsson FH-
ingur skoraði sitt fyrsta mark í efstu 
deild í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



TAKK
Við þökkum öllum sjálfboðaliðum sem störfuðu við undirbúning 

og framkvæmd Smáþjóðaleikanna 2015 fyrir þeirra ómetanlega 

framlag. Án þeirra hefðu leikarnir ekki orðið að veruleika.
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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

HRINGBRAUT

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:25
LÍFSSTÍLL
Glæsilegir tísku- og hönnunarþættir þar sem Theodóra Mjöll 
fjallar um allt sem tengist tísku, hönnun og lífsstíl. 
Meðal viðmælenda eru grafískir hönnuðir, fatahönnuðir, 
vöruhönnuðir, ljósmyndarar og stílistar svo einhverjir séu 
upp taldir.
 

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. Nánari upplýsingar á

 | 22:20
BEHIND A CANDELABRA
Stórbrotin mynd með Michael 
Douglas og Matt Damon í 
aðalhlutverkum. Myndin er 
byggð á ævisögu píanó-
snillingsins Valentino Liberace.

 | 21:40
STRIKE BACK
Þáttaröð sem byggð er á 
samnefndri sögu eftir fyrrum 
sérsveitarmann í breska 
hernum.
 

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 21:35
GAME OF THRONES
Stórkostlegir þættir um hið 
magnaða valdatafl og 
blóðuga valdabaráttu sjö 
konungsfjölskyldna í 
Westeros.

 | 20:45
BACKSTROM
Gamansamur sakamála- 
þáttur um lögreglumanninn 
Everett Backstrom sem er 
drykkfelldur og kaldhæðinn 
en ótrúlega fær í sínu starfi.

 | 22:25
VICE
Áhrifamiklir og ferskir 
fréttaskýringaþættir frá HBO 
þar sem fjallað er um málefni 
líðandi stundar um heim 
allan. 
 

 | 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.
 

16.25 Dýragarðurinn okkar
17.20 Tré Fú Tom
17.42 Um hvað snýst þetta allt? 
17.47 Loppulúði, hvar ertu? 
18.00 Skúli skelfir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Bækur og staðir
18.30 Í garðinum með Gurrý
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Kengúru-Dundee
21.00 Dicte
21.45 Hið sæta sumarlíf
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glastonbury 2014
23.20 Krabbinn
23.50 Kastljós
00.15 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk 
09.45 Pepsi MAX tónlist
13.35 Cheers
14.00 Dr. Phil
14.40 Rules of Engagement 
15.05 Scorpion 
15.50 Reign 
16.30 Judging Amy 
17.10 The Good Wife
17.50 Dr. Phil
18.30 The Talk 
19.10 Kitchen Nightmares 
19.55 The Office 
20.15 My Kitchen Rules 
21.00 Rookie Blue 
21.45 CSI: Cyber 
22.30 Sex & the City 
22.55 Flashpoint 
23.45 Hawaii Five-0 
00.30 Elementary 
01.15 Nurse Jackie 
01.40 Californication
02.10 Rookie Blue 
02.55 CSI: Cyber 
03.40 Sex & the City 
04.05 Pepsi MAX tónlist

07.00 Brunabílarnir 07.22 Kalli á þakinu 
07.47 Ævintýraferðin 08.00 Strumparnir 
08.25 Latibær 08.47 Elías 09.00 Dóra könn-
uður 09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.45 
Doddi litli og Eyrnastór 09.55 Sumardalsmyllan 
10.00 Áfram Diego, áfram! 10.24 Svampur 
Sveinsson 10.49 Tommi og Jenni 10.55 UKI 
11.00 Brunabílarnir 11.22 Kalli á þakinu 
11.47 Ævintýraferðin 12.00 Strumparnir 
12.25 Latibær 12.47 Elías 13.00 Dóra könn-
uður 13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.45 
Doddi litli og Eyrnastór 13.55 Sumardalsmyllan 
14.00 Áfram Diego, áfram! 14.24 Svampur 
Sveinsson 14.49 Tommi og Jenni 14.55 UKI 
15.00 Brunabílarnir 15.22 Kalli á þakinu 
15.47 Ævintýraferðin 16.00 Strumparnir 
16.25 Latibær 16.47 Elías 17.00 Dóra könn-
uður 17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.45 
Doddi litli og Eyrnastór 17.55 Sumardalsmyllan 
18.00 Áfram Diego, áfram! 18.24 Svampur 
Sveinsson 18.49 Tommi og Jenni 18.55 UKI 
19.00 Epic

11.15 Nine
13.10 Someone Like You 
14.45 Inside Job
16.30 Nine
18.30 Someone Like You  Rómantísk 
gamanmynd. 
20.10 Inside Job
22.00 Behind The Candelabra  Byggð 
á ævisögu píanósnillingsins Valentino 
Liberace og fjallar um 6 ára ástarsam-
band hans og Scott Thorson sem var 
miklu yngri en hann. 
00.00 Son Of No One
01.35 12 Rounds 2: Reloaded  
Spennumynd með bardagakappanum 
Randy Orton í aðalhlutverki. Brjálaður 
morðingi þvingar sjúkraflutningamann-
inn Nick Malloy til að leysa 12 þrautir 
því annars munu fleiri deyja.
03.10 Behind The Candelabra

08.55 PGA Tour 2015 
14.55 Champions Tour Highlights 2
15.50 Inside The PGA Tour 2015
16.15 Golfing World 2015
17.05 PGA Tour 2015 - Highlights
18.00 PGA Tour 2015

17.50 Friends
18.15 Modern Family 
18.35 Mike & Molly
19.00 The Big Bang Theory
19.20 Sjálfstætt fólk
19.55 Eldsnöggt með Jóa Fel
20.25 The Newsroom
21.30 Sisters
22.20 Curb Your Enthusiasm
22.50 Tyrant
23.30 Grimm
00.15 Sjálfstætt fólk
00.45 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.15 The Newsroom
02.15 Sisters
03.05 Curb Your Enthusiasm
03.35 Tyrant
04.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

10.00 Helgin 10.30 Kvennaráð 11.15 Lífsins 
list 11.45 Tara og trixin 12.00 Helgin 12.30 
Kvennaráð 13.15 Lífsins list 13.45 Tara og trixin 
14.00 Helgin 14.30 Kvennaráð 15.15 Lífsins 
list 15.45 Tara og trixin 16.00 Helgin 16.30 
Kvennaráð 17.15 Lífsins list 17.45 Tara og trixin 
18.00 Helgin 18.30 Kvennaráð 19.15 Lífsins list 
19.45 Tara og trixin 20.00 Lífsstíll 20.30 Kíkt í 
skúrinn 21.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 
22.00 Lífsstíll 22.30 Kíkt í skúrinn 23.00 Úr 
smiðju Páls Steingrímssonar

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 The Middle
08.25 Selfie
08.50 2 Broke Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.40 Doctors
10.20 Animals Guide to Survival
11.05 Lífsstíll
11.25 Fókus
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar
13.00 X-factor UK
13.50 X-factor UK
14.55 Hart of Dixie
15.40 ET Weekend
16.30 Villingarnir 
16.55 Marry Me
17.16 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 Pepsímörkin á Stöð 2
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag
19.40 Mike & Molly
20.00 The New Girl
20.25 Lífsstíll  Theodóra Mjöll fjallar 
um allt sem tengist tísku, hönnun og 
lífsstíl. 
20.50 Backstrom.
21.40 Game Of Thrones  Blóðug 
valdabarátta sjö konungsfjölskyldna í 
Westeros en allar vilja þær ná yfirráð-
um yfir hinu eina sanna konungssæti, 
The Iron Throne.
22.35 Vice
23.05 Daily Show: Global Edition
23.30 White Collar
00.15 Veep
00.45 A.D.. Kingdom and Empire
01.30 Murder in the First
02.10 Last Week Tonight With John 
Oliver 
02.45 Louie
03.05 Mike Tyson: Undisputed 
Truth
04.25 Backstrom
05.10 Mike & Molly
05.30 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Golden State - Cleveland
08.50 Formúla 1 2015 - Kanada  
11.10 Goðsagnir - Gummi Ben
12.00 Víkingur - FH  Ú
13.50 Pepsímörkin 2015  Mörkin og 
marktækifærin í leikjunum í Pepsídeild 
karla í knattspyrnu.
15.05 Demantamótaröðin - Birm-
ingham  
17.05 Formúla 1 2015 - Kanada  
19.25 Víkingur - FH  
21.15 Pepsímörkin 2015
22.30 Golden State - Cleveland
00.20 UFC Now 2015  Flottir þættir þar 
sem farið er ítarlega í allt sem við kemur 
UFC og blönduðum bardagaíþróttum.

11.15 Man. City - Crystal Palace
12.55 Premier League World 2014
13.25 Víkingur - FH
15.15 Pepsímörkin 2015  
16.30 Swansea - Aston Villa
18.10 Tottenham - Chelsea
20.00 Eiður Smári Guðjohnsen  Guð-
mundur Benediktsson stýrir þætti um 
ensku stórliðin. Í þættinum ræðir hann 
við leikmenn sem hafa tekið þátt í 
baráttunni í þessari sterkustu deild í 
heimi.
20.40 Chelsea - Wigan - 09.05.10  
21.05 Sol Campbell
21.35 PL Classic Matches: Chelsea - 
Tottenham, 2003  
22.05 Liverpool - West Ham
23.45 Stoke - Liverpool

16.45 The World‘s Strictest Parents  
Fylgst með nokkrum óviðráðanlegum 
unglingum þar sem þeir eru sendir, í 
nokkra daga, úr landi til að búa hjá fjöl-
skyldum sem eru þekktar fyrir strangt 
uppeldi og aðhald.
17.45 One Born Every Minute UK 
18.35 10 Items or Less
19.00 The Amazing Race
19.50 The Bill Engvall Show  Frábærir 
gamanþættir með Bill Engvall úr Blue Coll-
ar Comedy. Hann leikur fjölskylduráðgjafa 
sem er sjálfur í vandræðum heima fyrir.
20.10 Drop Dead Diva
20.55 No Ordinary Family
21.40 Strike Back  Þættirnir fjalla um 
liðsmenn sérsveitar innar bresku leyni-
þjónustunnar MI6 sem sendir eru til að 
vinna hættuleg verkefni um víða veröld.
22.30 Mental
23.15 The Amazing Race
00.00 The Bill Engvall Show
00.20 Drop Dead Diva
01.00 No Ordinary Family  Venjuleg 
fjölskylda öðlast yfirnáttúrulega hæfileika 
eftir flugslys.
01.45 Strike Back
02.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Græðlingur 21.00 
Íslands Safari 21.30 Siggi Stormur



   

Stöð 2 er hluti af

 með einvalaliði íslenskra leikara

Íslensk endurgerð 

hinna geysivinsælu Game of Thrones
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Athygli hefur vakið að á vænt-
anlegum tónleikum hinnar goð-
sagnakenndu rokksveitar GCD 
sem haldnir eru til að heiðra 
minningu Rúnars Júlíussonar er 
það aðeins Bubbi Morthens sem 
koma mun fram af upprunalegum 
meðlimum sveitarinnar.

Sveitin var stofnuð vorið 1991 
af þeim Bubba og Rúnari en aðrir 
meðlimir voru þeir Gunnlaugur 
Briem og Bergþór Morthens.

„Þessir tónleikar eru bara eitt-
hvað annað. Bubbi ásamt góðum 
hljóðfæraleikurum að leika lög 
GCD en þetta er ekki GCD frek-
ar en Rolling Stones án Keith og 
Charlie,“ segir Gulli sem lék á 
trommur með GCD.

„Við erum starfandi tón-
listarmenn og þurfum eins og 
aðrir að lifa og afla tekna. 
Tónleikar og sýningar í 
Hörpu eða annars stað-
ar eru ekki bara til að 
hafa gaman og horfa 
yfir farinn veg held-
ur til að setja mat á 
borðið og bensín á bíl-
inn. Launamálin gengu 
bara ekki upp, þó svo 
menn hafi verið allir 
af vilja gerðir til að 
semja. Þetta sigldi 
bara í strand,“ segir 

hann um ástæður þess að hann og 
Bergþór leiki ekki með sveitinni 
á tónleikunum sem haldnir verða 
þann 11. september í Elborgarsal 
Hörpu. Pálmi Gunnarsson leikur 
á bassa á tónleikunum auk fleira 
tónlistarfólks.

GCD starfaði í þrjú sumur á 
árunum 1991, 1994 og 1995 og 
sendi frá sér þrjár plötur. „Þessi 
hljómsveit gerði saman fullt af 
flottum lögum og það er það sem 
skiptir máli, að fólk njóti þess-
ara laga, þó ekki verði þetta týp-
ískur GCD hljómur eða taktur,“ 
segir Gulli og heldur áfram: 

„Trommuleikur minn hefur 
ákveðið sánd og stemmingu 
sem og snilldargítarleikur 
Begga Morthens svo ég 
tali ekki um rödd og nær-

veru eðaldrengsins Rún-
ars heitins. Það verður 
ekki á þessum tónleik-
um en bara eitthvað 
öðruvísi og eflaust 

flott. Á endanum 
snýst þetta um 
tónlistina mest. 

Ég óska gömlu 
vinum mínum 

alls hins besta og góðs gengis.“
Gulli segir að sér hefði þótt 

eðlilegast að stofna öflugan minn-
ingarsjóð til styrktar ungum og 
upprennandi tónlistarmönnum í 
nafni Rúnars þar sem tónleikarn-
ir eru haldnir til heiðurs honum 
en Rúnar lést 5. desember árið 
2008. „Hagnaður af þessum tón-
leikum hefði þá farið í frábært 
málefni og stemmingin og gleðin í 
kringum þetta orðið önnur en hún 
er akkúrat núna og allir gefið sína 
vinnu,“ segir hann og bætir við 
að það sé aldrei of seint að breyta 
um stefnu. 

„Ég vil ekki fara í eitthvert 
stríð út af þessu en finnst eðlilegt 
að fólk viti hver mergur málsins 
er, hvers vegna gamla GCD verð-
ur ekki á þessum tónleikum,“ 
segir Gulli að lokum. 

Ekki náðist í Bubba Morthens 
við vinnslu fréttarinnar í gær-
kvöldi.  gydaloa@frettabladid.is

MÁNUDAGSLAGIÐ

 Þessi hljómsveit 
gerði saman fullt af 

flottum lögum og það er 
það sem skiptir máli, að 

fólk njóti þessara laga.
Gunnlaugur  Briem
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Gísli Örn Guðbrandsson er 22 ára 
kaffibarþjónn með einskæran 
áhuga á þróun uppskrifta að kald-
brugguðu kaffi. 

Kaffi, lagað eftir slíkri uppskrift 
sem Gísli þróaði, er nú komið í 
sölu hjá Te og kaffi, þar sem hann 
starfar en hann hóf kaffibarþjóna-
ferilinn ungur, aðeins sautján ára. 

Kaldbruggað kaffi er unnið 
með köldu vatni. „Kaffið kemst 
aldrei í snertingu við heitt vatn. 
Malað kaffi er látið liggja í köldu 
vatni í langan tíma, yfirleitt frá 
tólf tímum og upp í tuttugu og 

fjóra,“ útskýrir Gísli. Hann segir 
að kaffið lagað á þennan máta sé 
nokkuð frábrugðið kaffi gerðu 
með sjóðandi vatni. „Kaffibaunin 
er full af uppleysanlegum efnum. 
Þegar þú notar heitt vatn þá leys-
ast upp sum efni sem sumum 
þykja óæskileg. Þau gætu vald-
ið því að kaffið verður beiskt eða 
súrt. Kaldbruggað kaffi er því 
aldrei beiskt eða súrt.“

Gísli hefur auk þess prófað sig 
áfram og fundið nýjar aðferðir til 
að brugga kaldbruggað kaffi. „Ég 
hef til dæmis notað rjómasprautu 

við að gera kaldbruggað kaffi. Þá 
setur maður kaffið í sprautuna og 
lætur það liggja þar. Þrýstingur-
inn í sprautunni gerir það að verk-
um að tíminn sem það tekur kaffið 
að verða til, svokallaður trekk-
ingartími, styttist niður í tvær 
klukkustundir.“

Gísli er ánægður með að kaffi 
eftir hans uppskrift sé til sölu í Te 
og kaffi. „Já, það er mjög skemmti-
legt. Mér finnst gaman hvað yfir-
menn mínir eru tilbúnir að leyfa 
góðum hugmyndum að öðlast líf.“
 - kak

Þróar eigin uppskrift ir að kaldbrugguðu kaffi  
Kaffi  , bruggað eft ir uppskrift  Gísla Arnar Guðbrandssonar kaffi  barþjóns, er nú komið í sölu hjá Te og kaffi  . 

KAFFIÁHUGAMAÐUR  Gísli Örn hóf 
kaffibarþjónsferilinn sautján ára að aldri og 
hefur sérstakan áhuga á kaldbrugguðu kaffi.    

„Dreams með Fleetwood Mac. Hef 
hlustað mikið á Fleetwood Mac upp 
á síðkastið og þetta er fyrsta lagið 
sem mér dettur í hug.“
Gígja Skjaldardóttir, meðlimur hljómsveitar-
innar Ylju

Bara einn eft ir í GCD
Í september verða tónleikar til heiðurs Rúnari Júlíussyni þar sem rokksveitin 
GCD kemur fram en aðeins einn af upprunalegum meðlimum stígur á svið.

HLJÓMSVEITIN GCD  Hér má sjá þá Berþór Morthens, Bubba Morthens, Rúnar Júlíusson og Gunnlaug Briem árið 1993.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN PÁLSSON

GUNNLAUGUR  
BRIEM  Trommu-
leikari og tónlist-
armaður.
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„Fullkomnir tónleikar!“ „Einstakir hæfileikar á sviði!“„Stórtónleikar eins og þeir gerast bestir!“



BAKÞANKAR 
Berglindar 
Pétursdóttur

A
R

G
H

!!!
 2

90
51

5

SUMAR
 TILBOÐ
STAKAR DÝNUR!
Frábært tækifæri til 

að endurnýja í gesta- 
herberginu og/eða 
í sumarbústaðinn

ALEXA
(153x200 cm)

212.980 kr.

SUMARTILBOÐ
170.040 kr.

AVIANA
(153x200 cm)

164.400 kr.

SUMARTILBOÐ
131.520 kr.

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M

 Stök dýna 64.900 kr. - 1.920 kr.Ú 51NÚ

   SSSStttttttöööööööökkkkkkkkkk dddddddddýýýýýýýýýýnnnnnnaaaaa 2222111.5559955 kr. - Ú 12.957 kr.NÚ
MMMeð botni 66.235 kr. - Ú 39.741 kr.N

REKKJUNNAR HALDA ÁFRAM 
ROYAL-DAGAR

m stærðum((111555533333xxxx2222000000 cm) Einnig til í öðru((((1115555333xx2200 cm) Einnig til í ö

 (90x200 cm)

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna 
á tölublað, 12–80 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 
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Það er fátt leiðinlegra en að bíða. 
Bíða í röð. Bíða eftir strætó. 

Bíða eftir sumrinu. Úff. Allra 
leiðinlegast er þó að bíða hjá sýslu-
manninum eftir nýju vegabréfi. Ég 
íhugaði að hefja feril í skjalafalsi 
um daginn þegar ég var búin að 
panta alls konar flugmiða í allar 
áttir og fattaði svo að vegabréfið 
mitt var útrunnið. Ég byrjaði að 
klippa og líma en sá svo fréttirnar 
um konur sem höfðu klippt og límt 
með hræðilegum afleiðingum og 
ákvað að bruna upp í Kópavog á 
fund sýslumanns.

VIÐ þekkjum öll biðstofuna. 
Óþægilegir stólar. Engin tímarit. 
Ógeðslega mikið af fólki. Allir að 
drífa sig, allir orðnir allt of seinir. 
En það eru sjötíu aðrir á undan þér 
og þú borgar áður en þú byrjar að 
bíða svo þú getur ekki einu sinni 
beilað. Frábær viðskiptahugmynd 
væri að byrja að selja fölsuð vega-
bréf fyrir utan, eða að minnsta 
kosti renna þarna fram hjá með 
pulsuvagn á matartímum.

ÞAR sem maður reynir að forðast 
augnsamband við alla og komast 
undan því að heilsa þessum eina 
sem maður kannast lítillega við 
fljúga hugsanir í gegnum koll-
inn. Af hverju má ég ekki sækja 
um vegabréf á netinu eins og allt 
annað? Af hverju gildir vegabréf 
ekki bara í fimmtíu ár eins og öku-
skírteinið mitt? Vinkonur mínar 
fóru nýlega í gegnum allt öryggis-
eftirlit á Gatwick með vegabréf 
hvor annarrar og enginn sagði 
neitt. Kanski ég geri það bara.

EN á biðstofuna erum við komin 
og hér eru allir jafnir. Enginn fer 
fram fyrir röðina. Allir þurfa að 
bíða í tvo tíma eftir einum stimpli 
eða vegabréfsmyndatöku, sem 
meðvirkt fólk eins og ég á mjög 
erfitt með. Ég vil nefnilega ekki 
eyða óþarfa tíma hjá þessu ótrú-
lega upptekna starfsfólki, sam-
þykki undir eins hræðilega mynd 
sem er tekin af mér og dríf mig 
heim. Starfsmenn vegabréfaeftir-
lits munu hlæja dátt að rangeygu 
konunni með fjólubláa hárið og 
undirhökuna næstu árin.

EINS og dauðinn er þetta sameig-
inlegur áningarstaður okkar allra. 
Því okkur dreymir öll um að kom-
ast í þröngt sæti í flugvél og panta 
sjóðheitt baguette og tvo bjóra.

ER það tilboð ekki annars ennþá 
í gangi?

Bið
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