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Hendir engu
Hulda Björg Baldvinsdóttir vill helst ekki sjá á eftir nýtilegum hlutum í ruslið. Hún endur-nýtir gamlar flíkur og muni og gefur þeim nýtt líf.SÍÐA 2
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Læknar stjórna lyfjum
Ábyrgð á ávísunum lyfja liggur 
hjá læknum og magnbundið verð 
ávanabindandi lyfja hefur ekkert 
með ofnotkun þeirra að gera. Þetta 
segir dósent í lyfjafræði sem gagn-
rýnir landlækni. 12
Þrjú þúsund Breiðhyltingar í átaki 
 Tilraunaverkefnið Menntun núna 
náði til þriggja þúsunda Breiðhylt-
inga. 4

SKOÐUN Guðmundur Andri 
Thorsson skrifar um ástand-
ið í heilbrigðismálum. 15

MENNING Rétturinn til 
letinnar eftir Paul Lafargue 
komin út á íslensku.  20

LÍFIÐ Bjöllukórinn heldur 
í utanlandsferð og kemur 
fram í Carnegie Hall. 30

SPORT Dagný Brynjars-
dóttir klárar tímabilið með 
Selfossliðinu. 26

Mismunað eftir íþróttagreinum 
 Hafnarfjarðarbær mismunar eftir 
aldri, fjárhagsstöðu foreldra og þeirri 
íþróttagrein sem börn velja þegar 
kemur að niðurgreiðslu sveitarfélags-
ins til barna. 6

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900  landmark.is

Munndreifitöflur
250 mg

Pinex® 
Smelt

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á 
tölublað 12–80 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 
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VIÐSKIPTI Hluthafahópur, undir 
forystu alþjóðlegu fjárfestinga-
sjóðanna CVC Capital Partners 
og Temasek, hefur keypt meiri-
hluta í bandaríska lyfjafyrirtæk-
inu Alvogen.  Kaupverðið er ekki 
gefið upp, en samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins miðast heildar-
virði Alvogen í þessum viðskiptum 
við 270 milljarða króna. 

Alþjóðlegar höfuðstöðvar fyrir-
tækisins eru á Íslandi og Róbert 
Wessman er forstjóri þess. Hann 
verður áfram leiðandi hluthafi. 
Á Íslandi starfa um 80 manns á 
vegum Alvogen og það vinnur nú 
að byggingu nýs Hátækniseturs í 
Vatnsmýri.

Alvogen er í dag starfandi í 35 
löndum og hjá fyrirtækinu starfa 
um 2.300 starfsmenn. Róbert 
Wessman sem verður áfram for-
stjóri fyrirtækisins segir það 
mikla viðurkenningu að fá jafn 
öfluga fjárfestingasjóði til liðs við 
Alvogen.

„Þeir hafa trú á okkar fram-
tíðarsýn, þ.e. að byggja upp leið-
andi fyrirtæki í heiminum á okkar 
sviði. Þessir sjóðir hafa skuld-
bundið sig til að styðja við fram-
tíðarvöxt Alvogen með þekkingu 
sinni og fjármagni,“ segir Róbert.

Alvogen hefur ekki gefið út 
rekstrartekjur sínar en sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-

ins eru tekjur fyrirtækisins yfir 
100 milljarðar króna á þessu ári 
og rekstrarhagnaður um 30 millj-
arðar króna. Fjárfestingasjóð-
irnir CVC og Temasek eru í hópi 
stærstu fjárfestingasjóða í heim-
inum í dag og nema heildarumsvif 
þeirra um 290 milljörðum banda-
ríkjadala eða um 38 þúsund millj-
örðum íslenskra króna. 

„Vöxtur fyrirtækisins hefur 
verið mikill undanfarin sex ár 
og erlendir fjárfestingasjóðir og 
önnur lyfjafyrirtæki fylgst náið 
með Alvogen. Innkoma nýrra 
hluthafa mun styðja enn frekar 
við okkar framtíðarsýn og styðja 
við framtíðarvöxt fyrirtækisins. 

Þessir sjóðir sjá hversu góðum 
árangri við höfum náð á skömmum 
tíma, en það sem ræður þó mestu 
um ákvörðun þeirra að fjárfesta í 
Alvogen nú er trú þeirra á lykil-
stjórnendum félagsins og fram-
tíðarsýn okkar,“ útskýrir Róbert.

 - kak

Fjárfestar kaupa í Alvogen
Hluthafahópur hefur keypt meirihluta í lyfjafyrirtækinu Alvogen. Heildarvirði fyrirtækisins metið 270 millj-
arðar króna. Um 80 manns vinna hjá fyrirtækinu sem vinnur nú að byggingu Hátækniseturs í Vatnsmýri.

Þessir sjóðir hafa 
skuldbundið sig til að 

styðja við framtíðarvöxt 
Alvogen með þekkingu 

sinni og fjármagni. 
Róbert Wessman, 
forstjóri Alvogen.

STAGE SIGLIR UM SUNDIN  Seglskipið Georg Stage hýsir sextíu ungmenni sem læra sjómennsku með verklegum hætti. Birgitta Michaelsdóttir skráði sig til náms 
eftir framhaldsskóla á Íslandi. „Við höfum komið við á Englandi og Írlandi, erum núna á Íslandi og munum koma við í Færeyjum, Orkneyjum, Kristiansand, Álaborg og 
Kristjánsey,“ segir hún.  Sjá síðu 2 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

LÖGREGLAN Úrskurðarnefnd jafn-
réttismála hefur úrskurðað að 
innan ríkisráðuneytið hafi farið á 
svig við jafnréttislög við skipun 
þriggja karla í embætti aðstoðar-
yfirlögregluþjóna.

Það er mat úrskurðarnefnd-
arinnar að þau atriði sem lágu 
til grundvallar við mat á hæfni 
umsækjenda hafi hampað körl-
um innan lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu á kostnað kvenna. 
Hæfnis nefndin mat stjórnunar-
stöður innan lögreglunnar til að 
mynda hærra en sambærilega 
reynslu annars staðar frá. 

Fáar konur hafa gegnt stjórn-
unarstöðum innan lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu og því var 
ljóst að mun líklegra var að karl-

ar kæmu til greina í embættið.
Í ráðningarferlinu voru níu 

spurningar lagðar fyrir umsækj-
endur. Vægi spurninganna var 
fimmtíu prósent á móti öðrum 
fimmtíu prósentum sem byggðu 
á frammistöðu í sjálfu ráðningar-
viðtalinu.

Þegar niðurstöður voru teknar 
saman og frammistaða umsækj-
enda metin var ákveðið að sleppa 
gildi tveggja spurninga. Spurn-
ing um tungumálakunnáttu og 
spurning um aðra starfsreynslu 
en innan lögreglunnar fengu því 
ekkert vægi. 

Konan sem kærði ráðninguna, 
Gná Guðjónsdóttir, hafði víðtæka 
stjórnunarreynslu bæði innan 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-

inu og erlendis. Hún hafði meðal 
annars gegnt stjórnunarstöðu við 
friðar gæslu á vegum Sameinuðu 
þjóðanna í Líberíu. Hún komst 
ekki í lokaúrtak við ráðninguna.

  - snæ / sjá síðu 10

Gengið var fram hjá hæfri lögreglukonu við ráðningu í yfirmannsstöðu:

Ráðuneytið braut jafnréttislög
Ég hafði 

heyrt ráð-
herra segja 

að hlutirnir 
myndu breyt-
ast og konum 
myndi fjölga.
Gná Guðjónsdóttir, 

fyrrverandi lögreglukona.
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 Á morgun er útlit fyrir fyrir hæga norðlæga 
átt eða hafgolu suðvestanlands. Skýjað 
með köflum víðast hvar en skýjað að mestu 
austan til á landinu. Það verður áfram 
hlýtt í veðri á suðvestan- og vestanverðu 
landinu, en annars er hiti 6 til 12 stig.

SVEITARSTJÓRNARMÁL „Eftir 
nokkra skoðun innandyra hjá 
okkur komumst við að því að hag-
kvæmni gæti verið nokkur, sér-
staklega ef horft er á peningahlið-
ina,“ segir Ármann Kr. Ólafsson, 
bæjastjóri Kópavogs.

Umtalsverðri vinnu hefur verið 
varið í að greina kosti þess að 
flytja bæjarskrifstofu Kópavogs 
úr Fannborg í Norðurturn við 
Smáralind. Bæjarstjórn Kópa-
vogs mun á næstunni taka fyrir 
tillögu um að veita Ármanni 

umboð til að ganga til samninga 
um kaup á nýju húsnæði. 

„Í þessu felst fyrst og fremst 
hagkvæmni, rýmið nýtist mun 
betur. Við erum að fækka fer-
metrum úr um það bil 4.700 í 
3.500. Við förum úr þessu hólf-
aða skrifstofurými og það verður 
meira um opið rými. Þetta held ég 
að henti betur, auki flæði meira 
og skapi betri þjónustu fyrir 
bæjar búa,“ segir Ármann. 

Fjárhagslegur ábati af flutn-
ingunum gæti verið um 2 millj-

arðar króna á 25 árum. Þá er lík-
legt að sala fasteigna bæjarins 
við Fannborg muni skapa minni 
lánsþörf fyrir bæinn. 

„Lánsþörfin verður minni með 
tilliti til sölu á gömlu skrifstof-
unni. Þörfin væri þá upp á núll 
til 345 milljónir til skamms tíma 
en til langs tíma skapar þetta 
sparnað sem er mjög hagkvæmt 
fyrir bæinn og skapar fjármuni 
sem má nýta til að greiða niður 
skuldir.“  
 - srs

Bæjarstjóri Kópavogs segir að til langs tíma muni kaup á nýrri skrifstofu skila sér í miklum ábata:

Flutningur bæjarskrifstofu skapar sparnað

NORÐURTURN  Ármann segir nýja 
rýmið mun nútímalegra.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DANMÖRK Margrét Danadrottning veitti Lars Løkke 
Rasmussen, leiðtoga Venstre, umboð til að mynda 
nýja ríkisstjórn í Danmörku.

Leiðtogar allra stjórnmálaflokkanna hafa fundað 
með drottningunni undanfarna daga og veitti hún 
Løkke umboðið eftir að leiðtogar danska Þjóðar-
flokksins, Frjálslynda bandalagsins og Íhalds-
flokksins mæltu með því að Løkke fengi að fara með 
stjórnar myndunarumboð.

Stjórnmálaskýrendur í Danmörku telja líklegt að 
Løkke muni mynda minnihlutastjórn með stuðningi 
nokkurra hægriflokka þar sem flokkarnir eru sam-
mála um nokkur lykilatriði á borð við hvernig skuli 
hátta opinberum útgjöldum.

Danski Þjóðarflokkurinn vann óvænt mikinn kosn-
ingasigur síðastliðinn fimmtudag en hann er nú annar 
stærsti flokkurinn á eftir Jafnaðarmannaflokknum.

Þjóðarflokkurinn hefur þegar lagt fram fjögur 
skilyrði fyrir setu í ríkisstjórn en flokkurinn vill að 
ríkis stjórnin taki upp skeptískari Evrópustefnu, inn-
leiði landamæraeftirlit, takmarki innflutning og mót-
töku flóttamanna auk þess að auka opinber útgjöld 
um 0,8 prósent.  - srs

Danski Þjóðarflokkurinn leggur fram fjögur skilyrði fyrir ríkisstjórnarsetu:

Løkke fær umboð til viðræðna

Á LEIÐ FRÁ DROTTNINGUNNI  Lars Løkke mun að öllum 
líkindum mynda minnihlutastjórn.  FRÉTTABLLAÐIÐ/AFP

ALÞINGI Þingfundur verður í dag 
klukkan 15, en Alþingi hefur 
ekki fundað síðan á þriðjudag. Þá 
var fundum ítrekað frestað eftir 
að tilkynnt var um fyrirhugað-
ar breytingar sjávarútvegsráð-
herra á því hvernig fyrirkomulag 
makríl veiða yrði.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er samkomulag í fæð-
ingu. Það felst meðal annars í því 
að horfið verður frá tillögu meiri-
hluta atvinnuveganefndar, undir 
forystu Jóns Gunnarssonar, um 
að fjölga þeim virkjanakostum 
sem færast í nýtingarflokk. - kóp

Hnúturinn er að leysast:

Samkomulag í 
fæðingu á þingi

Tónlistarhátíðinni Secret Solstice lauk í gærkvöldi:

Þúsundir nutu tónlistarinnar
FÓLK Fjöldi fólks naut tónlistar á hátíðinni Secret Solstice sem lauk í 
Laugardalnum í gærkvöldi með tónleikum Wu Tang Clan. Veðrið lék 
við hátíðargesti og þeir sem best gerðu við sig keyptu sig í heita pott-
inn sem var í átta metra hæð á svæðinu. Fjöldi tónlistarmanna steig 
á svið og leynigestur hátíðarinnar var bandaríski rapparinn Busta 
 Rhymes. - kóp

Í VARMA OG VELLYSTINGUM  Þau Takara Bushnell, Lindsey Spekman og Efrain 
Quintan frá Kaliforníu sögðu hátíðina vera einstaka upplifun.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

VEÐUR „Það verður áfram flott 
veður á landinu öllu nema kannski 
Suðausturlandi,“ segir Sibylle 
von Löwis of Menar, hópstjóri 
veðurmælikerfa hjá Veðurstofu 
Íslands. Það ætti ekki að hafa 
farið framhjá neinum að sú gula 
hefur látið sjá sig í ríkara mæli að 
undanförnu heldur en landsmenn 
hafa vanist.

Sólin mun halda áfram að 
skína næstu daga þó líklega verði 
nokkrum gráðum svalara en í 
gær. Hitinn í gær varð mestur 
19°C á nokkrum stöðum, til dæmis 
í Húsafelli og á Þingvöllum. - jóe

Stefnir í góða veðurviku:

Sól og blíða 
í kortunum

SJÓMENNSKA „Það getur verið 
frekar mikil prumpulykt hérna á 
næturnar,“ segir Birgitta Micha-
elsdóttir, nemandi á skólaskipinu 
Georg Stage.

„Við erum 60 manns um borð í 
skipinu og það getur verið mjög 
þröngt. Við búum í einu rými 
neðan þilja þar sem við sofum, 
borðum og förum í kennslustund-
ir. Síðan sofum við í hengirúmum 
á næturnar og það verður afar 
þröngt. Þetta er mikil áskorun en 
mjög skemmtilegt,“ segir hún.

Birgitta, sem er tvítug, ákvað 
eftir útskrift úr Kvennaskólanum 
að prófa eitthvað algerlega nýtt.

Hún flutti til Danmerkur og 
sótti um nám í sjómennsku á skóla-
skipinu Georg Stage. 

„Mig langaði að gera eitthvað 
nýtt og mig langaði aðallega til að 
ferðast,“ segir hún. 

Georg Stage er danskt skólaskip 
og þriggja mastra seglskúta sem 
var smíðuð árið 1934. 

„Maðurinn sem lét smíða skipið 
nefndi það eftir syni sínum sem dó 
ungur,“ segir Birgitta.

Skipið er nefnt eftir Georg 
Stage, syni Fredriks Stage, sem 
dó úr berklum árið 1880. Sýn Fred-
riks var að efla þjálfun danskra 
sjómanna með verklegum aðferð-
um og lét hann því smíða upphaf-
lega skólaskipið Georg Stage árið 
1882, seinna skipið var smíðað árið 
1934.

Nemendur á skipinu munu verða 
á siglingu í fimm mánuði um Norð-
ur-Atlantshaf. 

„Við höfum komið við á Englandi 
og Írlandi, erum núna á Íslandi og 
munum síðan koma við í Færeyj-
um, Orkneyjum, Kristiansand, 

Álaborg og Kristjánsey,“ segir 
Birgitta. 

„Hér lærum við allt sem sjó-
menn þurfa að kunna sem þýðir 
að við lærum hluti eins og sigl-
ingafræði og vélfræði. Við lærum 
allt um skip, ekki bara seglskip. 
Lærum til dæmis hvernig skrúfan 
virkar og hvernig maður stýrir,“ 
segir hún en Birgitta hefur marg-
oft stýrt skipinu sjálf en nemend-
urnir skiptast á að stýra.

„Síðan lærum við mikið á reip-
in. Við lærum að nota kraft reipis-
ins og margt er unnið með hand-
afli. Við erum með sjö kílómetra af 
reipi á skipinu sem er mjög mikið.“

Birgitta gæti hugsað sér að 
vinna við siglingar í framtíðinni.

„Það eru reyndar ekki mörg 
svona skólaskip eftir í heiminum 
en ég gæti hugsað mér að vinna 
á seglskipi. Það væri auðvitað 
gaman að geta verið í heitari lönd-
um.“   stefanrafn@frettabladid.is

Fór beint úr Kvennó 
að læra sjómennsku
Birgitta Michaelsdóttir er tuttugu ára nemandi á danska skólaskipinu Georg Stage. 
Hún býr um borð í seglskútunni með sextíu öðrum nemendum. Hún segir að þó 
að það sé þröngt um fólkið sé námið mikil og skemmtileg áskorun.

STÝRT MEÐ HANDAFLI  Sjö kílómetrar 
af reipi eru um borð í Georg Stage. 

VIÐ STÝRIÐ  Birgitta hefur margoft stýrt seglskipinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

VEÐUR
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SPURNING DAGSINS

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
www.heimsferdir.is 
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Krít
Frá kr. 124.900

Netverð á mann frá kr. 124.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 159.900 m.v. 2 fullorðna í stúdíó.
N ð á f á k 124 900 2 f
Porto Platanias Village

2. júlí í 11 nætur

MENNTUN Um þrjú þúsund ein-
staklingar hafa á einn eða annan 
hátt notið góðs af tilraunaverkefn-
inu Menntun núna í Breiðholti sem 
hófst fyrir tæpum tveimur árum en 
er nú lokið. Árangurinn þykir svo 
góður að halda á verkefninu áfram 
þótt það verði minna í sniðum. 
„Við í Breiðholti ætlum að halda 
áfram að hittast og vinna saman. 
Það fækkar í framkvæmdateymi 
verkefnisins en við ætlum að þróa 
áfram tækifæri til menntunar,“ 
segir Óskar Dýrmundur Ólafsson, 
hverfisstjóri í Breiðholti.

Menntun núna var tilraunaverk-
efni menntamálaráðuneytisins, 
Reykjavíkurborgar, aðila vinnu-
markaðarins og fræðslustofnana. 
Í verkefninu var lögð áhersla á 
fræðslu í nærsamfélaginu, að efla 
innflytjendur, sem eru fjölmenn-
ir í Breiðholti, með íslenskunámi 
og samfélagsfræðslu. Svokallað-
ir brúar smiðir fengu þjálfun í að 
aðstoða samlanda sína við að nýta 

tækifæri sín í nýju landi. „Meðal 
námskeiðanna var leiðtoganámskeið 
fyrir konur sem var mjög vel sótt 
og árangursríkt. Með því var verið 
að virkja konur sem leiðtoga í sínu 
nærsamfélagi,“ greinir Ólafur frá.

Jafnframt var lögð áhersla á að 
ná til brotthvarfsnema á svæðinu. 
„Haft var samband við um 600 
manns sem horfið höfðu frá námi 
og þeim veitt viðtöl við ráðgjafa 
eða boðin önnur úrræði. Við teljum 
að 100 manns hafi beinlínis hafið 
aftur nám eftir íhlutun. Við erum 
búin að sá fræjum. Fólk fær  hvatn-
ingu og ráðgjöf. Það veit oft ekki 
hvaða tækifæri bjóðast til að fara 
aftur í nám,“ tekur Óskar fram.

Auk Breiðholts hefur verkefnið 
Menntun núna verið í gangi í Norð-
vesturkjördæmi. Markmiðið þar 
var að efla ráðgjöf til fyrirtækja 
um nám á vinnustað í kjördæm-
inu, auka samstarf atvinnulífs og 
fræðsluaðila þar um starfstengt 
nám, fjölga einstaklingum sem 

ljúka iðnnámi og efla íslenskukunn-
áttu innflytjenda í kjördæminu. 
Verkefnið var liður í átaki til þess 
að hækka menntunarstig í íslensku 
atvinnulífi. Sömu aðilar og komu að 
verkefninu í Breiðholti komu að því 
í Norðvesturkjördæmi.  
 ibs@frettabladid.is

Þrjú þúsund í átak-
inu Menntun núna
Tilraunaverkefnið Menntun núna náði til þriggja þúsunda Breiðhyltinga. Áhersla 
lögð á fræðslu í nærsamfélaginu með námskeiðum og að ná til brotthvarfsnema. 
Árangurinn svo góður að verkefninu verður haldið áfram að einhverju leyti.

ÚTSKRIFT 
MÍMIS  Nem-
endur útskrifaðir 
úr námskeiðum 
styrktum af vek-
efninu Menntun 
núna. 
 MYND/MENNTUN NÚNA

  Meðal 
námskeiðanna 

var leiðtoga-
námskeið fyrir 
konur sem var 

mjög vel sótt 
og árangurs-

ríkt. Með því var verið að 
virkja konur sem leiðtoga í 

sínu nærsamfélagi.
Óskar Dýrmundur Ólafsson,

hverfisstjóri í Breiðholti

LONDON Laumufarþegi féll úr flug-
vél yfir London á föstudag og lenti 
á verslun með þeim afleiðingum 
að hann lést. Frá þessu greinir 
Sky News.

Vélin var á leið frá Jóhannesar-
borg í Suður-Afríku til London og 
átti atvikið sér stað hjá Heathrow-
flugvelli í London. 

Hann og annar maður eru tald-
ir hafa haldið til í lendingarbún-
aði farþegaþotunnar á meðan hún 
flaug tæplega þrettán þúsund kíló-
metra. 

Hinn maðurinn er alvarlega 
slasaður á sjúkrahúsi í London og 
þykir það kraftaverk að hann hafi 
lifað flugið af. - ngy

Á leið frá Afríku til Evrópu:

Laumufarþegi 
féll úr flugvél

BRITISH AIRWAYS  Maðurinn féll úr 
flugvél British Airways.  MYND/AFP

SJÁVARÚTVEGUR Eigendur Sam-
herja og stjórnendur Deutsche 
Fishfang Union (DFFU) undir-
rituðu fyrir helgi samning um 
smíði tveggja skuttogara við 
norsku skipasmíðastöðina Kle-
ven í Álasundi. Skipin eru hönn-
uð af Rolls Royce.

Haraldur Grétarsson, fram-
kvæmdastjóri DFFU, segir að 
þetta séu fyrstu nýsmíðar félags-
ins frá því Samherji keypti 
félagið og löngu tímabært skref. 
Skipin séu eins og þau ger-
ast best í dag, allur aðbúnaður 
áhafnar verður til fyrirmyndar 
og vinnuaðstaða eins og best ger-
ist.  - shá

Endurnýjun eftir 20 ár:

Samherji smíð-
ar tvö ný skip

NÆSTA KYNSLÓÐ  Skipin eru mun 
umhverfisvænni en forverarnir.  MYND/R&R

VIÐSKIPTI Sparisjóður Norðurlands 
gerði samkomulag við Landsbank-
ann í gær, þess efnis að hafinn verði 
undirbúningur að samruna þessara 
tveggja fjármálafyrirtækja undir 
merkjum Landsbankans. 

Í tilkynningu frá Landsbank-
anum kemur fram að stjórn spari-
sjóðsins hafi leitaði til Landsbank-
ans þann 9. júní 2015 til að kanna 
áhuga á samruna vegna óvissu um 
framtíð sjóðsins.

Sameinað fyrirtæki yrði rekið 
undir nafni Landsbankans og við 

samrunann rynnu allar eignir og 
skuldbindingar sparisjóðsins inn 
í Landsbankann og hann tæki við 
rekstri allra útibúa sjóðsins.

Eiginfjárhlutfall Sparisjóðs 
Norðurlands var 8,2 prósent í árs-
lok 2014 sem er undir þeirri eigin-
fjárkröfu sem Fjármálaeftirlit-
ið gerir til sparisjóðsins. Rekstur 
sjóðsins hefur verið viðunandi en 
niðurfærslur eigna í kjölfar endur-
mats þeirra hafa valdið neikvæðri 
rekstrarafkomu. 

 - ngy

Sparisjóður Norðurlands hefur náð samkomulagi um samruna:

Rennur saman við Landsbankann

LANDSBANKINN  Stjórn Sparisjóðsins 
telur að  með samrunanum verði óvissu 
eytt.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Inga, eru álfar kannski menn?
Eða menn kannski álfar?
Inga Björk Ingadóttir, músíkmeðferðar-
fræðingur og eigandi Hljómu, lék á lýru á 
Álfahátíð í Hellisgerði á laugardag.

VIÐSKIPTI Spurningaleikurinn 
QuizUp er nú fáanlegur fyrir 
Windows-síma.

Fram til þessa hefur einungis 
verið hægt að spila leikinn í tækj-
um sem keyra á iOS-stýrikerfinu 
og á Android-tækjum.

Markaðshlutdeild Windows-
stýrikerfisins er lítil og úrval 
appa fyrir eigendur Windows 
síma eftir því.

Í QuizUp eru yfir 600 þúsund 
spurningar í 1.200 flokkum og 
spila virkir notendur rúmlega 7 
milljónir leikja á dag. Önnur kyn-
slóð leiksins kom út í lok maí og 
er meiri áhersla lögð á samskipti 
og að tengja spilara saman. - gló

Þjónar þremur stýrikerfum:

QuizUp líka 
fyrir Windows

SAMFÉLAG Þroskaþjálfinn Hanna Guðrún Sigurjóns-
dóttir er Reykvíkingur ársins 2015.

Hanna Guðrún hefur látið til sín taka þegar 
kemur að flokkun á rusli og umhverfisvernd en hún 
er búsett í Kóngsbakka í Neðra-Breiðholti og var til-
nefnd af nágranna sínum.

Hún hefur verið formaður húsfélagsins í Kóngs-
bakka um nokkurra ára skeið og staðið fyrir 
fræðslustarfi um flokkun sem leitt hefur til þess að 
sorptunnum hefur verið fækkað um tvær í hverjum 
stigagangi og flokka íbúar nú allan pappír og pappa 
frá almennu heimilissorpi.

Sjálf slær Hanna Guðrún ekki slöku við og flokk-
ar einnig plast, málma og lífrænan úrgang frá heim-
ilissorpi sínu og notar að auki þann lífræna úrgang 
sem til fellur til moltugerðar.

Á laugardagsmorgun opnaði Hanna Guðrún 
Elliðaárnar í boði borgarstjóra og Stangaveiðifélags 
Reykjavíkur og um hálf átta landaði hún maríu-
laxi sínum sem var 62 sentimetrar að lengd. „Hann 
bragðaðist mjög vel, það er alltaf gott að fá svona 
nýveiddan og nýgenginn lax,“ segir Hanna Guðrún 
sem var búin að matreiða fenginn og flokkaði að 
sjálfsögðu lífræna úrganginn. - gló

Reykvíkingur ársins 2015 opnaði Elliðaárnar og landaði maríulaxi sínum:

Hefur látið til sín taka í flokkun

ÁNÆGÐ  Hanna Guðrún með laxinn sem hún veiddi við 
opnun Elliðaánna á laugardagsmorgun. MYND/AÐSEND

FLÓTTAMENN António Guterres, 
framkvæmdastjóri flóttamanna-
mála hjá Sameinuðu þjóðunum, 
kallar eftir því að þjóðir heimsins 
endurnýi skuldbindingar sínar 
gagnvart sáttmála um málefni 
flóttafólks frá árinu 1951.

Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá Guterres síðastliðinn laugar-
dag, alþjóðlega flóttamannadag-
inn.

Hann segir að aldrei hafi jafn 
margir verið á flótta, en árið 2014 
var metár í fjölda flóttamanna á 
vergangi. 

Um 60 milljónir manna eru á 
flótta í dag. - srs

60 milljónir flóttamanna:

Metfjöldi fólks 
á vergangi

BANDARÍKIN Lögreglan í Banda-
ríkjunum leitar nú strokufang-
anna Richards Matt og Davids 
Sweat í smábænum Friendship í 
suðvesturhluta New York-ríkis. 
Íbúar bæjarins, sem eru um tvö 
þúsund talsins, hafa verið varaðir 
við því að nálgast nokkurn sem 
gæti verið annar hvor fanganna.

Þeir Matt og Sweat struku úr 
rammgerðu fangelsi í ríkinu fyrir 
16 dögum. Ef rétt reynist að þeir 
séu í bænum Friendship hafa þeir 
lagt 500 km að baki. - skh

Taldir hafa farið 500 km:

Strokufanga 
leitað í smábæ



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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Lyfjaauglýsing

20% afsláttur
af 100g og 150g Voltaren Gel í júní

TÆKNI Samningur um flutning á starfsemi 
tölvuleikjarisans CCP í nýbyggingu, sem mun 
rísa á svæði Vísindagarða Háskóla Íslands í 
Vatnsmýrinni, var undirritaður í Öskju fyrir 
helgi. Undir samninginn skrifuðu Hilmar Veig-
ar Pétursson, framkvæmdastjóri CCP, Krist-
ín Ingólfsdóttir, rektor HÍ, og Hilmar Bragi 
Janusson, stjórnarformaður Vísindagarða HÍ.

Auk nýrrar aðstöðu CCP verður að finna 
aðstöðu fyrir fleiri nýsköpunarfyrirtæki í hús-
inu.

Með nýrri staðsetningu vonast fyrirtækið 
eftir auknu samstarfi við háskólasamfélagið en 
CCP var áður til húsa við Grandagarð.

„Ég er sannfærður um að miklir möguleikar 
eru fólgnir í þeirri samvinnu og uppbyggingar-
áformum sem fyrirhuguð er í Vísindagörðun-
um,“ sagði Hilmar Veigar við undirritunina.

„Við fögnum sérstaklega að koma CCP hing-
að á lóðina skapar grundvöll til að hýsa í sömu 
byggingu ný sprotafyrirtæki,“ sagði Kristín 
Ingólfsdóttir. 

„Ég er mjög stoltur af því að þetta er að 
verða að veruleika og tel að það sé til marks um 
framsýni og metnað forsvarsmanna fyrirtækis-
ins,“ sagði Dagur B. Eggertsson borgarstjóri, 
en hann var viðstaddur undirritunina ásamt Ill-
uga Gunnarssyni menntamálaráðherra. - þea

Framkvæmdastjóri CCP, rektor Háskóla Íslands og stjórnarformaður Vísindagarða undirrituðu samning:

CCP flytur höfuðstöðvarnar í Vatnsmýrina

FLUTNINGAR  Skrifað var undir samning um flutninga 
CCP í nýbyggingu í Vísindagörðum Háskóla Íslands.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

1. Af hvaða tilefni var stórleikkonan 
Geena Davis stödd hér á landi? 
2. Ferðamenn frá hvaða landi eyða 
mestu á barnum?
3. Hvaða hljómsveit gefur út tónlist 
sína á USB-lykli?

SVÖR

1. Davis fl utti erindi á ráðstefnunni WE 
2015. 2. Rússlandi 3. KSF

SVISS Stríðandi fylkingar í Jemen 
náðu ekki samkomulagi um 
vopnahlé á samningafundi í Genf 
í gær.

Riad Yassin, utanríkisráðherra 
Jemens, sakar fulltrúa Houthi-
uppreisnarhreyfingarinnar um 
að tefja vopnahlésferlið. Hann 
segir að á endanum muni við-
ræður skila árangri en ekki hefur 
verið ákveðið hvenær fulltrúar 
fylkinganna muni hittast næst.

Átökin hafa skapað neyðar-
ástand fyrir um 20 milljónir 
Jemena.  - srs

Ekkert vopnahlé um sinn:

Árangurslaus 
fundur í Genf

UTANRÍKISRÁÐHERRA  Yassin sakar 
Houthi-hreyfinguna um að tefja ferlið. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

ÍÞRÓTTIR „Þetta niðurgreiðsluform 
er […] ósanngjarnt og mismunar 
börnum og unglingum eftir aldri, 
fjárhagsstöðu foreldra og íþrótta- 
og tómstundagreinum.“ Þetta 
segir í nýrri skýrslu um íþrótta-
mál í Hafnarfirði.

Skýrslan, sem 
unnin er af ráð-
gjafarfyrirtæk-
inu R3, málar 
svarta mynd af 
niðurgreiðslum 
sveitarfélags-
ins ti l barna 
sem iðka íþrótt-
ir. Fram kemur 
meðal annars að 

börn sem stunda fótbolta, fimleika 
og fleiri greinar fá hærri niður-
greiðslu en börn sem stunda gólf-
íþróttir og badminton. 

Haraldur L. Haraldsson, bæjar-
stjóri Hafnarfjarðar, segist búast 
við því að brugðist verði við vand-
anum þegar líða tekur á haust-
ið. „Nú setjumst við yfir þessa 
skýrslu og skoðum hvað við telj-
um að betur mætti fara,“ segir 
Haraldur. 

Lægstu niðurgreiðslu fá börn á 
aldrinum sex til tólf ára sem æfa 
gólfíþróttir, badminton og aðrar 
keimlíkar greinar, eða um 15.300 
krónur á ári. 

Hæstu niðurgreiðsluna fá tólf til 
sextán ára börn sem æfa fótbolta, 
fimleika og fleira, eða 30.600 krón-
ur á ári. 

Hægt er að fá niðurgreiðslu 
fyrir tvær íþróttagreinar í einu. 
Þar af leiðir að börn sem æfa tvær 
íþróttir sem hljóta meiri niður-
greiðslu geta fengið allt að 61.200 
krónur á ári. Niðurgreiðslan getur 
því munað 299 prósentum á milli 
barna. 

Í skýrslunni segir að fyrirkomu-
lagið komi niður á börnum sem 
eiga foreldra sem ekki hafa efni 

á að greiða mismuninn af tveim-
ur íþróttagreinum, eftir niður-
greiðslu. 

Þá segir í skýrslunni að sækja 
verði sérstaklega um niðurgreiðsl-
una, ólíkt því sem gengur og gerist 
til dæmis í Reykjavík. Fáir virð-
ist sækja um niðurgreiðsluna og 
er það mat skýrsluhöfunda að það 
geti ekki stafað af áhugaleysi for-
eldra á því að fá tómstundir barna 
niðurgreiddar.

Í öðrum sveitarfélögum á höfuð-

borgarsvæðinu nær niðurgreiðsla 
til tómstunda til átján ára aldurs. 
Þetta á ekki við um kerfið í Hafn-
arfirði, þar sem börn til sextán 
ára aldurs fá niður greiðslu. Fram 
kemur í skýrslunni að full ástæða 
sé til að endurskoða þetta þar sem 

mikið brottfall verði úr íþróttum á 
þessum aldri. 

„Skýrslan er þarna og nú ætlum 
við bara að horfa fram á veginn og 
vinna úr því sem þar er lagt til,“ 
segir Haraldur bæjarstjóri.  
 snaeros@frettabladid.is

Á STÖKKI  Fimleikar eru rótgróin íþrótt í Hafnarfirði. Börn sem æfa fimleika fá hærri 
niðurgreiðslu en börn í öðrum greinum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mismunað eftir áhugasviði 
Ný greining á íþróttamálum í Hafnarfirði málar svarta mynd af niðurgreiðslum sveitarfélagsins til barna. 
Skýrslan segir niðurgreiðslurnar mismuna eftir aldri, fjárhagsstöðu foreldra og íþróttagreininni sem börn velja.

Hafnarfjörður 
Niðurgreiðsla fyrir þá sem 
stunda gólfíþróttir, badminton 
o.fl.:
● Fyrir börn 6-12 ára er niður-

greiðslan kr. 15.300
● Fyrir 12-16 ára er niður-

greiðslan kr. 22.950
● Niðurgreiðsla fyrir iðkendur 

fótbolta, fimleika og annarra 
greina sem æfðar eru allt árið:
Fyrir börn 6-12 ára er niður-
greiðslan kr. 20.400
Fyrir 12-16 ára er niðurgreiðsl-
an kr. 30.600 

Garðabær
Öll börn á aldrinum 5-18 ára fá  
27.500 kr. hvatapeninga

Kópavogur
Öll börn á aldrinum 5-18 ára fá 
30.000 kr. frístundastyrk

Reykjavík
Öll börn á aldrinum 6-18 ára fá 
35.000 kr. styrk til frístunda-
iðkunar

Mosfellsbær
Öll börn á aldrinum 6-18 ára fá 
25.000 kr. frístundaávísun

MISMUNANDI EFTIR 
SVEITARFÉLÖGUM

HARALDUR L 
HARALDSSON

REYKJAVÍK Mannaskipti verða í 
hverfisráði Pírata í Breiðholti, en 
þar víkur sæti Sigmundur Þórir 
Jónsson fyrir Hreiðari Eiríks-
syni. Þetta kemur fram í tilkynn-
ingu frá Pírötum í Reykjavík. 

Sigmundur flutti nýverið úr 
hverfinu og þykir réttast að 
fulltrúi Pírata í ráðinu sé íbúi í 
hverfinu.

Þá segir í tilkynningunni að 
Hreiðar hafi laðast að Pírötum 
í kjölfar þess að hann sagði sig 
úr framboði fyrir Framsókn og 
flugvallarvini í síðustu sveitar-
stjórnar kosningum.  - ngy

Mannaskipti í hverfisráði:

Nýr Pírati í 
Reykjavík

VEISTU SVARIÐ?



Ferðafélag Íslands til að setja upp skilti með 
upplýsingum um gönguleiðir í Skaftafelli. 

Kór Langholtskirkju ásamt kammersveit til setja upp og 
flytja Jóhannesarpassíuna eftir Johann Sebastian Bach.

Specialisterne á Íslandi til að þjálfa einstaklinga 
á einhverfurófinu til að komast út í atvinnulífið.

Litla óperukompaníið til að setja á svið ævintýraóperuna 
Baldursbrá.

Í tilefni 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna á Íslandi 
var ákveðið að styrkja gerð höggmyndar af Ingibjörgu 
H. Bjarnason sem staðsett verður við Alþingishúsið.

Árlega veitir Samfélagssjóður Valitor styrki til valinna verkefna 
sem bæta og efla mannlífið. Að þessu sinni hlutu 10 verkefni 
styrki að heildarupphæð 8 milljónir króna.

Nánari upplýsingar um Samfélagssjóð Valitor má
finna á www.valitor.is/um-valitor/samfelagssjodur/
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Betra og skemmtilegra mannlíf
– Samfélagsstyrkir Valitor

VIÐ ÓSKUM STYRKÞEGUM ÖLLUM 
INNILEGA TIL HAMINGJU 

Ritun sögu verslunar og viðskipta á Akureyri 
frá upphafi til okkar daga. 

Öldungaráð Hafnarfjarðar vegna verkefnisins BRÚKUM 
BEKKI. Fjölga á bekkjum á gönguleiðum í Hafnarfirði 
til að stuðla að aukinni útivist og hreyfingu hjá eldri 
borgurum.

Silja Elsabet Brynjarsdóttir til að stunda söngnám við 
Royal Academy of Music í London.

Sigmar Þór Matthíasson til að stunda kontrabassanám 
við The New School í New York.

Sólveig Steinþórsdóttir til að stunda fiðlunám við 
Universität der Künste í Berlín.
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GRIKKLAND Stjórnvöld í Rússlandi 
útiloka ekki að þau muni koma 
Grikkjum til bjargar í fjárhags-
vandræðum þeirra.

Í yfirlýsingu sem skrifstofa 
Vlad imírs Pútín, forseta Rúss-
lands, sendi frá sér á föstudag 
segir að Rússar íhugi lánveiting-
ar til Grikklands. Þar var þó tekið 
fram að Grikkir hefðu ekki óskað 
eftir aðstoð.

BBC-fréttastofan segir að áhyggj-
ur af starfsemi grískra banka fari 
vaxandi en innlánseigendur hafa 

tekið út milljarða evra af reikning-
um sínum í þessari viku. Talið er að 
upphæðin nemi allt að 4 milljörðum 
evra. Ástæðan er sú að stjórnvöld í 
Grikklandi hafa frest fram að mán-
aðamótum til þess að ná samning-
um við Evrópusambandið um skuld-
ir Grikklands.

Úttektir af reikningum aukast 
frá degi til dags eftir því sem nær 
dregur mánaðamótum. Leiðtogar 
evruríkjanna munu koma saman 
á neyðarfundi á mánudaginn til 
að ræða stöðuna, en fundur fjár-

málaráðherra ríkja á evrusvæð-
inu á fimmtudaginn skilaði engum 
árangri.

Seðlabanki Grikklands hefur sagt 
að ef samningar takast ekki fyrir 
mánaðamót megi búast við því að 
Grikkir þurfi að yfirgefa evru-
svæðið og í framhaldinu Evrópu-
sambandið.  - jhh 

Stjórnvöld í Rússlandi íhuga lánveitingar til Grikkja til að bjarga þeim úr fjárhagsvandræðum:

Óttast að gert verði áhlaup á gríska banka

LEIÐTOGAR HEILSAST  Alexis Tsipras, 
forsætisráðherra Grikklands, hitti Vlad-

imír Pútín, forseta Rússlands.
 NORDICPHOTOS/AFP

SKATTUR Bandaríska verslanakeðjan Walmart 
hefur komið að minnsta kosti 76 milljörðum doll-
ara fyrir í 78 dótturfyrirtækjum í 15 skattaskjól-
um. Á viðskiptasíðu Dagens Nyheter er vitnað í 
skýrslu samtakanna Americans for Tax Fairness, 
sem hafa kortlagt meint net dótturfyrirtækjanna 
og skattaskjólanna. 

Walmart rekur nú 6.300 verslanir í 27 löndum en 
á einnig dótturfyrirtæki í fjölda landa án þess að 
reka þar verslanir, að því er greint er frá í skýrsl-
unni sem kom út í þessari viku. 

Þar segir jafnframt að í ársskýrslum Walmart 
sé ekki greint frá félögum í eigu verslanakeðjunn-
ar í Lúxemborg, Hollandi, Sviss, Írlandi, Bresku-
Jómfrúreyjum, Cayman-eyjum, Panama, Barba-
dos og Gíbraltar, en félögin eru sögð vera nokkrir 
tugir. Talsmaður Walmart, Randy Hargrove, segir 
skýrsluna ófullkomna og gerða til að villa um 
fyrir mönnum.

Samtökin Americans for Tax Fairness eru regn-
hlífarsamtök 425 félaga sem vilja skattaumbætur í 
Bandaríkjunum. 
  - ibs

Ný skýrsla um meint skattaundanskot verslanakeðjunnar Walmart:

Milljarðar dala í skattaskjólum

SKATTASKJÓL  Lúxemborg er sögð eitt af mörgum skatta-
skjólum Walmart.

SVEITARSTJÓRNARMÁL Hafnar-
fjarðar höfn eyddi um níu milljón-
um í ferðalög starfsmanna hafnar-
innar á árunum 2011 til 2014. Þar 
af var kostnaður við dagpeninga 
starfsmanna 4,6 milljónir króna. 
Til samanburðar eyddu allar 
aðrar stofnanir Hafnarfjarðar-
bæjar samanlagt 12,6 milljónum 
króna í dagpeninga fyrir starfs-
menn sína.

Þetta kemur fram í úttekt sem 
Capacent gerði á Hafnarfjarðar-
höfn fyrir bæinn.

Alls var farið í 32 ferðir á tíma-
bilinu sem námu 108 ráðstefnu-
dögum og 132 dögum þar sem 
dagpeningar voru greiddir út. 
Hafnarstjórinn, Már Sveinbjörns-
son, fór í flestar þessara ferða 
eða 28 þeirra, ýmist einn eða með 
öðru starfsfólki hafnarinnar.

Már Sveinbjörnsson, hafnar-
stjóri Hafnarfjarðarhafnar, segir 
að höfnin sé markaðsdrifin höfn 
og heimsóknir á ráðstefnur og 
fundi séu partur af markaðsstefnu 
hafnarinnar.

„Árið 2006 og 2007 var skoðað 
hvernig mætti markaðssetja höfn-
ina og þá var meðal annars skoð-
að að leggja áherslu á skemmti-
ferðaskip. Þetta var ákvörðun sem 
hafnarstjórnin tók á sínum tíma 
og við höfum fylgt því,“ segir Már.

Höfnin er aðili að Cruise Ice-
land og Cruise Europe sem eru 
samtök um móttöku skemmti-
ferðaskipa til Íslands. Á þeirra 
vegum hafa starfsmenn hafnar-
innar sótt margar ráðstefnur.

Athygli vekur að árið 2014 
fækkar ferðum umtalsvert en 
það ár var farið í fjórar ferðir og 
meðal annars var hætt við ferð til 

Miami til að skoða skemmtiferða-
skip á vegum Cruise Iceland. 

„Við fórum þarna tvisvar á ári 
til Miami eða til Evrópu á vegum 
Cruise Iceland. Eftir ráðstefn-
una 2013 þá mátum við það svo að 
þessar ferðir væru ekki að skila 
okkur ákveðnum ábata þannig 
að það var hætt við að fara árið 
2014.“

Í úttekt Capacent kemur fram 
að bæjarstjóri Hafnarfjarðar 
skrifi undir allar dagpeninga-
skýrslur.

„Allar greiðslur dagpeninga 
eru samkvæmt reglum ríkisins 
og hafa verið kvittaðar af bæjar-
stjóra,“ segir Már og bendir á 

að öll gögn um slíkt hafi verið 
opinber og ekkert sé falið í þeim 
efnum.

Haraldur L. Haraldsson, bæjar-
stjóri Hafnarfjarðar, vildi ekki tjá 
sig um efni úttektarinnar. 

 stefanrafn@frettabladid.is

Dagpeningar námu 
um 4,6 milljónum
Hafnarstjóri Hafnarfjarðarhafnar segir hátt hlutfall ferðakostnaðar vera í takt við 
markaðsstefnu hafnarinnar. Dagpeningar hafnarinnar á árunum 2011-2014 námu 
um þriðjungi dagpeninga allra stofnana bæjarins sem voru 12,6 milljónir.

HÖFNIN  Áhersla hefur verið á að laða skemmtiferðaskip til hafnarinnar.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

 Allar 
greiðslur 

dagpeninga 
eru sam-

kvæmt 
reglum 

ríkisins.
Már Sveinbjörnsson, hafnarstjóri.

Beðið eft ir messu

OPNAÐ EFTIR ÁRÁSINA  Ung stúlka bíður eftir að komast til messu í Emanuel-
kirkjunni í Charleston í Norður-Karólínu. Hinn 17. júní skaut Dylann Roof níu manns 
í kirkjunni til bana. Í gær komu hundruð manna saman í kirkjunni til sunnudags-
messu og til að minnast þeirra sem voru skotnir. Bandaríska alríkislögreglan annast 
rannsókn málsins en lögreglan rannsakar það líkt og um morð væri að ræða en 
ekki hryðjuverk. Sú ákvörðun hefur vakið mikla undrun og reiði í samfélagi svartra 
í Bandaríkjunum en á laugardaginn uppgötvaðist vefsíða með myndum af árásar-
manninum með fána Suðurríkjanna auk stefnuyfirlýsingar hans þar sem hann 
viðrar kynþáttafordóma sína.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

FÉLAGSMÁL  Landssamtökin 
Þroskahjálp tilkynnti á fimmtu-
daginn um ráðningu Árna Múla 
Jónassonar í stól framkvæmda-

stjóra samtak-
anna. Síðast-
liðinn tuttugu 
ár hefur Frið-
r ik Sigurðs-
son gegnt starfi 
framkvæmda-
stjóra en hann 
mun láta af 
störfum fyrsta 
september næst-

komandi og mun Árni Múli hefja 
störf þá.

Friðrik mun þó áfram sinna 

sérstökum verkefnum fyrir 
Þroskahjálp.

Árni Múli er ekki ókunnugur 
stjórnun. Hann hefur í gegn um 
tíðina starfað sem Fiskistofu-
stjóri, bæjarstjóri Akraness, 
skrifstofustjóri sjávarútvegs-
ráðuneytisins og sem lögfræði-
legur ráðgjafi enda menntaður 
lögfræðingur með sérmenntun í 
mannréttindalögfræði.

„Um leið og við þökkum Frið-
riki Sigurðssyni fyrir ómetanleg 
störf í þágu samtakanna bjóð-
um við Árna Múla velkominn og 
hlökkum til samstarfsins,“ segir 
í tilkynningu á vef Þroskahjálpar. 
 - þea

Framkvæmdastjóraskipti hjá Þroskahjálp:

Árni Múli ráðinn

ÁRNI MÚLI 
JÓNSSON

SVONA ERUM VIÐ

2.634 MW var uppsett 
afl í virkjunum á 

Íslandi í árslok 2010.



Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar 
þér afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af 
lánshæfis- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.  



22. júní 2015  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 10

NÁTTÚRA Um 17 metra langan 
hval rak að landi við Stakksey á 
Breiðafirði. Líklegt er að hvalur-
inn hafi strandað og drepist inni 
í víkinni á laugardagsmorgun. 
Skessuhorn greindi frá þessu.

Starfsfólk Náttúrustofu 
Vestur lands skoðaði hvalinn 
með félögum úr björgunarsveit-
inni Berserkjum. Líklegt er talið 
að um steypireyði eða langreyði 
sé að ræða. Flætt var yfir bak-
uggann þannig að illa gekk að 
úrskurða um tegundina. - kóp

Líklega steypireyður á ferð:

Hval rak á land 
í Breiðafirði

„Það var mín hugsun að ég gæti 
gert eitthvað gott í þessari stöðu. 
Hjarta mitt slær með lögreglu-
konum,“ segir Gná Guðjónsdótt-
ir, fyrrverandi lögreglufulltrúi. 
Úrskurðarnefnd jafnréttismála 
hefur úrskurðað henni í vil. Innan-
ríkisráðuneytið braut lög í ráðn-
ingarferlinu í stöðu aðstoðaryfir-
lögregluþjóns síðastliðið sumar. 

Háttsett í Líberíu og Afganistan
Gná starfaði sem lögreglukona í 
rúm fjórtán ár, eða frá árinu 1997. 
Vegna starfa sinna hjá lögreglunni 
varði hún meðal annars tveim-
ur árum í friðargæslu í Líberíu á 
vegum Sameinuðu þjóðanna. Hún 
var hluti af fimm hundruð manna 
sveit sem hafði meðal annars það 
hlutverk að þjálfa 4.500 manna 
lögreglulið í Líberíu.

„Ég hafði reynslu sem stjórn-
andi bæði innan lögreglunnar og 
þegar ég var í Líberíu. Þar stjórn-
aði ég tíu manna teymi og sat í 
yfirstjórn. Ég var mjög háttsett,“ 
segir Gná. 

Hlutverk hennar í Líberíu var 
að vera svokallaður „coordinator“. 
Hún tók þátt í að samhæfa störf 
lögregluliðsins og hafa samskipti 
við fjölmarga aðila. 

Eftir að hún kom heim frá Líber-
íu starfaði hún í eitt ár innan lög-
reglunnar hérlendis áður en hún 
sagði upp og tók starf í Afgan-
istan. „Það er eiginlega hægt að 
segja að ég hafi verið aðstoðar-
framkvæmdastjóri flugvallarins í 
Kabúl. Sú staða var bundin Nató.“

Vildi sjá konu taka starfið
Gná segir að það hafi ekki endi-
lega komið henni á óvart að hafa 
ekki verið ráðin sem aðstoðaryfir-
lögregluþjónn. Hún var boðuð í 
fyrsta viðtal en komst á endanum 
ekki í tíu manna úrtak. 

„Ég vissi að ráðherra var í 
sjálfsvald sett að kalla aðra í við-
tal svo ég var ekki búin að hafna 
þessu algjörlega. Ég hafði heyrt 
ráðherra segja að hlutirnir myndu 
breytast og konum myndi fjölga.“ 

Það hafi því komið henni á 
óvart þegar í ljós kom að karlar 
voru ráðnir í öll þrjú embættin. 
„Ég var að vonast til þess að sjá 
að minnsta kosti eina konu. Það 
þurfti ekkert endilega að vera ég. 
Ég met það svo að tvær aðrar sem 
sóttu um hafi verið mjög hæfar til 
starfsins.“

Stjórnunarreynsla ekkert metin
Þegar búið var að skipa í stöðurnar 
þrjár óskaði hún eftir rökstuðningi 
og málsgögnum.

„Ég fæ þau svör frá lögreglu-
stjóra [Stefáni Eiríkssyni] að ég 
hafi ekki fengið eins mörg stig og 
hinir. Þá óska ég eftir málsgögn-
um. Á minnisblöðunum skín í gegn 
að öll stjórnunarreynsla sem ég 
hafði öðlast var non grata. Þrátt 

fyrir að ég hefði verið að vinna 
sem yfirmaður í lögreglu Samein-
uðu þjóðanna.“

Það átti þó ekki við um þá karla 
sem fengu starfið. „Það var annar 
sem fékk stöðuna þar sem tekið 
var fram hverju hann hafði gegnt 
áður. Það var sem sagt honum til 
framdráttar en skipti ekki máli 
fyrir mig.“

Ráðningarferlið sniðið að körlum
Í úrskurði Kærunefndar jafn-
réttis mála segir að hæfnisnefnd 
lögreglunnar hafi látið stjórnunar-
störf innan lögreglunnar vega 
þyngra en stjórnun með manna-
forráð innan friðargæslu.

Svo segir: „[Það felur] nánast í 
sér að þeir starfsmenn sem gegnt 
hafa yfirmannsstöðum í lögregl-
unni sitja fyrir um starf en það 

eru nánast eingöngu karlmenn.“ 
Kærunefndin komst sem sagt að 

þeirri niðurstöðu að sú mælistika 
sem notuð var við stigagjöf í ráðn-
ingarferlinu hafi gefið karlkyns 
umsækjendum forgjöf.

Jafnframt var ekki að neinu 
leyti tekið tillit til þess að Gná 
hafði rekið eigin fyrirtæki í fimm 
ár áður en hún gerðist lögreglu-
kona. Starfsreynsla hennar var 
því ekki metin sem skyldi.

Þá skoraði Gná fullt hús stiga í 
tungumálakunnáttu en sá liður í 
ráðningarferlinu var látinn falla 
niður þegar niðurstöður voru tekn-
ar saman.

„Að minnsta kosti fimm af 
sjö spurningum er beint var til 
umsækjenda var háð annmörk-
um,“ segir í úrskurðinum og svo: 
„Þykir kærði ekki hafa sýnt fram 

á að aðrar ástæður en kynferði 
hennar hafi legið þar til grund-
vallar.“

Konur valdalitlar innan lögreglu
Gná segir það alvarlegt mál hve 
fáar konur fá framgang innan lög-
reglunnar hérlendis. Hún bendir á 
að lög hafi verið sett um hlutfall 
kvenna í stjórnum fyrirtækja. Þau 
lög eigi þó ekki við um lögregluna.

„Lögreglan er stofnun þar sem 
ekki er utanaðkomandi stjórn, en í 
öllum lögregluembættum er yfir-
stjórn. Þegar ráðningarferlið fór 
fram hafði engin lögreglukona 
setið í yfirstjórn lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu.

En af hverju voru sett lög til 
að auka hlut kvenna í stjórnum? 
Er það ekki af því við vitum að ef 
konur eru ekki á æðsta stigi innan 

ákveðinnar skipulagsheildar þá er 
ekki gætt að þeirra sjónarmiðum í 
skipulagsheildinni allri? Gilda ein-
hver önnur lögmál um stofnanir 
ríkisins?“ spyr Gná. 

Hún segir lögreglukonur vera 
orðnar dofnar eftir margra ára 
vonbrigði með jafnréttismál innan 
lögreglunnar. „Við leyfum okkur 
ekkert að vera reiðar. Þetta er 
bara svona. Það að engin lögreglu-
kona hafi setið í yfirstjórn lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu 
fram til ársins 2014 þýðir að þær 
hafa ekki komið að því að mynda 
stefnu fyrir embættið, svo sem í 
kyn ferðis brotamálum. Þær hafa 
heldur ekki mótað innri stefnur 
sem lúta að kynjajafnrétti, gæða-
málum, siðferði og bara öllu.“

Gná hefur ekki ákveðið hver 
næstu skref í málinu verða. 

Hjartað slær fyrir lögreglukonur
Innanríkisráðuneytið braut lög við ráðningu þriggja karla í stöðu aðstoðaryfirlögregluþjóna á höfuðborgarsvæðinu. Kona sem gegnt hafði 
yfirmannsstöðu á vegum Sameinuðu þjóðanna komst ekki í lokaúrtakið. Hún segir stöðu kvenna innan lögreglunnar á Íslandi alvarlega.

GEFST EKKI UPP  Gná segir að ef auglýst verði sambærileg staða aftur muni hún eflaust sækja um að nýju. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

Snærós
Sindradóttir
snaeros@frettabladid.is

➜ Ellefu konur sóttu um stöðurnar þrjár
Fréttablaðið fjallaði ítarlega um ráðningu karlanna þriggja í júlí á síðasta 
ári. Þá sagði Stefán Eiríksson meðal annars: „Það var sérstök hæfnis-
nefnd innan lögreglunnar sem fór yfir umsóknirnar og það var niðurstaða 
nefndarinnar og síðar innanríkisráðuneytisins að þeir þrír sem ráðnir voru 
væru hæfastir.“

Boðað var til þriggja viðtala. Þrjár konur, þar á meðal Gná Guðjónsdóttir, 
voru í 25 manna úrtaki. Ein kona komst áfram í tíu manna úrtak en engin 
kona var í fimm manna lokaúrtakinu. 

➜ Lögreglukarlar vantreysta konunum
Lögreglukarlar eru ekki tilbúnir að viðurkenna lögreglukonur sem jafningja 
í starfi. Þetta var niðurstaða rannsóknar sem Ríkislögreglustjóri lét vinna 
í samstarfi við kynjafræðideild Háskóla Íslands á vinnumenningu lög-
reglunnar árið 2013.

Rannsóknin sýndi einnig að konur innan lögreglunnar telja sig ekki hafa 
aðgang að efstu starfsstigum lögreglunnar. 

Ein kona hefur setið í yfirstjórn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. 
Það er Aldís Hilmarsdóttir aðstoðaryfirlögregluþjónn sem ráðin var til 
starfa í apríl árið 2014. 

KJARAMÁL Ólafur G. Skúlason, for-
maður Félags hjúkrunarfræðinga 
undrast að stjórnvöld hafi ekk-
ert brugðist við fjöldauppsögnum 
hjúkrunarfræðinga. 

„Ég tel það mjög alvarlegt ef það 
er ekki hafist handa við að gera ein-
hverja aðgerðaáætlun til að takast 
á við þetta vandamál,“ segir Ólafur. 
Hann segist telja að stjórnvöld geri 
sér ekki grein fyrir hversu reitt fólk 
sé orðið. Það virðist vera full alvara 
á bak við uppsagnirnar. „Það blasir 
við hættuástand í heilbrigðiskerf-

inu ef til þessara uppsagna kemur.“ 
Hann segir að lögin hafi sett samn-
ingsaðilum of þröngar skorður og 
hvetji fólk ekki til samninga. 

„Það virðist ekki vera mikill 
samningsvilji hjá stjórnvöldum þar 
sem ekki hefur verið boðað til fund-
ar frá 10. júní. Þegar maður skoðar 
þessi lög, þá fela þau í sér þær for-
sendur að Gerðardómur getur illa 
komist að annarri niðurstöðu en 
þegar hefur verið í boði við samn-
ingaborðið. Þá er enginn hvati til að 
semja.“  - þká / srs

Formaður Félags hjúkrunarfræðinga segir ríkið hafa sett of þröngar skorður:

Undrast skort á aðgerðaáætlun

MÓTMÆLT  Fjöldi hjúkrunarfræðinga 
hefur sagt upp undanfarna daga.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MANNRÉTTINDI Ísland á enn eftir 
að fullgilda samning Samein-
uðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks. Aðeins fjögur Evrópuríki 
eiga eftir að fullgilda samninginn, 
en auk Íslands eru það Finnland, 
Írland og Holland.

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) 
hefur hrundið af stað undirskrifta-
söfnun til að skora á stjórnvöld að 
fullgilda samninginn á haustþingi 
2015. Hann sé leiðarvísir að því 
hvernig tryggja skuli fötluðu fólki 
mannréttindi og jöfn tækifæri. - kóp

ÖBÍ skorar á stjórnvöld:

Á eftir að full-
gilda samning
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Framtíð úrgangsmála
í Reykjavík
KYNNINGARFUNDUR UM AÐGERÐAÁÆTLUN
23. JÚNÍ Á KJARVALSSTÖÐUM KL. 20 – LEITAÐ EFTIR ÁLITI

Reykjavíkurborg óskar eftir umsögnum um 
tillögur að aðgerðaáætlun í úrgangsmálum 
í Reykjavík og leitar eftir áliti borgarbúa, 
fyrirtækja og annarra áhugasamra.  
Áætlunin mun gilda fyrir árin 2015–2020 
og er markmið hennar að draga úr myndun 
úrgangs og auka endurnýtingu og endur-
vinnslu. Sérstök áhersla er lögð á val íbúa 
á þjónustustigi í tillögunum.

Reykjavíkurborg heldur af þessu tilefni 
opinn fund á Kjarvalsstöðum þriðjudaginn 
23. júní kl. 20.  Kynntar verða 42 aðgerðir, 
tíu leiðarljós og meginlínur um þjónustu 
grenndarstöðva sem verða til hliðsjónar 
við ákvarðanatöku um úrgangsmál í 
sveitarfélaginu.  

Allar ábendingar og tillögur um það sem 
betur mætti fara í áherslum borgarinnar 
til ársins 2020 í þessum mikilvæga mála-
flokki eru vel þegnar.

SKIPULAG FUNDAR

Hjálmar Sveinsson formaður umhverfis- og 
skipulagsráðs opnar fundinn og varpar fram 
sýn á úrgangsmálin og val á þjónustustigi. 

Eygerður Margrétardóttir deildarstjóri 
umhverfis- og úrgangsstjórnunar segir frá 
vinnunni við aðgerðaráætlunina og mögu-
leikum í framtíðinni.

Rakel Garðarsdóttir stofnandi Vakandi, 
samtök sem vilja auka vitundarvakningu um 
sóun matvæla, fjallar um hvað neytandinn 
getur gert sjálfur til að draga úr sóun. 

Fulltrúar í aðgerðarhópnum nefna valin 
atriði úr áætlunni.

Umræður og ábendingar. Aðgerðirnar 42 
verða aðgengilegar á fundinum.

Kaffi á könnunni – allir velkomnir.

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR
Borgartúni 12-14
www.reykjavik.is – sími 411 1111
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„Eðlilegast væri að læknar væru 
ekki að semja við sjúklinga um 
ávísanir á ávanabindandi lyf. 
Þeir hafa ávísunarréttinn og þar 
með ábyrgðina. Ef þeir telja sjúk-
ling vera að fara fram á eitthvað 
sem þeir telja ekki eiga við, þá 
felur rétturinn í sér þá skyldu að 
segja nei,“ segir Ingunn Björns-
dóttir, dósent í félagslyfjafræði 
við Óslóarháskóla, um frétt frá 
lyfjateymi Embættis landlæknis 
í fyrri viku. 

Verð á töflunni
Í fréttinni segir að lyfjateymið, 
sem sinnir eftirliti með ávísunum 
ávanabindandi lyfja, hafi skilað 
inn tillögum um breytt viðmiðun-
arverð til að bæta ávísanir ávana-
bindandi lyfja. „Til að sporna við 
óhóflegum ávísunum þessara 
lyfja er það tillaga teymisins að 
töfluverð sem flestra ávanabind-
andi lyfja verði því sem næst óháð 
pakkningastærð.“ 

Þar segir jafnframt að eðlileg-
ast væri að „læknar væru ekki 
settir í þá stöðu að semja við sjúk-
linga um ávísanir ávanabindandi 
lyfja eftir því hvað þau kosta“, og 
til þeirra orða vísar Ingunn hér að 
ofan.

Ingunn, sem sat í þessu sama 
lyfjateymi í um eitt og hálft ár, 
segir að þetta útspil standist ekki 
skoðun. „Enginn sjúklingur situr 
og karpar við lækni um skráð 
verð á lyfinu. Sjúklingarnir lesa 
ekki verðskrána og hafa fæstir 
hugmynd um að hún sé til,“ segir 
Ingunn. 

Á villigötum
Um tillöguna segir Ingunn: „Þarna 
eru þeir á villigötum því að teymi 
landlæknis á Íslandi hefur ekkert 
að segja um verðákvarðanir stóru 
lyfjafyrirtækjanna. Fyrirtækin 
ráða því hvaða lyf þau sækja um 
að skrá á Íslandi og hvaða verð. 
Alls staðar á Norðurlöndunum 
eru minni pakkningar hlutfalls-
lega dýrari en stærri, séu minni 
pakkningarnar yfir höfuð í boði. 
Afgreiðsla verðumsókna er á borði 

lyfjagreiðslunefndar sem fer eftir 
lögum og reglum þar um. Hún 
hefur ekki frítt spil heldur, svo að 
svona tilmæli breyta engu, hafa 
enga vigt eða áhrif.“

„Málið á viðkvæmu stigi“
Í fyrrnefndri frétt kemur ekki 
fram hvar tillögurnar voru lagðar 
fram. Það fæst heldur ekki gefið 
upp, en í skriflegu svari embættis-
ins segir að „málið sé á viðkvæmu 
stigi en auk skriflegra tillagna 
hefur verið fundað með hlutaðeig-
andi aðilum um málið.“

Ólafur B. Einarsson, sérfræð-
ingur hjá landlækni og einn 
þriggja sem skipa teymið, segir 
að það sé ekki litið svo á að verðið 
sé sá þáttur sem skipti einn máli 
um það hversu miklu er ávísað af 
ávanabindandi lyfjum – erfitt sé að 
ákvarða hversu miklu máli verð-
munur lyfja skiptir. Rétt sé að sá 
læknir sem ávísar lyfjunum beri 
ábyrgð á að ávísunin sé rétt, „en 
sú gagnrýni sem læknar fá vegna 
ávísana er oft óbilgjörn. Þeir eru 
oft í þeirri aðstöðu að sinna þörf-
um fólks sem segir ekki allan 
sannleikann eða hreinlega gerir 
sér upp veikindi til að fá meira 
ávísað af lyfjum,“ segir Ólafur og 
bætir við að tillögurnar um verð 
lúti að því að afgreiðsla lyfja verði 
í hvert sinn miðuð að þörfum ein-
staklings í það skiptið. 

„Ef allt væri eðlilegt kostaði 
pillan í minni pakkningum sama 
og pillan í þeirri stærri en í raun 
má velta fyrir sér hvort eðlilegt 
sé að sömu lögmál gildi um verð 
ávanabindandi lyfja og verð morg-
unkorns,“ segir Ólafur.

 svavar@frettabladid.is

Læknar stjórna neyslu – ekki verðið
Magnbundið verð ávanabindandi lyfja hefur ekkert með ofnotkun þeirra að gera. Ábyrgðin liggur hjá læknum sem ávísa lyfjunum. 
Tillögur lyfjateymis landlæknis um verðbreytingar eru vindhögg, segir dósent í félagslyfjafræði og fyrrverandi starfsmaður teymisins. 

HÆTTULEG HJÁLPARHELLA  Fullyrt er að ábyrgð læknisins sé alger, enda beri hann ábyrgðina á ávísunum lyfja.  
 NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

■ Svefnlyfjanotkun hefur lengi verið mest á Íslandi í samanburði við hin Norðurlöndin. Mesta notkun svefnlyfja á 
Íslandi er í flokknum Benzódíazepínskyld lyf.
■ Eitt af því sem gæti spilað inn í sölu lyfjanna er verð en munur á töfluverði í mismunandi pakkningum er 
verulegur.
■ Miðað við lyfjaverðskrá frá 2012 kostar 10 töflu pakkning um 1.310 krónur (131 kr. taflan) en 30 stykkja pakkn-
ing kostar um 1.260 kr. (42 kr. taflan).
■ Þessi mikli verðmunur á pakkningum veldur því að mun meira er selt af 30 stykkja pakkningum sem er á margan 
hátt óeðlilegt miðað við það að lyfið er ekki ætlað til langvarandi notkunar.
■ Undir eðlilegum kringumstæðum ættu flestar ávísanir að vera af 10 stykkja pakkningum vegna þess að sérlyfja-
skrá segir að meðferðin eigi að vera eins stutt og hægt er.
■ Svefnlyf eru ekki einu ávanabindandi lyfin með ólíkt töfluverð eftir stærð pakkninga. Á Íslandi er notkun svefn-
lyfja, verkjalyfja, róandi- og kvíðastillandi lyfja og þunglyndislyfja sú mesta á Norðurlöndunum.

Stiklað yfir frétt lyfjateymis landlæknis

  Svona 
tilmæli 

breyta engu, 
hafa enga vigt 

eða áhrif.
Ingunn Björnsdóttir, 

dósent við 
Óslóarháskóla. 

KJARAMÁL Mikilvægt er að sátt 
náist um starfskjör fólks í aðildar-
félögum BHM sem hjá Matvæla-
stofnun starfar að lokinni kjara-
deilu, þannig að tryggja megi 
hnökralausa starfsemi stofnun-
arinnar gagnvart fyrirtækjum í 
landinu og samfélaginu í heild.

Þetta segir í samantekt um 
starfsemina eftir að lög voru sett 
á verkfall náttúrufræðinga, mat-
væla- og næringarfræðinga og 
dýralækna hjá stofnuninni um síð-
ustu helgi. Starfsemin er sögð vera 

að færast í samt horf. „Fjöldi mála 
bíður hins vegar afgreiðslu og mun 
Matvælastofnun kappkosta að 
flýta fyrir afgreiðslu þeirra eins 
og kostur er,“ segir á vef Mast. 

Á næstu dögum og vikum muni 
þó mikið mæða á inn- og útflutn-
ingsskrifstofu stofnunarinnar. 
Tekið er fram að mannafli skrif-
stofunnar hafi verið aukinn til að 
flýta fyrir afgreiðslu. „Engu að 
síður má búast við einhverjum 
töfum miðað við eðlilegar aðstæð-
ur.“  - óká

AFFERMING  Afgreiðsla á eftirlitsskyldum vörum inn í landið tefst meðan unninn er upp 
hali vegna verkfalla. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Starfsemi Matvælastofnunar færist í samt horf:

Þarf sátt um kjör



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 471 2038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 

Besta
verðið
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Staðsetning nýs Landspítala mun undirrit-
aðan engu skipta varðandi vinnu og von-
andi ekki þjónustu en ekki verður kom-
ist hjá því að heyra umræðuna og finnst 
undir rituðum sem skattborgara alveg 
dæmalaus rök þeirra sem verja áfram-
haldandi staðsetningu við Hringbraut. 
Haldið hefur verið fram að ráðgjafar hafi 
víða verið leitað og ráðlagt að best væri að 
vera um kyrrt á Hringbraut, endurnýta og 
endurnýja sem mesta af eldri byggingum. 
Það væri ódýrast og hagkvæmast.

Þess hefur greinilega verið vel gætt að 
leita ekki til Svía í þetta skiptið varðandi 
ráðgjöf en þeir eru nú að endurbyggja 
Karolinska háskólasjúkrahúsið, það 
fremsta í Svíþjóð og eitt af þeim fremstu 
í Evrópu. Í boðsferð til Karolinska árið 
2010 var mér bent á hvar upphaflega 
sjúkrahúsið hefði verið inni í borginni, 
en starfsemi var einnig í Solna. Eins og 
fram kemur á vefsíðum Karolinska hefur 
megin háskólasjúkrahúsið verið í Hudd-
inge talsvert fyrir sunnan Stokkhólm frá 
1972, en byggja ætti nýtt í Solna norðvest-
ur af Stokkhólmi.

Í boðsferð aftur sl. haust til Karol-
inska í Huddinge mátti sjá upplýsingar 
um hversu byggingu nýja sjúkrahússins í 
Solna miðar og að stefnt sé að því að það 
verði opnað í haust.

Á vefsíðu þess „nyakarolinskasolna.
se“ má sjá að meginrökin fyrir byggingu 
nýja sjúkrahússins séu að hagkvæmara 
hafi þótt að reisa nýjan spítala fremur 
en að endurbyggja og endurnýja núver-
andi byggingu í Huddinge, eða á ensku, 
„ … more cost effective, compared to 
renovating and refurbishing the present 
facilities“.

Hvenær fara íslensk stjórnvöld að segja 
rétt frá?

Í núverandi umræðum hefur því einnig 
verið haldið fram að núverandi staðsetn-
ing sé hagkvæm vegna almenningssam-
gangna! Hafa þessir ráðmenn virkilega 
aldrei verið á ferðinni á Kringlumýrar- 
eða Miklubraut á morgnana eða síðdegis 
þegar menn eru á leið í vinnu eða heim? 
Fótgangandi maður er oft fljótari en bílar.

Gæði sjúkrahúss ráðast ekki af stað-
setningu, nýbyggingu og nýjasta tækja-
kosti, heldur miklu fremur af starfs-
mannavali og mikilvægasti mælikvarðinn 
er aðsókn unglækna þangað til sérnáms.

Staðsetning Landspítala

365.is      Sími 1817

Færðu fjarskiptin yfir til 365 
og fáðu vandað sjónvarpsefni 

á fáránlega góðu verði

REIKNAÐU
DÆMIÐ

á 365.is

SKIPULAG

Birgir 
Guðjónsson
sérfræðingur í lyf-
lækningum og melt-
ingarsjúkdómum

➜ Í núverandi umræðum hefur 
því einnig verið haldið fram að 
núverandi staðsetning sé hagkvæm 
vegna almenningssamgangna!

Þ
að er freistandi tilhugsun að setja kvóta á málbein 
íslenskra stjórnmálamanna. Í þessu gæti falist ákveðin 
hvíld fyrir lúna og langþreytta Íslendinga sem furða sig 
oft og tíðum á innihaldslitlu gaspri og óviðeigandi orð-
bragði íslenskra ráðamanna.

Ágætis dæmi um þetta má finna í ummælum Guðfinnu Jóhönnu 
Guðmundsdóttur sem sagðist: „Vona að þetta fólk geti rifið hausinn 
út úr rassgatinu á sér bara þennan eina dag.“ Tilefnið mótmæli á 
Austurvelli að morgni þjóðhátíðardagsins þann 17. júní.

Sitt sýnist hverjum um mót-
mæli gegn starfandi ríkisstjórn á 
þessum degi á þessari stund. En 
flestir geta þó vonandi verið sam-
mála um að Guðfinnu Jóhönnu 
er lítill sómi að orðfærinu en 
það dugði henni þó til þess að 
ná eyrum landsmanna. Í þessu 

tilviki hefði því mögulega einhvers konar málbeins- eða tjáningar-
kvóti getað komið borgarfulltrúanum til bjargar. En svo var ekki 
og auðvitað er það hið besta mál. Réttur okkar til tjáningar er einn 
helsti hornsteinn lýðræðisríkis og grundvöllur almennra mann-
réttinda.

Hugmyndin um málbeinskvóta er því afleit hvernig sem á er 
litið. Engu að síður þarf hluti íslensku þjóðarinnar þó að búa við 
slíkan málbeinskvóta. Sætta sig við það að ársfjórðungslega sé 
ekki í boði að tjá sig við þann þorra þjóðarinnar sem hefur íslensk-
una sem fyrsta mál. Þessi hópur má búa við það að þurfa að halda 
kjafti um menn og málefni, geta ekki farið í atvinnuviðtöl eða tekið 
þátt í opinberri umræðu. Þurfa að þegja þunnu hljóði í útskriftar-
veislum og brúðkaupum þegar sum okkar finna hjá sér þörf til 
þess að segja úr ræðustól eitthvað fallegt við þá sem okkur þykir 
vænt um og svo mætti lengi telja.

Þessi hópur er heyrnarlausir Íslendingar. Fyrsta tungumál 
heyrnarlausra Íslendinga er táknmál en hins vegar eru afar fáir 
Íslendingar sem læra það tungumál enda er það ekki hluti af 
námsskrá skólakerfisins. Þar er þó kennd bæði enska og danska 
og reyndar fleiri tungumál sem er allt eins fallegt svo við getum 
reynt að gera okkur skiljanleg við túristaflauminn. How do you 
like Iceland?

Ársfjórðungslega gerist það að túlkasjóður heyrnarlausra 
klárast og heyrnarlausir fá skilaboð um að nú þurfi þeir að halda 
kjafti fram að næstu úthlutun. Þeim er þó vonandi ekki sagt það 
með þessum fruntalegu orðum enda enginn sómi að slíku orðfæri – 
en það hentar hugsanlega til þess að ná eyrum ráðamanna.

Í nágrannalöndum okkar eru engar takmarkanir á sambæri-
legum sjóðum. Kannski vegna þess að heyrnarlausir eru heyrnar-
lausir allt árið – líka á Íslandi, eða einfaldlega vegna þess að 
þar er litið á réttinn til tjáningar sem grundvallarmannréttindi. 
Nágrannaþjóðir okkar hafa líka staðfest sáttmála Sameinuðu þjóð-
anna um réttindi fatlaðs fólks, eitthvað sem er löngu tímabært að 
Alþingi Íslendinga komi í verk, en það mundi jafngilda lögum um 
þessi sjálfsögðu réttindi. Og tíminn til úrlausnar á þessum smánar-
bletti á íslensku samfélagi er núna. Þögn þeirra sem fara með 
málaflokkinn er margfalt verri en gaspur misviturra pólitíkusa 
um allt og ekkert, þjóðinni til mæðu á tyllidögum sem aðra daga.

Túlkasjóður er uppurinn enn og aftur:

Haltu kjafti,
heyrnarlaus

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Kynjaumræðan óþörf
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra 
var í útvarpi á sunnudag. Hall-
grímur Thorsteinsson þáttarstjórn andi 
saumaði að ráðherranum og tengdi 
saman kjarabaráttu hjúkrunar fræðinga 
og hundrað ára afmæli kosningaréttar 
kvenna.  Bjarni gaf lítið fyrir þetta og 
sagði hreint út að umræðan væri á 
villigötum. Vissulega væru hjúkrunar-
fræðingar að uppistöðu til konur, en 
um það snerist málið ekki. Alls ekki.

Það er kannski ekki skrýtið 
að jafnréttisumræðan hafi 
farið svona rækilega framhjá 
ráðherranum sem hefur það á 
heilanum að ná fram halla-
lausum fjárlögum. Staðreyndin 
er sú að kvennastéttir 
eru láglaunastéttir 
og flestar hafa þær 

verið í kjarabaráttu síðastliðin ár. 
Kennarar fóru í verkfall, leikskólakenn-
arar líka, og loks hjúkrunarfræðingar. 
Það er ekki tilviljun, öfugt við það sem 
Bjarni heldur.

Farvel Norge, Adjö Sverige
„Ég spyr nú bara, er allt að hruni 
komið í Svíþjóð?“ spurði Bjarni 
þáttarstjórnanda og áheyrendur reiður. 
Hann fullyrðir að þriðjungur allra 
sænskra  hjúkrunarfræðinga fari til 

Noregs að vinna. Ástæðan sé lág 
laun og mikið álag í Svíþjóð. 

En það var ekki bara Svíþjóð 
sem er illa stödd að mati 
Bjarna. Hann spyr hver staðan 
sé í Noregi þar sem tuttugu 

þúsund hjúkrunar-
fræðinga vantar. 

Íslenskir 

hjúkrunarfræðingar hljóta því bara að 
fara úr öskunni í eldinn, hyggist þeir 
flýja frá óviðunandi vinnuaðstæðum 
og skammarlegum launum hérlendis. 

Lög á hjúkkur og jafnari laun
Sigmundur Davíð forsætisráðherra 
hefur í samstarfi við UN Women sett 
það markmið að útrýma launamun 
kynjanna á Íslandi fyrir árið 2022. Sem 
sagt innan sjö ára. Þetta var tilkynnt 
fimm dögum eftir að lög voru sett á 

hjúkrunarfræðinga.
Líklega er Sigmundur sam-

mála Bjarna í því að kjara-
barátta hjúkrunarfræðinga, 
stærstu kvennastéttar lands-

ins, hafi ekkert með konur og 
kynjamál að gera.  

 snaeros@frettabladid.is
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Þegar lög voru sett á hjúkrunar-
fræðinga um daginn voru B-ráð-
herrar settir í verkin: Sigurður 
Ingi, sem alltaf er sendur í fjósið, 
kannski af því að hann er dýra-
læknir, og Gunnar Bragi sem allt-
af hljómar eins og dálítið höstugur 
verkstjóri sem vill ganga í augun á 
yfirmönnum sínum. Á meðan fóru 
A-ráðherrarnir á völlinn.

Já en Icesave!
Og málsvörnin? Hún fólst í því tala 
um Icesave – að sjálfsögðu. Gunn-
ar Bragi ræddi um það hástöfum 
hvílíkt kjarkmenni Sigmundur 
Davíð væri, en ráðherrann var 
sjálfur fjarverandi meðan á rimm-
unni stóð. Raunar má lýsa sam-
bandi hans og þingsins sem nokk-
urs konar fjarbúð, og situr hann 
þó í skjóli og umboði þessa sama 
þings. Sjálfur virðist fjarherrann 
þó fremur líta á sig sem nokkurs 
konar helgarpabba, sem kemur 
af og til inn í líf þingsins og gefur 
öllum ís, en þegar þarf að standa í 
verkum eins og afnámi verkfalls-
réttar hjá háskólamenntuðu fólki 
þá er fenginn til þess Landbún-
aðar- og Sjávarútvegsráðherra, 
sennilega vegna þess að ríkis-
stjórnin telur að þegar öllu sé á 
botninn hvolft hljóti öll mál, stór 
og smá, fyrst og fremst að vera 
landbúnaðar- og sjávarútvegs-
mál. Nema þetta tákni að þess sé 
skammt að bíða að við fáum kvóta-
setningu á sjúklinga.

Og nú, samkvæmt síðustu 
fréttum, hafa hundrað og fimmtíu 
manns sagt upp á Landspítalan-
um. Þó ekki væri nema bara vegna 
þess eftirleiks lagasetningarinnar 
er hún augljóslega glórulaus. 

Til réttlætingar lagasetningunni 
hafa menn – fyrir utan Icesave 
– veifað harðorðum viðvörunum 
landlæknis sem talað hefur tæpi-
tungulaust um óþolandi ástand á 
Landspítalanum. Orð hans mátti 
hæglega skilja sem tilmæli til rík-
isins um að teygja sig lengra í átt 
til samninga en bjóða ekki sífellt 
upp á sama tilboð og enda svo á 
því að festa það tilboð í lög.

Og svona héldum við upp á 
hundrað ára afmæli kosningarétt-
ar íslenskra kvenna: verkfallsrétt-
ur afnuminn hjá stéttum þar sem 
konur eru fjölmennar og eiga að 
baki langt og strangt háskólanám 
til að geta sinnt sínu starfi. Skila-
boðin alveg skýr um hvað er mikil-
vægt og hvað ekki. Mér er sagt að 
þegar nýr lögfræðingur tekur til 
starfa við Landspítalann sé hann 
með helmingi hærra kaup en nýr 
læknir. Og hvað þá hjúkrunar-
fræðingur. 

„Og deilt er um hvort hótelið 
sjálft muni græða“
Við fengum í síðustu viku smjör-
þefinn af framtíðinni eins og hún 
verður fái Sjálfstæðisflokkurinn 
áfram að ráða uppbyggingu heil-
brigðiskerfisins. Leynt og ljóst 
stefnir sá flokkur að því að auka 
markaðsvæðingu í heilbrigðiskerf-
inu, telur það eitt meginhlutverk 
sitt að greiða götu þeirra sem líta 
á sjúklinga eins og veiðistofn, þar 
sem sé að finna ónýtt verðmæti. 
Í Kastljósinu var umfjöllun um 
fyrirtækið Sinnum (nafnið vísar 
í senn til umönnunar og marg-
földunar) sem hefur rekið sjúkra-
hótel þar sem Hótel Ísland var 
áður til húsa en virðist vera hálf-
gerður píslastaður fyrir sjúklinga 
sem eru að jafna sig eftir aðgerð-
ir – hótel Písland – ef marka má 
fjölmargar frásagnir fólks sem 
þar hefur þurft að dúsa. Áður var 
rekið á Rauðarárstíg sjúkrahótel 
af Rauða krossinum, og almenn 
ánægja með þá starfsemi, enda 
var þar þjónusta við sjúklinga sem 
Sinnum-konum finnst ekki taka 

því að sinna. Frægt er orðið Kast-
ljósviðtal við Steingrím Ara Ara-
son sem er í forsvari fyrir sjúkra-
tryggingar, greiðanda meintrar 
þjónustu. Þar kom hann fram eins 
og fjölmiðlafulltrúi fyrirtækisins 
Sinnum og talaði um sjúklingana 
eins og hverja aðra hótelgesti og 
hefur staðið í látlausum deilum við 
Landspítalann til að verja eigend-
ur Sinnum fyrir kröfum um sóma-
samlegan aðbúnað og þjónustu. 
Hann talaði eins og hvorki Land-
spítalanum né Heilbrigðiseftirlit-
inu kæmi það við hvernig háttað 
væri þjónustu við þá sjúklinga 
sem á hótelið fara af Landspítal-

anum, en eins og kunnugt er þá 
er það liður í niðurskurðarstefnu 
gagnvart Landspítalanum sem ríkt 
hefur frá góðæri og ráðherratíð 
Guðlaugs Þórs, að henda sjúkling-
um sem allra fyrst út eftir aðgerð-
ir og láta þá jafna sig einhvers 
staðar annars staðar. 

Við höfum reynslu af starfsemi 
Grundar og Hrafnistu þar sem 
sjálfseignarfélög sinna þjónustu 
við aldrað fólk af metnaði en eins 
og sjúkrahótelrekstri Sinnum 
var lýst í Kastljósi – og hefur 
ekki verið borið til baka – virð-
ast gróðasjónarmið ráða för. En 
það má aldrei líta á sjúklinga sem 

gróðalind. Veikindi mega ekki 
vera varningur. Sjálfsagt er að 
fara vel með fé og nýta peninga 
eins og kostur er en það á að vera 
í þágu þeirra sjúku og í almanna-
hag en ekki til að skapa ríku fólki 
meiri arð.

 Hótelrekstur Sinnum virðist 
miðast við að græða á erlendum 
ferðamönnum: fyrst er mánuðum 
saman verið að gera klárt fyrir 
túristana með tilheyrandi hávaða; 
svo þegar túristatíminn rennur 
upp virðist sjúklingunum hrein-
lega hent út til að rýma fyrir túr-
istum. 

 Það er ein helsta lygi okkar 

tíma að gróðasjónarmið eigi alltaf 
við alls staðar í mannlegu félagi. 
Og fæst okkar vilja halda áfram 
á þeirri braut að markaðsvæða 
umönnunarstörf. Það er ónotaleg 
tilhugsun að eiga í vændum að láta 
sinna sér af fyrirtæki sem lítur á 
það sem hlutverk sitt að skapa arð 
fyrir hluthafa sína úr veikindum 
okkar og kröm. En eigi ekki að 
halda áfram á þessari braut þurf-
um við að hætta að leiða til valda 
stjórnmálaöfl sem vilja greiða 
götu þess háttar fyrirtækja, hvort 
sem sú fyrirgreiðsla felst í niður-
broti opinberrar þjónustu eða fjár-
austri til vildarvina.

Hótel Písland

Hagkvæm 
bílafjármögnun 
fyrir viðskiptavini  

Með reiknivélinni á arionbanki.is getur 
þú skoðað greiðslubyrði og hvaða 
fjármögnunarkostir henta þér.

Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

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

Móðir mín, tengdamóðir,  
amma og langamma,

ÁSLAUG HELGA ÁRNADÓTTIR
sem lést 9. júní, verður jarðsungin frá 
Dómkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn  
23. júní kl. 15.

Árni Kolbeinsson Sigríður Thorlacius
Áslaug Árnadóttir Arnar Þór Guðjónsson
Kolbeinn Árnason Eva Margrét Ævarsdóttir

og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, stjúpfaðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

ÞÓR VIGNIR STEINGRÍMSSON
fv. yfirvélstjóri hjá Landhelgisgæslunni,

Hlíðarhúsum 3, áður Arahólum 2,
Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 
föstudaginn 12. júní. Útförin verður gerð frá 
Grafarvogskirkju fimmtudaginn 9. júlí kl. 15.

Kristín Þórsdóttir
Rannveig Þórsdóttir
Þorsteinn Ólafs Lára Kristjánsdóttir
Ólafur Kristinn Ólafs Soffía G. Jóhannesdóttir

Andri Már Bjarnason,
Daníel Þór Valdimarsson, Rebekka Rún Hjartardóttir,
Þór Steinar Ólafs, Björg Magnea Ólafs, Kristján Már Ólafs,
Halldóra Sigurlaug Ólafs, Magnea Jónína Ólafs

og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem komu 
að aðhlynningu, og sýndu okkur samúð 

og vinarhug við andlát og útför elskulegrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu  

og langömmu,

KRISTÍNAR MARÍU GRÍMSDÓTTUR
Gullsmára 11, Kópavogi.

Grímur Halldórsson Hildur M. Blumenstein
Guðrún Ellen Halldórsdóttir Guðmundur Kr. Jóhannesson
Ketill Arnar Halldórsson Jóhanna H. Oddsdóttir
Hrafnhildur Halldórsdóttir Smári Ríkarðsson
Halldór G. Björnsson

barnabörn og fjölskyldur þeirra.

MERKISATBURÐIR 
168 f.Kr. Rómverjar sigra Makedóníumenn í orrustunni við 
Pydna.
1633 Kaþólska kirkjan neyðir Galíleó Galílei til að afneita sól-
miðjukenningunni.
1906 Sænski fáninn er tekinn í notkun.
1911 Georg fimmti er krýndur konungur Bretlands.
1939 Íslenskt hitamet er sett á Teigarhorni í Berufirði. Hitinn 
mælist 30,5°C.
1941 Þýskaland ræðst inn í Sovétríkin í seinni heimsstyrjöld-
inni.

1977 Hópferðabíll veltur í Biskups-
tungum. Enginn slasast alvarlega.
1986 Maradona skorar mark með 

„hendi Guðs“ í leik gegn 
Englandi á heims-

meistara-
mótinu.

1990 Landamærastöð-
in Checkpoint Charlie í 

Berlín er lögð niður.
2002 Jarðskjálfti sem 
mælist 6,5 á Richter 
verður 261 að bana 
í Íran.

Stjörnufræðingurinn James Christie upp-
götvaði Karon, stærsta fylgitungl Plútós, 
þennan mánaðardag fyrir 37 árum. Upp-
götvunina gerði hann þegar hann var við 
störf í stjörnuathugunarstöð í höfuðborg 
Bandaríkjanna, Washington.

Karon er óvenjulega stórt fylgitungl 
miðað við dvergreikistjörnuna sem hann 
fylgir. Í raun er Karon svo stór að sumir 
stjörnufræðingar segja hann mynda 
tvídvergreikistjörnu með Plútó. 

Plútó hefur fjögur önnur fylgitungl til 

viðbótar við Karon. Nix og Hýdru sem 
fundust árið 2005, Kerberos sem fannst 
2011 og Styx sem fannst 2012.

Bandaríska gervitunglið New Horizons 
er nú á leið að Plútós og er reiknað með 
að ótrúlegar myndir af yfirborði dverg-
reikistjörnunnar sem og fylgitunglum 
hennar muni berast og hefur NASA 
sagt spennuna sem ríkir í aðdraganda 
komunnar til Plútós svipaða því þegar 
fyrstu myndir af yfirborði Mars bárust 
árið 1965.  - þea

ÞETTA GERÐIST: 22. JÚNÍ 1978

Stærsta fylgitungl Plútós uppgötvað

Vísindaskóli unga fólksins verður sett-
ur í Háskólanum á Akureyri í fyrsta 
skipti í dag og stendur yfir fram á 
föstudag. Skólinn, sem er áþekkur 
Háskóla unga fólksins sem er í umsjón 
Háskóla Íslands, er ætlaður börnum 
frá ellefu til þrettán ára. 

„Skólinn er að byrja á mánudaginn 
og allir rosalega spenntir. Kennarar 
eru búnir að æfa sig og eru tilbúnir 
að taka á móti krökkunum,“ segir Sig-
rún Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri 
skólans.

Unga fólkið fær að kynnast ýmsum 
greinum sem kenndar eru við skólann 
og hafa viðbrögðin við skólanum farið 
fram úr öllum væntingum. Nemendur 
munu fá að sitja fyrirlestra og fram-
kvæma tilraunir.

„Við höfum fengið ótrúlega jákvæð 
viðbrögð frá samfélaginu á Akur-
eyri. Það eru allir til í að leggja sitt 

af mörkum og hjálpa til. Þetta er með 
skemmtilegri verkefnum sem ég hef 
unnið,“ segir Sigrún.

Hugmyndin að skólanum er sögð 
koma að utan en fjölmargir evrópsk-
ir háskólar bjóða börnum upp á nám 
í svipuðu formi og nú verður gert í 
Háskólanum á Akureyri. 

Áherslan er lögð á að kynna nem-
endum sem flestar námsbrautir 
háskólans á lifandi og áhugaverðan 
hátt. Með því er ætlunin að opna augu 
nemenda fyrir fjölbreytninni sem er 
í boði á háskólastigi á Akureyri. Auk 
þess er miðað að því að tengja skólann 
betur við nærsamfélagið á staðnum.

Alls skráðu áttatíu og fimm börn sig 
til náms og fengu færri inngöngu en 
vildu. Kynjahlutfall við skólann verð-
ur nokkuð jafnt, fjörutíu og fimm 
drengir og fjörutíu stúlkur.  
 thorgnyr@frettabladid.is

Vísindaskóli unga 
fólksins settur í dag
Nú er í fyrsta skipti boðið upp á skólavist í Vísindaskóla unga fólksins sem settur verður 
í dag. 85 nemendur eru skráðir í skólann. Áhersla námsins er að kynna ungu nemend-
unum hið fj ölbreytta nám sem býðst við Háskólann á Akureyri.

ÁHUGASÖM  Áttatíu og fimm nemendur eru skráðir til náms við Vísindaskóla unga fólksins sem er settur í dag.  MYND/HÁSKÓLINN Á AKUREYRI

  Við höfum 
fengið ótrúlega 

jákvæð viðbrögð 
frá samfélaginu á 
Akureyri. Það eru 
allir til í að leggja 
sitt af mörkum og 

hjálpa til. Þetta er með 
skemmtilegri verkefnum sem 

ég hef unnið.
Sigrún Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri 

Vísindaskóla unga fólksins.



Hendir engu
Hulda Björg Baldvinsdóttir vill 

helst ekki sjá á eftir nýtilegum 
hlutum í ruslið. Hún endur-
nýtir gamlar flíkur og muni 
og gefur þeim nýtt líf.
SÍÐA 2

Mikið úrval garðtraktora með og án safnkassa

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

Það er ekki mikil hefð fyrir tálgun hér á landi 
nema helst tálgun ýsubeina og smámuna úr 
viði. Það var ekki fyrr en Guðmundur Magn-

ússon, smíðakennari í Flúðaskóla, kynnti sér gamla 
tálgutækni í Dalarna í Svíþjóð að hann og Ólafur 
Oddsson, uppeldisráðgjafi og fræðslustjóri hjá Skóg-
rækt ríkisins, settu saman námskeiðin Lesið í skóg-
inn – tálgað í tré, að skriður komst á tálgun á Íslandi.

Undanfarin ár hafa fjölmargir sótt námskeið í tálg-
un þar sem fólk á öllum aldri og af báðum kynjum 
mætir og lærir réttu handtökin. Guðmundur Jón 
Stefánsson húsgagnasmíðameistari, betur þekktur 
sem Muggi, er einn þeirra sem hafa tálgað mikið 
undanfarin ár auk þess sem hann starfar í Hand-
verkshúsinu í Kópavogi. 

„Það er mjög spennandi og skapandi að grípa 
í trjágrein og búa til eitthvað úr henni enda býr 
ákveðinn sköpunarkraftur í flestu fólki. Það er líka 
gefandi að geta haldið á einu verkfæri og á sama 
tíma búið eitthvað fallegt til.“

Hann segir tálgun einfalda og alls ekki kostnaðar-

sama. „Góður hnífur skiptur mestu máli og hann 
þarf að vera beittur. Einnig skiptir máli að halda rétt 
á hnífnum og hafa þetta læsta grip þar sem báðar 
hendur eru tengdar saman. Þá fer hnífurinn ekki 
ranga leið og um leið er hægt að tálga nánast hvað 
sem er.“

Handverkshúsið heldur meðal annars kynslóða-
námskeið í tálgun þar sem fullorðnir og börn læra 
saman að tálga. „Áhugi fyrir tálgun hefur vaxið 
stöðugt undanfarin ár og alls konar fólk sækir nám-
skeiðin til að læra réttu handtökin. Stundum koma 
hingað þrír ættliðir og þá fólk á aldrinum 7 til 97 ára. 
Bæði kynin læra tálgun en í elsta aldursflokknum 
eru karlar vissulega fjölmennari og eru þar gjarnan 
að uppgötva nýtt áhugamál.“ 

Þar sem tálgarinn ákveður útkomuna, að sögn 
Mugga, verða gripirnir persónulegir og einstakir. 
„Þar sem unnið er með ferskan við beint úr nátt-
úrunni, garði eða skógi þá er hann mjúkur og létt-
viðráðanlegur. Það gerir tálgunina skemmtilegri og 
vinnan fer vel með bitið í áhöldunum.“

SKAPANDI VINNA
TÁLGUN  Vinsældir tálgunar fara vaxandi hér á landi. Fólk á öllum aldri sækir 
námskeið og lærir réttu handtökin. Beittur hnífur skiptir miklu máli.

BEITTUR 
HNÍFUR
„Góður hnífur 
skiptir mestu 
máli og hann 
þarf að vera 
beittur,“ segir 
Muggi.
MYND/GVA
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Sæktu styrk í íslenska náttúru

Úr heilsubrunni 
íslenskrar náttúru

SagaMemo

Angelica Voxis

fyrir minnið

fyrir aukna orku fyrir sáran háls

SagaMemoSagaPro
færri salernisferðir

Púðana vann ég úr gömlum gard-
ínum, blúndudúkum og ýmiss 
konar gömlum tölum sem féllu til. 

Ég bæði viða að mér og fæ gefins ýmis-
legt frá vinum mínum, eitthvað sem þeir 
annars myndu henda. Mér finnst mikil-
vægt að nýtilegir hlutir fái framhaldslíf,“ 
segir Hulda Björg Baldvinsdóttir, bókari 
og handverkskona. 

„Á tímabili tók ég að safna að mér 
gallabuxum og saumaði svo úr þeim 
svuntur. Nú er ég að sníkja af vinum 
mínum aflóga bómullarboli. Mig langar 
að klippa þá niður og hekla úr þeim 
mottur,“ segir hún og viðurkennir að 
henni falli sjaldan verk úr hendi.

„Mig vantar helst tíma til að koma 
öllu í framkvæmd sem mér dettur í hug. 
Ég hef klippt niður blúndugardínur og 
saumað utan um stórar glerkrukkur og 
sett kerti ofan í þær og einnig heklað 
utan um þær og nýtt þannig afganga af 
garni. Ég er tíður gestur í Góða hirð-
inum og hef undanfarið safnað að mér 
myndarömmum. Ég ætla að mála þá og 
búa mér til fjölskyldumyndavegg. Við 
eigum hús fyrir vestan, á Flateyri, og 
þar ætla ég að setja upp myndirnar,“ 
segir hún.

Hulda segir fólk allt of gjarnt á að 
henda hlutum og fatnaði sem vel væri 
hægt að nýta á einhvern hátt. Sjálf hafi 
hún alist upp við að nýta alla hluti.

„Mér finnst ofboðslega mikil sóun 
í gangi en þó er fólk að átta sig á því 
að jörðin ber okkur ekki með þessu 
áframhaldi. Pabbi minn passaði alla tíð 
vel upp á alla hluti og ég hef reynt að 
gera það líka. Haldið til haga því sem 
er nýtilegt. En ég safna þó 
ekki fötum af sjálfri mér, 
ég gef þau áfram til þess 
að hægt sé að nota þau 
meðan þau eru nýtileg. 
Ég á í  ástar-haturs-
sambandi við plast, 
tek með mér poka 
undir ávextina 
út í búð aftur og 
aftur og reyni að 
grípa með mér 
fjölnota poka 
þegar ég fer 
að versla. 
Svo reyni 
ég að 
setja ekki 
plast-
poka 
utan um 
mat ef 
ég get sett 

hann í dollur og dósir sem ég á fyrir. 
Mér finnst mikilvægt að fólk hendi ekki 
því sem enn er nýtilegt heldur gefi það 
frekar áfram til einhvers sem getur gert 
eitthvað úr því.“

En fer ekki mikið pláss á heimilinu 
undir allt þetta handverk?

„Jú, jú, auðvitað, en ég er með rúm-
góða geymslu,“ segir Hulda kankvís. 

„Ég fer einnig með mikið af því sem 
ég bý til í Handverkshúsið Purrku á 

Flateyri.  Purrka er opin á sumrin 
og ég hef verið að vinna þar 

þegar ég er fyrir vestan. Þar 
er handverksfólk með ýmiss 
konar verk, gler, útskorið tré, 
málverk og mikið prjónles. 
Fólk sem kíkir við talar sér-
staklega um hve úrvalið sé 
fjölbreytt.“

ÓÞARFI AÐ HENDA
HANDVERK  Hulda Björg Baldvinsdóttir vill helst ekki sjá á eftir nýtilegum 
hlutum í ruslið. Hún endurnýtir gamlar flíkur og muni og gefur þeim nýtt líf. 

NÝTT ÚTLIT Gamalt 
tréverk fær nýtt líf eftir 
yfirhalningu.

GAMLAR BUXUR FÁ NÝTT 
HLUTVERK Gallabuxur endur-

nýttar á sniðugan hátt.

ENDURNÝTING Hulda 
Björg er tíður gestur 
í Góða hirðinum og 
leitar uppi hluti sem hún 
frískar upp á.

VILL ENGU HENDA Hulda Björg Baldvinsdóttir er mikil handverkskona og er umhugað um endurvinnslu.  MYND/VALLI
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Kynningarblað Ný 
bók um skipulag og ræstingar, 
algeng mistök við þvottinn,  
yfirhalning á þvottahúsinu, 
saga þvottalauganna í 
Laugardal.

Einkunnarorð Ecover eru 
„Heilbrigði fyrir heimil-
ið“,“ segir Þórhallur Bald-

ursson sölustjóri Heilsu ehf. sem 
er umboðsaðili fyrir umhverf-
isvænu hreingerningavörurnar 
frá Ecover.  „Ecover á sér langa og 
farsæla sögu en meginmarkmið 
fyrir tækisins hefur alla tíð verið að 
hlúa að umhverfinu og heilbrigði 
notenda ásamt því að bjóða upp á 
samkeppnishæfa vöru.“

Hugað að umhverfi 
að innan sem utan
Helsta nýjungin frá Ecover er að 
nú er ekki aðeins passað upp á að 
innihaldið standist öll umhverfis-
viðmið heldur einnig umbúðirnar. 
„Til að mynda eru „plast“-umbúð-
irnar að mestu unnar úr sykur-
reyr en efnið kallast Plant plastic®. 
Að hluta til eru umbúðirnar einn-
ig úr endurunnu plasti,“ segir 
Þórhallur og bendir á að engin 
steinolíu-plastefni komi nálægt 
framleiðslunni. „Allar pappírs-
umbúðir eru jafnframt úr endur-
unnum pappír.

Virka fullkomlega
Það frábæra við Ecover er að 
hreinsivörurnar virka fullkom-
lega. Þær eru afurð mikilla rann-
sókna þar sem innblástur frá nátt-
úrunni spilar meginhlutverkið,“ 
segir Þórhallur en Ecover vörun-
um fylgir ferskur náttúrulegur 
ilmur sem kemur frá jurtum eins 
og aloe vera og lavender. Þá er 

einnig að finna kókosolíu og app-
elsínubörk í vörunum.  

Ecover hreinlætislínan inni-
heldur öll helstu hreinsiefni fyrir 
heimilið, hvort sem um er að ræða 
gólf, bað, eldhús eða fyrir þvott. 
Uppþvottalögurinn frá Ecover 
hreinsar óhreinindi og leysir upp 
fitu á áhrifaríkan hátt. Þvotta-
efnið hefur líka verið sérlega vin-
sælt bæði í duftformi og fljótandi 
og  skilar þvottinum hreinum og 
ferskum.

„Margir þvo á hverjum degi 
og öll viljum við að efnið sem við 
notum hreinsi vel en þá skiptir líka 
máli að það sem fer út í náttúruna 
valdi ekki tjóni, Ecover uppfyll-
ir báðar þessar kröfur,“ segir Þór-
hallur.

Notendur mjög ánægðir
Þórhallur segir húðlækna sem 
prófað hafi vörurnar frá Eco-
ver vera mjög sátta við útkom-
una. „Fljótandi þvottaefnið ásamt 
uppþvottaleginum hefur verið sér-
staklega vottað og ofnæmispróf-
að. Þeir sem byrja að nota Ecover  
hreinlætisvörurnar eru mjög 
ánægðir, en við höfum fengið frá-
bær viðbrögð frá notendum,“ segir 
hann.  

Ecover vörurnar fást í Heilsu-
húsinu þar sem finna má mesta 
úrvalið, þær fást einnig í Fjarðar-
kaupum, Blómavali og nú í versl-
unum Bónuss. 

Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðu Ecover: is.ecover.com.

Ecover fyrir heimilið og náttúruna
Heilsa ehf. kynnir Ecover, umhverfisvænar hreinlætisvörur sem eru góðar bæði fyrir heimilið og náttúruna. Vörurnar frá Ecover 
eru framleiddar úr plöntum og steinefnum sem brotna fullkomlega niður í umhverfinu.

„Ecover á sér langa 
og farsæla sögu 
en meginmarkmið 
fyrirtækisins hefur 
alla tíð verið að hlúa 
að umhverfinu og 
heilbrigði notenda 
ásamt því að bjóða 
upp á samkeppnis-
hæfa vöru,“ segir 
Þórhallur Baldurs-
son, sölustjóri Heilsu 
ehf.
MYND/GVA

Ecover hreinsilínan inniheldur öll helstu hreinsiefni fyrir heimilið, svo sem hreinsilög fyrir gólf, alhliða hreinsiefni fyrir baðherbergið og eldhúsið. Uppþvottalögurinn frá Ecover leysir upp fitu og hreinsar á áhrifaríkan hátt og er 
jafnframt mildur fyrir hendurnar, einnig fást uppþvottatöflur frá Ecover.

Saga Ecover hófst árið 1979 þegar hópur frumkvöðla á 
sviði umhverfismála ákvað að hjálpa fólki að losna við 
slæmar hreingerningarvenjur.
Á þessum tíma innihéldu margar hreingerningarvörur 
ýmis eiturefni. Nokkur hætta stafar af slíkum eitur-
efnum enda geta þau mengað grunnvatn, stuðlað að 
eyðingu dýralífs og jafnvel skaðað þann sem notar 
vörurnar.
Brautryðjendurnir ákváðu að sporna við þessari 
slæmu þróun og stofnuðu Ecover í litlum garðskúr í 

belgískum bæ. Þar framleiddu þeir fyrsta fosfatlausa 
þvottaefnið og sönnuðu þar með að hægt væri að slá 
tvær flugur í einu höggi, hreinsa þvott með góðum 
árangri og huga að náttúrunni.
Margt hefur gerst á þeim árum sem eru liðin. Ecover 
er nú með höfuðstöðvar í San Francisco með um-
hverfisvænar „grænar“ verksmiðjur í Belgíu, Frakklandi 
og Chicago þar sem náttúran er áfram í fyrirrúmi í allri 
framleiðslu. Ecover framleiðir 35 vörur sem dreift er í 
yfir fjörutíu löndum.

SAGA ECOVER
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Margrét segir að lengi hafi 
vantað svona bók en það 
hafi hún fundið í kennslu 

sinni í Hússtjórnarskólanum. „Ég 
fann að það vantaði svona leiðbein-
ingar. Fólk var alltaf að spyrja mig 
um hitt og þetta. Bókin nýtist öllum, 
sérstaklega þeim sem eru að byrja 
að búa. Það er svo margt sem fólk 
kann ekki, til dæmis í sambandi við 
þvottinn. Algengt er að fólk blandi 
allavega lituðum þvotti saman og 
allt kemur grátt eða bleikt úr vélinni. 
Svo eru margir sem kunna ekki að 
strauja skyrtur,“ segir Margrét. 

Hún bendir á að í verslunum sé 
mikið úrval af alls kyns ræstiefn-
um og fólk sé ráðvillt þegar kemur 
að þeim kaupum. „Ég kenni fólki að 
velja það einfaldasta, ódýrasta og 
umhverfisvænasta,“ segir hún. „Það 
er óþarfi að úða sterkum efnum um 
allt hús.“

Einfaldar reglur
Margrét segir að það sé ekkert 
leiðin legt að þrífa heimilið, eins og 
sumum finnist. „Það er svo gaman 
að sjá árangurinn. Þar fyrir utan 
þarf fólk að vera skipulagt og best 
að þrífa jafnóðum í stað þess að 

standa á haus um helgar. Frekar að 
njóta helganna en þrífa aðra daga. 
Þegar gengið er frá þvottinum jafn-
óðum verður þetta allt miklu ein-
faldara. Það er ekkert sniðugt að 
kaupa fallegt borð í stofuna en svo 
er það alltaf þakið hreinum þvotti,“ 
segir hún. 

Þegar hún er spurð hversu oft 
þurfi að skúra gólfin, segir hún það 
misjafnt eftir heimilum og hvern-
ig sé gengið um. „Ef maður er með 
litla stráka sem pissa út fyrir þarf að 
skúra baðherbergisgólfið mun oftar 
en þar sem engin börn eru. Einnig 
þarf að skúra eldhúsgólfið oftar en 
stofugólfið fyrir utan að maður á 
ekki mikið að bleyta parkett. Frek-
ar að strjúka yfir með rökum klút. 
Í bókinni auðvelda ég fólki lífið við 
hreingerningarnar.“

Margt hefur breyst
Hreingerningar hafa breyst mikið 
í áranna rás. „Þegar konur voru 
heimavinnandi þrifu þær heimilið 
á meðan eiginmaðurinn vann úti. 
Þær gerðu miklar hreingerningar 
fyrir jól og á vorin, skiptu út glugga-
tjöldum og allir veggir voru þrifnir 
hátt og lágt. Allt var tekið út úr skáp-

um og viðrað utandyra að minnsta 
kosti tvisvar á ári. Þetta heyrir sög-
unni til. Nú hjálpast hjón að við 
heimilisþrif, enda bæði útivinn-
andi og jólahreingerningar þekkj-
ast varla lengur. 

Allt í drasli
Margrét var með vinsæla sjónvarps-
þætti, Allt í drasli, á sínum tíma og 
fékk mikil viðbrögð við þeim. „Það 
var voða gaman að vera með þessa 
þætti og yndislegt að geta hjálpað 
fólki. Stundum verður draslið svo 
mikið að það verður óyfirstígan-
legt. Þess vegna er best að gera þetta 
jafnóðum og hafa röð og reglu á 
hlutunum. 

Þetta er fyrsta bók Margrétar 
sem gefur lesendum fjölmörg gagn-
leg húsráð um leið og hún leiðbein-
ir um eitt og annað. „Þetta er fín og 
sæt bók með teiknuðum myndum,“ 
segir hún. 

Margrét léttir fólki 
heimilisþrifin
Margrét Dóróthea Sigfúsdóttir, skólastjóri Hússtjórnarskólans í Reykjavík, var 
að senda frá sér bókina Allt á hreinu, sem er leiðbeinandi bók fyrir þá sem 
vilja ná betri tökum á skipulagi og ræstingum á imilinu.

Margrét Sigfúsdóttir, skólastjóri Hússtjórnarskólans, leiðbeinir konum og körlum um allt 
er viðkemur heimilisþrifum og umgengni í nýrri bók.  MYND/ERNIR
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Meðalending þvottavéla frá 
Miele eru 10.000 vinnu-
stundir. Hálfdán Guð-

mundsson, verslunarstjóri hjá Eir-
vík, segir hönnun vélanna sameina 
þrautreynda gæðastaðla og nýj-
ustu tækni sem skili framúrskar-
andi þvottahæfni og áreiðanleika.

„Miele vélarnar eru framleiddar 
eins og gert var í gamla daga, það er 
að segja, inni í þeim er stálgrind svo 
vélarnar eru um 100 kíló að þyngd 
og færast ekkert úr stað. Tromlan er 
úr ryðfríu stáli og utan um hana er 
belgur einnig úr stáli. Það gerir það 
að verkum að enginn sveppagróður 
og leiðinleg lykt myndast í vélunum 
frá Miele.“ 

Vaxkökmynstur í tromlum 
vélanna
„Hjá Eirvík erum við með sjö, átta 
og níu kílóa vélar. Í þeim öllum er 
vaxkökumynstruð tromla sem fer 
afar vel með fötin. Götin á troml-
unni eru lítil svo efnislítill fatn-
aður eins og blússur eða skyrtur 
þrýstist ekki út í gegnum götin í 
þvotti og slitnar því ekki eins hratt. 
Þá myndast vatnsfilma við þeyti-
vindu, líkt og gerist þegar bílar 
fljóta ofan á malbiki í rigningu, svo 
núningurinn við tromluna verð-
ur minni. Flíkurnar haldast fínar 
miklu lengur.“

Sjálfvirk skömmtun á þvottaefni
Sjö kílóa vélin er vinsælust að sögn 
Hálfdáns, sígild vél á góðu verði, 
með íslensku stjórnborði og íslensk-
um leiðarvísi. 

Átta og níu kílóa vélarnar eru 
stútfullar af tækninýjungum. Þær 
hafa meðal annars sérstök bletta-
hreinsikerfi og forstraujun með 

gufu í lok hvers þvottar, svo fatnað-
urinn kemur ekki eins krumpaður 
úr vélinni.

Í átta og níu kílóa vélunum er 
einnig sjálfvirk skömmtun á þvotta-
efni, Twin Dos kerfi fyrir þvottaefni 
í fljótandi formi. 

„Magn á þvottaefni fer eftir 
vatnshörkunni og hana er hægt að 
stilla inn á vélunum,“ segir Hálfdán. 
„Á Íslandi er mjúkt vatn, það þarf 
að stilla inn og þá tekur vélin inn 
minni sápuskammt í samræmi við 
það og eins eftir því hversu þvottur-
inn er óhreinn. 

Stærri vélarnar eru einnig með 
Cap Dos kerfi. Þá eru sérstök sápu-
hylki með sérhæfðum þvottaefnum 
sett í sápuhólfið. Hvert hylki er fyrir 
einn þvott og í boði er t.d. þvottaefni 
fyrir íþróttafatnað, dún, ull o.fl.“ 

Sérþróað þvottaefni frá Miele
Miele hefur þróað sitt eigið þvotta-
efni í takt við þvottakerfi vélanna 
til að ná hámarksárangri. Miele 
þvottaefnin innihalda einungis 
virk efni og engum fylliefnum er 
bætt við. Þau eru ofnæmisprófuð 
og umhverfisvæn að sögn Hálfdáns.

„Þetta er hágæða þvottaefni, og 
af því þarf minna en af mörgum 
öðrum þvottaefnum á markaðnum 
til að fá sömu úrlausn. Miele þvotta-
efnin henta allri fjölskyldunni, allt 
niður í kornabörn, og þá er mjög lít-
ill ilmur af efninu.“

Í Miele þvottaefnalínunni er duft 
fyrir hvítan þvott en í fljótandi formi 
fyrir litaðan þvott, ull, silki, dún og 
íþróttafatnað. 

„Íþróttaþvottaefnið er afar skil-
virkt sérstakalega fyrir Dry Fit fatn-
að og hreinsar burt alla lykt,“ segir 
Hálfdán. „Þá eigum við einnig 
þvottaefni fyrir Goritexfatnað og 
sérstakt vatnsþéttiefni til að setja í 
síðasta skolkerfið og lengja þannig 
líftíma Goritexefnanna.“ 

Minna slit og sléttari þvottur 
úr þurrkurum frá Miele
Hjá Eirvík fást einnig þurrkarar frá 
Miele, sjö, átta og níu kílóa. Meðal-

ending þurrkaranna eru 7.500 
vinnustundir. Þeir eru hljóðlát-
ir, með rakaþétti og tímaskjá. Þá 
er tromlan hönnuð með svipaðri 
tækni og tromlur þvottavélanna.

„Á þvottavélunum snúa horn-
in á sexhyrningnum í vaxköku-
mynstrinu út í tromlunni svo 
vatnið komist auðveldlega út en 
í þurrkurunum snýr sexhyrning-
urinn út. Þannig myndast loft-
púði sem varnar því að núning-
ur myndist við tromluna,“ útskýr-
ir Hálfdán. 

„Átta og níu kílóa þurrkararn-
ir eru útbúnir nýrri tækni, varma-
skipti sem gerir það að verkum 

að þeir þurfa minna rafmagn en 
sjö kílóa þurrkarinn. Þá eru átta 
og níu kílóa þurrkararnir útbún-
ir gufukerfi sem minkar allar 
krumpur. Í þeim er einnig sérstakt 
kerfi fyrir útivistarfatnað.“

Betri ilm í tauið
„Þar sem vatnið er mjúkt á Íslandi 
er ekki þörf á að nota mýkingar-
efni í þvottinn, nema til að fá betri 
ilm. Hægt er að er að kaupa ilm-
hylki í Miele þurrkarana en Miele 
framleiðir þrjá mismunandi ilmi: 
kókos, nature og aqua ilm.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.eirvik.is

Miele þvottaefnin 
henta allri 

fjölskyldunni, allt niður í 
kornabörn.

Minna slit og sléttari þvottur
Hálfdán Guðmundsson, verslunarstjóri hjá Eirvík segir Miele þvottavélarnar sameina nýjustu tækni og gamalreynda hönnun. 
Ryðfrítt stál varni því að lykt myndist í þvottavélunum og vaxkökumynstruð tromla stuðli að endingarbetri fatnaði. Sérþróað 
þvottaefni Miele skili hámarksárangri í hverjum þvotti og sé auk þess ofnæmisprófað og umhverfisvænt.

Miele hefur þróað sitt eigið þvottaefni í takt við þvottakerfi vélanna til að ná hámarksárangri. 

Í átta og níu kílóa vélunum er einnig sjálfvirk skömmtun á þvottaefni, TwinDos kerfi fyrir 
þvottaefni í fljótandi formi. 

Hálfdán Guðmundsson, verslunarstjóri hjá Eirvík, segir Miele þvottavélarnar og þurrkarana skila hámarksárangri. MYND/GVA



KYNNING − AUGLÝSINGÞvottur MÁNUDAGUR  22. JÚNÍ 20154

Það þarf ekki að setja mikið 
þvottaefni í vélina til að 
þvotturinn verði hreinn. 

Margir gera þau mistök að setja 
allt of mikið þvottaefni en það er 
slæmt fyrir vélina ef sápan freyð-
ir mikið. Þvotturinn verður ekk-
ert hreinni með meiri sápu.

Setjið alltaf dök kar f l íkur 
saman í vélina til að halda litn-
um á þeim. Ekki setja svartar 
gallabuxur í þurrkara. Aldrei 
skal setja ljósar f l íkur með 
dökkum. Regla sem allir eiga að 
kunna. Einnig er gott að muna 
að betra er að hafa rennilása 
lokaða í vélinni. Hins vegar eiga 
skyrtur að vera óhnepptar. 

Enn ein reglan er sú að setja 
ekki of mikið í vélina. Ef vélin 
er of full þvær hún verr auk þess 
sem fötin geta lyktað illa.

Flokkun á þvotti
Gott ráð fyrir stórar fjölskyld-
ur er að hafa tvær þvottakörfur, 
aðra fyrir dökkar f líkur og hina 
fyrir þær ljósu. Ef gott skipulag 
er á þvottahúsinu verður þvott-
urinn miklu auðveldari og mik-
ill tími sparast. Síðan getur verið 
ágætt að hafa eina sérstaka körfu 
fyrir íþróttafatnað sem þarf að 
þvo oft.

Það er leiðinleg t að raða 
saman mörgum pörum af sokk-
um eftir þvott og svo eru stakir 
sokkar óþolandi. Ágætt ráð til 
að bæta úr þessu er að hver fjöl-
skyldumeðlimur hafi sitt eigið 
þvottanet fyrir sokka. Óhrein-
ir sokkar fara í netpokann sem 
fer síðan í þvottavélina og þurrk-
ara. Síðan verður það hlutverk 
eiganda pokanna að brjóta sína 
sokka saman og ganga frá ofan í 
skúffu. Það er líka gott að setja 
sokkabuxur í netpoka. Nauð-
synlegt er að setja brjósthaldara 
í slíkan poka til að koma í veg 
fyrir að spöngin skemmi þvotta-
vélina en margir hafa lent í slík-
um vandamálum.

Reynið að venja ykkur á að 
brjóta hreinan þvott saman strax 
og setja inn í skáp. Það er svo 
ánægjulegt þegar því starfi er 
lokið. Heilu staf larnir af hreinu 
taui á stofuborðinu eru ekki til 
prýði og f lestum til ama.

ATHUGIÐ! 
Gleymið ekki að tæma alla vasa 
áður en f líkurnar fara í þvotta-
vélar. Margir hafa eyðilagt far-
síma í þvottavélum. Þá er ekki 
skemmtilegt að fá blek úr penna 
í þvottinn.

Algeng mistök við þvottinn
Þótt flestum finnist einfalt að þvo þvott er samt ýmislegt sem gæta þarf að. Það er svekkjandi ef dýr fatnaður skemmist í 
þvottavélinni. Til dæmis er ekki mælt með að nudda blett í fötum, það getur skemmt flíkina.

Að þvo þvott er einföld aðgerð í sjálfu sér en vex þó mörgum í augum. Best er að ráðast í verkefnið með jákvæðum augum og klára 
það samdægurs. 

Garðhúsgögn láta á sjá eins og aðrir hlutir, jafnvel þótt þau séu 
tekin inn á veturna. Oft er nóg að þrífa húsgögnin en oftast þarf að 
bera á þau til að fríska þau upp.  

Best er að geyma viðarhúsgögn innandyra yfir vetrarmánuði. 
Það þarf engu að síður að þrífa þau á vorin og af og til yfir sumar-
ið. Viðarhúsgögn eru viðkvæm fyrir rigningu, vindum og sól. Með 
tímanum verður viðurinn grár auk þess sem hann getur sprungið. 

Ekki spúla viðarhúsgögn með háþrýstivatnsdælu, segja sér-
fræðingar, því krafturinn í vatninu getur skemmt viðinn. Notið 
mjúkan bursta, vatn og mildan þvottalög til að fara yfir húsgögn-
in ef þau eru skítug. Oft er nægilegt að nota einungis vatnið úr 
garðslöngunni. Ef bera á olíu á húsgögnin þurfa þau að vera alveg 
hrein og þurr. Stundum þarf að nota sérstakan viðarhreinsi. Með 
góðri meðhöndlun endast húsgögnin lengur. Í raun er best að 
bera olíu á húsgögnin tvisvar á ári. Ef komnir eru blettir í viðinn 
þarf að nota sandpappír til að ná þeim burt.  

Plasthúsgögn þarf líka að þrífa. Hægt er að nota volgt vatn og 
þvottalög til að þrífa þau. Ef þau eru orðin illa farin getur verið 
best að nota bílasjampó. Það dugar vel á plastið. 

Garðhúsgögnin þrifin
Garðhúsgögnin þarfnast viðhalds eins og flest annað. 

Kolalaus og hljóðlát 
Bosch þvottavél
Á fáránlega góðu verði!

Bosch
WAP 28498SN

  8   A  
Hámarksvinduhraði 1400 sn./mín.

 h ð á ur  k a aus  s arn nn m r
Si n  riv  m ð 10 ára á r ð.

S rk r  nk r  d kkur v ur  sk r ur  í r a a naður
m  s u  k r  1  mín.  h ðv rndark r  A  

ðav un  andaður v ur  viðkv m /si ki  u .

S á r insandi v a nish .
 

ari P r  H  að s a mann ða 
s ara rku á v ak r um án ss að að k mi 
niður á v ah ni.

ið virka da a rá k . 11  18.

Tilboð: 119.900 kr.
Fullt verð: 157.900 kr.
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Fasteignamarkaðurinn ehf. 
hefur til sölu fallegt, bjart og 
vel skipulagt 106,3 fm parhús á 
tveimur hæðum á góðum stað 
í Mýrunum í Garðabæ. Opið 
hús á morgun frá klukkan 17.15 
til 17.45 að Krókamýri 12. 

Húsið er nýlega málað og í góðu 
ástandi. Að innan er húsið í mjög 
góðu ástandi. Mögulegt væri að 
byggja bílskúr á lóðinni. Forstof-
an er flísalögð og með fatahengi. 
Gestasalerni er flísalagt í gólf og 
með glugga. Þvottaherbergi er 
flísalagt í gólf, gluggi og hillur. 
Parketlagt hol. 

Rúmgóð stofa, björt og parket-
lögð með gluggum í suður og vest-
ur. Mögulegt er að gera útgang úr 
stofu út á suðurlóð.

Eldhúsið er parketlagt og með 
fallegum hvítum innréttingum og 
flísum á milli skápa. Tengi fyrir 
uppþvottavél. Stór borðaðstaða/
borðstofa við eldhús.

Herbergi með kókosteppi.
Gengið er um kókosteppalagðan 

viðarstiga úr holi neðri hæðar upp 
á efri hæð. Komið er á stigapall 
sem er parketlagður. Tvö rúmgóð 
barnaherbergi með fataskápum og 
parketi á gólfum. Hjónaherbergi 
er sömuleiðis parketlagt, rúmgott 
og með góðum fataskápum.

Baðherbergi með glugga, flísa-
lagt í gólf og veggi að hluta, inn-
rétting og baðker með sturtuað-
stöðu.

Lóðin er fullfrágengin með 

tyrfðum flötum og lítilli viðar-
verönd með skjólveggjum. Húsið 
að utan er í góðu ástandi, ný-
lega málað, sem og þak. Gler 
og gluggar í húsinu eru í góðu 
ástandi.

Staðsetning eignarinnar er 
mjög góð og stutt er í alla skóla, 
íþróttasvæði Stjörnunnar og aðra 
þjónustu.
Nánari upplýsingar hjá Fasteigna-
markaðnum í síma 570 4500.

Gott einbýli í Garðabæ

Einbýlishús við Krókamýri í Garðabæ. Opið hús verður á morgun á milli kl. 17.15 og 17.45. 

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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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

312 m2 veitingasalur á þriðju og 
efstu hæð við Salaveg 2 í Kópa-
vogi. Eignin er laus til afhendingar. 
Fallegur og bjartur veitingasalur. 
Mjög stórar svalir. Glæsilegt útsýni. 
V. 60,0 m.

Mjög falleg 116 m2, 3-4ra 
herbergja endaíbúð á fyrstu hæð 
ásamt bílastæði í bílageymslu 
og timburverönd í lyftuhúsi. Ca. 
100m2 sérafnotagarður þar af 33m2 
viðarpallur í vestur. Íbúðin skiptist 
í tvö svefnherbergi, forstofugang, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús, 
stofu og borðstofu. Fallegar innrét-
tingar og gólfefni. V. 39,9 m.

Glersalurinn - 201 Kópavogur  

Langalína 7 - 210 Garðabæ 

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

90,4 m2, 3ja herbergja íbúð 
með sérinngangi á jarðhæð í 
þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, 
geymslu, forstofu, eldhús og stofu. 
Timburverönd í vestur. V. 25,5 m.

Hrísrimi 35 - 112 Reykjavík  

Jötnagarðsás – Sumarhús 

 
54,2 fm sumarhús við Jötnagarðsás 38 á 
4.000 fm leigulóð, í landi Munaðarness Bor-
garbyggð, einnig fylgir eigninni leigulóðar-
réttur að tveimur aðliggjandi lóðum, nr. 39 og 
40, samtals 12.000 fm. Góð staðsetning innst 
í botnlanga á gróinni og fallegri lóð. Stór 
timburverönd. V. 16,5 m.

Þingvað 11 - 110 Reykjavík 

 
Fallegt  252,2 m2 einbýlishús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr. Eignin skiptist í 
hjónaherbergi með baðherbergi, þrjú svefn-
herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu, 
forstofu, sjónvarpshol, stofu, borðstofu, 
eldhús og bílskúr. V. 69,9 m.

Furuvellir 37 - 221 Hafnarfj.

 
Fallegt 270 m2 einbýlishús á einni hæð með 
tvöföldum bílskúr. Hellulagt bílaplan og afgir-
tri timburverönd í suðvestur. V. 57,9 m.

Laus strax

Laus strax

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

Mjög falleg 97,5 m2, 3ja herbergja íbúð með  
fallegu útsýni á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt bíla- 
stæði í bílakjallara. Gott skipulag. Rúmgóð her-
bergi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Gólfhiti. 
Áhvílandi er lán frá Arion banka ca. 26,0 m.  
V. 30,9 m.

Rauðamýri 1 - 270 Mosfellsbær 

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

Falleg og rúmgóð 124,3 m2, 4ra herbergja íbúð 
á 2. hæð við Hamravík 22 í Grafarvogi. Gott 
skipurlag og fallegt útsýni. Íbúðin skiptist í þrjú 
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, stofu og borðstofu. Sérgeymsla á 
jarðhæð. Eignin er skráð 124,3 m2, þar af íbúð 
116 m2 og geymsla 8,3 m2. V. 35,2 m.

Hamravík 22 - 112 Reykjavík 

Opið hús miðvikudaginn 24. júní  
frá kl. 17:30 til 18:00

Mjög falleg og rúmgóð 136,2 m2, 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð ásamt 30,2 m2 bílskúr. Íbúðin 
skiptist í forstofu, sjónvarpshol, bjarta stofu, 
eldhús, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi með 
fataherbergi, þvottahús og geymslu. Fallegur 
staður í Helgafellshverfinu.  V. 47,5 m.

Uglugata 54 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 23. júní  
frá kl. 17:30 til 18:00

Glæsilegt 117 m2 endaraðhús á einni hæð við 
Laxatungu 116 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í 
tvö svefnherbergi, baðherbergi, forstofu, þvot-
tahús, geymslu, eldhús, stofu og borðstofu. Gott 
geymsluloft. Gott skipulag. Fallegar innréttingar 
og gólfefni. Mikil lofthæð og innbyggð lýsing. 
Afgirtur garður með tveimur timburveröndum. 
V. 38,9 m.

Laxatunga 116 - 270 Mosfellsbær  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Bólstaðarhlíð 34
Opið hús sunnudaginn 23. júní frá kl: 18:00 til 18:30  

Sýnum þriðjudaginn 23 júní milli kl. 18-18.30 vel skipulagða 127 fm efri sérhæð 
ásamt 26,2 fm bílskúr í góðu vel við höldnu steinhúsi á besta stað í hlíðunum.
Eignin er öll í mjög góðu standi að utan sem innan. 3-4 svefnherbergi.  
Stórar suðursvalir. Endunýjað þakjárn og rennur. Hús málað utan fyrir 3-4 árum. 
Endunýjaðar skólplagnir.  Laus nær strax. Verð: 48,5 millj.
Bárður verður á staðnum milli kl. 18-18:30 s: 896-5221.

OPIÐ HÚS



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

STÓRAGERÐI SUMARHÚS

Stóragerði
Mjög fallegt og vel skipulagt 205,9 fm. sérbýli við Stóragerði auk 25,7 fm. bílskúrs. Eignin er á tveimur hæðum. Samliggjandi
bjartar stofur með gluggum í tvær áttir. Rúmgott sjónvarpshol. Fimm herbergi. Flísalagðar svalir til vesturs og austurs. Lóðinni
er skipt á milli tveggja eigenda í húsinu og fylgir þessum eignarhluta stór lóð til suðurs með viðarverönd og skjólveggjum auk 
austurlóðar og helmings lóðar til norðurs. Innkeyrsla er nýlega hellulögð. Verð 56,9 millj.
Virkilega góð staðsetning miðsvæðis í borginni og stutt í skóla og aðra þjónustu.

Sumarhús í landi Snæfoksstaða í Vaðnesi, Grímneshreppi
Mjög fallegur og einstaklega vandaður 99,8 fm. finnskur bjálkabústaður í landi Snæfoksstaða í Vaðnesi, Grímsneshreppi. Aðeins
um 45 mínútna akstur úr Reykjavík. Húsið var allt tekið í gegn í sumarið 2014. Lóðin er leigulóð 1,15 ha. að stærð og á henni
stendur lítið gestahús með snyrtingu. Stór sólpallur með heitum potti og útisturtu. Góð geymsla þar sem lagt er fyrir þvottavél. 
Verð 39,9 millj.

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
Afar glæsilegt og virkilega vel skipulagt 318,6 fm.
einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum
45,0 fm. bílskúr á einstökum útsýnisstað.
Mögulegt er að hafa aukaíbúð á neðri hæð hússins
ef vill.  6 svefnherbergi eru í húsinu og glæsilegar
stofur með gríðarlega fallegu útsýni.
Lóðin er með mjög fallegum trjám og gróðri.
Á baklóð er stór timburverönd með skjólveggjum
og geymsluplássi undir veröndinni.
Staðsetning eignarinnar er afar góð á

frábærum útsýnisstað og stutt er í skóla,
 leikskóla og aðra þjónustu.
Stutt í falleg útivistarsvæði og gönguleiðir.

Verð 97,0 millj.VV

Hæðarbyggð - Garðabæ

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
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 Þingvalla-
vatn og til fjalla.

Eignarlóðir við Þingvallavatn

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör.
Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 110,1 fm.
upp í 145,7 fm. og verða með vönduðum íslensk-
um 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.

Naustavör 2 -8 í Kópavogi.  Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.
Til leigu 151,7 fm. skrifstofuhúsnæði á tveimur 
hæðum, 3. hæð og ris, að Suðurlandsbraut 46.

Afar góð staðsetning miðsvæðis í Reykjavík.
Neðri hæðin skiptist í 4 skrifstofur og móttöku/
opið rými, samtals um 88 fermetrar. Hringstigi milli 
hæða. Efri hæðin/ris er opið rými/fundaraðstaða
með kaffiaðstöðu. Snyrting er sameiginleg á gangi.

Eignin er laus til afhendingar frá 01.07.2015.
Leigutími er umsemjanlegur.

Suðurlandsbraut – skrifstofuhúsnæði.

Byggingarlóðir í byggðu hverfi  
í Kópavogi.

Höfum til sölu fjórar byggingarlóðir  
undir parhús og eina undir einbýlishús í Kópavogi.  

Lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Seltjarnarnes
einbýlishús óskast

Óskum eftir einbýlishúsi á Seltjarnarnesi 
með 4 svefnherbergjum fyrir traustan kaupanda.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

TIL LEIGU



HEGRANES- GARÐABÆ.
Mjög gott 233,9 fm. einlyft einbýlishús á 1.288,0 fm. eignarlóð á Arnarnesinu að
meðtöldum 55,7 fm. bílskúr. Tvær rúmgóðar stofur og fjögur góð svefnherbergi.
Stofa með góðri lofthæð, 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. Innkeyrsla er hellulögð.

LINDASMÁRI - KÓPAVOGI.
Mjög fallegt 171,0 fm. raðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 21,2 fm. inn-
byggðum 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.

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.

LANGAMÝRI - GARÐABÆ. ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI.
Eignin verður til sýnis  frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 62,4 fm. íbúð á neðri hæð með sérinngangi og sér 
garði við Löngumýri í Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol/vinnuaðstöðu, stofu og
borðstofu með útgengi í garð, opið eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Búið er
að endurnýja m.a. baðherbergi og gólfefni. Stutt í alla þjónustu.

SPÍTAÍÍ LASTÍGUR.
Glæsileg 63,3 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum svölum auk um 5,0 fm. sér 
geymslu á jarðhæð, í mjög góðu bárujárnsklæddu þríbýlishúsi á einstökum stað
við Spítalastíg í hjarta miðborgarinnar. Baðherbergi er nýlega endurnýjað. Húsið allt
endurnýjað fyrir um 10-15 árum. Björt stofa með gluggum til norðurs og suðurs og
útgengi á svalir. Mjög falleg lóð með hellulagðri sameiginlegri verönd.

GARÐATORG 7 - GARÐABÆ. 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ. 
Eignin verður til sýnis  frá kl. 17.15 – 17.45
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. Íbúð merkt 0303.

ÁSVALLAGATA. EFRI HÆÐ OG RIS.
Glæsileg 103,7 fm. efri hæð og ris í reisulegu steinsteyptu þríbýlishúsi á frábærum
stað á horni Ásvallagötu og Ljósvallagötu. Mikið endurnýjuð hið innra á umliðnum
árum og er í góðu ástandi.  Samliggjandi stofur með gluggum í þrjár áttir. Aukin
lofthæð er á hæðinni og gifslistar og rósettur eru í loftum. Lóðin er virkilega falleg og
hellulagðar stéttir eru með lýsingu í og hitalögnum undir. 

SKAFTAKK HLÍÐ.  ÍÍ NEÐRI SÉRHÆÐ AUK BK ÍLSKÚRS.
Vel skipulögð 111,1 fm. neðri sérhæð í góðu fjórbýlishúsi auk 22,8 fm. bílskúrs.  
Fjögur svefnh. eru í íbúðinni auk bjartrar stofu, stórs eldhúss, gestasalernis og bað-
herbergis. 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.

24,9 millj.

23,9 millj.

34,9 millj

43,9 millj.

54,9 millj.

45,7 millj.

69,9 millj.

54,9 millj.

Krókamýri 12 - Garðabæ 
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög fallegt og bjart 106,3 fm. parhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað í  Garðabæ.  Húsið að utan og þak eru nýlega
máluð. Að innan er húsið í mjög góðu ástandi. Stofa með gluggum í suður og vestur. Fjögur herbergi. Mögulegt væri að
byggja bílskúr á lóðinni. Lóð með tyrfðum flötum og viðarverönd. Staðsetning eignarinnar er mjög góð og stutt er í skóla,
íþróttasvæði og aðra þjónustu. Verð 44,9 millj. Verið velkomin.

Bergstaðastræti 36.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg 181,9 fm. 8 herbergja hæð og kjallari á þessum vinsæla og eftirsótta stað við Bergstaðastrætið. Húsið er bárujárnsklætt
timburhús og var flutt árið 1980 á nýsteyptan kjallara. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð undanfarin ár m.a. eldhús. Allar lagnir
hússins voru endurnýjaðar 1980. Hús var málað að utan 2013. Möguleiki er að hafa séríbúð í kjallara en þar er sérinngangur. 
Rúmgóðar vestur svalir út úr eldhúsi. Gróinn fallegur garður sem er afgirtur. Verð 64,9 millj.

KRÓKAMÝRI 12

SÉRBÝLI 2JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 5 HERBERGJA

LANGALÍNA 28- 32, SJÁLANDI GARÐABÆ 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. 

Íbúðirnar eru frá 105 -188 fermetrar og verða afhendar með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. 

Íbúðirnar verða ýmist með tvennum svölum eða stórum timburveröndum og svölum. 

Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.  

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAGGarðabær
Höfum fengið í sölu eitt glæsilegasta einbýlishús landsins 
á skjólsælum stað í sunnanverður Ásahverfinu í Garðabæ.

Eignin er samtals 540,0 fermetrar að stærð og 
innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta.
Stór lóð, fallegt útsýni, stór bílskúr og möguleiki 

á aukaíbúð í hluta neðri hæðar hússins.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, 
lögg. fasteignasali í netfanginu gtj@fastmark.is

BERGSTAÐASTRÆTI 36



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

Sala fasteigna frá
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 SÓLVALLAGATA 31
M. AUKAHERBERGI 

Falleg 3ja herbergja 107,6 fm íbúð á 1. hæð á þessum vinsæla stað. Eldhús 
með fallegri eldri innréttingu, stór stofa, tvö svefnherbergi og tvö aukaher-
bergi í sameign með aðgengi að baðherbergi. Eignin verður sýnd mánudaginn 
22.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 38,2 millj.  8868

 BRAUTARÁS 6 
RAÐHÚS MJÖG GOTT VERÐ 

 
Fallegt og vel skipulagt 217,5 fm raðhús við Brautarás 6 í Reykjavík. Stór  
bílskúr fyrir framan hús. Húsið er á fjórum pöllum  fimm svefnherbergi, tvö 
baðherbergi, Tvær til 3 stofur, arinn.  Góður garður beggja megin við húsið. 
Stutt í skóla og barnaheimili. Stutt í sundlaug, útivistarsvæði og íþróttarsvæði. 
Stutt í verslun. Eignin verður sýnd mánudaginn 22.júní milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. Verð 53,0 millj.

 SÓLVALLAGATA 21, 101 RVK.  
ÍBÚÐ MERKT 00-01. 

Glæsileg 2ja herbergja íbúð með sér inngangi á frábærum stað.  Íbúðin skip-
tist í forstofu/gang, eldhús, stofu, herbergi og baðherbergi. Allt ný standsett.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 22.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 24,5 millj.

MARÍUBAUGUR 105 113 RVK 
GLÆSILEGT HÚS.

 
Bjart og gott ca 203 fm endaraðhús á einni hæði með innbyggðum bílskúr. 
Húsið skiptist í anddyri, sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, tvö fataherbergi, tvö 
baðherbergi, eldhús, borðstofu, stofu, geymslu, þvottahús og bílskúr.  Eignin 
verður sýnd mánudaginn 22.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 62,8 millj. 

 HJARÐARHAGI 64 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-02. 

Snyrtileg og vel skipulögð 4ra herbergja 84,5 fm íbúð á 1. hæð. Þrjú svefnher-
bergi, björt stofa með útgangi út á suður svalir. Íbúðinni fylgja þrjár geymslur 
sem eru ekki inn í fm tölu íbúðar. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 23.júní milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 35,0 millj. 8867

 LAUGAVEGUR 63 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

Góð 3ja herbergja 81,3 fm íbúð sem liggur við Vitastíg. Um er að ræða 
húsnæði sem hefur verið breytt í íbúðarhúsnæði og er því mikið endurnýjað. 
Aukin lofthæð er íbúðinni sem gefur henni skemmtilegt útlit. Íbúðin skiptist 
í tvö svefnherbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu og eldhús. Sameiginlegt 
þvottahús er í kjallara og sér geymsla.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
23.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,9 m. 8815

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

Tilbúnar fjölskylduíbúðir Íbúðir með sérinngangi og rúmgóðri geymslu. Glæsilegur bílakjallari er undir húsinu. Útsýnið nýtur sín um stóra glugga í björtum 
íbúðum sem skarta vönduðum innréttingum. Skemmtilegt leiksvæði í garðinum kallar á börnin út að leika. Stutt er í alla þjónustu, með Salaskóla, verslun,  
heilsugæslu, sundlaug, íþróttahús og líkamsrækt í göngufæri. Náttúran teygir sig inn í hverfið með tivistarparadísina Heiðmörk og Golfvöll GKG í túnfætinum. 
Bókið tíma í skoðun sölumenn Eignamiðlunar sýna  Verð frá 35,9 m. 3727

Þorrasalir 17 - 201 Kóp.

Vandaðar og vel hannaðar íbúðir í nýju glæsilegu húsi, fimm stigagangar. Húsin eru hönnuð af Kanon arkitektum og vekja athygli fyrir gott skipulag og nútí-
malegt útlit. Allur frágangur er mjög vandaður. Íbúðirnar eru 2-4ra herb. á bilinu 90-186 fm að stærð. Allar íbúðir eru með sérstæði í bílageymslu. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi, fataskápar í forstofu og svefnherbergjum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru flísar á baðher-
bergi og í þvottahúsi. Nánar á www.manatunid.is 

Mánatún 7-17 - Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað

Glæsilegt lyftuhús með 33 íbúðum og öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu . Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.  
Stærðir íbúðanna eru frá 64-162 fm. Nánari upplýsingar hjá Sölumönnum Eignamiðlunar 

Skógarvegur – Nýjar íbúðir í Fossvogi



 50 ÁRA OG ELDRI. 

Hvassaleiti 56 103 Rvk. íbúð merkt 01-04. 
Laus strax. Mjög góð 2ja herb. íb. á jarðh. í VR blokkinni. 
Um er að ræða fjölbýli fyrir aldraða. Stofa, eldhús, her-
bergi, baðherbergi, geymsla og forstofa.   V. 29,0 m. 8767

Herjólfsgata 36 fyrir 60 ára og eldri.
Vönduð og einstaklega vel skipulögð 2ja herbergja 96 fm 
íbúð á jarðh.í nýlegu lyftuhúsi sem er fyrir 60 ára og eldri. 
Vand. eikarinnrétt. og parket. Rúmgóð stofa , sérverönd 
út frá stofu. Opið úr svefnherb. yfir i vandað baðherbergi. 
Mjög góð staðsetning. Mikil og góð sameign. Íbúðin er 
laus fljótlega. V. 32,5 m. 8861

 EINBÝLI

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 up-
prunalegt og komið er að viðhaldi. Tilboð 8739

Grundartangi 23 270 Mosfellsbæ 
Fallegt og vel skipulagt 353,6 fm einbýlishús við 
Grundartanga í Mosfellsbæ. Eigninni fylgir 2ja herbergja 
aukaíbúð með sérinngangi, ca 57 fm tvöfaldur bílskúr og 
sundlaug í sólskála. Álþak er á húsinu.  V. 76,5 m. 8675

Kleifarvegur 1 104 Rvk.
Afar skemmtilegt einbýlishús teiknað af Sigvalda Thord-
arsyni. Um er að ræða einbýlishús á tveim hæðum auk 
kjallara og bílskúrs. Húsið skiptist í tvær hæðir og kjallara 
eins og fyrr segir og er gengið inn á 1. hæð, á hæðinni er 
anddyri, gestasnyrting, eldhús, borðstofa og stofa. 2. hæð 
skiptist í fjögur til fimm svefnherbergi, baðherbergi og 
geymslu. Í kjallara er þvottahús og geymsla.  V. 75 m. 3651

Nönnustígur 3 220 Hafnarfirði
Fallegt og vel við haldið 121 fm einbýlishús á þremur 
hæðum á grónum stað við Nönnustíg í Hafnarfirði. Tveir 
inngangar eru á húsinu og mögulegt að útbúa aukaíbúð 
í kjallara. Snyrtilegur garður. Húsið getur verið laust 
fljótlega. V. 39,9 m. 8808 

Sunnuflöt Garðabæ – við óbyggt svæði
Einstaklega fallegt og vel staðsett hús á einni hæð 
við lækinn. Húsið skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, 
þvottaherbergi, geymslu, innbyggðan tvöfaldan bílskúr. 
Hol, stofur, eldhús með borðkrók, búr, fjögur herbergi, 
baðherbergi og óskráða u.þ.b. 10 -15 fm geymslu sem er í 
kjallara. Óskað er eftir tilboði 

PARHÚS

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 tal-
sverðan hluta hússins annað skilast án gólfefna. Sér 2ja 
herbergja íbúð teiknuð á neðri hæðinni með sérinngangi. 
3. baðherbergi, stórar suðursvalir með timburverönd.   V. 
74 m. 8573

 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 

Brekkubyggð 9 210  íbúð merkt 01-01.  m 
bílskúr
Góð og vel skipul 3ja herb. íbúð á tveimur hæðum með 
sérinng ásamt bílskúr. Mjög fallegt útsýni frá stofu. Íbúðin 
skiptist í forstofu, stofu, eldhús og snyrtingu á efri hæð. 
Neðri hæð skiptist í hol, tvo svefnherbergi og baðherber-
gi með þvottaherbergi innaf. Stutt í skóla og alla helstu 
þjónustu.  V. 35,0 m. 8862 

 SÉRHÆÐIR

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 

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.     V. 47,9 m. 8744

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

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

Álfholt 16 220 
Eignamiðlun kynnir: 3 herb., 94,5 fm, íbúð á 2 hæð í 
fjölbýlishúsi við Álfholt í Hafnarfirði.  Íbúðin er laus strax, 
sölumenn sýna. V. 24,5 m. 8848 

Arnarsmári 28 203 
Vel skipulögð 97,5 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í 
Kópavogi. Þrjú svefnherbergi, stofa með útgangi út á 
rúmgóðar suður svalir. Fallegt útsýni.  8839

Háaleitisbraut 49 108 Rvk. 
Mjög snyrtileg og björt 3ja herbergja 93,1 fm enda íbúð á 
4. hæð (efstu) miðsvæðis í Rvk. Björt stofa með útgangi 
út á suður svalir, tvö góð svefnherbergi og baðherbergi 
með opnanlegum glugga. Glæsilegt útsýni er til suðurs og 
austurs.  8860

Neðstaleiti 5 103 Rvk.
Björt og falleg 127,1 fm 4ra herb. endaíbúð á 3. hæð, þarf 
af 27 fm stæði í bílageymslu. Stórar suður svalir með 
góðu útsýni. Stutt í ýmsa þjónustu, góð staðsetning. Laus 
fljótlega.  V. 39,9 m. 8843 

Mjóahlíð 10 105 Rvk.  
Falleg 107 fm 4ra herbergja efri hæð á frábærum stað.  
Hæðin skiptist í gang, þrjú herbergi, stofu og samlig-
gjandi eldhús og borðstofu.  V. 38,5 m. 8666

Naustabryggja 14, 110 Reykjavík
Skemmtileg og björt 188,3 fm íbúð á 3. hæð, á tve-
imur hæðum, við Naustabryggju, í Reykjavík. Stæði í 
bílageymslu fylgir, tvennnar suðvestur svalir og falleg 
stofa með mikilli lofthæð. Eignin er laus til afhendingar - 
lyklar á skrifstofu. V. 39,9 m. 8421 

Hátún 8 105 Rvk. íbúð merkt 08-03. 
 Góð og vel skipulögð 89 fm íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi 
teiknað af Sigvalda Thordarsyni. Íbúðin er teiknuð 4ra 
herbergja en er í dag með einu svefnherbergi. 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 vesturs.  V. 28,8 m. 8814

Háaleitisbraut  108 Rvk.
 Rúmgóð og vel skipulögð 4-5 herbergja 116,5 fm íbúð á 
1. hæð við Háaleitisbraut í Reykjavík. Stórar stofur með 
útgangi út á svalir til suðurs. V. 33 m. 8833 

 3JA HERBERGJA

Möðrufell 13 111 Rvk.
 Um er að ræða 3ja herbergja 80 fm íbúð á 4. hæð (efstu) 
við Möðrufell í Reykjavík. Fallegt útsýni og rúmgóðar 
svalir til vesturs. V. 19,7 m. 8852 

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

 2JA HERBERGJA 

Unnarstígur 2 101 Rvk.
55,8 fm risíbúð á mjög góðum stað í vesturborginni. Eignin 
þarfnast mikilla lagfæringa. Laus strax, sölumenn sýna.  
V. 17,9 m. 8851 

Krummahólar - lyfta gott verð. 
íbúð 0301 er rúmgóð 2ja herbergja útsýnisíbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Norðursvalir með miklu útsýni. Ágætar innrét-
tingar. Er í leigu, afhendist í haust. . V. 18,9 m. 8864 

SUMARHÚS

Vatnsendahlíð - Skorradal.
Fallegur og vandaður 50,4 fm sumarbústaður á frábærum 
stað í Vatnsendahlíð í Skorradal. Útsýni er glæsilegt. 
Bústaðurinn hefur hlotið mjög gott viðhald alla tíð. 
Bústaðurinn skiptist í forstofu, tvö herbergi, baðherbergi, 
eldhús og stofu auk svefnlofts. Stór verönd er til suðurs 
og austurs en einnig er verönd á vesturhlið og norðurhlið.
Þak er tvíhalla og klætt bárujárni. Bústaðurinn er klæddur
lóðréttri timburklæðningu.. 

Við Þingvallavatn - sumarhús og bátur 
Einstaklega vel staðsett sumarhús á eignarlóð við 
Þingvallavatn með miklu útsýni. Auk sumarhússins er 
óskráð gestahús og garðhús. Hraðbátur með utanborðs-
mótor fylgir með sameiginlegu bátalægji. Stórar verandir 
með skjólvegg. Mikill trágróður er á lóðinni.  
(skráð Villingavatn 170977) 22,5 4289
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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. 

4ra herbergja 92,4 fm efri hæð með sér inngangi 
á stórri lóð. Parket og flísar á gólfum. Fallegt útsýni, 
frábær staðsetning. 

Rúmgóð og falleg 100,3 fm. 3ja herb. íbúð á 4. og 
efstu hæð í góðu lyftuhúsi í barnvænu umhverfi. 
Inngengi af lokuðum svölum. Vandaðar innréttingar. 
Suðursvalir með góðu útsýni. Snyrtileg sameign. 
Stæði í bílageymslu. Stutt í þjónustu og skóla. 

4ra herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð. Svalir frá 
stofu, þvottahús innan íbúðar. Sérgeymsla í kjallara, 
9,0 fm.  

132,6 fm. íbúð á fyrstu hæð með útgengi út í garð 
frá stofu og svefnh.. Sér stæði í bílageymslu. Mikil 
og vönduð sameign, setustofur, samkomusalur með 
eldhúsi, billiardstofa, líkamsrækt, sauna, heitir pottar, 
sundlaug, sameiginleg geymsla og þvottaaðstaða. 

STAKFELL kynnir nýja eign í einkasölu: Rúmgóð 
og falleg 80,6 fm. 3ja herb. íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi og útgengi út á verönd í barnvænu 
umhverfi. Fallegar innréttingar. Snyrtileg sameign.   

179,6 fm einbýlishús ásamt 36,2 fm bílskúr við 
Glitvelli. Fallegt fjölskylduhús á einni hæð. 4 
svefnherbergi, 2 baðherbergi. Innangengt í bílskúr. 
Lóð frágengin. 

275,9 fm raðhús á tveimur hæðum og tvöföldum 
bílskúr við Stórahjalla í Kópavogi. Stórar stofur eru 
með eikarparketi á gólfum og útgengi út í skjólsælan 
suðurgarð með hellulagðri verönd. Frábært útsýni 
til Esjunnar. 

75,3 fm vel staðsett íbúð í lokuðum botnlanga. 
Sér inngangur og sameiginlegur garður. Góðar 
innréttingar. Endurnýjað frárennsli.

221,3 fm, 8 herb. einbýlishús ásamt aukaíbúð í 
bílskúr. Stór eignalóð. 

Bjartur og fallegur, 312 fm veitingasalur á þriðju og 
efstu hæð, með mikilli lofthæð og innfelldri lýsingu.
Rúmgóður bar er í miðju rými, með graníti á borðum.
Gengið er út á stórar og glæsilegar svalir með útsýni. 
Lausafé sem er til staðar við skoðun fylgir, að 
undanskildu píanói og píanóstól. 

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

203.8 fm, 7 herb. einbýlishús með bílskúr, á einni 
hæð í grónu hverfi í Hafnarfirði. Lóðin er gróin og 
með timburpalli. Ástand og útlit er nokkuð gott. 

Glæsileg 182,4 fm. 3ja - 4ra herb. penthouseíbúð 
á 8. og efstu hæð í 101 SKUGGA. Mikil lofthæð, 
einstakt útsýni. Lyfta gengur beint upp í íbúðina. Tvö 
stæði í bílageymslu. Glæsileg eign á vinsælum stað. 

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

Falleg 187,5 fm íbúð ásamt 14,6 fm studioíbúð. 
Frábær staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar. Parket og 
flísar á gólfum. Laus við kaupsamning. 

21,9 M. 26,7 M. 33,9 M. 25,9 M.

49,1 M. 55,9 M.

ÆGISÍÐA 123 - 107 RVK ÁLFHÓLSVEGUR 145 - 200 KÓP. TRÖLLAKÓR - 203 KÓP. ÁLFHOLT 2C - 220 HFJ.

EFSTALEITI 14 - 103 RVK

KLAPPARHLÍÐ

GLITVELLIR 7 - 221 HFJ.

54,9 M. 24,7 M. 44,7 M.STÓRIHJALLI 15 - 200 KÓP. LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK. HELGALAND 5 - 270 MOS.

60,0 M. 49,8 M. 49,9 M.SALAVEGUR 2 - 201 KÓP. SUÐURHVAMMUR 23 - 220 HFJ. VESTURVANGUR 8 - 220 HFJ.

TILBOÐ TILBOÐVATNSSTÍGUR 14 - 101 RVK SKIPHOLT 9 STRANDGATA 32 - 220 HFJ

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

Verktakar-Fjárfestar-Athafnamenn- ATH
Hótelíbúðabygging (verkefni) til sölu !!!

Frábært verkefni og tækifæri til sölu rétt fyrir utan miðborgina og 
nálægt Laugardalnum. Um 1550 fm bygging á fjórum hæðum. 
Samþykktar teikningar að 37 hótelíbúða byggingu munu fylgja.

Mögulegur meiri byggingarréttur og stækkun hússins.  
Hægt að hefja framkvæmdir fljótlega. Gott verð ef samið er strax.

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn Stefánsson hdl,  
í 895-2049 eða stefan@stakfell.isEinstakt tækifæri til að tryggja sér vandaðar íbúðir i 101 Rvk. Íbúðirnar, sem eru hannaðar og skipulagðar með þarfir nútímafólks í 

huga, eru á bilinu 47 fm til 91 fm. að stærð. Þessar íbúðir henta vel fyrir þá sem kjósa að búa nálægt allri þeirri þjónustu og verslun sem 
miðborg Reykjavíkur hefur upp á að bjóða. Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum og heimilistækjum. Auk íbúðanna eru fjórar vel 
búnar vinnustofur á jarðhæð í bakgarði húss.

LINDARGATA 28 - 101 RVK

Vegna mikillar 
sölu óskum við 

eftir eignum  
á skrá.



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 21. júní kl. 18.30-19.00 

Möðrufell 7   111 Reykjavík 17.900.000

Björt, falleg og mjög vel umgengin 2herb íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli.  Íbúðin 
hefur fengið gott viðhald, nýlegt pl.parket er á gólfi, eldhús snyrtilegt og rúmgóð 
stofa með útgengi á svalir. Tengi er fyrir þvottavél á baðherbergi, endurnýjaðir 
ofnar í allri íbúðinni og húsið var málað að utan árið 2013. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 64,2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. júní kl. 17.30-18.00 

Meistaravellir 15   107 Reykjavík 41.900.000

Mjög rúmgóð og vel skipulögð  íbúð á 3ju hæð ásamt bílskúr á þessum eftirsótta 
stað í Vesturbænum. Íbúðin er skráð 129,3fm ásamt 24,5fm bílskúr. Húsið lítur vel 
út og var málað að utan og skipt um járn á þaki fyrir ca 6 árum, einnig er búið að  
skipta um gler í stofu. Svefnherbergin eru 3, stofur 2 og þvottahús er innan íbúðar.  
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 153,8 m2         Bílskúr 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. júní kl. 19.30-20.00

Flókagata 66    105 Reykjavík 49.900.000 

Falleg og rúmgóð sérhæð á 1.hæð með sérinngangi á besta stað í borginni. Í 
eigninni eru 3 svefnherbergi og 2 stofur. Bílskúr fylgir eigninnir og er hann 28 fm. 
Skipt var um skolp í húsinu 2006, rafmagn var endurnýjað í íbúðinni 2005 og skipt 
var um járn á þaki árið 2012 þá voru einnig málaðir gluggar að utan.  
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 151,9 m2     Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. júní kl. 18.30-19.00 

Þverás 8   110 Reykjavík 38.900.000

Stórglæsileg sérhæð í góðu tvíbýlishúsi. Eignin er til sölu með öllu innbúi sem er 
mjög vandað og hið glæsilegasta.  Árið 2008 var íbúðin öll tekin í gegn á mjög 
vandaðan hátt. Eignin er tilvalin til útleigu, sem afdrep í höfuðborginni eða sem 
íbúð á fjölskylduvænum og rólegum stað þar sem örstutt er út í fallega náttúru.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 99,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. júní kl. 18:30-19:00

Kristnibraut 75   113 Reykjavík 36.900.000

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

Herbergi: 4     Stærð: 126,1 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. júni kl. 17.30-18.00

Ástún 2    200 Kópavogur 25.900.000 

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð við Ástún í Kópavogi. Íbúðin 
sjálf er 73,7 fm með sér geymslu sem er ekki skráð í heildar fm fjölda. Tvö rúmgóð 
svefnherbergi. Sér merkt bílastæði fylgir íbúðinni. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 3     Stærð: 73.3 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. júní kl. 18.30 - 19.00

Bústaðavegur 57   108 Reykjavík 35.800.000

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 í opið hús.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 3 - 4      Stærð: 97,4 m2

OPIÐ HÚS  þriðjudaginn 23. júní kl. 17.30 - 18.00

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. Afhending við kaupsamning.  Velkomin í opið hús.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 5 - 6     Stærð: 101,9 m2

NÁNARI UPPÝSINGAR Í SÍMA 893 4416

Frístundahús Hvammsskógi   Skorradal 48.900.000

Alveg einstakt og stórglæsilegt heilsárshús hannað af Úti og Inni ehf, staðsett á 
fegursta stað í skóginum. Húsið er steinsteypt, umlukið af háum trám og gróðri 
með lækjarsprænu og skógarbölum. Alger kyrrð og einangrun frá næstu 
nágrönnum innan lokaðs svæðis í einkaeign.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 5 - 6     Stærð: 147,0 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. 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

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. júní kl.. 17.30-18.00

Kleppsvegur 62    104 Reykjvík 37.500.000

Falleg 3ja herbergja útsýnisíbúð á 6 hæð í góðu lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri.  
Íbúum húsins býðst að fá ýmsa þjónustu  frá Hrafnistu og hafa aðgengi að sund-
lauginni. Í boði er neyðarhnappur sem er tengdur Hrafnistu.  Sameiginlegur salur 
er í húsinu og hægt að ganga beint frá honum út að Hrafnistu. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 102 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 mánudaginn 22. júní kl.19.30-20.00

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 Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 68,2 m2

27.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 21 .júní kl. 17.30-18.00 

Langalína 34   210 Garðabæ 69.900.000

Stórglæsileg íbúð á jarðhæð á einstökum útsýnisstað í  
Sjálandi Garðabæjar. Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu 
sem hægt er að loka með hurð. Húsið stendur á einstaklega 
góðri lóð alveg við sjávarflötinn og útsýnið er stórfenglegt 
m.a að snæfellsjökli og að Bessastöðum. Eigninni fylgir 
127,3fm sérafnotaréttur á lóð. 

Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 152,1 m2        Bílskúr



Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

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

 
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, bað-
herb. og geymslu ásamt hefðbundinni sameign.Laus strax. 
Verð 23,3 millj.Laus strax.

 
Skipalón 20  íbúð  207 - 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.

 
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.

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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.

 
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.

 
Dvergholt - Hafnarfjörður - Einbýli 
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 190 fm. 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 barnaherb, hjónaherb, 
baðherb, bílskúr og geymsluloft. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Verð 49,8.mill. 

 
Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning
Einstök húseign og 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. Myndir á netinu. Verðtilboð. 
Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri  gsm. 893 2233. Allar frekari 
uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233

Hraunhamar kynnir fallega endaíbúð í 
nýlegu fjölbýli við Lækinn í Hafnarfirði. 

Íbúðin er 124,8 fm. Gott aðgengi, lyfta. 
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Rúmgóð 
stofa, borðstofa. Opið eldhús með fallegri 
innréttingu. Gólfefni eru parket og flísar. 

Verð 40,9 millj.

Lækjargata - Hafnarfjörður - 4ra herb.

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.

Lindarberg - Hafnarfjörður - Einbýli

Hraunhamar kynnir mjög fallega 
endaíbúð á efstu hæð, penthouse. 

Efsta hæð 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.

Háholt 16 - Hafnarfjörður - Penthouse

Skógarás – Hafnarfjörður – Einbýli
Í einkasölu glæsilegt vandað tvílyft einbýli 
með innbyggðum bílskúr samtals 301,6 fm. 
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Halegon 
lýsing, hiti í gólfum. Róleg og einstök stað-
setning í Áslandshverfinu. Útsýni.  
Verð 79,6 millj.

Hringbraut 58 - Hafnarfjörður - Sérhæð

Nýkomin í einkasölu sérlega góð 99 fm. 
4ra herb. íbúð á jarhæð í mjög góðu vel 
staðsettu þríbýli, miðsvæðis í Hafnar-
firði. 

Íbúðin er vel innréttuð, flísalagt bað. Fallegur 
ræktaður garður með verönd og útsýni. 
Verð 31,9 millj.

Langalína - Garðabær - 3ja herb.
Nýkomin í sölu glæsileg 120,9 fm. 
útsýnisíbúð í nýlegu lyftuhúsi á sjávar-
bakkanum í Sjálandinu í Garðabæ. 
Glæsilegt útsýni er úr stofu yfir Arnarvog 
og víðar. Eldhús með innréttingu úr eik og 
góðum tækjum. Gólfefni eru vandað parket 
og flísar. Góð geymsla í kjallara ásamt stæði 
í bílageymslu. Stór verönd er útaf stofum og 
afgirt séreignarlóð.Sér stæði er í bílageymslu. 
Verð 44,5 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

50 ára og eldri

LAUS

STRAX



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

Mjög falleg og vel skipulögð 130,2 fm 

5 herbergja endaíbúð ásamt 24,0 fm bílskúr, 

samtals : 154,2fm 

Búið er að endurnýja eldhús, 

baðherbergi og gólfefni

Breiðvangur

Verð : 32,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

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.

Breiðavík

Verð : 49,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

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

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

Efstihjalli

Verð : 34,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Fallegt og vel skipulagt 6/7 herbergja 
222,8 fm einbýlihús við Nesveg með bílskúr
Húsinu hefur verið vel viðhaldið 
á vandaðan máta 
Góður suðurgarður með viðarpalli
Góð staðsetning 

Nesvegur

Verð : 82,0 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

Vel staðsett 77 fm íbúð 
Tvö svefnherbergi, stór stofa 
Eldhús með borðstofuskála 
Útigeymsla með ofni 
Gott viðhald á húsi 

Freyjugata

Verð : 30,7 millj.Nánar:  Jón Rafn 695 5520

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

Vel skipulagt 267,7fm 6-7 herbergja

einbýlishús á 2 hæðum með innbyggðum 

bílskúr 4 herbergi 2 böð. Stórar stofur

Fallegt útsýni og garður 

Húsið þarfnast viðhalds að utan sem innan

Vallhólmi

Verð : 53,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Nánari upplýsingar veitir:

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

Einbýlishús 182,4 fm með bílskúr

Fallegur og teiknaður garður

Stór svefnherbergi

Hiti í bílaplani

Sigurhæð

Verð : 59,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Falleg og vel skipulögð 51,2 fm 2ja herb. íbúð 

á 2.hæð með suðursvölum

Eignin er fyrir 63 ára og eldri

Íbúðin er tengt þjónustu

Eignin er laus strax

Hæðargarður

Verð :Nánar: Jason 775 1515 25,9 millj.

Þórsgata 13

Verð frá: 78,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 22.júní kl.17:30-18:00

Fallegt og mikið endurnýjað 

raðhús við Þórsgötu

6 herbergja

Gott skipulag

Frágengin og snyrtileg lóð 

Góð staðsetning 

Stutt í alla helstu þjónustu

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

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

Stórglæsilegt 270 fm einbýlishús 
Innbyggður 40 fm bílskúr. 
Frábært útsýni
Laust til afhendingar 
210 Garðabær

Skrúðás

Verð : 94,0 millj.Nánar: Gunnar 899 5856



Rofabær 45

Verð :  22,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 24.júní kl.17:45-18:00

 Góð íbúð á þriðju hæð, stærð 90,1 fm 

Gott eldhús með borðkrók

Búið að safna fyrir framkvæmdum í sumar 

Geymsla í kjallara og sameiginlegt þvottahús 

Barnvænt hverfi

Ásbúð 25
Garðabær

Verð : 71,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 25.júní kl.17:30-18:00

Fallegt 227,4 fm einbýlishús á þremur pöllum 

Stórar stofur, endurnýjað eldhús og baðherbergi 

5-6 svefnherbergi, tvöfaldur innbyggður bílskúr 

Mjög stór og skjólsæl lóð með miklum 

gróðri og sólpalliNánari upplýsingar veitir:

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

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Suðurhólar 14 

Verð : 26,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 22.júní kl.17:30-18:00

Falleg íbúð að stærð 91,0 fm
Yfirtaka láns 85% af heildarverði
Í dag þrjú svefnherbergi
Endurnýjað eldhús og baðherbergi að hluta
Uppþvottavél, ísskápur og þvottavél fylgja
Dýrahald samþykkt
Bílskúrsréttur

Stórhöfði 17 

Verð : 69,0 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 24.júní kl.17:45-18:00

Vinsæl staðsetning við Gullinbrú

466 fm verslunarhúsnæði 

Næg bílastæði

Hægt að skipta plássi upp í 2 bil 
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Seiðakvísl 23

Verð : 66,7 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 24.júní kl.17:00-17:30

Vandað 243 fm einbýlishús 

4 svefnherbergi 2 baðherbergi, 

45 fm svalir

Tvöfaldur bílskúr

Mýrargata 26 
Gengið um aðalinngang frá Mýrargötu

Verð : 69,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 22.júní kl.17:00-17:30

Glæsileg 154,4 fm 5 herbergja íbúð Frábært

útsýni út á Reykjavíkurhöfn Stæði í lokaðri

bílageymslu Sameiginlegir þakgarðar á 6 og

7 hæð Laus við kaupsamning Skilast fullbúin

með gólfefnum Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Drekavelli 40 

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 22.júní kl.18:30-19:00

Falleg 118,4 fm 4ra herbergja íbúð á efri hæð

í litlu fjölbýli

Íbúðin er með sérinngangi og stórum svölum

Mikið lagt í vandaðan frágang

Bröndukvísl 5

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 22.júní kl.18:00-18:30

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Gerplustræti 27

Verð : 35,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 22.júní kl.17:30-18:00

Glæsileg íbúð að stærð 113,3 fm

Sérinngangur af svölum Lyftuhús

Glæsilegt eldhús með eyju

Rúmgóðar og bjartar stofur 

Stæði í bílageymslu / tvö auka stæði

Hlíðarvegur 60
Sérhæð

gg

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 22.júní kl.17:30-18:15

Afar glæsileg 3-4 herbergja neðri sérhæð í 

tvíbýlishúsi á þessum vinsæla stað

Íbúðin er 103,3 fm með glæsilegum

innréttingum, gegnheilu parketi og gólfhita að 

hluta. Útgengt úr stofu á fallega lóð, 

lítill skógur við lóðarmörk. Sér bílastæði

Borgarholtsbraut 72

Verð : 32,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 22.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

Hestavað 1

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 22.júní kl.17:14-17:45

Mjög falleg og vel skipulögð 124,6fm

4ra herbergja íbúð á 2 hæð

Suður svalir

Stæði í lokaðri bílageymslu

Eignin er laus strax

Sérhæð með bílskúr

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is



Einbýli óskast í Ásahverfi
í Garðabæ
– verð allt að 100 millj.
Nánari upplýsingar veitir Helgi

í síma : 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Einbýli eða Rað/Parhús 
með bílskúr í Ártúnsholti 
fyrir ákveðna aðila. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi

í síma : 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Einbýlishús með
2 íbúðum óskast á 
stór Reykjavíkursvæðinu.  
Nánari upplýsingar veitir Helgi

í síma : 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Vantar einbýli eða raðhús 
í Hafnarfirði, Kópavogi,
Garðabæ eða Mosfellsbæ,
helst á einni hæð. 
55-65 millj.
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn lögg. fasteignasali í síma :695-5520

Sérbýli eða hæð í grennd
við Landakotstún.
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn lögg. fasteignasali í síma :695-5520

Sérbýli í pnr. 108,
Verð 50-70 millj.
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn lögg. fasteignasali í síma :695-5520

Glæsilegu einbýlishúsi í 
Garðabæ, Laugardalnum,
Fossvogi eða í 
Þingholtunum. 
Eignin má þarfnast endurbóta en
þarf að vera 300-500 fermetrar. 
Kaupverð allt að 200-250 milljónir 
fyrir rétta eign.
Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson hdl.

og löggiltur fasteignasali í síma 661-2100.

Húsi, par- eða raðhúsi í 
Lauganeshverfi, má þarfnast
endurbóta
Vertu í sambandi við Jórunni

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Húsi, par- eða raðhúsi í 
Garðabæ (Flatir), Árbæ
(Ásum). Hús sem er með 
aukarými. Má þarfnast
endurbóta
Vertu í sambandi við Jórunni

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Húsi, par- eða raðhúsi
í vesturbæ Reykjavíkur. 
Hús sem er með
aukarými sem hægt væri 
að nýta í smáíbúð
Vertu í sambandi við Jórunni

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Leita eftir stóru einbýli í 
Vesturbæ Reykjavíkur fyrir 
mjög ákveðin kaupanda. 
Nánari upplýsingar veitir 

Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

í síma 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Leita eftir einb/par/raðhúsi 
með aukaíbúð í hverfi 
101 eða 107.  
Nánari upplýsingar veitir 

Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

í síma 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Leita eftir stóru einbýli 
í Garðabæ.  
Nánari upplýsingar veitir 

Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

í síma 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Rað- eða parhús í Grafavogi 
á verðbilinu milli  50-55 
milljónir.
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar Guðlaugsson í síma 697 9300 

eða svan@miklaborg.is

Rað- eða parhús  í 
Seljahverfi með minnst 4 
svefnherbergjum verð allt að 
50 milljónir. 
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar Guðlaugsson í síma 697 9300 

eða svan@miklaborg.is

Stór einbýli í Grafarvogi eða
Grafarholti með aukaíbúð.
Verð ekki fyrirstaða fyrir
réttu eignina. 
Nánari upplýsingar veitir

Svan Gunnar Guðlaugsson í síma 697 9300

eða svan@miklaborg.is

Óska rúmgóðu einbýli með
fjórum svefnherbergjum 
við Gvendargeisla eða
nágrenni í Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson

í síma 697-3080 eða david@miklaborg.is

Óska einbýli á
höfuðborgarsvæðinu
sem skiptist í 
tvær rúmgóðar íbúðir.
Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson

í síma 697-3080 eða david@miklaborg.is

Einbýli í Garðabæ eða
Kópavogi helst á einni hæð
með fallegum garði, nýtt eða
mikið endurnýjað. 
3-4 svefnherbergi,
ca 200-300 fm. 
Verð allt að 85- 90 millj.
Nánari upplýsingar veitir Þórunn

í síma : 773-6000 eða thorunn@miklaborg.is

Sérbýli í Kópavogi, einbýli,
rað eða parhúsi c.a 140-200
fm í póstnúmerum 201 eða
203 Kópavogi.
Upplýsingar veitir Atli

í síma 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Einbýlishúsi með aukaíbúð 
eða möguleika á henni í 
Lindahverfi, Salahverfi, 
Kórahverfi eða Garðabæ 
verð að 90 milljónum. 
Upplýsingar veitir Atli 

í síma 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Sérbýli í Garðabæ, einbýli, 
rað eða parhús undir 65 
milljónum, má þarfnast 
endurbóta. 
Upplýsingar veitir Atli 

í síma 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Raðhús á Seltjarnarnesi  
á verðbilinu milli  
55-60 milljónir
Nánari upplýsingar veitir 

Ólafur Finnbogason, löggiltur fasteignasali 

í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

Einbýishús á sjávarlóð á 
Seltjarnarnesi, má vera 
endurnýjað eða þarfnast 
viðgerða  
Nánari upplýsingar veitir 

Ólafur Finnbogason, löggiltur fasteignasali 

í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

Raðhús í Bolllagörðum á 
Seltjarnarnesi,  
Nánari upplýsingar veitir 

Ólafur Finnbogason, löggiltur fasteignasali 

í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

Gott fjölskylduhús í 
Laugarneshverfi, Fossvogi,
101, eða 107, gjarnan á 
Ægisíðu, eða í Garðabæ. 
Hjónasvíta eða möguleiki á 
hjónasvítu eftir breytingar.
Stærð um 300 fm eða stærra,
3-4 góð barnaherbergi 
og sér barnabað.  
Verð allt að 180 milljónir 
fyrir réttu eignina.
Nánari upplýsingar veitir Þórunn

í síma : 773-6000 eða thorunn@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Garðabæ, 350
– 500 fermetra
Vertu í sambandi við Jason 

í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Hafnarfirði
nálægt nýrri aðstöðu
Icelandair. 
Verðbil 55-67 millj.
Vertu í sambandi við Jason 

í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

Góða eign í Vesturbæ með
4 svefnherbergjum – verðbil 
50-58 millj.
Vertu í sambandi við Jason 

í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

Óska eftir sumarhúsi 
á 50-55 millj. á Suðurlandi.
Kaupandi til staðar.
Vertu í sambandi við Jason 

í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

leitar að sérbýlum

 35,7 milljónir
Verð frá:

Gott úrval 3ja til 5 herbergja íbúða

Rúmgóð alrými

Stærðir: 118-166 fm

Stæði í bílageymslu með öllum íbúðum

Frábært fermetraverð

Eignaskipti skoðuð

Yfir helmingur íbúða seldur

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Vindakór 2-8
www.vindakor.is

SÖLUSÝNING SÖLUSÝNING
þriðjudaginn 22.júní kl.18:00-18:30 fimmtudaginn 25.júní kl.17:00-18:00

Verð  : 33,7 millj. - 145,0 millj.:

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: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG



Mjög falleg 108,3fm 4ra herbergja endaíbúð á 

2 hæð í góðu húsi vel staðsettu í miðborginni

Eignin er laus til afhendingar strax

Laugavegur

Verð : 49,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

304 fm einbýlishús á einni hæð 

Sjávarútsýni 

Tvöfaldur bílskúr 

Húsið er með bakgarð í suður. Falleg lóð 

Gott skipulag, góð nýting 

Blikanes 

Verð : 85,0 millj.Nánar: Jason 775 1515

t

Falleg 195,4fm íbúð á tveimur hæðum í mjög 

fallegu tvíbýlishúsi á góðum stað innarlega 

í götu við Grænlandsleið auk 38,8 fm bílskúrs, 

samtals er eignin 234,2 fm

Grænlandsleið

Verð : 55,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

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

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

4ra herbergja 
2. hæð 
Stærð 109,8 fm 
Frábær staðsetning 
Afhending haust 2015 

Skerjabraut

Verð :Nánar: Hilmar 695 9500 48,9 millj.

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

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

126 fm, stærð íbúðar 3-4 svefnherbergi 

Endaíbúð á 2. hæð 

Góð staðsetning 

Fellsmúli

Verð : 29,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

128 fm íbúð á 7 hæð og bílskúr 4ra herbergja 
Öll uppgerð 
Eldhús og bað glæsileg 
Magnað útsýni yfir Reykjavík
Gólfefni í háum gæðum

Blikahólar

Verð: 35,7 millj.Nánar: Jason 775 1515

Nýlega endurnýjuð. 3-4 svefnherbergi

Kjallaraíbúð alls 106 fm.

2 baðherbergi

2 samliggjandi stofur

Hjarðarhagi

Verð : 37,5 millj.Nánar: Jason 775 1515

Vel skiplögð og björt 2ja herbergja 

Sér inngangur og þvotthús innan íbúðar 

Góð staðsetning

Svarthamrar 

Verð :Nánar: Ólafur 822 2307 22,9 millj.

93 fm sumarhús v Réttarhólsbraut 

Gróðurvaxin 5000 fm lóð 

Tvö svefnherbergi Rúmgóð stofa og borðstofa

Réttarhólsbraut 
Öndverðarnes

Verð : 28,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

82 fm heilsárshús með frábæru útsýni

Stór og skjólgóður pallur með heitum potti

Þrjú svefnherbergi, stór stofa og opið eldhús

Vandað hús

Vatnsendahlíð
Skorradalshreppur

Verð : 29,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Glæsilegt 1002,7 fm iðnaðar- og þjónustuhúsnæði 
á frábærum stað 
Um er að ræða 4-5 rými öll með innkeyrsluhurðum
Eignin var mest öll endurnýjuð fyrir nokkrum árum
Leigusamningar á hluta húsnæðisins 
og hluti laus strax

Skemmuvegur 6

Nánar: Svan 697 9300 TILBOÐ ÓSKAST

Björt og vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð 

með aukaherbergi í kjallara 

Rúmgóðar stofur og gott skipulag 

Þvottahús innan íbúðar 

Frábær staðsetning í Fossvoginum

Markarvegur

Verð: 65,0 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Fallegt 81,3fm sumarhús 4-5 herbergi 

Einstakt útsýni til allra átta 

5000 fm eignarlóð

Heiðarbraut 
Grímsnesi

Verð : 19,5 millj.Nánar: Helgi 780 2700

75 fm bústaður tilbúinn til innréttinga 

Kjarrivaxin lóð 

Útsýni til suðurs 

Golfvöllur og sundlaug á svæðinu

Vaðhólsbraut
Öndverðarnes

Verð : 14,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Fallegt tæplega 80 fm sumarhús 

á 5000 fm landi 

Heitt og kalt vatn Innbú fylgir með í kaupum 

Þrjú stór herbergi ásamt svefnlofti 

Þerneyjarsund 
Hraunborgir

Verð : 17,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Vel skipulagt 95 fm hús i grennd við golfvöllinn 
Innbyggður skúr fyrir golfbílinn 
Þrjú svefnherbergi 
Stofa og eldhús í opnu rými, mikil lofthæð 
Heitur pottur

Kiðjaberg  
Grímsnesi

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



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 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

STÓRIKRIKI 35 – 270 MOS
Glæsilegt 200 fm einbýlishús með bílskúr á einni hæð við náttúruperlu.  
Í húsinu eru 3 herbergi, 2 stofur, 2 baðherbergi, þvottahús, eldhús og rúmgóður bílskúr.  
Suðurgarður - Óborganlegt Útsýni – Jaðarlóð!.
Húsið er afhent fullbúið án gólfefna, þó eru votrými flísalögð.
Bílaplan hellulagt með hitalögn. 
Falleg náttúruleg lóð. 
V. 62,9 millj.

STRANDGATA – 825 STOKKSEYRI 
- Stórglæsilegt 120 fm. hönnunarhús á sjávarlóð
- Allar innréttingar og efnisval er afar vandað
- Húseign er nánast viðhaldsfrí að utan
- Tvö svefnherbergi og möguleiki á fleirum herb.
- Suður-svalir með þvílíku sjávarútsýni
- AÐEINS 40 MÍN FJARLÆGÐ FRÁ RVÍK
- V. 39,9 millj. 

RAUÐARÁRSTÍGUR  41 – 105 RVK 
- Vel staðsett, skemmtileg eign
- Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi
- Tvær stofur, stæði í bílakjallara
- V.39.8.- millj.

ÁLFTAMÝRI 54 - 108 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 22. JÚNÍ KL. 17:00 - 17:30.
- Einstaklega falleg 111,1 fm. 4ra herbergja enda-íbúð á 3. hæð ásamt 23,1 fm. bílskúr. 
- Eldhús nýlega endurnýjað.  Eignin er ný sprunguviðgerð að utan og verður máluð í sumar 
- Þak nýlega endurnýjað.  Frábærlega staðsett eign, stutt í skóla og alla þjónustu.
- V. 34,9 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

MÁVAHLÍÐ 34 – 105 RVK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23. JÚNÍ KL.18.00-18.30
- Rúmgóð stofa, suður svalir 
- Þrjú svefnherbergi, mikil lofthæð
- Stutt í skóla og leikskóla
- V. 28,6 millj.

LÆKJARFIT 17 – 210 GBÆ
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 22. JÚNÍ KL. 18:00 - 18:30.
Glæsilegt og frábærlega staðsett 270,9 fm. 8 herbergja einbýlishús.  Afar vandaðar innréttingar 
og gólfefni. 5 svefnherbergi og 2 baðherbergi.  Eignin er staðsteypt og klædd að utan með áli.  
Lóð er full frágenginn.  53,2 fm. Bílskúr.  Stutt í skóla og alla þjónustu.   
Sólpallur með heitum pott. V. 109 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
NADIA KATRÍN 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Hafðu samband 
NADIA KATRÍN 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

HEIÐARSEL 15 – 109 RVK 
- Fimm herbergi, tvær stofur
- Gott skipulag, rúmgóður bílskúr
- Mikil lofthæð. góðar svalir
- V. 46,7 milj.

LÓMASALIR 6 - 8 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS MÁN. 22. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00
- 4ra herb. endaíbúð á jarðhæð, alls 121 fm.
- Stæði í bílageymslu, afgirtur sérafnotaréttur.
- Frábært fjölskylduhverfi 
- V. 37,9 milljónir

MOSARIMI 15 – 112 RVK
OPIÐ HÚS MÁN. 22. JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30 
- Einstaklega falleg og björt 88,1 fm.
  4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð
- Stutt í skóla og alla þjónustu
- V. 31,4 millj.

KRUMMAHÓLAR 4 – 111 RVK
OPIÐ HÚS MÁN. 22. JÚN FRÁ 17.30 – 18.00
- Góð 90.5 fm íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi.
- Nýviðgert þak og svalalokun.
- Stutt í alla þjónustu.
- V.23.9.- millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
NADIA KATRÍN 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
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Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Mánagata 12 
Góð 2ja herbergja íbúð kjallara í  fjölbýlishúsi við 
Mánagötu í Reykjavík.  Eignin er skráð 32,8 fm.  
Sameiginlegur og snyrtilegur inngangur. Íbúðin 
skiptist í stofu, eldhús, herbergi og baðherbergi. 

Verð: 15.700.000

2
herbrbbrbb..

32,832,8,88
mmmmm22.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Grænahlíð 15
Sérlega björt og falleg neðri sérhæð á eftirsóttum 
stað við Grænuhlíð í Reykjavík.  Íbúðin er skráð 143 
fm auk 25,4 fm bílskúr sem búið er að innrétta sem 
herbergi með snyrtingu. 

Verð: 57.900.000

143433333
mm2.2.

Bílskúr
25,425,425,425,4 m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Hjarðarhagi 11

Opið hús þriðjudaginn 23. júní kl. 17.30-18.00

Opið hús miðvikudaginn 24. júní kl. 17:30 - 18:00

Einstaklega björt og falleg íbúð í litlu fjöl-
býlishúsi í Vesturbænum með svalir í s-vestur . 
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, 
gólfefni skápar og baðherbergi yfirfarið.

Verð: 44.900.000

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

4
herb.

111 111 
mm2. BílsBílskúrk

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Garðastræti 

Opið hús  mánudaginn 22.  júní kl. 17.00-18.00

Glæsilegar 2ja herbergja íbúðir í endurbyggðu 6 
íbúða húsi við Garðastræti.  
Lausar til afhendingar strax.  
Eingöngu tvær íbúðir eftir í húsinu.

Holtsvegur 23-25 
Sölusýning á glæsilegum 3ra-4ra herbergja 
íbúðum. Með bílageymslu, íbúðinar skilast full-
búnum án gólfefna. Íbúðinar eru frá 95-141 m2 
með góðum svölum.  Aðeins 7 íbúðir eftir! 

Verð frá: 36.400.000

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
Birkisdóttir  
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn
Sigurðardóttir   
Sölumaður

 778 7707      

Stefán Páll
Jónsson     
Sölumaður

 781 5151     

Vilborg
G. Hansen     
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór
Davíðsson    
Fasteignasali

 897 9030      

Jóhanna
Sigurðardóttir
Sölumaður

 662 1166 

Gísli Elí 
Guðnason
Sölumaður

 698 5222

Axel
Axelsson
Sölumaður

 820 6478

Stefán
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

Opið hús  Þriðudaginn 23.  júní  kl. 17:00-17:30

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Langahlíð 21
Björt og falleg 2ja herbergja íbúð með auka-
herbergi í risi.  Laus til afhendingar við kaup-
samning. Stór stofa með fallegum gluggum sem 
vísa til vesturs með útsýni yfir Klambratún. 

Verð: 28.900.000 Verð: TILBOÐ

Opið hús mánudaginn 22. júní kl 17:00 - 17:30

22
herb.

OPIÐ
HÚS

79,5
m2.

2
herb.

OPIÐ
HÚS

Gísli Elí      
Sölumaður
 698 5222

Brandur
Sölumaður
 897 1401

3-4
herb.

OPIÐ
HÚS

95-
141m2.

íSími
568 2444

Sími
568 2444

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
– www.asbyrgi.is

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Dagverðarness. Tvö svefnherbergi. Björt og rúmgóð stofa. Í 
húsinu er góð raflögn og hiti er rafmagnskynding. Við húsið er 
mjög stór verönd og timburpallar. Langt er í næstu bústaði. Húsið 
er á eignarlóð að stærð 2,500 fm. sem er skógi vaxin frá náttúr-
unnar hendi. Einstakt útsýni er úr húsinu sem stendur hátt og er 
útsýni yfir Skorradalsvatnið og til vesturs sést í Snæfellsjökul. 
Verð 18.0 millj.

Dagverðarnes 35 Skorradal
Ingileifur Einarsson I il if
Löggiltur fasteignasali.

Eignatorg kynnir: Glæsilegt, vandað og afar 
vel skipulagt 134,9 fm sumarhús á einni hæð 
sem mun standa á 10.000 fm eignarlóð í landi 
Kiðjabergs í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Golfvöllur GKB er á svæðinu og örstutt er í 
margs konar þjónustu sem til staðar er í ná-
grenninu, s.s. verslun, sundlaug og veitinga-
sala.
Fyrir liggja samþykktar teikningar og er 
mögulegt að fá eignina keypta á mismunandi 
byggingarstigum. Einnig er mögulegt að hafa 
áhrif á hönnun hússins og frágang.
 

Ásett verð miðast við að húsið sé fullfrágengið að utan með frágengnum sólpalli en fokhelt að innan, 
rafmagn og kalt vatn komið inn. Í undirbúningi er að leggja hitaveitu á svæðinu og er stefnt á að því verði 
lokið haustið 2016. Um er að ræða vandaðan byggingaraðila. Allar nánari upplýsingar veitir Björgvin 
Guðjónsson löggiltur fasteignasali í síma 510-3500 / 615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is

Kiðjaberg

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Björgvin Guðjónsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali - 
Löggiltur leigumiðlari

Er verið að leita að þér? radum.is



Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Fagrihjalli – 200 Kópavogur
Mjög fallegt 190,8 fm parhús
(þar af 29,2 fm bílskúr) við
Fagrahjalla í Kópavogi. Neðri 
hæðin skiptist í forstofu, hol,
hjónaherbergi, tvö barnaher-
ebrgi, baðherbergi og þvottahús. 
Á efri hæð eru stofa og borð-
stofa, eldhús með góðum
innréttingum, svefnherbergi og
baðherbergi. Í risi er sjónvarpshol. Parket og flísar á gólfum. Bílskúr. Húsið
hefur mikið verið endurnýjað á síðustu árum, þ.m.t. gólfefni, innihurðir, 
stigahandrið, eldhús og rishæð. Verð 54,8 millj.

Álfhólsvegur - 200 Kópavogur
Mjög gott 199,8 fm tvílyft 
parhús með tveimur íbúðum,
þ.e. 2ja herbergja íbúð á neðri
hæð og 4ra herbergja íbúð á efri
hæð og að hluta á neðri hæð,
auk geymslukjallara. Íbúðar-
rýmið er 165,1 fm og sérstæður 
bílskúr er 34,7 fm samtals 199,8
fm. Auðvelt er að breyta húsinu
aftur í eina íbúð. Húsið stendur á stórri lóð með víðáttumiklu útsýni.
Verð 45,7 millj.

Brautarholt – 105 Reykjavík
Sérlega glæsileg 140,1 fm 
penthouse íbúð á 5. hæð (efstu)
við Brautarholt en hæðin var 
byggð ofan á húsið árið 2004
og þar gerðar tvær íbúðir. Íbúðin
er innréttuð á afar vandaðan og 
glæsilegan hátt, en hönnuður er 
Rut Káradóttir, arkitekt. Íbúðin
skiptist í forstofu, hjónaherbergi
með fataherbergi inn af, baðherbergi, svefnherbergi, stórar stofur, eldhús
og þvottahús. Á gólfum er gegnheil hnota. Allar innréttingar í íbúð sérsmíð-
aðar. 80 fm hellulagðar svalir sem snúa í norðvestur og hásuður. Læst lyfta 
upp á hæðina. Sér bílastæði í læstu porti.

Víðmelur – 107 Reykjavík
Mjög góð og talsvert endurnýjuð
íbúð á 1. hæð, samtals 109,5
fm íbúð, þmt. 28,1 fm bílskúr 
sem hefur verið nýttur sem
vinnustofa. Íbúðin skiptist í for-
stofu/hol, stofu, hjónaherbergi,
nýlega endurnýjað baðherbergi,
eldhús og barnaherbergi. Parket
og flísar á gólfum. Bílskúr hefur 
verið nýttur sem vinnustofa eða aukaherbergi. Verð 39,6 millj.

Heimagisting Einarsnes - 101 Reykjavík
Gistiheimilið Pálshús í Skerjafirði, þar sem í dag er rekin heimagisting með
8-9 herbergjum og gistirými fyrir allt að 20-24.
Húsið, sem er samtals 194,4 fm, er tvílyft timburhús á nýlega steyptum 
kjallara ásamt bílskúr sem nýttur er sem íbúðarrými. Í eigninni eru auk 
þess þrjú baðherbergi, snyrting, eldhús og borðstofa. Heitur pottur á
afgirtum timburpalli, 484 fm lóð. Húsið var flutt úr Skuggahverfinu í 
Skerjafjörðinn árið 2002 og var þá mikið endurnýjað, m.a. var þá byggður 
bílskúr. Frábært atvinnutækifæri, góðir tekjumöguleikar í langtíma og/eða
skammtímaleigu. Eftirsótt staðsetning í Stóra Skerjafirðinum.

EinarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssEinarsrsnes

Víðihlíð 30 - 105 Reykjavík
Opið hús í dag, mánudag, milli kl. 17:00 og 17:45
Glæsileg eign í raðhúsi með innbyggðum bílskúr. (Húsið er tvíbýlishús). Eignin er  á tveimur hæðum á rólegum útsýnisstað í Víðhlíð í Reykjavík. Húsið 
er samtals 308,9 fm að gólffleti. Eignin skiptist þannig: Á neðri eru stórar og glæsilegar stofur með mikilli lofthæð með útgengi á hellulagða verönd,
svalir út af setustofu, eldhús með nýlegri innréttingu, þvottahús, gestasnyrting og herbergi. Á efri hæð er sjónvarpshol með svölum út af, fjögur svefn-
herbergi og baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Bílskúr með stóru geymslurými umdir. Falleg eign á rólegum stað. Eignin er laus fljótlega.

Víðihlíðð 3300 VVíððihlíðð 30 

Þorragata 5 – 101 Rvk – 60 ára og eldri
Íbúðin verður sýnd á morgun, þriðjudag, milli kl. 17:15 og 17:45 
Glæsileg íbúð á eftirsóttum stað í húsi fyrir 60 ára og eldri við Þorragötu í 
Reykjavík með fallegu útsýni yfir Skerjafjörð. Íbúðin er skráð 124 fermetrar 
en  þar af er 15,9 fm stæði í bílskýli. Íbúðin skiptist í glæsilegar og bjartar 
samliggjandi stofur, útgengt á svalir sem eru yfirbyggðar að hluta, eldhús
með hvítri innréttingu, bókastofu, svefnherbergi með góðum fataskápum
og þvottahús innan íbúðar. Parket og flísar á gólfumi. Íbúðinni fylgir 
sérmerkt bílastæði í bílskýli við húsið. Glæsileg íbúð á eftirsóttum stað í 
námunda við fallegar gönguleiðir við Ægisíðu og Skerjafjörð.

ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞooorrraggaatta 5 Þorragata 5 
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

EIGNIR VIKUNNAR

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

Grandavegur, 4ra herbergja íbúð

Reykjabyggð Mosfellsbæ-einbýli

stofu. Þrjú svefnherbergi, parket á stofu og gangi. Flísalagt baðherbergi. Eignin getur verið laus
fljótlega. Verð 38,9 millj. 

Ca. 179 fm. vandað 
einbýli á góðum
stað við Reykja-
byggð í Mosfellsbæ.
Á teikningu eru
fjögur svefnherb.,
en opnað hefur 
verið milli tveggja.
Baðherbergi er 
einstaklega vandað
með nuddbaðkari
og sérsturtuklefa.
Í bílskúr hefur 
verið innréttuð
stúdíoíbúð sem
getur hentað vel að
leigja.
Verð 48,9 millj.

Laugarásvegur-sérhæð á tveimur 
hæðum
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.

Rauðalækur  sérhæð arkitekt Sigvaldi
Rauðalækur 1.hæð: Ca. 183,5 fm. glæsileg sérhæð 
í vel staðsettu húsi við Rauðalæk. Hæðin skiptist í 
stofu og arinstofu, eldhús og bað, auk svefnher-rr
bergja. Aukaherbergi fylgir í kjallara. Eigninni fylgir 
góður bílskúr. Húsið teiknaði Sigvaldi Thordarson
arkitekt, og er íbúðin  einstaklega björt og vel
hönnuð. Hún getur nýst jafnt fyrir barnmargar 
fjölskyldur sem og fyrir aðila sem vilja hafa rúmt
um sig. Verð 56,9 millj.
Hafið samband og bókið skoðun.

Möðruvellir Kjós - sumarhús.
Möðruvellir, sveitasetur á stóru eignarlandi í 
Kjósinni. Rúmgott hús, sem skiptist í 3 svefnher-rr
bergi, svefnloft, baðherbergi, stóra stofu og opið
eldhús á fallegum stað með útsýni yfir Laxá, nálægt
Meðalfellsvatni í Kjós. Húsið stendur á ca. 3,4 ha.
eignarlandi sem býður upp á mikla möguleika.
Vandað, vel viðhaldið hús á góðum stað, nálægt 
borginni. Verð 24,9 millj. 

Sumarhús-Húsafelli
Mjög vel staðsett gott sumarhús við Kiðárbrekkur í 
Húsafelli. Fallegt umhverfi nálægt ánni, náttúrulegur 
gróður á lóðinni. Sundlaug, golfvöllur, veitingarek-kk
stur o.fl. á svæðinu. Verð 17,9 millj. 

Eignir

Urriðakvísl, einbýli
Urriðakvísl: Glæsilegt 265,8 fm einbýli á tveimur 
hæðum. Góð aðkoma og gott innra skipulag.
Parket og flísar á gólfum. Stórar stofur. Húsið sem 
er einstaklega vandað og vel viðhaldið er teiknað 
af Einari Tryggvasyni arkitekt. Sjón er sögu ríkari. 
Verð 79 millj.

Reynimelur , parhús m/bílskúr + 
auka íbúð
Reynimelur: Glæsilegt parhús á tveimur hæðum  og
bílskúr ásamt íbúð m/sérinngangi í kjallara, samtals
248,2 fm. Mörg herbergi. Parket, flísar og dúkur 
á gólfum. Vönduð eign vestan við Hofsvallagötu. 
Verð 79 millj.

Grettisgata 3ja, 101 Reykjavík
Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á skrá: Góð 
72,6 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í 4-býli.
Ein íbúð á hæð. Tvö svefnherbergi. Dúkur og flísar 
á gólfum. Gott innra skipulag. Laus strax við kaup-
samning. Verð 27,5 millj. Nánari upplýsingar gefur 
Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

Laugarásvegur-verslunar/þjónustu-
húsnæði
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. Leigusamningur sem hægt er að 
yfirtaka. Verð 33,9 millj.

Eignir

SUMARHÚSIN 
SELJAST 
Á FOLD

Sumarhús
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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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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

Sunnuflöt 32 Opið hús í dag milli kl. 17:00 – 18:00 

Opið hús í dag milli kl. 17:00 – 18:00
Vandað einbýli á tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr. Efri hæð, 
hol, eldhús, borðstofa og stofa með arni, 3 svefnherbergi, fataherbergi, 
baðherbergi, þvottaherbergi og bílskúr. Neðri hæð, tómstundaherbergi,
bíóherbergi, gufubað, svefnherbergi og geymslurými, útgengi út í garð. 
Undir bílskúr eru góðar geymslur og lagnarými.  Sólskáli, pallur og 
fallegur garður. Frábær staðsetning, bæjarlækurinn við bakgarðinn og 
útsýni yfir hraunið í Garðabæ. V. 99,9 millj.

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 
www.101.is Lögg fast.  Kristín Sigurey Sigurðardóttir

OPIÐ HÚS

íSími 
568 2444

Sími
568 2444

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
– www.asbyrgi.is

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Ásholt 10, Reykjavík - raðhús  
OPIÐ HÚS Í DAG   

Eign í sérflokki. Sérlega gott 129 fm raðhús steypt 1990 í hjarta borgarinnar rétt við 
Hlemm. Eigninni fylgja tvö bílastæði í bílageymsluhúsi. Góð sameign. Húsvörður er á 
svæðinu. Ákveðin sala. Ásett verð: 48,9 millj. Friðjón (GSM 842-1244) og Hrafnhildur 
sýna eignina í dag mánudag milli kl 18:00 og 19:00. 

OPIÐ HÚS

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Brávallagata 16A - 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 22. JÚNÍ KL. 17:00-17:30

• Fjögurra herbergja íbúð á þessum vinsæla stað. 
• Fyrsta hæð. 
• Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.

OPIÐ HÚS

Stærð: 99.6 fm.  
Verð: 38.9 m.

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Opið hús á morgun, þriðjudag frá kl. 17.15 til 18.00 

Til sölu neðri sérhæð í þessu vel staðsetta tvíbýlishúsi. Bílskúr fylgir. Innangengt 
í bílskúr. Eignin er samtals um 254 fm. Íbúðin er stofa, borðstofa, stórt eldhús, allt 
að fjögur herbergi, gott baðherbergi o.fl. Þessi eign er spennandi kostur fyrir stóra 
fjölskyldu eða þá sem vilja hafa rúmt um sig. Stutt í skóla.  
Mjög gott verð: 46.0 millj. Laus við kaupsamning. Verið velkomin!

OPIÐ HÚS

JÖKLAFOLD 4   



HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is



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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

leitar að 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

sími: 661 2100
oskar@miklaborg.is

Heil húseign eða skrifstofuhæð 
300-350 fermetrar

Staðsetning miðsvæðis í Reykjavík

Góð aðkoma og gott skipulag

Stæði á lóð eða í bílageymslu er mikill kostur

Ákveðin kaup og 
góðar greiðslur í boði 

til kaups fyrir fjársterkan aðila húsnæði fyrir 
skrifstofur í miðbæ Reykjavíkur eða nágrenni

Bólstaðarhlíð 34
Opið hús sunnudaginn 23. júní frá kl: 18:00 til 18:30  

Sýnum þriðjudaginn 23 júní milli kl. 18-18.30 vel skipulagða 127 fm efri sérhæð 
ásamt 26,2 fm bílskúr í góðu vel við höldnu steinhúsi á besta stað í hlíðunum.
Eignin er öll í mjög góðu standi að utan sem innan. 3-4 svefnherbergi.  
Stórar suðursvalir. Endunýjað þakjárn og rennur. Hús málað utan fyrir 3-4 árum. 
Endunýjaðar skólplagnir.  Laus nær strax. Verð: 48,5 millj.
Bárður verður á staðnum milli kl. 18-18:30 s: 896-5221.

OPIÐ HÚS

40.000
fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og lestu
blaðið hvar sem er og hvenær sem er.

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna
og snjallsímann með Fréttablaðsappinu.

Nálgastu appið á visir.is/fbl 
eða beint í gegnum: 



BÍLAR &
FARARTÆKI

CHEVROLET Tahoe LS 4x4. Árgerð 
2004, ekinn 140 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.590.000. 
Rnr.161408.

TOYOTA Land cruiser 150 GX. Árgerð 
2013, ekinn 41 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.390.000. Rnr.240361.

KIA Sorento. Árgerð 2006, ekinn 
160 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.990.000. Rnr.990848. VERÐ NÚ kr: 
1.690.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

OFURTILBOÐ 2.990Þ.!!!
Umboðsbíll, LAND ROVER Range 
Rover Sport. Árgerð 2006, ekinn 
aðeins 122þ.km, sjálfskiptur. Ný 
dekk! Eðal-eintak! Ásett verð 3.590þ. 
Ofurtilboð 2.990þ.!!! Rnr.351727. Til 
sýnis og sölu á Bílalíf S:562-1717

NÝ HJÓLHÝSI 2015
Niewiadow hjólhýsin hafa verið frábær 
og traustur ferðafélagi Íslendinga 
í áratugi! Frábært verð á nýjum 
hjólhýsum aðeins 2.490þ.!!! Skipti 
möguleg. Allt að 80% lán mögulegt. 
Rnr.126608. Erum með hjólhýsin á 
staðnum tilbúin til afhendingar. Til 
sýnis og sölu á Bílalíf s:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

ALLT AÐ MILLJÓN KRÓNA 
AFSLÁTTUR Á NÝJUM 
SÝNINGARHJÓLUM. Ýmsar gerðir til 
t.d GSX 1250, GSX-R750, VZR1800, 
VZ800 og fl. EKKI MISSA AF ÞESSU!

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

„TILBOÐSVERÐ”
SUBARU LEGACY SPORT SEDAN. 
8/2007, Tilboðsverð 1.190þ Ásett verð 
1.590þ ! 1 eigandi ! Ek: 178 þ.km, 
Sjálfsk. 17” álf, loftkæling, ofl. Raðnr 
100509.

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %

www.bílagallerí.is

BMW 745iL Árgerð 2002. Ekinn 202þ.
km. Mjög gott eintak. Er á staðnum. 
Tilboð 1.790.000kr staðgreitt. 
Raðnúmer 134614. Sjá nánar á www.
stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

LAND ROVER Discovery 4 sd hse. 
Árgerð 2012, ekinn 62 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 11.900.000.

MERCEDES-BENZ E 250 cdi 220 (002). 
Árgerð 2011, ekinn 72 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 6.390.000.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

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

M.BENZ M ml320cdi. Árgerð 2007, 
ekinn 138 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.580.000. Rnr.129878.

RENAULT Trafic minibus. Árgerð 2012, 
ekinn 104 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.490.000. Rnr.221090.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Yaris til sölu. Árg ‚02. Ek. 
173.000 km. 5 dyra. Sk. ‚16. Allt 
nýtt í bremsum ofl. Ný yfirfarinn í 
toppástandi! V. 510 þús. S: 861 6306

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

STAÐGREIÐI BÍLA 
0-500 ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki 
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fellihýsi

 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

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Kortleggja notkunarmöguleika 
Fyrsta skrefið í þvottahúsyfir-
halningunni er að ákveða hvaða 
athafnir eiga að fara þar fram og 
þá hvort allar nauðsynlegar græj-
ur og tæki séu til staðar til þeirra 
athafna. 
● Er pláss fyrir bæði þvottavél og 

þurrkara?
● Er geymslupláss undir þvotta-

efni ýmiss konar? 
● Er pláss til að leggja í bleyti? 
● Er pláss til að þurrka á snúrum? 
● Er pláss til að brjóta saman 

þvottinn í þvottahúsinu?
● Er hægt að strauja?

Hreinsa til
Nú þegar komið er á hreint hvað 
á að gera í þvottahúsinu þarf að 
taka til. 
● Fjarlægið alla hluti sem ekki 

eiga erindi í þvottahúsið eins 
og tóma brúsa og pakka undan 
þvottaefni. 

● Gangið frá hreinum fötum 
strax, annars gætu þau bland-
ast aftur við óhreinan þvott.

● Fjarlægið líka staka sokka úr 
þvottahúsinu ef sá á móti hefur 
ekki sést í þrjá mánuði.

Skipuleggja vinnusvæðið
Þegar búið er að taka til er hægt 
að raða inn í og skipuleggja 
þvottahúsið.
● Hafið öll þvottaefni innan seil-

ingar frá þvottavélinni, flokkuð 
í þá röð sem þau eru notuð.

● Geymið jafnvel lítið saumasett 
á hillu ef festa þarf tölur eða 
laga saumsprettur.

● Komið upp hillum og/eða 
skápum og notið körfur eða 
poka undir klemmur.

● Ef lítið pláss er fyrir hillur 
mætti útbúa hengi á hurð-
ina, nota körfur á hjólum eða 
hirslur sem hægt er að hengja 
utan á þvottavélina.

● Tengið vask ef mögulegt er til 
að geta lagt í bleyti og þvegið í 
höndunum.

● Til að þurrka þvott hentar ekki 
alltaf að hengja snúrur milli 

veggja. Skoðið frístandandi 
þurrkgrindur og hengi sem 
festa má á hurð eða vegg.

● Ef pláss er fyrir hendi fylgja því 
mikil þægindi að geta brotið 
þvottinn saman í þvottahús-
inu. Komið upp einhvers konar 
borðplássi, jafnvel litlu borði 
sem fella má niður af vegg.

● Hengið strauborðið á hanka á 
vegg og straujárnið í hillu fyrir 
ofan. Þá má auðveldlega drífa 
það fram þegar þarf að strauja.

www.home-storage-
solutions-101.com

Yfirhalning á þvottahúsinu
Góð vinnuaðstaða og þaulhugsað skipulag mun auðvelda þvottadagana til muna. Allsherjar yfirhalning á þvottahúsinu þarf ekki að 
taka marga daga og jafnvel mætti nota fyrstu daga sumarfrísins í verkið. Það mun jafnvel skila ánægjulegra fríi.

Notið körfur eða poka undir klemmur.Fallegar körfur undir tauið gera þvotta-
dagana skemmtilegri.

Hillur, hirslur og hengi ætti að velja í samræmi við þær athafnir sem fara fram í rýminu.

Kortleggja þarf notkunarmöguleika 
þvottahússins.

Bio-tex þvottaefni og blettaeyðir
Fötin haldast lengur eins og ný! Bio-tex þvottaefnin eru 
sérhönnuð fyrir litaðan, hvítan og svartan þvott. 

Leikum okkur!
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Á vef Leiðbeiningastöðvar heimilanna er að finna ýmis góð og 
gagnleg ráð. Til dæmis um sveppamyndun í heimilistækjum. Þar 
segir að sveppamyndun sé æði algeng í þvottavélum til að mynda 
og lýsi sér helst í vondri lykt úr þvottinum, þá er sveppurinn iðu-
lega sýnilegur berum augum, til dæmis í sápuhólfinu. Sveppur-
inn þrífst í raka og hugsanlegt að mýkingarefni og þvottaefni með 
ensímum auki líkur á sveppamyndun. 
Gefin eru góð ráð til að losna við þennan vágest úr þvottavélum:
● Byrjað er á að skoða hvort dökkgrátt slím (gulleitt í byrjun) er í 

sápuhólfi vélarinnar.
● Ef svo er þá er best að byrja á að þrífa hólfið, taka það í sundur 

ef hægt er.
● Best er að nota óblandað Rodalon, sem sett er í skál/fat og nota 

bursta við verkið (flöskubursta) og fara vel í öll horn hólfs-
ins. Einnig er hægt að setja efnið í úðabrúsa, úða vel í hólfið og 
skrúbba síðan. Gæta skal þess að nota gúmmíhanska við verk-
ið.

● Taka þarf síu eða sigti á sama hátt. Nauðsynlegt er að þrífa 
einnig gúmmíhring og gler í hurð vel. Helst með óblönduðu 
efninu.

● Áhrifaríkast er að setja Rodalon í sápuhólf og tromlu, stilla á 
40°C og láta vélina taka inn á sig vatn í smástund, slökkva síðan 
á henni og láta standa í henni yfir nótt. Kveikja á henni aftur og 
láta klára prógrammið.Ath! Vélin á að vera tóm.

● Fyrirbyggjandi að-
gerð er að þvo af og til 
á hæstu stillingu (80° 
eða 90°, suðuþvott) 
því sveppamynd-
un lifir ekki af slíkan 
hita. En athuga ber 
að sápuhólfið hitn-
ar ekki svo mikið 
þannig að sveppa-
myndunin getur 
tekið sig upp þar 
aftur og smitað áfram 
og þannig verður til 
vítahringur.

● Góð regla er að að 
þurrka sápuhólf, 
gúmmíhring og gler 
eftir notkun og skilja 
vélina eftir opna á 
milli þvotta.

Sveppamyndun í 
þvottavélum

40.000
fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og lestu 
blaðið hvar sem er og hvenær sem er.
Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna
og snjallsímann með Fréttablaðsappinu.

Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum: 

Þvottalaugarnar í Laugardal 
voru heitar laugar sem hús-
mæður og vinnukonur not-

aðu til þvotta frá því að þéttbýli 
myndaðist í Reykjavík á seinni 
hluta 18. aldar og fram á 20. öld. Á 
þessum tíma bjuggu flestir Reyk-
víkingar á svæðinu kringum 
Tjörnina í miðborg Reykjavíkur 
og þurftu því konurnar að ganga 
um 3 km leið að laugunum, yfir-
leitt með þungar byrðar á bakinu. 

Að sögn Steinunnar Guðmund-
ardóttur, safnfræðslufulltrúa á 
Þjóðminjasafni Íslands, var notk-
un þeirra orðin nokkuð almenn í 
upphafi 19. aldar en mjög dró úr 
notkuninni 1930 þegar Lauga-
veitan var virkjuð en það markaði 
upphaf hitaveitu í Reykjavík.

„Það voru fyrst og fremst íbúar 
Reykjavíkur sem nýttu sér laug-
arnar. Á þessum tíma var viðvar-
andi vatnsskortur í Reykjavík og 
bæði þurfti að sækja vatn í brunna 
til drykkjar og til að þvo þvott. 
Það bætti örlítið lífsgæði á þess-
um tíma að hafa heitu laugarnar.“

Að hennar sögn voru það helst 
vinnukonur og fátækar húsmæð-
ur sem sóttu í laugarnar en á 
þessum tíma höfðu einhver betri 
heimili borgarinnar þvottaað-
stöðu. „Þetta var mikið ferðalag 
hjá konunum og þvottur tók oft 
allan daginn. Nær allar þeirra 

gengu fram og til baka og báru 
þungan þvott á bakinu auk verk-
færa, sápu og nestis svo eitthvað 
sé upptalið. Þetta var auð vitað 
fyrir tíma gatnakerfis og götu-
lýsinga og þær gengu þetta oft í 
myrkri og alls kyns veðri.“

Þvotturinn var mjög líkamlega 
erfið vinna, að sögn Steinunnar. 
„Fyrst þurfti að þvo allan þvott-
inn í höndunum eftir að hafa borið 
hann langar leiðir á bakinu. Þegar 
búið var að þvo þurfti að vinda 
þvottinn sem var ekki síður erfitt 
verk. Það var oft snúið að þurrka 
þvottinn í miklum raka eða vot-
viðri þannig að stundum þurfti að 
bera blautan þvottinn til baka sem 
varð auðvitað miklu þyngri fyrir 
vikið. Seinna voru byggð þvotta-
hús við laugarnar og snúrur sett-
ar upp sem auðvelduðu þurrkinn 
en ef sólin skein og þurrt var lögðu 
þær þvottinn yfir grasið.“

Mikil vinnuharka
Þetta vinnuf yrirkomulag var 
nokkuð gagnrýnt enda þótti 
vinnuharkan mikil. „Vinnukon-
urnar voru einfaldlega bundnar 
því sem húsbændur þeirra sögðu. 
Eftir aldamótin átti að ráðast í 
ýmsar úrbætur sem hefðu létt 
þeim störfin. Meðal annars var 
rætt um að koma á vagnferðum 
þar sem þvotturinn sjálfur yrði 

ferjaður á meðan þær gengju 
sömu leið. Þetta kostaði hins 
vegar allt pening og komst aldrei 
almennilega á koppinn þannig 
að húsbændurnir kusu frekar að 
láta vinnukonurnar bera þvottinn 
áfram á bakinu.“

Ek ki var mikið hugað að 
öryggis málum á þessum tíma 
og urðu reglulega alvarlega slys 
þegar konurnar brenndu sig illa 

eða jafnvel dauðaslys þegar þær 
duttu ofan í uppsprettuna. 

Eins og fyrr segir minnkaði að-
sókn í þvottalaugarnar með til-
komu hitaveitunnar en lagðist þó 
ekki af strax. „Notkun þeirra tók 
aftur kipp í báðum heimsstyrjöld-
unum. Í þeirri fyrri var skortur á 
kolum í landinu og þá voru laug-
arnar nýttar í meira mæli en áður. 
Í seinni heimsstyrjöldinni þurfti 

að þvo mikinn þvott af hermönn-
um sem dvöldu hér og þá voru þær 
aftur nýttar mikið. Árin kringum 
seinni heimsstyrjöldina voru þó 
síðustu árin sem þvottalaugarnar 
voru nýttar í miklum mæli.“

Í Laugardal er í dag hægt að 
skoða ummerki frá tímum þvotta-
lauganna og kynnast þessari 
merku sögu á fræðsluskiltum sem 
þar standa.

Vinnuharka og langur gangur
Þvottalaugarnar í Laugardal í Reykjavík voru nýttar fram á 20. öld. Þar þvoðu vinnukonur og húsmæður þvott við oft erfiðar og afar 
hættulegar aðstæður. Þungan þvottinn og annan búnað þurfti að bera langar leiðir og oft í myrkri, kulda og vondum veðrum.   

Þvottalaugarnar um aldamótin 1900. Húsið sem sést á myndinni reisti Thorvaldsensfélagið árið 1877. 
MYND/ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS-SIGFÚS EYMUNDSSON
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Hreinsiefnin frá Rodalon 
hafa notið mikilla vinsælda 
hérlendis undanfarin ár 

sem alhliða sótthreinsiefni þegar 
kemur að erfiðum þrifum á heim-
ilum. Landsmenn hafa tekið vör-
unum vel, að sögn Kristins John-
son, markaðsstjóra Eirbergs, en 
hreinsiefnin er bæði hægt að nýta 
innan- og utandyra auk þess sem 
ný vörulína, Rodalon Sport, kom 
nýlega á markað en hún er sérstak-
lega hönnuð til að hreinsa og þvo 
ýmiss konar íþróttaföt sem eru í 
mikilli notkun. „Rodalon vörurnar 
eru alhliða hreinsiefni fyrir fatnað, 
þvottavélar, ísskápa og alls konar 
yfirborð innan- og utandyra. Þau 
hafa reynst Íslendingum vel enda 
notið mikilla vinsælda hér á landi 
undanfarin ár.“

Áhrifaríkt efni
Rodalon Innanhúss er áhrifaríkt al-
hliða hreingerningar- og sóttvarnar-
efni fyrir margs konar þrif innan-
húss á ólíku yfirborði, efni og taui. 
„Þar má meðal annars nefna þrif 
gegn myglusveppum og sagga, til 
þrifa á baðherbergjum og eldhúsi, 
efnið eyðir ólykt úr þvottavélum auk 
þess að eyða gæludýralykt.“

Rodalon Utanhúss er einn-
ig mjög áhrifaríkt efni. „Það er 
keimlíkt hinu en hefur líka þenn-
an hreinsunareiginleika utandyra. 
Þannig nýtist efnið til dæmis til 
að eyða bakteríum, sveppagróðri 
og mosa. Rodalon Utanhúss hent-
ar einnig einstaklega vel til að losa 

óhreinindi af sólpöllum, tréverki 
og garðhúsgögnum. Efnið hentar 
líka mjög vel til að þrífa gróðurhús, 
garðskála, fellihýsi og tjöld.“

Báðar fyrrnefndu vörur hafa 
verið seldar hérlendis í áratugi að 
sögn Kristins og notið mikilla vin-
sælda. „Ég held að það megi nán-
ast fullyrða að þessar vörur hafi 
sést inni á öðru hverju heimili hér 
á landi undanfarna áratugi.“

Ekki ætandi
Nýlega kom á markað hérlendis 
ný vara í Rodalon línunni sem ber 
nafnið Rodalon Sport. Hún er 
sérstaklega hönnuð 
fyrir íþróttaföt sem 
eru í mikilli notkun, 
þar með talin föt úr 
„Dry-fit“ efni. 

„Sportbland-
an er skyld hinum 
fyrri nema búið er 
að breyta blöndunni að-
eins þannig að hún er 
ekki bara sótthreinsandi 
heldur þvær líka fitu og 
svita. Efnið kemur 
því í veg f yrir 
þessa leiðin-
legu lykt sem 
virðist haldast 
í efninu þrátt 
fyrir ítrekaða 
þvotta. Ein-
ungis þarf að 
þvo íþrótta-
fötin við 30-
40°C með Roda-

lon Sport en efnið bætir auk þess 
endingu íþróttafatnaðarins. Efnið 
má nota í forþvotti eða einfaldlega 
til að leggja í bleyti auk þess sem 
það eyðir einnig ólykt úr þvotta-
vélum.“

Þess má geta að Rodalon vör-
urnar hafa það umfram sambæri-
legar sótthreinsandi vörur að vera 

ekki ætandi, til dæmis eins og klór. 
Því fara þær betur með yfirborð og 
eru þær meðal annars vottaðar af 
astma- og ofnæmissamtökum Dan-
merkur.
Rodalon vörurnar fást í 
öllum dagvöruverslun-
um og apótekum 
víða um land.

Árangursrík hreinsiefni í áratugi
Rodalon hreinsiefnin hafa verið seld hér á landi undanfarna áratugi við miklar vinsældir enda alhliða sótthreinsiefni sem duga bæði 
innan- og utandyra. Nýlega kom á markað Rodalon Sport sem er sérstaklega hannað fyrir íþróttaföt sem eru í mikilli notkun. 

Rodalon Sport er sérstaklega hannað fyrir íþróttaföt sem eru í mikilli notkun, þar með talin föt úr „Dry-fit“ efni. MYND/GETTY
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Það er greinilegt að Íslend-
ingar kunna vel að meta 
nýjungar og eru f ljótir að 

tileinka sér þær. Ariel PODS 3in1 
er þar engin undantekning og 
greinilegt að Íslendingum líkar 
vel þægindin við að nota Ariel 
PODS 3in1 þegar þvotturinn er 
þveginn. „Nú þarf fólk ekki að 
hafa áhyggjur af því hversu ná-
kvæmlega mikið af þvottaefni 
það þarf að setja í þvottavélina. 
Ariel PODS 3in1 þvottaefnahylk-
in eru með þrefaldri virkni sem 
hreinsa blettina betur auk þess 
sem allir litir verða skarpari og 
skýrari,“ segir Katrín Eva Björg-
vinsdóttir, vörumerkjastjóri hjá 
Íslensk Ameríska sem flytur inn 
Ariel þvottaefnið. Hún bætir við 
að Ariel PODS 3in1 þvottaefna-
hylkin séu einstaklega auðveld í 

notkun. „Eitt hylki er sett í tromlu 
þvottavélarinnar og síðan þvott-
urinn þar á eftir. Miðað er við að 
nota eitt hylki fyrir lítið skítugan 
þvott en tvö fyrir mikið skítugan 
þvott. Einfalt og gott í notkun og 
hentar öllum.“

Fors va rsmen n Proc ter & 
Gamble, sem er framleiðandi 
Ariel, telja þetta eina bestu vöru 
sem þeir hafi þróað frá upphafi 
í þvottaefnum. Hylkið hefur allt 
sem til þarf í þremur aðskildum 
hólfum. Það þrífur þvottinn, lyft-
ir óhreinindum af efninu og gerir 
litina bjartari. „Hylkið leysist 
hratt upp þegar það kemst í snert-
ingu við vatn og því mikilvægt að 
setja það í tromluna á vélinni með 
þvottinum en ekki í þvottaefna-
hólfið. Þannig næst besta virkn-
in,“ útskýrir Katrín.  

Þægindi í þvotti með Ariel PODS 3in1
Þvotturinn verður mun auðveldari með Ariel PODS 3in1 þvottaefnahylkjunum. Þau eru með þrefaldri virkni sem hreinsa blettina 
betur auk þess sem allir litir verða skarpari og skýrari. Fæst í tveimur tegundum, fyrir ljósan þvott og fyrir litaðan þvott.

Katrín Eva Björgvinsdóttir segir greinilegt að Íslendingum líki vel við Ariel PODS 3in1 
þvottaefnið.  MYND/ERNIR

● Ariel PODS 3in1 fæst í 
tveimur tegundum, annars 
vegar grænn fyrir hvítan 
og ljósan þvott, og hins 
vegar fjólublár fyrir litaðan 
þvott. 

● Hægt er að fá hylkin 
í tveimur stærðum af 
kössum; annar svegar með 
19 skömmtum og hins 
vegar 38 skömmtum.

● Ariel PODS 3in1 allt sem til 
þarf. 

● Ariel PODS 3in1 á allaf að 
geyma þar sem börn ná 
ekki til.

● Prófaðu, þú sérð ekki eftir 
því. 

Prófaðu reiknivélina á www.on.is og sjáðu hvað þvottavélin og 
þurrkarinn nota mikið rafmagn.

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

Orka náttúrunnar framleiðir 
og selur rafmagn til allra 

landsmanna á samkeppnishæfu 
verði og sér höfuðborgarbúum 

fyrir heitu vatni. Við viljum nýta 
auðlindir af ábyrgð og nærgætni 

og bæta lífsgæðin í nútíð og 
framtíð.

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

HVAÐ FER MIKIL ORKA Í ÞVOTTADAGINN?

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

atvinna

 Viðgerðir

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

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

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

Alhliða málningarþjónusta. Fáðu fría 
ástandsskoðun og verðtilboð. Sími 
778-0100

 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

 Nudd

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

 Spádómar

 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

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.

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

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

Upplýsingar í síma 661 7000

 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

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU AÐEINS Á 
AÐEINS 950 KR FM!
129 - 280 fm bil með allt 
að 10 m lofthæð, stórar 

innkeryrsluhurðir, góð malbikuð 
lóð, og greið aðkoma.

www.lundurfasteignir.is 

S. 690 3031 / 661 7000

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

 Húsnæði óskast

Reglusamt og reyklaust par með 13 
ára strák, óska eftir 2-4 herb íbúð. 
Greiðslugeta 120-160þ Skilvísum 
greiðslum heitið S: 6974331

 Húsnæði til sölu

TIL SÖLU
Gott frístundahús á besta stað 
í Grímsnesi. Fjölskylduvænt (4 
svefnherbergi). Lóð komin vel á stað 
sem trjáræktarlóð. Einnig 2 lóðir með 
framkvæmdum. Upplýsingar í síma 
894 3555.

 Atvinnuhúsnæði

AUÐBREKKA - TIL LEIGU
Vinnuherbergi/skrifstofur til leigu í 
Auðbrekku. 13-40 fermetrar. S. 897 
9743

 Geymsluhúsnæði

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

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

SÓLAR EHF
Óskum eftir hressu fólki í 
ræstingarvinnu, hlutastarf. Nánari 
uppl á skrifstofu Sólar Kleppsmýarveg 
8, 104 R milli 10-16. We are looking 
for people for cleaning jobs, part 
time. More info at Sólar office 
Kleppsmýrarveg 8, 104 R between 
10-16. Must speak icelandic or english.

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar eftir 
að ráða fólk í ýmis störf í afgreiðslu. 
Íslenskukunnátta skilyrði. Umsóknir 
sendar á bakari@bakari.is Uppl. í s. 
555 0480

Byggingaverkamenn og smiðir 
óskast til starfa. Vinna við 
viðhaldsframkvæmdir Umsóknir 
sendist á magnush@centrum.is 
Magnús og Steingrímur ehf.

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

- Proventus.is S. 782-8800

Ertu að leita af mér? Ég er strákur á 
18 ári, er vanur bakari og í kjötvinnslu. 
S. 775 2507, Elmar.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

SKYNDIKYNNI.
Kynntu þér nýjan möguleika. 
Skyndikynni.eu.

Save the Children á Íslandi

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

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

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

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um  
vöru eða þjónustu beint inn á heimilin. 

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

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

22. júní 2015  MÁNUDAGUR4

PROVENTUS STARFSMANNAÞJÓNUSTA

Vantar þig smiði, múrara  
eða járnabindingamenn?

STARFSMANNAÞJÓNUSTA
Hringdu núna í síma 782 88 00 / proventus.is

Höfum á skrá duglega menn
sem geta hafið störf nú þegar.

Hringdu núna
í síma 690 3031
eða 661 7000



REIKNISTOFA BANKANNA  |  Höfðatorg  |  Katrínartúni 2  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 8877  |  www.rb.is

100%
ÁSTRÍÐA

Á
R

N
A

S
Y

N
IR

Taktu frá 29. ágúst 2015
Skráðu þig í eitt flottasta götuhjólamót landsins, RB Classic
 
VEGLEG PENINGAVERÐLAUN FYRIR FYRSTU FIMM SÆTIN Í A FLOKKI KARLA OG KVENNA

A flokkur – 2 hringir:  127 km

B flokkur – 1 hringur:  65 km

 

VEGLEG ÚTDRÁTTARVERÐLAUN - MEÐAL ANNARS KEPPNISHJÓL FRÁ 
 
Ræst er við ION hótel á Nesjavöllum og hjólað umhverfis Þingvallavatn í frábæru umhverfi

 
Nánari upplýsingar og skráning www.rbclassic.is

L U X U R Y  A D V E N T U R E  H O T E L
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Veðurspá
Mánudagur
 Á morgun er 
útlit fyrir hæga 
norðlæga átt 
eða hafgolu 
suðvestanlands. 
Skýjað með köflum 
verður víðast 
hvar en skýjað að 
mestu austan til á 
landinu. Það líkur 
á síðdegisskúrum 
í uppsveitum 
suðvestanlands. 
Það verður áfram 
hlýtt í veðri á 
suðvestan- og 
vestanverðu 
landinu, en annars 
er hiti 6 til 12 stig.

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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2 3 4 5

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

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

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

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

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

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

SRI LANKA
PARADÍSAREYJAN

3. - 16. NÓVEMBER

Verð kr. 549.300.-

Innifalið í verði: Hálft fæði, flug, hótel, skattar, íslenskur 
fararstjóri og allar ferðir.

Hrífandi náttúra, einstök menning og fjölbreytt dýralíf sem 
eiga varla sinn líkan, ævintýraleg upplifun í einstöku umhverfi. 
Við kynnumst framandi og heillandi heimi sem tekur á móti 
ferðalöngum með opnum örmum.

kynnir:

Hin mörgu 

andlit 

Harrys 

Redknapp

Harry Redknapp þegar 
QPR eru tveimur 
mörkum yfir …

Harry Redknapp þegar 
2-0 breytist í 2-3 …

Harry Redknapp 
með magapínu …

Harry Redknapp 
fellur fram af kletti …

Vá! Þetta er 
eitthvað sem 
þú munt aldrei 
sjá mig gera.

Hvað? Að 
njóta þess 

að fara með 
börnin þín í 
göngutúr?

Klæða mig svona hallærislega 
og vera ánægður með það.

Náðir þú 
músinni?

Nei. 
Ég þarf að fara og 
kaupa músagildru.

Engar 
dauðagildrur!

Eða 
límgildru!

Eða 
eitur!

Eða 
gas!

Og ekki særa 
tilfinn-

ingar hennar 
heldur!

Þá er ekki annað til ráða en tilkynning um 
útburð eða að reyna að kalla hana upp.

LÁRÉTT
2. lofttegund, 6. í röð, 8. ái, 9. elds-
neyti, 11. verslun, 12. harmur, 14. 
ráðagerð, 16. tveir eins, 17. arinn, 18. 
beita, 20. til, 21. grobb.

LÓÐRÉTT
1. sár, 3. átt, 4. glýja, 5. lúsaegg, 7. 
barningur, 10. gras, 13. sódi, 15. vatns-
gufa, 16. lítill sopi, 19. tvíhljóði.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. óson, 6. áb, 8. afi, 9. gas, 
11. bt, 12. tregi, 14. áform, 16. tt, 17. 
stó, 18. áta, 20. að, 21. raup. 
LÓÐRÉTT: 1. bágt, 3. sa, 4. ofbirta, 
5. nit, 7. barátta, 10. sef, 13. gos, 15. 
móða, 16. tár, 19. au.

Hannes Hlífar Stefánsson (2.580) 
lék til vinnings gegn ísraelska 
stórmeistaranum Tamir Nabity 
(2.597) á Teplice-mótinu.

31. Hxd8+ Bxd8 32. Bxh7 f3 (32...
Kxh7 33. Dd7+) 33. Rxf3! Dc1+ 34. 
Rg1 Dd2 35. Dc8 og Hannes innbyrti 
vinninginn skömmu síðar. Hannes 
sigraði á mótinu en hann hlaut 7,5 
vinninga í 9 skákum.
www.skak.is:  Allt um sigur Hann-
esar. Hvítur á leik
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Þú gætir eignast nýtt 50” 
Samsung sjónvarp ef þú 

drífur bílinn í skoðun!

Þeir sem koma með bíl í skoðun hjá Frumherja geta 
skráð sig í happaleik og þannig öðlast möguleika 

á því að eignast stórglæsilegt 50“ sjónvarp frá 
Samsungsetrinu sem verður dregið út 

1. júlí 2015.

LUKKULEIKUR

Aðalvinningur er Stórglæsilegt 50“ Ultra HD 4K LED 
sjónvarp frá Samsungsetrinu

ð l l l l

WI FI OG 
RJÚKANDI

GÆÐA KAFFI 
Á MEÐAN
ÞÚ BÍÐUR

FRÍTT

ÖRUGG 
BIFREIÐASKOÐUN 

UM ALLT LAND
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Í INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA!

NÝ OG GLÆSILEG
VEIÐIDEILD

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

SHIMANO 
VEIÐIHJÓL 
 

BAKPOKI 
MEÐ STÓL 

Verð frá:

6.490

13.490

KINETIC VÖÐLUJAKKI 
Góður vöðlujakki í veiðina.

VACUUM STANGA-
HALDARI Á BÍLINN

CORTLAND 
FLUGULÍNA 

15.990
29.990

8.990
Verð frá:

39.990

Allt fyrir 
útivistina 
og veiði!

RANGER BREATHABLE 
CHEST WADERS 
ÖNDUNARVÖÐLUR 

Á vormánuðum kom í fyrsta sinn 
út í íslenskri þýðingu merkisritið 
Rétturinn til letinnar eftir Paul La-
fargue. Guðmundur J. Guðmunds-
son þýddi þessa áhugaverðu bók 
sem kom fyrst fyrir sjónir franskra 
lesenda í endanlegri útgáfu höfund-
ar í París árið 1883. Í upphafskafla 
verksins segir meðal annars: „Ef 
nokkur í okkar siðmenntuðu Evr-
ópu hygðist finna einhverjar leif-
ar af upprunalegri fegurð mann-
skepnunnar, verður sá hinn sami 
að leita hennar í þeim löndum þar 
sem hleypidómar hagfræðinn-
ar hafa ekki enn upprætt hatrið á 
vinnunni.“ 

Guðmundur segir að Paul La-
fargue hafi verið merkiskall með 
skrautlegan feril en hann hafi 
vissulega haft mikil áhrif á þróun 
vestrænna stjórnmála. „Hann var 
fæddur í Santiago de Cuba árið 1842 
og var af mjög svo blönduðum upp-
runa. Til þess að gera langa sögu 
stutta þá var hann sendur til Frakk-
lands til menntunar en lauk námi í 
læknisfræði frá Englandi eftir að 
hafa verið bannaður frá frönsk-
um háskólum fyrir orðin: „Vísind-
in afneita ekki Guði, heldur það 
sem betra er, gera hann óþarfan.“ 
Á Englandi varð hann húsgangur 
á heimili Karls Marx og kvæntist 
dóttur hans eftir að hann lauk námi. 
Þau hjónin sviptu sig lífi árið 1911 
þegar þau voru bæði um sjötugt. Að 
baki þeirri ákvörðun lágu hugsjóna-
ástæður sem tengdust andúð þeirra 
á hefðbundnum trúarsetningum og 

trú þeirra á veraldlega lífsnautna-
stefnu.“ Þrátt fyrir það segist Guð-
mundur kalla Réttinn til letinnar 
sjálfshjálparbók. „Menn eiga að 
temja sér þá siði og það lífsviðhorf 
sem þarna kemur fram.“

Latur aðdragandi
Guðmundur segir að það hafi reynd-
ar verið langur aðdragandi að þess-
ari þýðingu. „Ég rakst fyrst á þessa 
bók þegar ég var í háskóla og féll 
þá strax fyrir titlinum. Mér datt í 
hug og hafði á orði að það væri nú 
gaman að snara þessu á íslensku án 
þess að láta af því verða. Félagar 
mínir gerðu auðvitað óspart grín að 
mér fyrir vikið og sögðu að ég væri 
maðurinn sem nennti ekki að þýða 
Réttinn til letinnar. Nú ætti ég loks-
ins að vera laus undan þeim glós-
um,“ segir Guðmundur og hlær við 
tilhugsunina.

Á erindi inn í samtímann
Það er um margt athyglisvert að 
Rétturinn til letinnar komi til 
íslenskra lesenda í dag eftir öll 
þessi ár. En Guðmundur segir að 
það sé nú alls ekki að ástæðulausu 
að hann hafi tekið til við þýðinguna 
í íslenskum samtíma. „Þessi bók 
talar afskaplega sterkt inn í sam-
tímann. Í raun sterkar núna en hún 
gerði lengi vel. Hér áður hafði hún 
svona meira þessa stöðu sem klass-
ískar bókmenntir en í dag talar hún 
sterklega til lesanda á þremur plön-
um. 

Í fyrsta lagi er hún vissulega 

klassík, enda afskaplega vel úthugs-
uð og skemmtilega skrifuð bók. 

Í öðru lagi þá talar hún til allra 
þeirra samfélaga sem búa við 
vinnuþrælkun. Samfélögin í Kína, 
á Indlandi og í Bangladesh o.s.frv. 
Og það er málefni sem á að sjálf-
sögðu erindi til okkar allra. 

Í þriðja lagi talar hún svo vissu-
lega til okkar, hinna spikfeitu 
vestur landabúa, sem búum við stöð-
ugt meira misrétti. Við þurfum að 
lesa þessa bók og spyrja okkur að 
því hvort við getum virkilega ekki 
slakað meira á og einfaldlega skipt 
kökunni jafnar.“

Engir hugsuðir
Guðmundur segist sjálfur vera og 
hafa alltaf verið pólitískur. „Ég er 
þó ekki flokksbundinn en fylgist 
alltaf vel með stjórnmálum. Ég hef 
þó tekið þátt í starfi stéttarfélaga 
í gegnum árin en látið þar staðar 
numið og ekki farið í flokkapóli-
tíkina.“

Það er athyglisvert að á þeim 
tíma sem bókin var að koma út voru 
stjórnmálaleiðtogar oft miklir hugs-
uðir. En Guðmundur segir að því 
miður virðist ekki fara mikið fyrir 
því í dag. „Ef það eru miklir hugs-
uðir stjórnmálunum í dag þá fara 
þeir leynt. Það virðist vanta með 
öllu og þetta er reyndar eitthvað 
sem allir flokkar þurfa að huga að 
nánar. Pólitíkin í dag er orðin svo 
þraskennd og endalaust stagl um 
stök mál – smærri mál. En á tímum 
Lafargue tókust menn á um stóru 

málin. Alla samfélagsskipan, fram-
tíð og möguleika.

Í samtímanum virðist öll pólitík 
hafa gengist inn á það að peningar 
séu upphaf og endir alls. Því miður. 
ég hélt satt best að segja að hrun-
ið hefði haft meiri áhrif en raun 
varð á. En svo virðist sem það hafi 

aðeins verið rétt svona fyrst eftir að 
þetta fór allt til fjandans sem fólk 
var tilbúið til þess að hugsa hlutina 
upp á nýtt en svo virðist allt hafa 
farið aftur í sama farveginn. Nú 
sjáum við sömu græðgina allsráð-
andi í samfélaginu og ekkert hefur 
breyst.“  magnus@frettabladid.is

Talar til spikfeitra vesturlandabúa
Rétturinn til letinnar eft ir Paul Lafargue kom fyrir skömmu í fyrsta sinn fyrir sjónir lesenda á íslensku. Þýðandi verksins á íslensku, 
Guðmundur J. Guðmundsson, kennir kankvís um sinni eigin leti en verkið er reyndar um 130 ára um þessar mundir.

ÞÝÐANDINN  Guðmundur J Guðmundsson þýðandi segir að Rétturinn til letinnar 
eigi mikið erindi inn í samtímann.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNING
22. júní 2015  MÁNUDAGUR
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500 g kjúklingalundir frá Rose Poultry
1 dl Hunt’s Hickory & Brown Sugar BBQ Sauce
70 g furuhnetur
1 msk. tamarisósa
spínat
1 rauð paprika, skorin í strimla
1 gul paprika, skorin í strimla
½ rauðlaukur, skorinn í fína strimla
kokteiltómatar, skornir í tvennt
avókadó, skorið í sneiðar
jarðarber, skorin í tvennt
gráðaostur (má sleppa)

BBQ-salatsósa
1 dl Hunt’s Hickory & Brown Sugar BBQ Sauce
1 dl matreiðslurjómi

Kjúklingalundum og BBQ-sósu blandað saman í skál 
og kjúklingurinn látinn marínerast í 30 mínútur. Að 
því loknu er hann grillaður þar til hann er eldaður í 
gegn. Furuhnetur eru þurrristaðar á pönnu við miðl-
ungsháan hita þar til þær eru komnar með gylltan 
lit. Þá er tamarisósu hellt yfir og steikt áfram í 
30 sekúndur en gætið að hræra stöðugt eftir að 
tamarisósan er komin á pönnuna. Hneturnar eru þá 

teknar af pönnunni og lagðar til hliðar.
Til þess að gera BBQ-salatsósuna blandið þið 
BBQ-sósu og matreiðslurjóma saman í potti og 
hitið að suðu. Látið sjóða við vægan hita í 5 mín-
útur. Blandið saman spínati, paprikum, rauðlauk, 
kokteiltómötum og avókadó í stórri skál eða á fat. 
Grillaðar kjúklingalundir eru lagðar yfir, þar næst 
er gráðaostur mulinn yfir og að lokum er ristuðum 
furuhnetum stráð yfir salatið. Salatið er skreytt 
með jarðarberjum og borið fram með BBQ-dress-
ingunni.
 Uppskrift fengin af Ljufmeti.com

Kjúklingasalat með einfaldri BBQ-salatsósu
Það er gott að byrja vikuna á staðgóðu salati og þetta kjúklingasalat tekur enga stund að reiða fram.

Svakalegt stuð á Secret Solstice
LEYNIGESTUR  Busta Rhymes var vel tekið af gestum hátíðarinnar en hann kom fram á laugardagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ VAKTI LUKKU  Söngkonan Kelis var í góðum gír þegar hún kom fram á föstudags-

kvöld.

Tónlistarhátíðin fór fram 
með pompi og prakt í 
Laugardalnum um helg-
ina. Margt var um mann-
inn og virtust gestir 
skemmta sér stórvel. 
Meðal atriða voru leyni-
gesturinn Busta Rhymes, 
Wu-Tang Clan, Kelis, 
Hercules & Love Aff air, 
FKA Twigs auk fj ölda 
íslenskra tónlistarmanna 
og hljómsveita.

GÓÐ STEMNING  Bent kom fram og virtust gestir Secret Solstice ánægðir með 
hann.

KÍKT Í POTTINN  Þessir herramenn svömluðu alsælir í fjögurra metra háu bjórglasi 
sem var á tónleikasvæðinu.

FALLTURN  Það voru þó nokkrir sem 
skelltu sér í fallturninn sem staðsettur 
var á tónleikasvæðinu.

TRYLLT STEMNING  FM Belfast 
sköpuðu góða stemningu á tónleikum 
sínum á laugardagskvöld.

Á HÁHESTI  Þessar dömur brugðu sér á háhest til þess að fá betri yfirsýn yfir tón-
leika svæðið.

Í GEGNUM SKÓG  Hátíðarsvæðið var skemmtilegt og gestir gengu í gegnum stíga í 
skógi til að fara á milli sviða.

MANNMERGÐ  Það var talsverður fjöldi sem fylgdist með tónleikum Kelis.

LÍFIÐ
22. júní 2015  MÁNUDAGUR



Keyrum á afslætti
í sumar!

orkan.is/sumarleikur

á Orkunni og Shell

-13kr. 
í 2 vikur

x21

x4

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 8800 

Skráðu 2 vikna tímabil í sumar á orkan.is og fáðu 
13 kr. afslátt á Orkunni og Shell allan þann tíma 
með kortum og lyklum Orkunnar og Staðgreiðslukorti 
Skeljungs. 

Skráning og nánari upplýsingar á www.orkan.is

Orkulykillinn – hagkvæmasti ferðafélaginn

JÚNÍ JÚLÍ ÁGÚSTJÚNÍ JÚLÍ ÁGÚST

2015 -13
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Skipting vinninga: 5 x 100.000 kr.  I  5 x 50.000 kr.  I  13 x 20.000 kr.

Þátttakendur eiga möguleika á 
ríflegum endurgreiðslum í formi 
inneignarkorta, samtals að 
verðmæti 1.000.000 kr. 

Þeim mun víðar um 
landið sem þú tekur 
eldsneyti þeim mun hærri 
inneign getur þú unnið.

Vinningar að verðmæti milljón krónur
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JURASSIC WORLD 2D 5, 8, 10:35(P)
INSIDE OUT 2D - ÍSL TAL 3:50 , 6
SHE’S FUNNY THAT WAY 8, 10
HRÚTAR 4, 6
SPY 8, 10:30

POWERSÝNING
KL. 10:35

KRINGLUNNI AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
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EMPIRE

TOTAL FILM

DWAYNE JOHNSON

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR

VARIETY

THE TELEGRAPH

CHICAGO SUN TIMES

MÖGNUÐ GRÍNMYND SEM ALLIR VERÐA AÐ SJÁ.

ÍSLENSKA LANDSLIÐIÐ Í FÓTBOLTA VALDI ÞESSA 
MYND.

STÓRSKEMMTILEG 
NÝ ÍSLENSK 
GAMANMYND

Rapparann 50 Cent langar til þess að búa til 
tónlist með Zayn Malik, sem er best þekktur 
fyrir að hafa verið meðlimur í strákabandinu 
One Direction.

Malik yfirgaf bandið í mars síðastliðnum 
og hefur frá brotthvarfinu úr sveitinni verið á 
samningi hjá Simon Cowell, en One Direction 
risu til frægðar og frama eftir þátttöku í sjö-
undu seríu af raunveruleikaþættinum 
X Factor  þar sem Cowell er einmitt dómari.

50 Cent sagði í viðtali við dagblaðið Daily 
Newspapper að hann hefði áhuga á því að 
vinna með Malik og héldi að þeir gætu báðir 
hagnast umtalsvert á samstarfinu; einnig 
teldi hann mikilvægt fyrir Malik að vinna 
með réttum framleiðendum og listamönnum 
en Malik hyggur nú á sólóferil og er sagður 
vinna með framleiðandum Naughty Boy og 50 
Cent vill sjá hann færa sig yfir í rappið.

50 Cent hefur hagnast umtalsvert á síðustu 
árum á tónlist, ýmiss konar viðskiptum, fram-
leiðslu og fatalínu, er einn af ríkustu tón-

listar mönnum Bandaríkjanna og er á lista 
Forbes metinn á 101 milljón punda.

One Direction er eitt vinsælasta strákaband 
heimsins í dag og gáfu þeir út fyrstu plötu 
sína, Up All Night, árið 2011 og hafa síðan þá 
gefið út fjórar breiðskífur sem allar hafa átt 
góðu gengi að fagna. - gló

50 Cent vill græða peninga með Zayn Malik
Rapparinn sagði í viðtali að hann teldi þá geta hagnast umtalsvert á samstarfi  og Malik, sem hyggur nú á 
sólóferil eft ir brotthvarf úr breska strákabandinu One Direction, þyrft i að vanda valið á samstarfsfélögum.

Bandaríska leikkonan Whoopi  
Goldberg hefur áhuga á því að 
vinna með leikstjóranum Wes And-
erson. 

Goldberg, sem stýrir spjallþætt-
inum The View, lét leikarann Jason 
Schwartsman hafa ferilskrá sína 
og bað hann um að koma henni til 
leikstjórans þegar hann var gest-
ur í þættinum. Goldberg sagði við 
Schwartsman að hún væri stór-
hrifin af myndum leikstjórans en 
hefði aftur á móti tekið eftir því 
að lítið væri af þeldökku fólki í 
myndunum hans og bað leikarann 

að koma því til skila að hún væri 
laus í verkefni.

Schwartsman hefur í gegnum 
tíðina leikið í fjölda mynda eftir 
Anderson, meðal annars Grand 
Budapest Hotel og Moonrise King-
dom. 

Goldberg hefur unnið til tvennra 
Óskarsverðlauna, fyrir myndirnar 
The Color Purple og Ghost og er 
ein af fáum sem unnið hafa til Ósk-
arsverðlauna, Emmy-verðlauna, 
Tony-verðlauna og Grammy-verð-
launa en hún kom fyrst fram á 
sjónarsviðið árið 1981.

Whoopi Goldberg vill 
vinna með Anderson
Leikkonan lét leikarann Jason Schwartsman hafa 
ferilskrá sína og bað hann að koma henni til skila.

VIRT LEIKKONA  
Goldberg hefur 
unnið til fjölda 
verðlauna á ferl-
inum. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

VALDAMIKILL  50 Cent hefur farnast afar vel en hann 
steig fram á sjónarsviðið árið 1998. NORDICPHOTOS/GETTY

STEFNIR Á SÓLÓFERIL  Það varð uppi fótur og fit 
þegar Malik yfirgaf One Direction. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Meryl Streep er 
ánægð með að tvær af dætrum 
hennar, Gracie og Mamie Gumm-
er, láta velgengni hennar ekki 
koma í veg fyrir að þær sjálfar 

láti reyna á 
feril í leiklist.

Streep hefur 
átt afar farsæl-
an feril og er 
ein þekktasta 
leikkona okkar 
tíma og hefur 
meðal ann-
ars unnið til 
þrennra Ósk-
arsverðlauna. 

Streep sagði í viðtali að hún 
væri mjög stolt af dætrum 
sínum að láta ekki alla pressuna 
og athyglina sem fylgdi því að 
vera dætur hennar stoppa þær í 
að láta drauma sína rætast. Það 
eina sem hún vildi væri að þær 
væru hamingjusamar.

Streep stolt af 
dætrum sínum

MERYL STREEP
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SÓLSKIN BEINT
Í HJARTASTAD-
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FÓTBOLTI Landsliðskonan Dagný 
Brynjarsdóttir talar um örlög 
þegar hún ræðir um ástæður þess 
að hún sé aftur komin í Selfoss 
þegar hún ætlaði að vera að spila 
knattspyrnu í New York. Dagný 
spilaði bara hálft tímabil með Sel-
fossi í fyrra og missti meðal ann-
ars af bikarúrslitaleiknum en hún 
ætlar að hjálpa hinu unga liði Sel-
foss fram í lokaumferðina í haust. 

„Það var svolítið svekkjandi 
að vera ekki á leiðinni til Banda-
ríkjanna því ég var búin að gíra 
mig í það. Það gerir þetta miklu 
skemmtilegra að það gangi vel 
með Selfossi og stelpurnar eru líka 
sáttar við að ég sé hérna,“ segir 
Dagný. Selfoss tapaði fyrsta leikn-
um þar sem hún sat uppi í stúku en 
hefur síðan unnið sex leiki í röð. Í 
fyrra yfirgaf hún liðið fyrir bikar-
úrslitaleikinn en nú fórnar hún 
tækifærum til að spila á Norður-
löndum eftir HM-fríið.

„Ég er búin að fá samningstilboð 
frá Noregi og Svíþjóð og ég neit-
aði þeim. Ég er því búin að taka 
ákvörðun um að klára tímabilið 
með Selfossi,“ sagði Dagný í sam-
tali við Fréttablaðið í gær. 

„Ég var ekki alveg tilbúin að 
fara aftur út og spila bara í hálft 
ár. Það er öðruvísi að koma ný 
inn í lið á miðju tímabili og ég var 
ekki tilbúin að gera það aftur. Ég 
er búin að ákveða það að spila hér 
heima fram í september og ef það 
gengur upp þá ætla ég líka að spila 
frá september til desember úti í 
Ástralíu,“ segir Dagný. 

Vildi komast til Japans
„Sænsku og norsku deildirnar 
klárast í október og ég ætla að 
fara til Bandaríkjanna á næsta ári 
en sú deild byrjar ekki fyrr en í 

mars. Mér fannst of langt að spila 
ekkert frá október fram í mars,“ 
segir Dagný og hún var um tíma 
að reyna að komast til Asíu 

„Það eru ekki margar deildir 
í gangi en það er verið að spila í 
Þýskalandi, Frakklandi, Japan og 
Ástralíu. Ég ætla ekki til Þýska-
lands aftur og ég er ekki spennt 
fyrir Frakklandi því þar eru tvö 
topplið sem eru að vinna leikina 
sína 10-0. Ég ætlaði að reyna að 
komast til Japans, því fyrrver-
andi aðstoðarþjálfari minn hjá 
Florida State er Japani og hann 
er með fullt af góðum sambönd-
um þar. Það kom hins vegar í ljós 
fyrir helgi að það er ekki að ganga 
upp vegna peningamála því það er 
ekki verið að taka útlendinga inn 
í Japan. Núna ætla ég að reyna að 
komast að í Ástralíu og nú er bara 
spurning um hvort ég finn lið,“ 
segir Dagný.

Núna vita þær að þær eru góðar
Dagný sér meiri trú í Selfossliðinu 
í ár en í fyrra. „Í ár hafa þær meiri 
trú því þær vita að þær eru góðar. 
Það skiptir miklu máli að þær hafi 
trú á því að þær geti þetta,“ segir 
Dagný og það efast enginn um að 
innkoma hennar hefur skipt Sel-
fossliðið miklu máli. Hún talar 
líka um góðan stuðning. „Það 
eru stelpur í liðinu frá Þorláks-
höfn, Selfossi, Hveragerði, Hellu 
og Hvolsvelli. Við erum því með 
stuðning frá öllu Suðurlandinu,“ 
segir Dagný. 

Dagný Brynjarsdóttir er að spila 
með sínu þriðja liði á innan við ári 
og alls staðar hefur gengið vel, 
bæði hjá henni og liðinu hennar. 
En hefur hlutverk hennar verið 
ólíkt í þessum þremur liðum. 

„Þegar ég hætti hjá Florida 

Dagný með Selfossi í allt sumar
Dagný Brynjarsdóttir hafnaði tilboðum frá norskum og sænskum liðum og ætlar að halda áfram að hjálpa ungu stelpunum í Selfossi 
að skrifa nýja sögu. Dagný vonast eft ir því að klára viðburðaríkt ár í áströlsku deildinni og vill ekki spila í Þýskalandi eða í Frakklandi.

Á SIGURBRAUT  Selfoss-
liðið hefur unnið alla 
leikina sem Dagný Brynj-
arsdóttir hefur spilað í 
sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

State þá var ég fyrirliðinn og með 
stórt hlutverk. Mér tókst að vinna 
titilinn á síðasta tímabilinu mínu í 
skólanum. Hjá Bayern var ég eini 
nýliðinn sem kom inn í lið sem var 
búið að vera saman í hálft ár. Ég 
spila bara seinni helminginn og 
þurfti því að berjast fyrir mínu 
og sanna mig. Ég var með Sel-
fossi í fyrra og þekki þær flestar. 
Við Gumma (Guðmunda Brynja 
Óladóttir) erum einu A-landsliðs-
konurnar en ég er með mun fleiri 
leiki og það er ætlast til þess að 
ég spili vel og geri eitthvað gagn,“ 
segir Dagný og hún kann vel við 
það að vera í ábyrgðarhlutverki í 
sínu liði. 

Gæti ekki spilað í Frakklandi
„Ég gæti ekki spilað í Frakklandi 
þar sem maður fer í leiki og veit 
að þú ert að fara vinna 10-0. Það 
er bara leiðinlegt. Það er miklu 
skemmtilegra að fara í leiki þar 
sem þú veist að þú þarft að spila 
vel til að geta unnið. Ég hefði getað 
farið í annað lið því það höfðu 
fleiri íslensk lið samband. Mér 
finnst meira spennandi að fara í 
lið þar sem ég þarf að spila hundr-
að prósent ef við ætlum að vinna. 
Það er ekki gaman að spila bara 
af 70 prósent getu en vinna samt,“ 

segir Dagný. Næst á dagskrá er 
topp slagur við Breiðablik.

„Fólk myndi kannski segja að 
Breiðablik væri sterkara á blaði, 
með fleiri landsliðsmenn og eldra 
og reyndara lið. Við unnum þær 
þarna í fyrra og ef við spilum allar 
okkar besta leik eins og í fyrra þá 
er aldrei að vita hvað gerist. Sel-
foss hefur aldrei náð því að kom-
ast í toppsætið en Selfossliðið 
hefur alltaf verið að skrifa nýja og 
nýja sögu nánast í hverjum mán-
uði síðan liðið komst upp í Pepsi-
deildina. Ef við vinnum Breiðablik 
þá er komin enn ein ný saga,“ segir 

Dagný. Hún segir metnaðinn vera 
mikinn hjá liðsfélögum sínum.

„Ég er búin að upplifa mikið á 
mínum ferli til þessa og það er 
gaman að hjálpa ungu leikmönn-
unum að reyna að gera það sama. 
Mér finnst gaman að hjálpa stelp-
um sem vilja komast í A-landsliðið 
og þegar þær spyrja mig hvort ég 
geti komið með þeim á aukaæfingu 
eða hvort þær megi koma með mér 
því ég æfi mikið aukalega. Þær 
vilja bæta sig og þær langar að ná 
langt og það er gaman að spila með 
þannig liðsfélögum,“ sagði Dagný 
að lokum. ooj@frettabladid.is

Dagný Brynjarsdóttir tapaði síðast leik með félagsliði 
í september í fyrra eða fyrir 290 dögum. Selfoss hefur 
unnið alla sex leiki sína í deild (5) og bikar (1) síðan hún 
birtist óvænt í herbúðum liðsins í maí og Dagný tapaði 
heldur ekki leik (7 sigrar og 2 jafntefli) með þýska liðinu 
Bayern München en hún varð þýskur meistari í maí. 
Dagný varð auk þess bandarískur háskólameistari með 
Florida State í desember en Florida State tapaði ekki í 
nítján síðustu leikjunum sem Dagný spilaði með liðinu.  

Dagný hefur þannig spilað 34 mótsleiki í röð með 
Florida State (19), Bayern München (9) og Selfossi (6) án 
þess að tapa en síðasti tapleikur hennar var 5. september 
2014. Síðan þá hafa liðin með hana innanborðs unnið 31 
leik og gert 3 jafntefli. 

➜ 34 leikir í röð án þess að tapa

FRJÁLSAR Íslenska frjálsíþrótta-
landsliðið varð í sjötta sæti í 2. 
deild Evrópukeppni landsliða sem 
fór fram í Stara Zagora í Búlgar-
íu um helgina. Ísland varð ofar 
en bæði Kýpur og Slóvenía en 
íslenska liðið missti fimmta sætið 
til Króatíu á seinni deginum. 

Þetta var samt mjög góð 
frammistaða hjá íslenska liðinu í 
frumraun sinni í 2. deild og gefur 
góð fyrirheit fyrir næsta ár. Ekk-
ert land féll úr 2. deildinni að 
þessu sinni en Ísland hefði hvort 
sem er haldið sæti sínu. Danir 
komu mörgum á óvart og unnu 
glæsilegan sigur eftir baráttu við 
heimamenn í Búlgaríu. 

Ísland komst á pall í ellefu 
greinum af 40, þar af voru þau 
Hafdís Sigurðadóttir og Kolbeinn 
Höður Gunnarsson á palli í tveim-
ur greinum. Kolbeinn Höður varð 
þriðji í bæði 200 metra og 400 
metra hlaupi. 

Hafdís Sigurðardóttir náði best-
um árangri með því að vinna lang-
stökk kvenna og jafna Íslandsmet 

sitt í leiðinni þegar hún stökk 6,45 
metra. Hafdís var síðan einnig í 
3. sæti í 400 metra hlaupi. Ásdís 
Hjálmsdóttir vann spjótkastið 
en hún og Hafdís tóku einu gull 
Íslands á mótinu. 

Þrjú úr íslenska hópnum náðu 
öðru sæti en það voru þau Aníta 
Hinriksdóttir í 800 metra hlaupi, 
Hulda Þorsteinsdóttir í stangar-
stökki og Hlynur Andrésson í 5000 
metra hlaupi. Guðmundur Sverris-
son náði þriðja sæti í spjótkasti og 
það gerðu einnig Arna Stefanía 
Guðmundsdóttir í 400 metra grind-
arhlaupi og Óðinn Björn Þorsteins-
son í kúluvarpi. 

Stelpurnar náðu 52,5 stigum á 
frábærum fyrri degi og virtust 
ætla að ná fleiri stigum í hús en 
karlarnir. Það fór ekki svo því 
strákarnir náðu í 43 stig á seinni 
deginum á sama tíma og aðeins 25 
stig komu í hús hjá íslensku stelp-
unum sem glímdu við meiðsli á 
seinni deginum. Karlarnir fengu 
því 79 stig á móti 77,5 stigum hjá 
konunum.  - óój

Fínasta frumraun í 2. deildinni
Íslenska landsliðið komst á pall í ellefu greinum og náði sjötta sætinu í Búlgaríu.

FULLT HÚS OG ÍSLANDSMET  Hafdís 
Sigurðardóttir náði í alls 22 stig um 
helgina.  FRÉTTABLAÐIÐ/XXX
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Samiðnargolfmótið verður haldið á Hlíðarvelli  
í Mosfellsbæ föstudaginn 26. júní.

 Mótið er jafnframt innanfélagsmót Byggiðnar og FIT og opið öllum 
félagsmönnum Samiðnar og fjölskyldum þeirra.  

Ræst verður út sameiginlega af öllum teigum kl. 16.

Skráning og nánari upplýsingar í síma 535 6000 
eða skrifstofa@samidn.is.

www.samidn.is

Golfmót Samiðnar 26. júní

MÁNUD. KL. 19:30

365.is      Sími 1817

STJARNAN – KR
Einn stærsti leikur tímabilsins fer fram í Garðabæ á mánudag  þegar 
íslandsmeistarar Stjörnunnar fá KR-inga í heimsókn. Þú vilt alls ekki 
missa af þessum risaslag.
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20:25MÁNUDAGANÝTT

Frábærir þættir þar sem feðgarnir Magnús Hlynur og Fannar Freyr ferðast um landið sunnanvert og taka hús á 
skemmtilegu fólki sem á það sameiginlegt að hafa einstaklega jákvæða sýn á lífið. Eins og þeim einum er lagt ná 
feðgarnir alltaf að líta á björtu hliðarnar og hafa sérstaka hæfileika til þess að draga það besta úr hversdagsleikanum.

HEFST Í KVÖLD KL. 20:25

FEÐGAR Á FERÐ

Mörkin: 0-1 Jonathan Glenn, víti (39.), 1-1 Krist-
inn Freyr Sigurðsson (70.).

VALUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 5 - Andri Fannar 
Stefánsson 5, Thomas Guldborg Christensen 6, 
Orri Sigurður Ómarsson 6, Bjarni Ólafur Eiríksson 
6 - Iain James Williamson 6 (81. Baldvin Sturluson 
-), Haukur Páll Sigurðsson 6, *Kristinn Freyr 
Sigurðsson 7 - Daði Bergsson 4 (61. Tómas Óli 
Garðarsson 5), Patrick Pedersen 6, Sigurður Egill 
Lárusson 5 (61. Haukur Ásberg Hilmarsson 5).

ÍBV (x-x-x): Guðjón Orri Sigurjónsson 6 - Jonathan 
Patrick Barden 5, Hafsteinn Briem 5, Avni Pepa 5 
(70. Jón Ingason 5), Tom Even Skogsrud 6 - Mees 
Junior Siers 5, Gunnar Þorsteinsson 5, Jonathan 
Glenn 6 - Víðir Þorvarðarsson 6, Bjarni Gunn-
arsson 5 (89. Dominic Adams), Aron Bjarnason 6 
(74. Ian David Jeffs -).

Skot (á mark): 10-8 (4-4) Horn: 2-2

Varin skot: Ingvar Þór 2 - Guðjón Orri 2.

1-1
Vodafonevöllur 
Áhorf: Óuppgefið.

 Valdimar 
Pálsson (7)

Mörkin: 0-1 Arnþór Ari Atlason (69.), 1-1 Kassim 
Doumbia (90.+3). Bjarni Þór Viðarsson fékk rautt 
spjald í uppbótartíma (90.+1). 

FH (4-4-2): Róbert Örn Óskarsson 5 - Jón Ragnar 
Jónsson 5, Pétur Viðarsson 6, Kassim Doumbia 
6, Böðvar Böðvarsson 5 - Jeremy Serwy 4 (60. 
Brynjar Ásgeir Guðmundsson 5), Bjarni Þór 
Viðarsson 4, Davíð Þór Viðarsson 5, Þórarinn 
Ingi Valdimarsson 3 (80. Atli Viðar Björnsson -) 
- Steven Lennon 4, Kristján Flóki Finnbogason 4 
(60. Atli Guðnason 5).

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 
7 - Arnór Sveinn Aðalsteinsson 6, Elfar Freyr 
Helgason 7, Damir Muminovic 7, Kristinn Jónsson 
6 - Oliver Sigurjónsson 6, Andri Rafn Yeoman 6, 
*Arnþór Ari Atlason 7 - Guðjón Pétur Lýðsson 7, 
Atli Sigurjónsson 6 (87. Ellert Hreinsson -), Ellert 
Hreinsson 5 (82. Sólon Breki Leifsson -).

Skot (á mark): 6-10 (3-3) Horn: 4-6

Varin skot: Róbert Örn 2 - Gunnleifur 2

1-1
Kaplakrikavöll. 
Áhorf: 2.843. 

 Gunnar Jarl 
Jónsson (8)

visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

PEPSI DEILDIN 2015
FH  9  6  2  1  20- 9  20
Breiðablik  9  5  4  0  16-6  19
Fjölnir  8  5  2  1  14-7  17
Valur  9  4  3  2  16-11  15
KR  8  4  2  2  14-10  14
Stjarnan  8  3  3  2  10-10  12
Fylkir  8  2  3  3    9-11  9
Leiknir R.  8  2  2  4  10-13  8
Víkingur R.  8  1  3  4  11-16  6
ÍA  8  1  3  4    4-10  6
ÍBV  9  1  2  6    8-19  5
Keflavík  8  1  1  6    7-17  4

NÆSTU LEIKIR
Í kvöld: 19.15 Leiknir R.-Fylkir, Víkingur R.-
Fjölnir, ÍA-Keflavík. 20. 00  Stjarnan-KR.
Föstudagur 26. júní: 19.15 Fylkir-Víkingur R.

GOLF Það voru skrifuð ný nöfn á bik-
arinn hjá báðum kynjum þegar Axel 
Bóasson úr Keili og Heiða Guðna-
dóttir úr Golfklúbbi Mosfellsbæjar 
tryggðu sér sigur á Íslandsmótinu í 
holukeppni sem fór fram á Jaðarsvelli 
á Akureyri um helgina. 

Axel Bóasson hafði nokkra yfir-
burði í úrslitaleiknum gegn Bene-
dikt Sveinssyni úr Keili og sigraði 
Axel 6/5. Þetta er í fyrsta sinn sem 
Axel sigrar á Íslandsmótinu í holu-
keppni en hann hefur einu sinni sigr-
að á sjálfu Íslandsmótinu (2011). Axel 
sigraði Stefán Má Stefánsson úr GR í 

undanúrslitum 4/3 en Theodór Emil 
Karlsson úr GM hafði síðan betur 
gegn Stefáni í leik um þriðja sætið. 

„Þetta var öðruvísi tilfinning enda 
var ég að spila við félaga minn til 
margra ára úr Keili. Við erum búnir 
að vera saman í bústað frá því á mið-
vikudaginn. Ég er búinn að leggja 
mikið á mig undanfarin tvö ár og frá-
bært að fá stóran titil eftir allt saman. 
Þessi sigur er góður fyrir sjálfstraust-
ið og framhaldið,“ sagði Axel Bóasson 
við fréttaritara GSÍ eftir sigurinn. 

Heiða Guðnadóttir vann Ólafíu Þór-
unni Kristinsdóttur úr GR í úrslitum 

4/3. Signý Arnórsdóttir úr Keili varð 
þriðja eftir 2/0 sigur gegn Önnu Sól-
veigu Snorradóttur úr GK. 

„Ég kom sjálfri mér á óvart á þessu 
móti og núna þorði ég að vinna,“ sagði 
Heiða við fréttaritara GSÍ eftir sig-
urinn en hún tapaði í fyrra í undan-
úrslitum fyrir systur sinni, Karen 
Guðnadóttur úr GS. „Það var gott að 
fá smá hvíld eftir undanúrslitaleikinn 
sem ég nýtti til þess að hlusta á tónlist 
og íþróttasálfræði úti í bíl. Ég ákvað 
eftir lesturinn á íþróttasálfræðingn-
um Bob Rotella að pútta eins og barn,“ 
sagði Heiða.   - óój

Heiða: Núna þorði ég að vinna
Axel Bóasson og Heiða Guðnadóttir urðu Íslandsmeistarar í holukeppni um helgina.

STELPURNAR KLÁRAR  EM sautján ára 
landsliða kvenna fer fram á Íslandi og 
hefst í dag.  Ísland mætir Þýskalandi 
klukkan 19.00 í Grindavík en það verður 
spilað klukkan 13 og 19 í bæði Grinda-
vík og í Kópavogi.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FYRSTI LEIKUR Í DAG

ÍSLANDSMEISTARAR  Axel Bóas-
son úr Keili og Heiða Guðnadóttir úr 
GM með Íslandsmeistarabikarana á 
Akureyri í gær.  MYND/GOLFSAMBAND ÍSLANDS
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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

 | 22:10
TRUE DETECTIVE
Önnur þáttaröðin af þessum hörkuspennandi þáttum þar 
sem hópur reyndra lögreglumanna fær á borð til sín erfið og 
hrottalega mál til rannsóknar. Í aðalhlutverkum eru þau Colin 
Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams og Taylor Kitsch.
 

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

SNÝR AFTUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. Nánari upplýsingar á

 | 21:40
STRIKE BACK
Þáttaröð sem byggð er á 
samnefndri sögu eftir fyrrum 
sérsveitarmann í breska 
hernum.

 | 22:00
GRAVITY
Spennutryllir í leikstjórn 
Alfonso Cuarón með Sandra 
Bullock og George Clooney í 
aðalhlutverkum.

2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 21:15
ORANGE IS THE NEW 
BLACK
Þriðja þáttaröðin af þessum 
verðlaunaþáttum. Þáttaröðin 
er svo í heild sinni á Stöð 2 
Frelsi.

 | 21:40
VICE
Áhrifamiklir og ferskir 
fréttaskýringaþættir frá HBO 
þar sem fjallað er um málefni 
líðandi stundar um heim allan. 
 

 | 19:00
FRANKLIN
Skemmtileg teiknimynd um 
ævintýralegu skjaldbökuna 
Franklin.
 

 | 20:50
FRESH OFF BOAT
Gamanþættir um tævanska 
fjölskyldu sem flytur til 
Ameríku á tíunda áratugnum 
og freistar þess að fá að 
upplifa ameríska drauminn.

ÖLL ÞÁTTARÖÐIN

Á STÖÐ 2 FRELSI

11.25 Did You Hear About the Morgans
13.10 Great Expectations
15.00 The Mask 
16.40 Did You Hear About the Morgans
18.25 Great Expectations  Nútímaútgáfa 
á klassískri sögu Charles Dickens. Finn og 
Estella sem léku sér saman sem börn hitt-
ast að nýju áratug síðar þegar Finn er við 
listnám í New York. Þau stíga í vænginn 
hvort við annað en eru hrædd við að stíga 
skrefið til fulls.
20.15 The Mask
22.00 Gravity  Spennutryllir í leikstjórn 
Alfonso Cuarón frá 2013 með Sandra Bull-
ock og George Clooney í aðalhlutverkum. 
Tveir geimfarar lenda í bráðri lífshættu 
þegar geimfar þeirra lendir í geimrusls-
drífu og laskast svo mikið að viðgerð er 
óhugsandi. 
23.35 Red Lights 
01.25 Dark Tide
03.20 Gravity 

17.55 Friends
18.20 Modern Family
18.45 Mike & Molly
19.05 The Big Bang Theory
19.30 Sjálfstætt fólk   Jón Ársæll, Sjón-
varpsmaðurinn vinsæli heimsækir fólk 
á öllum aldri og kynnir landsmönnum 
nýja hlið á þeim sem eru í eldlínunni. 
Sjálfstætt fólk fékk Edduverðlaunin 
2003 sem besti sjónvarpsþátturinn.
20.20 Eldsnöggt með Jóa Fel
20.50 Sisters.
21.35 Hostages
22.20 Curb Your Enthusiasm  Larry 
reynir að ná sáttum við Braudy-fjölskyld-
una. Jeff flytur heim aftur, en heimkom-
an er ekki eins ánægjuleg þegar Jeff er 
með ofnæmi fyrir nýja fjölskyldumeð-
liminum. 
22.50 Grimm
23.35 Sjálfstætt fólk
00.20 Eldsnöggt með Jóa Fel
00.50 Sisters
01.35 Hostages
02.15 Curb Your Enthusiasm
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Brunabílarnir 07.22 Ævintýri Tinna 
 07.47 Ævintýraferðin 08.00 Lukku-Láki  08.25 
Latibær  08.47 Elías  09.00 Dóra könnuður 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 Ævintýri Tinna  11.47 Ævintýraferðin 
 12.00 Lukku-Láki  12.25 Latibær  12.47 Elías 
 13.00 Dóra könnuður 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 Ævintýri 
Tinna  15.47 Ævintýraferðin 16.00 Lukku-Láki 
 16.25 Latibær  16.47 Elías  17.00 Dóra könnuður 
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 Franklín  

16.50 The World’s Strictest Parents
17.50 One Born Every Minute UK
18.40 Suburgatory
19.00 The Amazing Race  Keppni þar 
sem tveggja manna lið eru í æsispennandi 
kapphlaupi um heiminn og dramatíkin 
ræður ríkjum frá upphafi til enda.
19.45 Wilfred
20.10 Drop Dead Diva
20.55 No Ordinary Family  Ósköp venju-
leg fjölskylda sem skyndilega öðlast yfir-
náttúrulega hæfileika eftir flugslys sem 
þau lentu í á ferðalagi sínu til Brasilíu.
21.40 Strike Back 
22.25 The Amazing Race
23.10 Wilfred 
23.30 Drop Dead Diva
00.15 No Ordinary Family
01.00 Strike Back
01.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

16.25 Dýragarðurinn okkar
17.20 Tréfú Tom
17.42 Um hvað snýst þetta allt? 
17.47 Loppulúði, hvar ertu? 
18.00 Skúli skelfir
18.11 Verðlaunafé
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Í garðinum með Gurrý
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Tilhugalíf  Vandaður heimildar-
þáttur frá BBC þar sem Sir David Atten-
borough tekur dæmi um rómantíkina í 
dýraríkinu.  Ástríðudansar, tilkomumik-
ill söngur, slagsmál og tryggð sýnir allt að 
dýrin geta verið fyndin og uppátækjasöm 
þegar þegar þau reyna að fanga athygli 
hins kynsins.
21.00 Dicte
21.45 Hið sæta sumarlíf  Mette 
Blomster berg er komin í sumarskap og 
töfrar fram einfalda og sumarlega eftir-
rétti.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools Holland  
Vinsæll breskur tónlistarþáttur í umsjón 
Jools Holland. Fjölbreytt tónlist er leikin í 
hverjum þætti og eru gestir þáttarins Prim-
al Scream, Haim, Everything Everything, 
Ana Moura, Night Beds og Jamie Cullum.
23.20 HM-stofa
23.40 Kastljós
00.05 Fréttir
00.20 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.23 Dr. Phil
09.07 The Talk
09.47 Pepsi MAX tónlist
13.35 Cheers
14.00 Dr. Phil
14.40 Rules of Engagement 
15.05 Psych 
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 Top Chef 
21.00 Rookie Blue 
21.45 Flashpoint 
22.30 Sex & the City 
22.55 Hawaii Five-0 
23.40 Parenthood 
00.25 Nurse Jackie  
00.50 Californication
01.20 Rookie Blue 
02.05 Flashpoint 
02.50 Sex & the City 
03.15 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 The Middle
08.25 Selfie
08.50 2 Broke Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Animals Guide to Survival
11.05 Lífsstíll 
11.25 Fókus
11.50 Harry’s Law 
12.35 Nágrannar 
13.00 X-factor UK
14.50 X-factor UK
15.50 Hart of Dixie
16.35 ET Weekend
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar 
18.05 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag
19.40 Mike & Molly
20.00 The New Girl
20.20 Feðgar á ferð
20.45 Fresh Off the Boat
21.10 Orange Is the New Black
22.10 True Detective
23.10 Vice
23.40 Daily Show: Global 
Edition 
00.05 White Collar
00.50 Veep
01.20 A.D. Kingdom and Empire
02.05 Murder in the First  Nýir 
og hörkuspennandi þættir þar sem 
eitt stórt og flókið sakamál til umfjöll-
unar frá upphafi til enda út þáttaröð-
ina. Listi hinna grunaðra virðist enda-
laus og erfitt er að finna ástæðu fyrir 
hrottalegu morði á ungri konu. Rann-
sóknarlögregluteymið Terry English og 
Hildy Mulligan kalla ekki allt ömmu 
sína og velta við öllum steinum á leið 
sinni til þess að finna sannleikann í 
þessu máli. Með aðalhlutverk fara Taye 
Diggs, Katheleen Robertson og Harry 
Potter-stjarnan Tom Felton.
02.45 Last Week Tonight With 
John Oliver
03.15 Louie
03.40 Underworld: Awakening
05.05 In a World …

07.00 FH - Breiðablik  
08.50 Valur - ÍBV
11.50 Lettland - Holland  
13.30 Formúla 1 2015 - Austurríki
15.50 FH - Breiðablik  
17.40 Valur - ÍBV
19.30 Stjarnan - KR  Bein útsending
22.00 Pepsímörkin 2015  
23.15 Stjarnan - KR  
01.05 Pepsímörkin 2015

11.15 Arsenal - Man. City
13.00 Valur - ÍBV
14.50 FH - Breiðablik  
16.40 Arsenal - Tottenham 29.10.08
17.10 Newcastle - Arsenal
18.55 Manstu  Önnur syrpan af þess-
um bráðskemmtilegu spurningaþátt-
um.
19.30 Stjarnan - KR  Bein útsending
22.00 Pepsímörkin 2015  
23.15 PL Classic Matches: Everton - 
Man United, 2003  
23.45 Premier League World 2014
00.15 FH - Breiðablik  

08.00 US Open 2015 13.00 Golfing World 
2015 13.50 Inside the PGA Tour 2015 14.15 
Champions Tour Highlights 2 15.10 Golfing 
World 2015 16.00 US Open 2015 21.00 
PGA Tour 2015–  Highlights 21.55 European 
Tour 2015

10.00 Helgin 10.30 Kvennaráð 11.15 Lífsins 
list 11.45 Grillspaðinn 12.00 Helgin 12.30 
Kvennaráð 13.15 Lífsins list 13.45 Grillspaðinn
14.00 Helgin 14.30 Kvennaráð 15.15 Lífsins 
list 15.45 Grillspaðinn 16.00 Helgin 16.30 
Kvennaráð 17.15 Lífsins list 17.45 Grillspaðinn 
18.00 Helgin 18.30 Kvennaráð 19.15 Lífsins list 
19.45 Grillspaðinn 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

11.00 Íslands Safari 11.30 Siggi Stormur 
12.00 Hrafnaþing 13.00 Lífæð Íslands 13.30 
Skuggaráðuneytið 14.00 Björn Bjarna 14.30 
Auðlindakistan 15.00 Á ferð og flugi 15.30 
Sjónvarp Kylfings 16.00 Landsbyggðin á 
Hrafnaþingi 17.00 Auðlindagarðurinn 17.30 
Sjónvarp Víkurfrétta 18.00 Hrafnaþing 19.00 
Hvíta tjaldið 19.30 Eldhús meistaranna
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson 
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ 
SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan 

Atli Sveinsson jonatan@365.is,  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar 
Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is

Faxafeni 5, Reykjavík, Sími 588 8477

Opið virka daga frá kl. 10-18  og laugardaga frá kl. 11-16

Dalsbraut 1, Akureyri, Sími: 558 1100 • Skeiði 1, Ísafirði, Sími 456 4566

ÞÍN STUND
   ÞINN STAÐUR

TIMEOUT 
Hægindastóll með skemli 

Fáanlegur í mörgum útfærslum og litum.

Svart leður og hnota með skemli.

Fullt verð: 379.980 kr.

Tilboðsverð 299.990 kr.

AFSLÁTTUR

20%

Stillanlegur höfuðpúði.

Þægilegt 
handfang 
til að stilla 
halla á 
baki.

Skemill hentar  
öllum óháð lengd.

Þeir sem hafa séð myndina 
Hrúta, sem leikstýrt er af Grími 
Hákonarsyni, muna eflaust eftir 
eðlun hrúts og kindar í einu atriði 
myndarinnar.

Magnús Skarphéðinsson, bóndi 
í Bárðardal, sá um sauðféð við 
upptökur og sagði það hafa stað-
ið sig afar vel. „Þetta var ekkert 
mál fyrir þau. Getnaðurinn náð-
ist í einni töku og þau stóðu sig 
með prýði.“ 

Kindin bar lömbum í mars sem 
voru getin við upptöku á mynd-
inni. „Það heilsast öllum vel hér 

á bæ og lömbin eru við hesta-
heilsu,“ segir Magnús. Kvik-
myndin er enn í sýningu í bíóhús-
um landsins ef fólk vill fá að sjá 
með eigin augum þessa fallegu 
stund. Myndin vakti mikla lukku 
á Cannes-hátíðinni í maí síðast-
liðnum. Hún hlaut meðal ann-
ars lof allra helstu gagnrýnenda 
og  var fyrsta íslenska myndin í 
fullri lengd til þess að vinna Un 
Certain Regard-verðlaunin. - gj 

Frægasti sauðfj árgetnaðurinn á Íslandi
Við upptökur á kvikmyndinni Hrútum urðu til falleg lömb sem fæddust í mars og eru við góða heilsu. 

FRÆGUR GETNAÐUR  Magnús bóndi 
alsæll með fallegu afkvæmin. MYND/DILJÁ

Félagarnir Birnir Jón Sigurðsson 
og Arnar Geir Gústafsson standa 
fyrir netlausri viku sem tileinkuð 
er meðvitund um netnotkun.

„Þetta er í rauninni tilraun og 
athugun þar sem við prufum að 
neita okkur um það að vera á net-
inu í heila viku með misafgerandi 
hætti. Sjá hvernig við notum það 
og hvort við stólum rosalega mikið 
á það og hvernig það er að vera án 
þessa tækis sem getur gefið manni 
afþreyingu hvenær og hvar sem 
er,“ segir Birnir Jón en tilraun-
in hefst í dag og stendur fram á 
sunnudag.

„Þetta er viðburður á Facebook 
sem er skemmtilega kaldhæðnis-

legt,“ bætir hann við glaður í bragði 
en rúmlega 220 manns hafa látið 
sér líka við vikuna á Face book.

Netlausu vikunni skipta þeir upp 
í þrjú erfiðleikastig. Það fyrsta 
lokar á samfélagsmiðla, annað á 
alla netnotkun nema þá sem tengd 
er vinnu og þriðja stig er algjör net-
lokun. Svo er þátttakendum einnig 
frjálst að smíða sínar eigin reglur. 
Ástæður átaksins eru handritaskrif 
hjá þeim félögum og ákváðu þeir að 
prufa að bjóða fleirum að taka þátt 
og segir Birnir að þrátt fyrir að 
hann stóli talsvert á inter netið þá 
kvíði hann ekki mikið fyrir því að 
vera netlaus í viku. 

„Það er aðallega ef maður miss-

ir af einhverju út af þessu, annars 
kvíði ég mjög lítið fyrir þessu,“ 
segir hann hress að lokum. - gló

Verða netlausir í viku og bjóða 
öllum sem vilja að taka þátt
Birnir Jón Sigurðsson og Arnar Geir Gústafsson auka meðvitund um netnotkun.

SLÖKKVA Á NETINU  Arnar Geir og 
Birnir Jón standa fyrir netlausri viku.
 MYND/SONJANIKULÁSDÓTTIR

„Hann spurði hvort við hefðum 
tíma og áhuga á því að vera með í 
Carnegie Hall og við vorum bara, 
já! Æði!,“ segir Karen Sturlaugs-
son, stjórnandi Bjöllukórs Tónlist-
arskóla Reykjanesbæjar, skelli-
hlæjandi.

Kórinn heldur 
á fimmtudaginn 
til Bandaríkj-
anna þar sem 
hann tekur þátt 
í stóru bjöllu-
kóramóti, Hand-
bell Musicians 
of America, en 
þátttakendur á 
mótinu eru um 

700 talsins. Það sem meira er þá 
hefur bjöllukórnum verið boðið 
að taka þátt í tónleikum sem fara 
fram í Carnegie Hall en tónleikarn-
ir eru á vegum Yale University og 
flutt verður frumsamið verk eftir 
Julian Revie. „Við vorum til dæmis 
að æfa með honum í gegnum Skype 
um daginn, þetta er í annað skipti 
sem hann „mætir“ á æfingu 
hjá okkur. Búið að vera alveg 
ævintýri líkast,“ segir hún 
alsæl.

„Þetta er bara alveg 
ótrúlegt ævintýri sem 
við höfum lent í. Ég 
fór að skoða mögu-
leikana á því 
fyrir okkur að 
fara í tónleika-
ferð eða eitt-
hvað og þá sá ég þetta 
stóra bjöllu mót sem er í Massa-
chusetts í næstu viku og við erum 
að fara þangað. Yale-háskóli heyrir 
að ég er að koma með heilan bjöllu-
kór á þetta mót og það er haft sam-
band við mig af því að tónskáldið 

vantar bjöllukór til þess að spila í 
frumsömdu verki í Carnegie Hall,“ 
segir Karen alsæl en auk stjórn-
anda eru ellefu bjölluleikarar í 

kórnum. 
Karen stofnaði 

kórinn fyrir þrem-
ur árum en sjálf 

hefur hún leikið á og 
haft áhuga á bjöllum um 

langt skeið og stofnaði 
í fyrsta sinn bjöllukór á 

Íslandi fyrir rúmum fjöru-
tíu árum. „Ég kom til Íslands 

árið 1976 til þess að fara í 
háskóla og þá var ég búin að 
vera í svona bjöllustarfi úti í 

Ameríku. Pabbi minn átti bjöllusett 
og ég spurði hann hvort ég mætti 
fara með það til Íslands og stofnaði 
í kjölfarið bjöllukór,“ segir Karen 

en hún er fædd í Bandaríkjunum 
en afi hennar og amma fluttu frá 
Íslandi til Bandaríkjanna í kring-
um 1920. 

„Ég hef alltaf verið mikið 
í þessu, mér finnst bara svo 
athyglis verðir þessir bjöllukórar. 
Þetta er alveg svaka samstarf að 
láta þetta hljóma sem eina heild,“ 
segir hún glöð í bragði en eftir 
bestu vitund Karenar er Bjöllukór 
Tónlistarskóla Reykjanesbæjar 
eini bjöllukórinn sem starfræktur 
er á Íslandi í dag og heldur reglu-
lega tónleika.

Kórinn efnir til styrktartón-
leika í Hljómahöll í Reykjanesbæ 
í kvöld klukkan átta og á morgun 
í Háteigskirkju, einnig klukkan 
átta. 
 gydaloa@frettabladid.is

Íslenskur bjöllukór 
spilar í Carnegie Hall
Í bjöllukórnum eru nemendur í Tónlistarskóla Reykjanesbæjar. Þau halda utan
í sína fyrstu utanlandsferð og koma meðal annars fram í Carnegie Hall.

Á GÓÐRI STUNDU  Bjöllukórinn samastendur af ellefu hressum bjölluleikurum. 

KAREN 
STURLAUGSSON

Það mun vera haframjöl og allar 
gerðir af fræjum og hnetum sem 
eru til í húsinu, frosin bláber, goji-
ber og sojamjólk. Svo mjög margir 
sterkir kaffibollar.
Vala Kristín Eiríksdóttir leikkona og annar 
handritshöfundur þáttanna Þær tvær.

MÁNUDAGSLAGIÐ
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15Útsölustaðir Málningar : BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BAUHAUS • Axel Þórarinsson málarameistari, Borgarnesi • Virkið Hellissandi

Málningarbúðin Ísafirði • Vilhelm Guðbjartsson málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sauðárkróki • BYKO Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfirði • BYKO 
Reyðarfirði • Ormson Vík, Egilsstöðum • Verslunin PAN, Neskaupstað • BYKO Selfossi • Miðstöðin Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík • N1 verslun Grindavík

Tryggðu viðnum bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra veðra von. 
bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra veðra von.Tryggðu viðnum
vörn. Á Íslandi er allra veðra von. Tryggðu viðnum bestu fáanlegu
allra veðra von. Tryggðu viðnum best gu vörn. Á Ís landi  er  a l l ra
Tryggðu viðnum bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra veðra von. 
bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra veðra von.Tryggðu viðnum
vörn. Á Íslandi er allra veðra von. Tryggðu viðnum bestu fáanlegu

Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss. Reynslan hefur sýnt að
Kjörvari er viðarvörn sem er gædd einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.

Kjörvari - fyrir íslenskar aðstæður

Notaðu sumarið til að verja viðinn!

Viðarvörn
fyrir íslenskar aðstæður



Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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SUMAR
 TILBOÐ
RÚM EÐA 
STAKAR 
DÝNUR!

Frábært tækifæri til að 
endurnýja hjónarúmið, 
eða í gestaherberginu 

og/eða í sumarbústaðnum

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

ROYAL AVIANAR

kr.  Stök dýýna 78.513 NÚ 62.811 kr.
r.  Með botni 128.740 kr NÚ 102.992 kr.

ig til í öðrum stærðum(120x200 cm) Einn
ææððaa þþrrýýssttiijjööffnnunnaarrddýýnnaaHHáággææ

RRROOOOYYYYAAAALLLLLL CCCCCOOOORRRRIIINNA

SSSSSttttööökkk ddddýýna 47.816 kr. NÚ 38.253 kr.
Með botni 98.036 kr. NÚ 78.428 kr.

(1200xx2220000000 cccmmm))))) EEEEiiinnnnniiig til í öðrum stærðum

(((180x200 cm))
FFFFuulllltt vveerrðð 222222.550000 kkrr.

NÚ 178.000 kr.
(I if lið í verði er dýna, rúmbotn og fætur)(Innifalið í verði er dýna

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á 
tölublað 18–49 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir

53,7%

19,6%
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BAKÞANKAR 
Berglindar 
Pétursdóttur

Ég fæddist með svo stórkost-
legar ristar að ég var send í 

ballett um leið og ég gat staðið 
óstudd. Var reyndar eina stelpan 
í ballett sem átti ekki ballettpils. 
Og stundum gleymdist að sækja 
mig í ballett. En það er önnur 
saga og lengri, sem foreldrar 
mínir mega hafa á samviskunni.

TUTTUGU árum seinna rankaði 
ég við mér og áttaði mig á því að 
ég var ennþá í dansnámi. Best 
að vinna sem dansari, hugsaði 
ég þá með mér, reimaði á mig 
dansskóna og skráði mig í Félag 
íslenskra listdansara.

AÐ vinna sem dansari hljóm-
ar örugglega eins og draumur í 
eyrum einhverra. Að vakna og 
renna sér ofan í legghlífarnar, fá 
sér avókadósneið og dansa svo til 
að gleyma þangað til maður man 
ekki neitt.

ÞESSI lífssýn er mikill misskiln-
ingur. Sértu sjálfstætt starfandi 
dansari, sem er sífellt algengara 
starf, þá eyðirðu um það bil 80% 
lífs þíns fyrir framan tölvuna 
að skrifa skýrslur og umsóknir 
til þess að réttlæta hverja ein-
ustu krónu sem þér er veitt til 
að fjármagna stórkostlega list. 
Starfir þú innan vébanda ríkis-
rekins dansflokks sinnirðu oft 
starfi verkfæris einhvers sár-
þjáðs danshöfundar sem tekur 
innibyrgða reiði sína úr æsku út 
á þér. Og þú þjösnast á líkama 
þínum út í eitt, allan daginn, alla 
daga. Og ferð svo heim og herðir 
sultaról fjölskyldunnar fyrir 
svefninn.

BYRJUNARLAUN dansara í 
Íslenska dansflokknum eru nefni-
lega 240 þúsund krónur. Og það 
er nýbúið að hækka þau, voru 
nefnilega 215 þúsund kall, hvorki 
meira né minna. Þeir sem haldast 
í djobbinu eru augljóslega ekki 
þar peninganna vegna. Þetta er 
fólk með hreina ástríðu fyrir list 
sinni. Viljum við útrýma slíkri 
stétt? Alls, alls ekki.

MÉR finnst að við ættum að 
borga listafólkinu almennileg 
laun fyrir vinnuna sína. Hún er 
mikilvæg fyrir samfélag okkar.

HÖFUNDUR er með háskóla-
gráðu í samtímadansi.

Dansað 
til að gleyma

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 
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