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Vilja brenna hræ
Kaupfélag Skagfirðinga hefur óskað 
eftir leyfi til að setja upp brennsluofn 
við sláturhús sitt á Sauðárkróki. Vilja 
leyfi til að brenna allt að sex tonnum 
af dýrahræjum á dag. Málið er í 
athugunarferli. 6

SKOÐUN Guðmundur Andri 
Thorsson skrifar um þekk-
ingu og reynslu. 13

TÍMAMÓT Fyrsti rafknúni 
hvalaskoðunarbáturinn tek-
inn í notkun. 14

LÍFIÐ Íslenskar konur fylgja 
nýju trendi og lita hárið í 
öllum regnbogans litum. 26

SPORT Gunnar Nelson 
stimplaði sig inn með látum 
í Bandaríkjunum. 22
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SKEMMTILEGT LEIKFANGASAFNÍ Hafnarfirði er skemmtilegt leikfangasafn á efstu hæð Pakkhússins sem er sérstaklega ætlað börnum. Munum er reglulega skipt út en safnið á mikið af dýrgripum sem gaman er að skoða. Pakkhúsið er við hlið elsta húss Hafnarfjarðar, Sívertsens, við Strandgötu. 

Færri nálgunarbönn  Á þessu ári 
hafa fórnarlömb heimilisofbeldis 
á Suðurnesjum aldrei fengið ósk 
sína um brottvísun ofbeldismanns 
af heimili uppfyllta. Einungis tvö 
nálgunarbönn hafa verið veitt á sama 
tíma. 2

Landnámsminjum ógnað   Fjöldi 
fornminja og gamalla verbúða víða 
um land liggur undir skemmdum 
vegna sjávarrofs. Margar minjanna 
eru allt frá landnámsöld. 8
Maraþonfundir vegna Grikkja  
Drög að samkomulagi vegna skulda-
vanda Grikklands liggja fyrir sem 
þýðir að skuldir landsins fara yfir 200 
prósent af vergri landsframleiðslu. 
Óvissa ríkir um framhaldið. Almennir 
Grikkir óánægðir með tillögurnar. 
 10

REYKJAVÍK  

Fiskislóð 1 / Sími 580 8500 

AKUREYRI

Tryggvabraut 1–3 / Sími 460 3630
OPNUNARTÍMI

Mán.–fös. 10–18 / Lau. 10–16

Gríptu tækifærið – gæðavörur á ótrúlegu verði!

20–70% 
AFSLÁTTUR

af öllum vörum
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MENNTUN „Það er skiljanlegt 
að skólameistarinn skuli segja 
þetta því þetta er spegill að þeirri 
umræðu sem á sér stað á háskóla-
stiginu,“ segir Illugi Gunnars-
son menntamálaráðherra um 
hugmyndir Inga Ólafssonar, skóla-
meistara Verzlunarskóla Íslands, 
um að koma á inntökuprófum til að 
stemma stigu við einkunnaverð-
bólgu í grunnskólum landsins.  

„Við höfum enga samræmda 
mælikvarða, eða þeir eru ekki að 
virka sem skyldi. Þá er eðlilegt að 
þeir sem eru að taka við nemendum 
af einu skólastigi og upp á næsta 
hafi áhyggjur,“ segir Illugi.

Menntamálastofnun er að rann-

saka niðurstöð-
ur samræmdra 
prófa og bera 
saman við skóla-
einkunn til að 
kanna hvort ein-
kunnaverðbólga 
eigi sér stað.

I l l u g i  f ó l 
Námsmatstofn-
un um ára mótin 

að skoða fýsileika á að innleiða nýtt 
samræmt próf sem tekur á lykil-
hæfni sem nemendum er ætlað að 
læra samkvæmt aðalnámskrá. En 
Illugi tekur þó fram að slík próf 
megi ekki vera til þess fallin að 
steypa alla nemendur í sama mót.

„Við viljum ekki að grunnskól-
inn þróist þannig að það verði öll 
áhersla lögð á einhver þrjú fög, það 
er að segja að samræmd fagapróf 
verði allsráðandi í kerfinu. Þess 
vegna erum við að horfa til sam-
ræmdra prófa sem byggja á lykil-
þáttum í námskránni en um leið 
þarf að tryggja að krakkarnir hafi 
vald á þeim fögum sem við vitum 
að eru mikilvæg í framhaldsskól-
anum, til dæmis stærðfræði, ensku 
og íslensku.“ 

Illugi segir að áframhaldandi 
vinna muni taka nokkurn tíma en 
vonast til að fólk geti séð tillögu-
gerð innan nokkurra mánaða.

 - srs

Skoða endurupptöku 
samræmdu prófanna
Menntamálaráðherra kannar sé hvort einkunnaverðbólga eigi sér stað eftir afnám 
samræmdra prófa. Hugsanlegt að koma á samræmdum prófum í nýrri mynd.

ILLUGI 
 GUNNARSSON

SPENNA Í AUSTURSTRÆTINU  Ferðamenn og vegfarendur í miðbænum nutu úrslitaviðureignarinnar í Wimbledon-mótinu í tennis í góða veðrinu í Austurstræti í gær. 
Novak Djokovic tryggði sér sigur gegn Svisslendingnum Roger Federer og varði þar með titil sinn frá því í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SAMFÉLAG „Þetta eru ofsóknir og ein-
elti sem er algjörlega farið úr bönd-
unum,“ segir Ásmundur Ásmunds-
son myndlistarmaður, sem rekinn 

var úr Mynd-
höggvarafélagi 
Reykjavíkur á 
aðalfundi félags-
ins í lok maí. 

Ákveðið var 
að vísa honum og 
Hannesi Lárus-
syni myndlistar-
manni úr félaginu 
eftir að nafnlaus 

tillaga þess efnis kom upp.
Eftir leynilega kosningu um frá-

vikningu þeirra var upplýst að 
Kristinn Hrafnsson listamaður var 
sá sem bar tillöguna upp.

„Þeir spreyjuðu hatursáróður 
á kaffistofu félagsins og frömdu 
þannig skemmdarverk. Kaffistofan 
er ekki vettvangur sýningar,“ segir 
Logi Bjarnason, formaður Mynd-
höggvarafélagsins.   - ngy  / sjá síðu  4

Ævareiðir vegna frávikningar:

Myndhöggvarar 
munnhöggvast

ÁSMUNDUR 
ÁSMUNDSSON 
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Costa del Sol

Frá kr. 139.900
m/allt innifalið

Torremolinos á

Netverð á mann frá kr. 139.900 m.v. 2-3 í herbergi

Roc Costa Park – 16. júlí í 11 nætur
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NÁLGUNARBANN OG AUSTURÍSKA 
LEIÐIN Á SUÐURNESJUM  

2013 2014 2015* 2013 2014 2015*

■ Samþykktar beiðnir  ■ Heildarfjöldi beiðna 
*Það sem af er ári 2015 ** Brottvísun að beiðni brotaþola hefur alltaf verið hafnað.
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Nálgunarbönn Brottvísun af heimilum
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LÖGREGLUMÁL Fórnarlömb heimilis-
ofbeldis á Suðurnesjum hafa síður 
fengið samþykkt nálgunarbann eða 
brottvísun ofbeldismanns af heimili 
eftir að nýr lögreglustjóri tók við um 
síðustu áramót. Tölur sýna að þegar 
Sigríður Björk Guðjónsdóttir starf-
aði sem lögreglustjóri á Suðurnesj-
um var meirihluti beiðna brotaþola 
um slíkar aðgerðir samþykktur. 

Það sem af er ári hafa beiðnir 
brotaþola um brottvísun ofbeldis-
manns af heimili, hina svokölluðu 
austurrísku leið, aldrei verið sam-
þykktar. Þá hefur nálgunarbann 
aðeins tvisvar verið samþykkt. 
Fimm sinnum hefur því verið hafn-
að. 

Árið 2013, í tíð fyrri lögreglu-
stjóra, voru níu nálgunarbönn sam-
þykkt en þremur hafnað. Þá var 
alltaf samþykkt að fjarlægja of-
beldis mann af heimili ef brotaþoli 
óskaði þess. 

Ólafur Helgi Kjartansson, lög-
reglustjóri á Suðurnesjum, segir 
að þeim aðgerðum sem ráðist var í 
í tíð fyrri lögreglustjóra hafi verið 
áfram haldið í hans tíð. „Verklag og 
reglur hafa ekki breyst. Það hefur 
ekki verið slakað á þeim kröfum 
sem gerðar eru til þess að heimilis-
ofbeldismálum sé fylgt eftir.“

Undir þetta tekur Jóhannes Jens-
son, aðstoðaryfirlögregluþjónn á 
Suðurnesjum. Hann segir ýmsar 
skýringar geti verið á því að nú séu 
hlutfallslega færri nálgunarbönn og 
brottvísanir samþykktar. 

„Þar á meðal er ein skýring sú að 
við höfum verið að læra á þetta kerfi 
og rákum okkur á það í upphafi að 
ef menn brjóta bannið þá þarf brota-
þolinn að kæra það. Fólk áttaði sig 
á því að ef við vorum að standa í 

þessu þvert á vilja brotaþolans þá 
var úrræðið ónýtt, þá var ekki hægt 
að fylgja því eftir.“ 

Jóhannes segir að hluta af skýr-
ingunni megi rekja til þess að brota-
þolar dragi stundum til baka beiðnir 
um nálgunarbönn eða brottvísanir. 
„Í einhverjum tilvikum var bara 
fallist á það hreinlega. Við getum 

ekki verið inni á heimilum fólks til 
að athuga öllum stundum hver er 
þar. Við lentum í ákveðnum vanda 
þarna. Núna erum við hreinlega ekki 
að fara fram með kröfur og höfnum 
kröfum í þeim tilvikum þar sem 
brotaþolinn er ekki alveg með sitt á 
hreinu,“ segir Jóhannes Jensson. 
 snaeros@frettabladid.is

Færri nálgunarbönn 
veitt á Suðurnesjum
Á þessu ári hafa fórnarlömb heimilisofbeldis á Suðurnesjum aldrei fengið ósk sína 
um brottvísun ofbeldismanns af heimili uppfyllta. Einungis tvö nálgunarbönn 
hafa verið veitt á sama tíma. Lögreglustjóri segir að enn sé sömu skilyrðum fylgt.

NÝR STJÓRI  Ólafur Helgi Kjartansson 
hóf störf um áramót. Áður hafði hann 
verið sýslumaður á Selfossi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

  Fólk 
áttaði sig á því 

að ef við 
vorum að 

standa í þessu 
þvert á vilja 
brotaþolans 

þá var úrræðið ónýtt, þá 
var ekki hægt að fylgja því 

eftir. 
Jóhannes Jensson yfirlögregluþjónn.

Hjálparsveit skáta í Garðabæ stendur nú fyrir áheitagöngu fyrir þau 
Eddu Björk Gunnarsdóttur og Eyþór Fannberg heitinn, sem hafa bæði 
barist hetjulega við krabbamein síðastliðið ár. Eyþór tapaði baráttunni 
í janúar á þessu ári.

Gangan fer fram dagana 6.-26. júlí og er gengið frá Skógum til Siglu-
fjarðar, eða þvert yfir landið. 

Hægt er að fylgjast með gönguferðinni á heimasíðu hjálparsveitar-
innar og á fréttaveitu Facebook-síðu hjálparsveitarinnar.

Myndin er tekin síðastliðið laugardagskvöld þegar Rakel Ósk Snorra-
dóttir og Eiríkur Finnur Sigursteinsson voru nýkomin í skálann Versali 
á Sprengisandi eftir 31 kílómetra langa dagleið.  - ngy

Hjálparsveit skáta í Garðabæ stendur fyrir áheitagöngu:

Gengið þvert yfir landið til góðs  

SPRENGISANDUR  Rakel Ósk Snorradóttir og Eiríkur Finnur Sigursteinsson komin á 
Sprengisand eftir 31 kílómetra langa leið.   MYND/AÐSEND

ÍÞRÓTTIR María Ögn Guðmunds-
dóttir vann hjólamótið Kia Gull-
hringinn í kvennaflokki í fjórða 
skipti. Keppnin var haldin í fjórða 
skipti á Laugarvatni síðastliðinn 
laugardag. 

Elvar Örn Reynisson sigraði í 
karlaflokki. 

700 keppendur tóku þátt í keppn-
inni, sem er metfjöldi þátttakenda 
frá upphafi mótsins.

Hjólað var samtals um 106 kíló-
metrar og nutu keppendur veður-
blíðunnar. 

Allir keppendur komu heilir í 
mark fyrir utan nokkrar minni-
háttar skrámur. - ngy

700 keppendur tóku þátt:

Vann hjólamót 
í fjórða skipti

LÖGREGLUMÁL Þrír ungir menn 
reyndu að brjóta sér leið inn í hús 
í Laugardal aðfaranótt sunnu-
dags. Mennirnir voru 16 og 17 ára 
gamlir og handteknir skömmu 
síðar. Málið var afgreitt með 
aðkomu foreldra piltanna.

Þá var ungur maður stöðvað-
ur í annarlegu ástandi á Banka-
stræti og vistaður í fangaklefa 
vegna ástands en ætluð fíkniefni 
fundust í vösum hans.

Þá var ræktun fíkniefna stöðv-
uð í austurhluta höfuðborgar-
svæðisins og einn vistaður í 
fangageymslu í tengslum við 
rannsókn málsins.  - sój

Annasamt hjá lögreglunni:

Ungir brutust 
inn í Laugardal

Ögmundi Jónassyni, þingmanni 
Vinstri grænna, líst illa á fyrir-
huguð þjónustugjöld í þjóðgarðinum 
á Þingvöllum og segir að slík gjöld 
geti breytt ásýnd Íslands sem ferða-
mannalands.

Þingvallanefnd ætlar að taka upp 
bílastæðagjald í Þjóðgarðinum og er 
vonast til þess að gjaldið skili fjöru-
tíu til fimmtíu milljónum króna á 
ári. Þjóðgarðsvörðurinn á Þingvöll-
um segir ákvörðun um þjónustu-
gjöld á Þingvöllum gefa ákveðið for-
dæmi fyrir því að rukkað verði gjald 

fyrir þjónustu á ferðamannasvæð-
um, ekki bara á opinberum friðlýst-
um svæðum heldur líka stöðum í 
eigu einkaaðila.

„Alls staðar er verið að rukka, 
setja upp stöðumæla og eftirlit og 
gjaldtöku. En það er ekki bara að 
yfirbragðið breytist heldur verður 
okkur gert torveldara að njóta lands-
ins því að ég hef grun um að þarna 
verði ekki látið staðar numið. Þing-
vellir, svo koma Gullfoss og Geysir 
og Jökulsárlón og svo framvegis. 
Þannig að viljum við hafa þetta yfir-

bragð á landinu? Ég held ekki,” segir 
Ögmundur.  - þká

Þingvallanefnd ætlar að taka upp bílastæðagjald í Þjóðgarðinum á Þingvöllum:

Líst illa á gjöld á Þingvöllum

ÞINGVELLIR  „Þessi notendagjöld, þau 
fara illa í mig,“ segir Ögmundur Jónas-
son þingmaður.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

AFGANISTAN Að minnsta kosti 
tuttugu og fimm létust og tíu 
særðust er bílsprengja sprakk við 
bandaríska herstöð í suðaustur-
hluta Afganistan í dag. Talið er 
að um sjálfsmorðsárás hafi verið 
að ræða en enginn hefur lýst til-
ræðinu á hendur sér.

Árásin átti sér stað í námunda 
við eftirlitsstöð í útjaðri borgar-
innar Khost. Engan starfsmann 
Bandaríkjahers sakaði, en allir 
þeir sem létust voru almennir 
borgarar.  - sks

Sjálfsmorðsárás í Afganistan:

Bílsprengja 
felldi 25 manns

KÍNA, BLOOMBERG 27 ríkustu viðskiptajöfrar Kína og 
Hong Kong hafa tapað tæplega hundrað  milljörðum 
Bandaríkjadala, um þrettán billjónum króna, á 
einum mánuði. Kínverskir markaðir byrjuðu að 
hrapa þann tólfta síðasta mánaðar. Þriðjungur taps-
ins átti sér stað fyrri hluta síðustu viku áður en 
stjórnvöld gripu inn í.

Markaðir tóku kipp í kjölfar þess að stjórnvöld 
stöðvuðu öll viðskipti með verðbréf næsta hálfa 
árið. Frá því í júní höfðu markaðir fallið um þriðj-
ung og ekki sá fyrir endann á því. 

Kína er það land sem á flesta milljarðamæringa 
á eftir Bandaríkjunum. Til að mynda ná 27 þeirra 
inn á lista yfir 400 ríkustu menn heimsins. Eign-
ir þeirra nema um 262 milljörðum dala, tæpum 35 
billjónum íslenskra króna, en sú upphæð nemur um 
sex prósentum af samanlögðum eignum þeirra 400 
ríkustu. 

„Ég ætla rétt að vona að þessir menn átti sig á því 
að þetta voru allan tímann hálfgerðir platpeningar,“ 
segir Niklas Hageback, sem starfar í Hong Kong. 
„Það er nauðsynlegt ætli þeir að halda geðheilsu.“

Síðan í júní hafa markaðir fallið um þrjár  billjónir 

dala. Til samanburðar er rétt að nefna að það er um 
tuttuguföld sú upphæð sem áætlað er að afskriftir 
gríska ríkisins muni nema þegar upp er staðið. 

 - jóe

Fall kínverskra fjármálamarkaða hefur leikið þarlenda milljarðamæringa grátt:

Fjögurra billjóna tap á tæpri viku

SPILAÐ Á SPIL  Kínverskir fjárfestar stytta sér stundir í höfuð-
borg Kína, Beijing. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VEÐUR

Í dag er gert ráð fyrir norðaustlægri eða 
breytilegri átt, víða 3 til 8 metrum á 
sekúndu. Skýjað og rigning eða skúrir, en 
úrkomulítið á Vesturlandi fram eftir degi. 
Hiti að 16 stigum vestanlands, en 7 til 12 
stig á Norður- og Austurlandi.

SJÁ SÍÐU 36
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HEYRNARSTÖ‹IN

Beltone First gengur með iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð)
með iOS eða nýrra stýrikerfi. Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

EFNAHAGSMÁL Efnahagssvið Sam-
taka atvinnulífsins ítrekar skoðun 
sína um að Seðlabanki Íslands dragi 
úr virkni peningastefnu sinnar með 
því að auka peningamagn í umferð.

Í Fréttablaðinu á föstudag var haft 
eftir Seðlabankastjóra að efnahags-
sviðið vanmæti umfang stýfðra inn-
gripa bankans. Seðlabankastjóri 
sagði að bankinn myndaði mótvægi 
gegn gjaldeyriskaupum sínum með 
tvennum hætti. Viðskipti Eignasafns 
Seðlabankans hefðu dregið umtals-
vert fé af markaði og með bundnum 

reikningum innlánsstofnana hefði 
umtalsvert fé verið dregið inn frá 
áramótum, eða um 98 milljarðar.

Efnahagssvið SA bendir af þessu 
tilefni á að eignir sem hafi verið 
seldar úr Eignasafninu nemi um 24 
milljörðum króna, sem sé lítið í sam-
anburði við 200 milljarða gjaldeyris-
inngrip sem bankinn hefur stund-
að. Einnig telur efnahagssviðið að 
bundnar innistæður innlánastofnana 
frá ársbyrjun 2014 til júní 2015 hafi 
dregist saman um 38 milljarða og að 
mikilvægt sé að skoða lengri tíma 

þróun frekar en einungis til skamms 
tíma líkt og Seðlabankastjóri geri.  
 - srs

Efnahagssvið SA telur Seðlabankann draga úr virkni peningastefnunnar:

SA ósammála Seðlabankastjóra

ÓSAMMÁLA  Seðlabankinn segist ekki 
úr vægi peningastefnu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tólf mánaða verðbólga hækkar 
úr 1,5 prósentum í 1,6 prósent 
í júlí, samkvæmt verðbólguspá 
Capacent. Vísitala neysluverðs 
hækkar um 0,1 prósent. Gangi 
þetta eftir hefur verðbólgan verið 
samfellt í 18 mánuði undir verð-
bólgumarkmiði Seðlabankans. 
Verðbólgan var síðast yfir verð-
bólgumarkmiði í janúar 2014.

Gert er ráð fyrir að fasteigna-
verð hækki um eitt prósent í júlí 
sem hefur áhrif á hækkun tólf 
mánaða verðbólgunnar. - jhh

Fasteignaverð hækkar í júlí:

Verðbólga enn 
undir markmiði

Er lúpínan algjör pína?
Nær ávallt en þó pínu fín.
Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri hefur 
áhyggjur af útbreiðslu lúpínunnar á hálendi 
landsins.

TÚNIS Yfirvöld í Túnis tilkynntu 
í gær áform sín um að reisa 160 
kílómetra langan vegg við landa-
mæri Líbíu.

Markmið framkvæmdanna er 
að halda herskáum íslamistum 
utan landsins. Áætluð verklok eru 
í lok ársins í ár.

Vígamaður myrti 38 ferðamenn 
í Túnis í síðasta mánuði en vís-
bendingar eru um að hann hafi 
hlotið þjálfun í Líbíu. Neyðar-
ástandi var lýst yfir í Túnis í kjöl-
farið.  - srs

Vilja halda vígamönnum úti:

Aðskilnaðarmúr 
reistur í Túnis

VÍGAMAÐURINN  Seifeddine Rezgui 
banaði 38 manns í síðasta mánuði. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

SAMFÉLAG Þórir Guðmunds-
son hefur verið ráðinn deildar-
stjóri Rauða krossins í Reykjavík. 
Hann hefur undanfarin ár stýrt 
alþjóðastarfi Rauða krossins hér 
á landi og aðstoð við hælisleitend-
ur og flóttamenn.

Þórir var valinn úr hópi tæp-
lega 60 umsækjenda, en staðan 
var auglýst í byrjun júní. Rauði 
krossinn í Reykjavík rekur 
meðal annars athvörfin Vin fyrir 
fólk með geðraskanir og Konu-
kot fyrir heimilislausar konur. 
Sjálfboðaliðar Rauða krossins í 
Reykjavík heimsækja einmana 
fólk, hjálpa börnum innflytjenda 
með heimanám og sinna fleiri 
störfum. - jhh

Valinn úr 60 manna hópi:

Stýrir starfi 
RKÍ í Reykjavík

SAMFÉLAG „Þetta eru ofsóknir og 
einelti sem er algjörlega farið 
úr böndunum,“ segir Ásmundur 
Ásmundsson myndlistarmaður, 
sem rekinn var úr Myndhöggv-
arafélagi Reykjavíkur á aðalfundi 
félagsins í lok maí. 

Ákveðið var að vísa honum og 
Hannesi Lárussyni myndlistar-
manni úr félaginu eftir leynilega 
atkvæðagreiðslu. 

Á fundinum var lesin upp nafn-
laus tillaga þar sem lagt var til 
að þeim yrði vísað úr félaginu. 
Margir fundarmenn voru ósátt-
ir við að tillagan væri nafnlaus 
og bar þá félagsmaður upp tillög-
una óbreytta fyrir fundinn í eigin 
nafni. Gengið var til atkvæða-
greiðslu og niðurstaðan var að 
víkja þeim úr félaginu.  

Eftir kosninguna var það upp-
lýst að Kristinn Hrafnsson lista-
maður var sá sem bar upp upp-
runalegu nafnlausu tillöguna.

„Þetta með ofbeldið og þjófnað-
inn eru bara dylgjur og til skamm-
ar fyrir félag sem nýtur opin-
berra styrkja frá borginni,“ segir 
Ásmundur, en í tillögunni segir að 
Ásmundur hafi ekki greitt leigu 
fyrir vinnuaðstöðu sem hann leig-
ir af félaginu og sé því um þjófn-
að að ræða. Þá segir í tillögunni að 
Ásmundur og Hannes hafi rústað 
kaffistofu félagsmanna og lagt 
hana undir sig með ofbeldi. 

Ásmundur vísar öllum ásökun-
um á bug og spyr hvort ekki sé ein-
eltisstefna hjá borginni sem fara 
þurfi eftir. „Ég er alveg klár á því 
að þetta tengist meiðyrðamálinu 
og deilunum milli okkar Kristins,“ 
segir Ásmundur og vísar í deilur 
milli sín og Kristins. Kristinn 
skrifaði í grein sinni að Ás mundur 

væri kunnast-
ur fyrir að eyði-
leggja listaverk 
annarra lista-
manna. Í kjöl-
far ummælanna 
höfðaði Ásmund-
ur meiðyrðamál 
gegn Kristni og 
hélt því fram að 
Kristinn væri 

með þessum orðum að gera pers-
ónulega árás á sig og sinn starfs-
heiður. Ásmundur tapaði málinu 
fyrir dómi. 

„Þeir spreyjuðu hatursáróður 
á kaffistofu félagsins og frömdu 
þannig skemmdarverk. Kaffistof-
an er ekki vettvangur sýningar,“ 
segir Logi Bjarnason, formaður 
Myndhöggvarafélagsins. Hann 
bætir því við að Ásmundur og 
Hannes hafi verið með yfirgang 
og frekju og að það sé almenn 
óánægja með þá á meðal félags-
manna. 

Logi segir að þeim hafi verið 
vikið úr félaginu á löglegan hátt. 
Halda á annan aðalfund í lok sum-
ars að sögn Loga og gæti þá vel 
komið önnur tillaga um að þeir 
verði teknir inn í félagið aftur. 

Ragnhildur Jóhannsdóttir, 
myndlistarmaður og stjórnar-
maður félagsins, segir aðalmál-
ið vera hegðun Ásmundar og 
 Hannesar. „Þeir hafa verið að 
grýta hlutum og hafa króað fólk af. 
Það hefur verið gengið svo langt 
að þeir hafa grætt félagsmenn,” 
segir Ragnhildur sem harmar það 
að tillagan hafi komið frá Kristni. 
„Þetta lítur út fyrir að vera ein-
hver hrútakeppni en það hefði allt-
af einhver annar sett þessa tillögu 
fram.“ nadine@frettabladid.is

Myndhöggvarar munn-
höggvast um frávikningu
Ásmundur Ásmundsson og Hannes Lárusson myndlistarmenn voru reknir úr Myndhöggvarafélagi Reykja-
víkur. Ásmundur segir um ofsóknir og einelti að ræða. Formaður félagsins segir þá rekna á löglegan hátt.

OFSÓKNIR OG EINELTI Ásmundur Ásmundsson myndlistarmaður er ósáttur við 
brottrekstur sinn úr Myndhöggvarafélagi Reykjavíkur.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

LOGI 
BJARNASON

„Mér finnst þessi tillaga ólíðandi. Ég hef unnið bæði við 
hlið Hannesar og Ásmundar og tek alls ekki undir hana. 
Þeir eru kannski svolítið ágengir en ekki þannig að fólk geti 
ekki unnið með þeim,“ segir Hulda Hákon myndlistarkona 
og bætir því við að hún taki tillögunni með fyrirvara því 
Kristinn Hrafnsson bar hana upp. 

„Samkvæmt félagarétti er skylt að geta þess í fundarboði 
þegar það á að taka stórar ákvarðanir. Það er mjög stór 
ákvörðun þegar það á að reka tvo félagsmenn,“ segir 
Hulda og bætir við að hefði hún vitað af því að kjósa ætti 

á fundinum hefði hún mætt. „Ég mætti ekki á þennan fund því fyrr í vor 
var haldinn fundur um þetta málefni og ég hélt að það væri búið að ljúka 
málinu.“

Ekki sátt

HULDA HÁKON

Talið er líklegt að lausn sé loks í 
sjónmáli í kjarnorkuviðræðum 
stórveldanna sex við Íran og að 
samningurinn verði kynntur hlut-
aðeigandi aðilum á morgun. 

Viðræður hafa staðið yfir í 
Vínarborg undanfarna mánuði 
og lokafrestur ítrekað komið og 
farið. Vesturveldin hafa sagt ekk-
ert liggja á, en Íranar hafa sakað 
þau um að draga lappirnar í við-
ræðunum. 

Framtíðarfyrirkomulag virð-
ist nú loks í augsýn og þrettán ára 
pattstöðu því hugsanlega lokið.

Rammasamkomulag náðist í 
apríl en í því felst að Íranar dragi 
verulega úr kjarnorkuáætlun sinni 
og takmarki auðgun úrans og ann-
arra geislavirkra efna sem mögu-
lega væri hægt að nota í kjarn-
orkuvopn. Í staðinn verður dregið 
verulega úr alþjóðlegum viðskipta-

þvingunum og bönnum gegn Íran, 
sem hafa leikið efnahag landsins 
grátt árum saman.  - sks

Líklega er lausn í sjónmáli í kjarnorkuviðræðum stórveldanna sex við Íran: 

Framtíðarfyrirkomulag í augnsýn

LAUSN?  Talið er líklegt að lausn sé loks 
í sjónmáli í kjarnorkuviðræðum stór-
veldanna sex við Íran.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

SPURNING DAGSINS



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17.
Opið á laugardögum frá og með 8. ágúst.

ford.is

5 dyra  •  MyKey  •  Fáanlegur með vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð  •  Hiti í framsætum  
3,5 tommu upplýsingaskjár  •  AUX og USB tengi  •  Fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur  •  Samlitaðir stuðarar
Rafdrifnir og upphitanlegir hliðarspeglar  •  Tvískipt niðurfellanleg aftursæti 60/40  •  Samlituð vindskeið  •  6 hátalarar
Einstaklega rúmt farangursrými (290 lítra)  •  Frábær í endursölu  •  Start Stop spartækni •  Brekkuaðstoð
Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög fljótur að hitna  •  Samlitaðir hliðarspeglar  •  EasyFuel
ESP stöðugleikastýrikerfi með spólvörn  •  Ofnæmisprófuð efni í innréttingu  •  Fáanlegur sjálfskiptur á frábæru verði    
5 stjörnu öryggi  •  Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns 

 
Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km. 
Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km. 
Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Ford Fiesta er  
mest seldi smábíll Evrópu 

20 ára afmæli  
Ford

Nýi besti vinur þinn?
Ford Fiesta frá 2.390.000 kr. Glæsilegur staðalbúnaður

Komdu og prófaðu  

mest selda smábíl Evrópu
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GRJÓNAGRAUTUR
alveg mátulegur

Nú einnig í litlum umbúðum– fullkominn skammtur fyrir einn

TILBÚINN TIL NEYSLU
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Sími 555 3100    www.donna.is
Ný vefverslun: www.donna.is
Erum nú á Facebook: donna ehf

Skjót fyrstahjálp, hjartahnoð 
og hjartastuðtæki björguðu lífi mínu

Ég lifði af

1. Hvað mun kosta að leggja fólksbíl á 
Þingvöllum þegar gjaldtaka hefst þar?
2. Hvers lags mataræði leggur Arnór 
Sveinn Aðalsteinsson stund á? 
3. Unnur Eggerts dansar á tónleikum 
rappara í haust. Hvaða rappara?

SVAR:1. 500 krónur. 2. Vegan. 3. Snoop Dogg.

SAUÐÁRKRÓKUR Kaupfélag Skag-
firðinga hefur óskað eftir sam-
þykki Heilbrigðiseftirlits Norður-
lands vestra til að setja upp 
brennsluofn við sláturhús KS við 
Háeyri á Sauðárkróki. Hafa þeir 
óskað eftir nýju starfsleyfi þess 
efnis.

Starfsleyfið sem kaupfélagið 
óskar eftir snýst meðal annars 
um að KS starfræki brennsluofn 
við sláturhúsið hjá sér og hafi 
 þannig heimild til að brenna allt að 
6 tonnum á dag af eigin úrgangi, 
dýrahræjum og áhættuvefjum úr 
sláturhúsi KS. Því er ósk KS að 
eftir litið veiti fyrirtækinu heimild 
til að brenna allt að 2.200 tonnum 
af dýrahræjum á ári.

Heilbrigðiseftirlitið samþykkti 
á síðasta fundi sínum, þann 1. 
júlí síðastliðinn, að auglýsa eftir 
athugasemdum um starfsleyfið og 
gefa þannig öllum þeim sem málið 

varðar tækifæri til að kynna sér til-
lögur og skila inn athugasemdum. 

Sigurjón Þórðarson, fram-
kvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits 
Norðurlands vestra, segir tillög-
urnar nú til skoðunar og að beðið 
verði eftir athugasemdum. „KS er 
ekki leyfilegt að brenna úrgangi 
frá öðrum, aðeins eigin úrgangi 
frá sláturhúsinu. Þarna er slátur-
húsið að reyna að koma í veg fyrir 
urðun á sýktu kjöti og vill því hafa 
heimild til að brenna það á svæði 
sínu.“ 

Þegar Sigurjón er spurður 
hvort það sé ekki svolítið vel í lagt 
að leyfa sláturhúsinu að brenna 
næstum 2.200 tonn af lífrænum 
úrgangi á ári segir hann mjög 
ólíklegt að KS nýti sér heimildina 
að fullu. „Sláturhúsi er auðvitað í 
mun að brenna eins lítið og hægt 
er af matvælum,“ segir Sigurjón. 
„En ég árétta að það hefur  ekkert 

leyfi verið gefið út enn og tillög-
urnar eru bara í athugasemda-
ferli. Það er hins vegar gott að fá 
umfjöllun um málið og að bæjar-
búar kynni sér málið.“ 

Umræddur brennsluofn, sem 
gæti afkastað rúmlega tvö þúsund 
tonnum af úrgangi, verður stað-
settur við Háeyri, nyrst í bænum. 
Upplýsingar frá framleiðanda þess 
brennsluofns sem KS hefur hug á 
að kaupa tekur fram að útblásturs-
mælinga sýna að búnaðurinn upp-
fyllir viðmið sem sett eru í Evr-
ópulöggjöf um brennslu úrgangs.
 sveinn@frettabladid.is

Vilja brenna 2.000 
tonn af dýrahræjum
Kaupfélag Skagfirðinga hefur óskað eftir leyfi til að setja upp brennsluofn við 
slátur hús sitt á Sauðárkróki. Vilja leyfi til að brenna allt að sex tonn af dýra-
hræjum á dag. „Málið er nú í athugasemdaferli,“ segir framkvæmdastjóri HNV.

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA  Ef brennsluofninn yrði nýttur að fullu verða til 65 tonn af ösku á hverju ári sem þarf að koma fyrir.

NÁTTÚRA Dýrfiskur ehf. á Tálkna-
firði hefur fengið samþykkt að 
tvöfalda sjókvíaeldi sitt í Dýra-
firði, úr tvö þúsund tonnum á ári í 
 fjögur þúsund tonn. Skipulagsstofn-
un telur þessa stækkun ekki háða 
umhverfismati. 

Sjókvíaeldi hefur því aldrei farið 
í umhverfismat í Dýrafirði. 

Fyrirtækið hyggst auka fram-
leiðsluna í 4.000 tonn á ári og legg-
ur áherslu á eldi regnbogasilungs, 
sem byggir á innfluttum hrogn-
um frá Danmörku. Mögulegt sé að 

síðar verði farið í eldi á laxi og þá 
verði notast við laxastofn frá Stofn-
fiski hf., sem sé af norskum upp-
runa.

Árni Friðleifsson, formaður 
SVFR, telur æskilegt að náttúran 
fái að njóta vafans. „Okkar skoðun 
er sú að laxfiskaeldi í sjó sé var-
hugavert. Það hafa orðið slys, eins 
og dæmin sanna. Eldisfiskur slepp-
ur þannig úr kvíum. Við eigum að 
reyna að huga að náttúru eins mikið 
og hægt er og fordæmum laxfiska-
eldi í sjó sem slíkt,“ segir Árni.   - sa

Stækkun laxfiskaeldis í Dýrafirði ekki háð umhverfismati:

Tvöfalda sjókvíaeldi í Dýrafirði

TÁLKNAFJÖRÐUR  Sjókvíaeldi Dýrfisks 
hefur höfuðstöðvar á Tálknafirði og eru 
áform um stóraukið sjókvíaeldi á næstu 
árum.

VERSLUN Innflutningur frá Kína 
hefur ekki aukist jafn mikið og 
gert var ráð fyrir eftir að fríversl-
unarsamningur við landið tók 
gildi. 

Fríverslunarsamningur milli 
Íslands og Kína var undirrit aður 
15. apríl 2013 og tók samningurinn 
gildi 1. júlí í fyrra. Margir bundu 
miklar væntingar við samninginn, 
þar á meðal forsvarsmenn versl-
unar hér á landi. 

„Þegar við horfum á tölurnar, 
berum saman innflutningstölur 
bæði 2013 og 2014 í samanburði 
við fyrstu fimm mánuði þessa 
árs til dæmis, þá er ekki að sjá að 
það hafi orðin nein stökkbreyting 
í innflutningi á varningi frá Kína 
á þessu tímabili,” segir Andrés 

Magnússon, framkvæmdastjóri 
Samtaka verslunar og þjónustu, 
sem telur reynsluna af samningn-
um vera vonbrigði. 

Hann bendir á að til þess að 
hægt sé að nýta sér þau fríðindi 
sem samningurinn skapar þarf 
innflutningurinn að vera beinn 
frá Kína til Íslands. Ef vara er 
toll afgreidd í öðru ríki á leiðinni 
 hingað falli öll fríðindi niður. 
Smærri innflytjendur eigi því í 
erfið leikum með að nýta sér samn-
inginn. - gag

Innflutningur frá Kína hefur ekki aukist eftir að fríverslunarsamningur tók gildi:

Segir fríverslun við Kína vonbrigði

ANDRÉS MAGNÚSSON  Frí versl-
unar samningur milli Íslands og 
Kína var undirritaður 15. apríl 

2013.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

  Sláturhúsi er 
 auð vitað í mun að 

brenna eins lítið og 
hægt er af  matvælum. 

Sigurjón Þórðarson,
framkvæmdastjóri HNV.

BRUNI Lögreglan á Vesturlandi 
var kölluð út um klukkan átta í 
gærmorgun eftir að tilkynning 
barst um reyk úr íbúð á stúdenta-
görðunum á Bifröst. 

Engan sakaði og voru skemmd-
ir minniháttar, að sögn Guðjóns 
Fr. Jónssonar, verkstjóra á hús-
næðissviði. Samkvæmt heim-
ildum sofnaði húsráðandi út frá 
sjóðandi eggi sem fyllti húsið af 
reyk og braut nágranni sér því 
leið inn í íbúðina með því að kasta 
dekki inn um eina rúðuna.  - sks

Sofnaði út frá sjóðandi eggi:

Braut sér leið 
inn með dekki

LÍBERÍA Niðurstöður rannsókna 
sem birtar voru um helgina gefa 
til kynna að fimm ný ebólutilfelli 
sem komið hafa upp í Líberíu að 
undanförnu séu um margt eðlis-
lík þeirri veiru sem geisaði í vest-
urhluta Afríku undir lok síðasta 
árs. Frá þessu er greint á Reu-
ters.

Talið er að ebóluveiran hafi 
aldrei horfið úr ríkinu Líberíu að 
fullu, þrátt fyrir að stjórnvöld í 
landinu hafi lýst því yfir í maí síð-
astliðnum.  - ngy

Niðurstöður rannsókna birtar:

Fimm ný ebólu-
tilfelli í Líberíu

BJÖRGUN Tvær þyrlur Land helgis-
gæslunnar, TF-LÍF og TF-GNÁ, 
sinntu sjúkraflugi samtímis í 
gær. Stjórnstöð gæslunnar barst 
rétt fyrir hálffimm í gær beiðni 
um aðstoð þyrlu vegna hjartveiks 
manns vestast á Snæfellsnesi.

Stuttu síðar barst önnur beiðni 
vegna hjartveiks ferðamanns 
sem staddur var á Hornbjargi, 
en þar voru aðstæður erfiðar 
vegna þoku. Báðar lentu þær í 
Reykjavík um kvöldmatarleytið. 
 - fbj

Hjartveikir sóttir af gæslunni:

Tvær þyrlur í 
sjúkraflugi

VEISTU SVARIÐ?



*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.

SÍÐASTI SÉNS!

DAGANA 9.-13. JÚLÍ 
AFNEMUM VIÐ VIRÐISAUKASKATT*  

AF ÖLLUM SNYRTIVÖRUM 
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Sími 555 3100    www.donna.is
Ný vefverslun: www.donna.is
Erum nú á Facebook: donna ehf

  Fáðu gust úr vandaðri Honeywell viftu

Gæða viftur - margar gerðir

242.743 Íslendingar 
voru skráðir í 

Þjóðkirkjuna í byrjun árs  2015. 

18.458 manns voru 
skráðir utan 

trú- og lífsskoðunarfélaga á sama 
tíma.

FORNMINJAR „Ástandið er slæmt, 
það verður bara að segjast eins og 
er,“ segir Eyþór Eðvarðsson, for-
maður Fornminjafélags Súganda-
fjarðar.  

Mikið sjávarrof á sér stað víðs 
vegar um landið þar sem gamlar 
fornminjar er að finna. Margar 
þessara fornminja eru frá land-
námsöld og hafa lítið verið rann-
sakaðar. Á Gufuskálum á Snæfells-
nesi hafa merkilegar fornminjar 
eyðilagst í sjávarrofi en björg-
unar uppgröftur hefur átt sér stað 
á svæðinu undanfarin ár.

„Svo eru mikil verðmæti til 
dæmis í moldinni þarna,“ segir 
Eyþór. „Hún er mikilvægur part-
ur af þessu. Til dæmis á Gufu-
skálum erum við með átta metra 
háan jarðvistarhaug. Sem er bara 
einstakt. Það er þar sem menn eru 
að finna skartgripi frá fólki á land-

námsöld. Þessar 
minjar eru nú 
í hættu,“ segir 
hann. 

„ M aðu r er 
að koma á staði 
eins og Sæból 
í Önundarfirði 
sem er nefnt í 
Landnámu, einn 
af þessum stóru 

stöðum, og þar er rofið orðið það 
mikið að það eru eitt til þrjú tonn 
af torfum fallin niður og maður 
horfir inn í rofsárið og sér bein, 
steinahleðslur og mannvistar-
leifar sem eru ábyggilega þúsund 
ára gamlar.“

Hann segir að leita þurfi allra 
leiða til að varðveita minjarnar. 
Fólk hafi áhuga á málefninu en átti 
sig kannski ekki á því hve mikil 
hætta steðjar að minjunum.

„Það sem þarf að gera er ná 
böndum utan um þetta, við vitum 
hreinlega ekki hvað eru margar 
svona minjar við Ísland. Þetta er 
meira og minna órannsakað. Það 
sem Skotar hafa til dæmis gert 
er að hugsa aðeins út fyrir kass-
ann en þeir eru byrjaðir að færa 
 minjar sem eru við sjávarsíðuna 
og eru búnir að koma upp vakt-
kerfi í kringum landið sem í er 
bara áhugafólk. Ef þetta væri á 
Íslandi gæti til dæmis hver fjörður 
passað upp á sínar minjar,“ segir 
Eyþór. 

Hann segir að þó að áhugafólk 
geti gert mikið til að passa upp á 
fornminjar þurfi að verja meira 
fjármagni til varðveislu þeirra.

„Það bara vantar peninga. Það 
eru um 30 milljónir sem ríkið ver 
til fornleifarannsókna á ári, sem 
er allt of lítið.“  stefanrafn@frettabladid.is

Ágangur sjávar ógn-
ar landnámsminjum
Fjöldi fornminja og gamalla verbúða víða um land liggur undir skemmdum vegna 
sjávarrofs. Sjávarrof hefur eyðilagt minjar við Gufuskála þar sem björgunarupp-
gröftur á sér stað. Margar minjanna eru allt frá landnámsöld.

SÆBÓL Í ÖNUNDARFIRÐI  Sjávarrof hefur eyðilagt minjar við Sæból, sem getið er í Landnámu.  MYND/INGRID KUHLMAN

EYÞÓR 
EÐVARÐSSON

REYKJAVÍK Ný upplýsingastefna 
Reykjavíkurborgar var samþykkt 
á fundi borgarráðs síðastliðinn 
fimmtudag. Hún var unnin af 
stýrihópi á vegum stjórnkerfis- og 
lýðræðisráðs og tekur við af eldri 
stefnu frá árinu 2000.

Upplýsingastefnan, sem varð til 
í víðtæku samráðsferli, byggist á 
þeim grunni að vönduð meðferð og 
miðlun upplýsinga sé lykil þáttur í 
starfsemi borgarinnar. Henni er 
ætlað að gera aðgang að upplýs-
ingum og þjónustu við borgarbúa 

greiðari, skilvirkari og markviss-
ari. 

Stefnan nær til allra fagsviða 
borgarinnar, ráða og nefnda, stofn-
ana, starfseininga, kjörinna full-
trúa, fyrirtækja og byggðasam-
laga í meirihlutaeigu borgarinnar.

Til að tryggja að meginmark-
mið stefnunnar nái fram að ganga 
verður gerð aðgerðaáætlun til 
tveggja ára í senn. Stjórnkerfis- 
og lýðræðisráð ber ábyrgð á því að 
meta árangur þeirrar áætlunar.  
 - ngy

Byggir á því að vönduð meðferð upplýsinga sé lykilþáttur í starfsemi borgarinnar:

Ný upplýsingastefna samþykkt

NÝ STEFNA  Stefnan nær til allra fag-
sviða borgarinnar.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

KÍNA Um milljón manns hafa þurft 
að yfirgefa heimili sín í Kína en 
fellibylurinn Chan-Hom stefnir nú 
óðfluga á landið. 

Íbúar borgarinnar Shangyu í 
austurhluta landsins hafa orðið 
einna verst fyrir barðinu á storm-
inum en heimkynni þeirra eru nú 
svo gott sem algjörlega á floti. 

Björgunarsveitir hafa þurft að 
nýta sér hraðbáta til að komast 
til íbúa Shangyu, sem margir eru 
innilokaðir á heimilum sínum. 

Vatnsmagnið á götum borgar-
innar er mikið og eru bílar á bóla-
kafi. 
Íbúar Shangyu eru um 800 þús-
und talsins en borgin er sögufræg 
fyrir að hafa getið af sér marga 
fræði- og embættismenn í gegn-
um aldirnar. 

Vindhraði Chan-Hom hefur náð 
allt að 173 kílómetrum á klukku-
stund, eða um 48 metrum á sek-

úndu. Talið er að stormurinn sé 
sá öflugasti í Zhejiang-héraði frá 
árinu 1949.

Mikil flóð og aurskriður hafa 

fylgt í kjölfar veðurofsans sem nú 
stefnir norður. Lestar- og flugsam-
göngur liggja niðri en ekki hafa 
borist fréttir af manntjóni.  - soj

Vatnsmagn á götum borgarinnar Shangyu er mikið og eru bílar á bólakafi: 

Milljón manns flýja heimili sín

STORMUR  Björgunarsveitir hafa þurft að reiða sig á hraðbáta til að ná til innlyksa 
fólks.   FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

WALES Bæjarstarfsmenn í 
Welshpool í Wales þurftu að fjar-
lægja 120 metra af fitu úr hol-
ræsagöngum í bænum síðastlið-
inn föstudag.  

Bæjarbúar höfðu tekið eftir 
því að vatn flæddi upp úr hol-
ræsum og voru bæjarverkfræð-
ingar kallaðir til.

Fitumagnið byggist upp þegar 
fólk sturtar niður miklu magni 
af steikingarfitu, sem kólnar 
í holræsinu og myndar stíflu. 
Það tók bæjarstarfsmenn fimm 
klukkustundir að hreinsa 120 
metra langan fitutappann úr 
ræsinu.  - srs

Stífluð holræsi í Welshpool:

Fjarlægðu 120 
metra af fitu

BANDARÍKIN „Ég trúi því að Jesús 
myndi samþykkja samkynja hjóna-
vígslur, en það er bara mín pers-
ónulega trú,“ sagði Jimmy Carter, 
fyrrverandi forseti Bandaríkj-
anna, við blaðamann Huffington 
Post í síðustu viku þar sem Carter 
tjáði sig um úrskurð hæstaréttar 
Bandaríkjanna sem sneri að því að 
hjónavígslur samkynja para yrðu 
gerðar löglegar um land allt.

„Ég held að Jesús myndi hvetja 
til hvers kyns ástarsambands svo 
lengi sem það væri einlægt og 
skaðaði ekki aðra. Ég sé ekki að 
hjónavígslur samkynja para skaði 
neinn,“ bætti hann við.  - þea

Carter styður hinsegin fólk:

Jesús samþykk-
ir hjónavígslur

STJÓRNSÝSLA Innanríkisráðuneytið 
hefur auglýst laust til umsóknar 
embætti dómara við Hæstarétt 
Íslands. Skipa á í embættið frá og 
með 1. október 2015 eða hið fyrsta 
eftir að nefnd um hæfni dómara 
hefur lokið starfi sínu. 

Lög um tímabundna fjölgun 
dómara við Hæstarétt voru sam-
þykkt á nýliðnu þingi til að mæta 
miklum málafjölda við réttinn. Í 
lögunum kemur fram að tíu dóm-
arar eigi að starfa við réttinn til 
ársins 2017.  - fbj

Dómurunum fjölgað:

Dómara vantar 
við Hæstarétt

ÁHUGALAUS  Hundurinn var áhugasamari um myndavélina en hjólin. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FRAKKLAND Þetta er í 102. skiptið sem Tour de France-hjólreiðakeppn-
in fer fram en hún er af mörgum talin sú erfiðasta í heiminum. Kepp-
endur hjóla samtals 3.358 kílómetra leið á 21 degi. Lengstu dagleiðirn-
ar eru 224 kílómetrar. Lagt var af stað í Utrecht í Hollandi 4. júlí en 
þaðan liggur leiðin meðal annars um Belgíu áður en hún endar 26. júlí 
í París. 

Sem stendur er það Bretinn Chris Froome sem leiðir keppnina og 
klæðist hann því hinni eftirsóttu gulu treyju á næstu dagleið. - jóe

Tour de France-keppnin stendur yfir um þessar mundir:

Þeytast á hjólum um Frakkland

SVONA ERUM VIÐ
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MEXÍKÓ Yfirvöld í Mexíkó hafa 
hafið gríðarmikla leit að eitur-
lyfjabaróninum Joaquin Guzman 
eftir að hann slapp úr fangelsi. 
Þetta er í annað sinn sem Guzman 
nær að flýja úr þarlendu fangelsi.

Verðir í Altiplano-fangelsinu 
uppgötvuðu að Guzman, oft kall-
aður El Chapo sem útleggst sem 
„hinn smávaxni“, var ekki í klefa 
sínum á laugardag. Hann hafði 
gert holu í klefa sínum sem leiddi 
í mílulöng göng til frelsis.

Yfirvöld hafa ekki aðeins hafið 

mikla leit að strokufanganum held-
ur hefur millilandaflugvellinum 
í Toluca, skammt frá Altiplano, 
verið lokað. 

Guzman er um sextíu ára gam-
all en ekki er víst hvenær hann 
fæddist. Hann er foringi Sinaloa-
gengisins, sem er eitt allra skil-
virkasta dópgengi veraldar. Það 
sendir kókaín, marijúana og met-
amfetamín með flugi, bátum, kaf-
bátum, dráttarvélum og í raun með 
öllum hugsanlegum fararskjótum.

Guzman var handtekinn árið 

1993 og dvaldi átta ár í fangelsi 
áður en hann náði að strjúka. Í 
febrúar í fyrra var hann handsam-
aður að nýju en nú tók það hann 
aðeins rúmt ár að komast út fyrir 
múra fangelsisins á ný. Hann er 
í tíunda sæti yfir ríkustu menn 
Mexíkó og hefur iðulega ratað á 
lista Forbes yfir valdamestu menn 
heimsins. Forbes hefur kallað 
hann stærsta eiturlyfjabarón sög-
unnar og vill meina að veldi hans 
sé stærra en það sem Pablo Escob-
ar byggði upp.  - jóe

Tíundi ríkasti maður Mexíkó er á flótta undan réttlætinu. Dópveldi hans er það stærsta sem sögur fara af:

Eiturlyfjabarón strauk aftur úr fangelsi

HÁLL SEM ÁLL  Fjölmenni flutti „hinn 
smávaxna“ í fangelsið og fjölmenni 
leitar hans.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

SAMFÉLAG Undirritaður hefur 
verið samningur um kaup á fim-
leikaáhöldum og búnaði fyrir nýtt 
fimleikahús sem er í byggingu 
við Egilshöll. Þetta kemur fram í 
fréttatilkynningu frá fasteigna-
félaginu Reginn hf.

Að lokinni verðkönnun var boð 
Altís ehf. metið hagstæðast að 
teknu tilliti til verðs og gæða. Altís 
er rótgróið fyrirtæki sem flutt 
hefur inn íþróttabúnað um árabil.

Verkís var ráðgjafi Regins við 
verðkönnun og samningagerð 
vegna verksins.  - ngy

Nýtt fimleikahús við Egilshöll:

Samningur um 
fimleikaáhöld

NÁTTÚRA „Þetta virðist hafa dott-
ið niður og fallið í ljúfa löð. Undar-
leg var uppákoman,“ segir Erling 
Ólafsson, skordýrafræðingur hjá 
Náttúrufræðistofnun Íslands, um 
lúsmý, flugu sem virtist hafa náð 
fótfestu hér á landi í fyrsta sinn.

Margir voru illa bitnir af lúsmýi í 
lok síðasta mánaðar, helst þeir sem 
voru á suðvesturhorni landsins. 

„Ég geri mér ekki grein fyrir því 
enn hvað það var sem hleypti þessu 
af stað,“ segir Erling og bætir við 
að enn hafi hann ekki fengið stað-
fest heiti á tegundinni. „Það er 
maður erlendis að hjálpa mér með 
greininguna.“  - ngy

Heiti á tegundinni ekki staðfest:

Lúsmý ekki 
eins áberandi

LÚSMÝ  Jóhann Gunnar Arnarson varð 
fyrir barðinu á lúsmý.  MYND/JÓHANN

SAMGÖNGUR Írska lágfargjalda-
flugfélagið Ryanair lækkar verð 
á öllum farmiðum til Grikklands 
um 30 prósent til október. Far-
miðar með Ryanair milli nokk-
urra staða í Grikklandi kosta 
næstu tvær vikurnar miklu minna 
en áður eða aðeins 4,99 evrur.

Talsmenn flugfélagsins segjast 
hafa boðist til að fljúga ókeypis 
næstu vikur hefðu flugmálayfir-
völd í Grikklandi aflétt flugvallar-
gjöldum á sama tíma. Ekki var 
orðið við beiðni flugfélagsins. - ibs

Ryanair lækkar verð:

Grikklands-
ferðir á útsölu

GRIKKLAND Fjármálaráðherrar 
evruríkjanna funduðu í yfir tíu 
klukkustundir í gær til að finna 
lausn á skuldavanda Grikkja. Er 
fundi þeirra lauk tók við fund-
ur leiðtoga ríkjanna í kjölfarið. 
Lagabreytinga er þörf á gríska 
þinginu svo af aðstoð verði og 
verða þær að vera afgreiddar frá 
þinginu fyrir 15. júlí.

Meðal þess sem lagt var fram 
á fundinum var fjögurra síðna 
plagg með stífum skilmálum 
evruríkjanna fyrir áframhald-
andi aðstoð til handa Grikkjum. 
Er það mál manna að það muni 
reynast Grikkjum erfitt að upp-
fylla skilyrðin sem þar eru sett 
fram fyrir áframhaldandi aðstoð.

Á listanum má finna hluti á 
borð við að einkavæða raforku-
flutningskerfi landsins og gagn-
gerar endurbætur á ellilífeyris-
kerfinu. Verði af nýju neyðarláni 
er talið að það nemi allt að 86 
milljörðum evra en til að það 
gangi í gegn heimta lánardrottn-
ar að Grikkir framselji yfirráð 
yfir fjölda ríkiseigna til þeirra. 
Verðmæti eignanna nemur um 
fimmtíu milljörðum evra. 

Skuldir Grikkja nema nú 
um 320 milljörðum evra, eða 
í kringum 180 prósentum af 
vergri landsframleiðslu. Aukin 
aðstoð þýðir að skuldir þjóðar-
innar fara yfir 200 prósenta 
múrinn. Gríska ríkisstjórnin, 
með Alexis  Tsipras forsætisráð-
herra í broddi fylkingar, féllst 
í gærkvöldi á drög að úrbótum 
þó að enn eigi eftir að fínpússa 
samninginn. Verði ekki geng-
ið að samningnum er sá mögu-
leiki á borðinu að Grikkir yfir-
gefi evrusamstarfið og taki upp 
drökmu á nýjan leik í fyrir fram 
ákveðinn tíma til að ná stjórn á 
vandanum. 

Úr herbúðum Finna hafa þær 
fregnir borist að þeir hyggist 

ekki samþykkja nýtt neyðar-
lán. Ólíklegt er að vægi þeirra 
sé slíkt að það hafi úrslitáhrif. 
Pirrings gætir hjá fleiri þjóðum 
en Finnum. Matteo Renzi, forsæt-
isráðherra Ítalíu, lét þau orð falla 
við komu til Brussel að það væri 
tímabært að Evrópa sneri sér 
aftur að hlutum sem hún yrði að 
gera. Nefndi hann í því samhengi 
ástandið í Líbíu, Úkraínu og Íran. 

„Ég man ekki eftir svipaðri 
stöðu á mínum ferli,“ segir Mart-
in Schulz, forseti Evrópuþings-
ins. „Þetta snýst í raun allt um 
ESB. Ef taka á ESB alvarlega á 
alþjóðavettvangi verður það að 

sýna að það geti tekið á eigin 
vandamálum.“ Hann er andvíg-
ur því að Grikkir yfirgefi sam-
bandið, jafnvel þó að það sé í 
stutta stund.

Er fréttir bárust af því að drög 
að samkomulagi væru í höfn 
mátti sjá megna óánægju Grikkja 
á samfélagsmiðlinum Twitter. 
Margir tístu undir myllumerkinu 
#TsiprasLeave EUSummit. Vildu 
þeir meina að stjórnin væri að 
fara á svig við vilja þjóðarinn-
ar en 61 prósent kjósenda vildi 
að Grikkir höfnuðu samningum 
við Evrópusambandið í þjóðar-
atkvæðagreiðslu. 

Niðurstaða spekúlanta um 
framhaldið virðist ával lt 
vera sú sama. Aðeins tíminn 
getur leitt í ljós næstu skref. 
 johannoli@frettabladid.is

Tíminn geymir næstu skref
Maraþonfundir fóru fram í Brussel í gær. Drög að samkomulagi liggja fyrir sem þýðir að skuldir Grikkja fara yfir 
200 prósent af vergri landsframleiðslu. Óvissa ríkir um framhaldið, næstu skref og hvað þau hafa í för með sér.

MANNAMÓT  Leiðtogar evruríkjanna funduðu er fjármálaráðherrar þjóðanna höfðu lokið sér af. Hér má sjá, talið frá vinstri, 
Alexis Tsipras, forsætisráðherra Grikkja, Jean-Claude Juncker, forseta framkvæmdastjórnar Evrópuráðsins, Francois Hollande 
Frakklandsforseta og Charles Michel, forsætisráðherra Belgíu, ráða ráðum sínum fyrir fundinn. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

  Þetta snýst í raun allt 
um ESB. Ef taka á ESB 

alvarlega á alþjóðavett-
vangi verður það að sýna 

að það geti tekið á eigin 
vandamálum.

Martin Schulz,
forseti Evrópuþingsins.
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Að baki er ein snúnasta kjarasamninga-
lota sem aðilar vinnumarkaðarins hafa 
átt aðild að. Verkefnið var ekki einfalt 
enda kröfugerð launþegahreyfingarinnar 
hærri en okkur óraði fyrir. Á sama tíma 
var ljóst að svigrúm til mikilla launa-
hækkana var takmarkað. Þessa gjá þurfti 
með einhverjum hætti að brúa. Eftir því 
sem leið á samningsferlið var ljóst að 
atvinnurekendur vildu reyna til þraut-
ar að komast hjá vinnustöðvunum sem 
hefðu getað valdið óbætanlegum skaða. 
Það tókst sem betur fer en var dýru verði 
keypt.

Ljóst er að samningarnir koma mjög 
misjafnlega niður á fyrirtækjum eftir því 
hvers konar starfsemi fer þar fram. Inni 
í samningum er varnagli frá hendi laun-
þega um að ef verðlag hækkar umfram 
laun komi til endurskoðunar á kjara-
samningum í febrúar ár hvert. Þarna 
liggur ábyrgð okkar atvinnurekenda. Við 
megum ekki láta það henda að forsendur 
samninga bresti. Nú þegar hafa allmörg 
fyrirtæki tilkynnt um hækkanir og í 
ýmsum tilvikum má færa ágæt rök fyrir 
þeim. Því er hins vegar ekki að leyna 
að sumar hækkanir komu jafnvel fram 
áður en blekið á samningum var þornað. 
Komi til endurskoðunar á kjarasamning-

um er hætta á að við festumst í vítahring 
verðlags- og launahækkana sem engu 
skilar nema hærri vöxtum, veikara gengi 
og skertum lífskjörum. Inn á þá braut 
viljum við ekki feta á ný. Við verðum að 
tryggja kaupmátt og stöðugleika.

Það er deginum ljósara að það er 
vandasamt verkefni að búa svo um hnút-
ana að hækkanir kjarasamninga renni 
ekki allar út í verðlag en það er á ábyrgð 
okkar atvinnurekenda að sjá til þess að 
svo verði ekki. Samningarnir eru dýrir í 
byrjun og því er mikilvægt að við dreif-
um þessum kostnaðarauka yfir allt tíma-
bil samningsins. Beri okkur gæfa til að 
leysa það farsællega munum við vonandi 
öll geta litið til baka með stolti til vors-
ins 2015 og sagt að tekist hafi að tryggja 
efnahagslegan stöðugleika og kaupmátt 
launafólks. Ábyrgð skilar árangri.

Ábyrgð skilar árangri

F
lest höfum við gaman af því að ferðast og sjá meira af 
heiminum en við gerum í okkar daglega lífi. Stundum 
förum við um víðáttu og fegurð íslenskrar náttúru en svo 
er líka gaman að koma út í hinn stóra heim. Flatmaga á 
sólarströnd, skella sér í verslunarleiðangur, skoða nátt-

úru, mannlíf og menningu sem er engu lík. Af nógu er að taka því 
heimurinn er stór.

Fátt vitum við svo meira í frásögur færandi en þegar við finnum 
eitthvað úti í þessum stóra heimi sem er ósnert, upprunalegt og 
staðbundið, eða orginal og kúl eins og sagt er á góðri íslensku. Og 

þetta er einmitt það sem hefur 
heillað þá útlendinga sem heim-
sækja Ísland. Víðátta ósnertrar 
náttúru, óbeisluð orka íslenskra 
djammara, rokkið í Reykjavík, 
listin, lífið og mannlífið.

Þetta er ástæðan fyrir því að 
erlendum ferðamönnum á Íslandi 

fjölgar hraðar en kanínustofninum í Öskjuhlíð og að ýmsu leyti er 
það hið besta mál. Allir þessir ferðamenn skila miklum tekjum í 
þjóðarbúið og það alvöru útlenskum peningum sem gleðja skarfana 
í Seðlabankanum mikið. Gott mál og allir glaðir. Eða hvað?

Eins og Íslendinga er von og vísa ætla nú margir að verða ríkir 
á þessari gósentíð útlendra peninga og það alveg bremsulaust. 
Og miðborg Reykjavíkur, sem hefur löngum verið hjarta lista- og 
menningarlífs landsmanna, virðist ætla að verða illa úti. Keyrð í 
kaf af tuskulundum, lopafatnaði og gistirýmum í hverju einasta 
skúmaskoti sem losnar. Mikið af þessu húsnæði losnar reyndar af 
þeim sökum að íbúarnir, fólkið sem gerir miðborgina byggilega 
og heillandi, flæmist burt undan drunum langferðabíla, drynjandi 
ferðatöskum og að ógleymdu hækkandi fasteigna- og húsaleigu-
verði.

Nú eru til að mynda uppi áætlanir um að skemmtistaðir við 
Tryggvagötu víki fyrir lopalundabúðum og þetta eru staðir sem 
hafa gert sér far um að vera virkir í tónlistarlífinu. Þangað er hægt 
að skreppa á mánudagsdjass og þar hefur Iceland Airwaves verið 
með fjölda tónleika svo eitthvað sé nefnt. Sem sagt tónlistarviðburð-
ir sem útlendingarnir koma til að sjá og heyra eiga að fara eitthvert 
annað svo það sé hægt að setja upp fleiri minjagripaverslanir.

Það má vera að þessi breyting sé ekki besta dæmið. Að húsin 
verði fallegri og betri og útkoman hagstæðari fyrir þjóðarbú 
morgundagsins. En til lengri tíma litið er öll þessi þróun innan 
miðborgarinnar óheillavænleg og það vita allir Íslendingar sem 
hafa einhvern tímann ferðast út fyrir landsteinana. Því vonandi eru 
Íslendingar ekki að ferðast langar vegalengdir til þess eins að skella 
sér í minjagripaverslanir eða að láta fóðra sig á tilbúinni sölumenn-
ingu.

Þetta er því þróun sem borgaryfirvöld verða að hafa eitthvert 
taumhald á og það er auðvitað vel gerlegt. Í útlöndum er t.d. að finna 
fjölmörg dæmi um það hvernig er hægt að koma takmörkunum 
á fjölda gistirýma, bílaumferð, verslunarstarfsemi og annað sem 
hefur áhrif á götumyndina og mannlífið sem þar þrífst. Vissulega 
hefur talsvert verið talað um að eitthvað gæti mögulega þurft að 
gera. Ráðstefnur haldnar og útlenskir sérfræðingar sagt okkur að 
við verðum að grípa í taumana. En við virðumst ætla að láta þar 
við sitja enda vita þessir útlendingar ekkert um hvað þeir eru að 
tala – ekki frekar en þessir sem bentu okkur á að íslensku bankarnir 
væru orðnir of stórir fyrir okkar litla hagkerfi. Það voru nú meiri 
bullukollarnir.

Menning í miðborginni víki fyrir ferðaþjónustu:

Meiri bullukollarnir

Sími 555 3100    www.donna.is

Ný vefverslun: www.donna.is
Erum nú á Facebook: donna ehf

Travel John ferðaklósett
leysa málið
Fyrirferðalítil, létt, einföld og hreinleg í notkun. 
Engin kemísk efni, engin þrif, aðeins tvöfaldur 
poki með efni sem gerir vökva að geli og eyðir 
lykt. Pokanum er lokað eftir notkun, einfaldara 
verður það varla. Pokana má nota í venjuleg 
ferðaklósett til að losna við að þrífa þau.

Travel John pokar fyrir þvag eða uppköst gelgera 
vökvann og eyða lykt. Verð 3 stk. í pakka  
kr. 1.280,- Klósettpokar 3 stk. í pakka kr. 1.370,-  
Klósettstóll kr. 6.820,- Tilboð ásamt 3 pökkum 
af pokum kr. 8.500,-  fæst hjá Donnu, Móhellu 2, 
Hafnarfirði. Póstsendum.

KJARAMÁL

Guðrún 
Hafsteinsdóttir
formaður Samtaka 
iðnaðarins og vara-
formaður Samtaka 
atvinnulífsins

➜ Inni í samningum er varnagli frá 
hendi launþega um að ef verðlag 
hækkar umfram laun komi til 
endurskoðunar á kjarasamningum 
í febrúar ár hvert. Þarna liggur 
ábyrgð okkar atvinnurekenda. 

Stefna Sjálfstæðisflokksins
Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins, sagði lausnina á 
húsnæðisvanda ungs fólks í Reykja-
vík felast í að úthluta fleiri lóðum 
í borginni í hádegisfréttum Bylgj-
unnar í gær. Flokksbróðir Kjartans, 
borgarfræðingurinn og fyrrverandi 
borgarfulltrúinn Gísli Marteinn 
Baldursson, var þó ekki á sömu línu 
og samherjinn. Gísli deildi frétt um 
málið á Twitter þar sem hann sagði 
að hugmyndafræði Kjartans væri 
„gjörsamlega úrelt“. Gísli sagði 
að í ódýrum lóðum fælust ný út-
hverfi og spurði hvort þetta væri 
stefna Sjálfstæðisflokksins.

Vill unga fólkið lóðir?
Lífleg umræða skapaðist 
á Twitter um málið í 

kjölfarið. Einhver sagðist aldrei hafa 
hitt unga manneskju sem væri á 
höttunum eftir lóð. Gísli bætti því 
við að ódýrar lóðir væri aðeins að 
finna í lélegum úthverfum og velti 
því upp hvort unga fólkið væri að 
biðja um það. Skipulagsfræðingurinn 
Guðmundur Kristján Jónsson sagði 
ekkert vera til sem heitir ódýrar 
lóðir. Þrátt fyrir að Gísli sé ekki hluti 
af borgarstjórnarflokki sjálfstæðis-

manna lengur kristallast í þessu 
litla dæmi vandi flokks-
ins. Húsnæðisvandi 
ungs fólks verður 
ekki leystur með 
„ódýrum“ lóðum á 

lítt eftirsóttum 
svæðum.  

 

 Stokkið á vagninn
Flokkssystir þeirra Kjartans og Gísla 
Marteins, þingmaðurinn Elín Hirst, 
nældi sér í auðsóttar vinsældir um 
helgina þegar hún sagði það „út í 
hött“ að ræða byggingu nýrra höfuð-
stöðva Landsbankans við Austurhöfn 
á meðan það skorti fé til að byggja 
nýjan Landspítala. Í bloggfærslu sem 
Elín birtir segir hún það eiga að vera 
margfalt ofar á forgangslistanum að 
byggja nýjan spítala og að það sé út 
í hött að vera að ræða þessa hluti 
yfirleitt. Þó að Elín hafi mögulega 
eitthvað til síns máls um íburð nýrra 
höfuðstöðva Landsbankans þá eru 
það alltaf svolítið ódýr stig að vinna 

sér inn að bera saman eplin og 
appelsínurnar sem spítali og 
bankahöfuðstöðvar eru.  
 fanney@frettabladid.is
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

15. júlí (f.h.) er síðasti dagurinn sem þú 
hefur til að hafa áhrif á niðurstöður í at-
kvæðagreiðslunni um kjarasamningana.

Þitt atkvæði skiptir máli ! 

Atkvæðagreiðslan er rafræn og þeir sem ekki hafa fengið  
bréf þar að lútandi hafi samband við félagið.

KJÓSUM 
UM KJARA-
SAMNINGANA!

Síðastliðin 17 ár hef ég 
búið í fjölbýlishúsinu 
Miðleiti 3. Allan þennan 
tíma höfum við, sem þar 
búum, notið góðs útsýn-
is og dáðst að Útvarps-
húsinu og því fallega 
umhverfi, sem því hefur 
verið búið. Við munum 
flest boðskap Birgis 
Ísleifs borgarstjóra 1974 
um „grænu byltinguna“, 
þar sem ákveðið var að 
vernda sem flest gróður-
svæði í borgarlandinu 
og skapa æ fleiri eftir því sem 
byggð ykist. Við horfðum þá, 
undir hönd honum, til komandi 
tíma, er Reykjavík yrði talin með 
fegurri borgum vegna margra og 
mikilvægra gróðursvæða, sem 
yrðu eins og lungu höfuðborg-
arinnar. Annar kostur grænna 
svæða er, að þau geta orðið lend-
ingarstaðir hugmynda, sem eng-
inn þekkir í dag, en yrðu mögu-
lega nauðsyn í framtíðinni.

En nú er öldin önnur. Útvarp-
ið þarf ekki á sinni stóru lóð að 
halda, vill selja og Reykjavíkur-
borg hefur bitið á agnið. Þar er 
ekki sama framtíðarsýn og þegar 
Birgir Ísleifur var við völd. Nú 
er unnið að þéttingu byggðar, 
hverju hótelinu af öðru troðið í 
hverja smugu í 101 Reykjavík og 
nú er komin tillaga um að byggja 
nánast sjálfstætt þorp á Útvarps-
lóðinni með þriggja hæða húsum 
þröngt settum. Græni reiturinn 
á að flytjast upp á húsþökin, 
en annar gróður að víkja fyrir 
steinsteypu og malbiki.

Peningalykt
Mér finnst peningalykt af þessu. 

Ég kysi heldur ilm yndis 
og þjónustu. Á svæðinu 
frá Hvassaleiti og yfir 
á Sléttuveg er óvenju-
stór hluti íbúanna eldri 
borgarar. Þeir hafa 
enga aðstöðu til útivist-
ar í nágrenninu aðra en 
göngustíga. Væri ekki 
miklu betri kostur til nýt-
ingar á Útvarpslóðinni, 
að borgin leysti hana til 
sín og sinnti þar í senn 
góðri og heilsusamlegri 
þjónustu fyrir þenn-

an aldurshóp? Ég gæti gjarnan 
séð fyrir mér velli fyrir pútt, 
 krokket og minigolf. Ég sé þarna 
einnig fyrir mér fallegan skála 
fyrir félagsstarf og annan slíkan 
fyrir dagvist. Það er svo margt 
hægt að gera þarna, sem hæfir 
þessum stað miklu betur en það 
sem nú er fyrirhugað. Verslunar-
skólanemar, sem lengi hafa 
nýtt þetta svæði til hreyfingar, 
myndu þá heldur ekki missa af 
neinu.

Ein af meginrökum fyrir þétt-
ingu byggðar hér er að stytta 
akstursleiðir. Aukin umferð á 
reiðhjólum á að fylgja, og  þannig 
á að minnka mengandi útblástur 
frá þeim vélknúnu tækjum, sem 
um göturnar fara. Ég held reynd-
ar, að flestir geti séð, að einka-
bíllinn hverfur ekki. Hann skap-
ar í dag bara tímabundna hættu. 
Innan tveggja áratuga verða 
allir bílar rafknúnir eða brenna 
metani, lífdísli eða einhverju enn 
öðru, sem framtíðin geymir, og 
hætta að menga. Þess vegna er 
í lagi að þenja byggðina eitthvað 
út.

Í ljósi þess, sem ég hef talið 

hér að ofan, vil ég mótmæla þeim 
tillögum sem fram eru komnar 
um breytingar á Útvarpslóðinni. 
Ég veit, að við, sem hér búum, 
og missum margt, verði þessar 
fyrir ætlanir að veruleika, eigum 
okkar grenndarrétt. Við bíðum 
nú frekar óþolinmóð eftir því 
að yfirvöld kynni okkur tillögur 
sínar og láti svo lítið að kynna 
sér okkar sýn á hlutina. Hví ekki 
að boða til fundar, áður en lengra 
er haldið?

Borgin hefur að undanförnu 
lofað byggingu þúsunda íbúða 
fyrir þá sem búa við lág laun. 
Svæðið, sem hér um ræðir, er eitt 
af þeim dýrari. Húsaverð og/eða 
-leiga verða örugglega í hærri 
kantinum. Þetta þjónar því ekki 
þeim, sem eru í mestri þörf.

Er ekki full þörf á að staldra 
aðeins við, ekki aðeins vegna 
Útvarpslóðarinnar, heldur ekki 
síður vegna mið borgarinnar, 
áður en túristarnir útrýma 
okkur, þessum innfæddu?

Útvarpslóðin
SKIPULAG

Þórir Stephensen
fv. dómkirkju-
prestur
og staðarhaldari í 
Viðey

Maður á helst ekki að reka fólk 
þegar maður hefur mannafor-
ráð. Og helst ekki konur – og 
alls ekki þær eldri. Kúnstin hjá 
góðum stjórnanda er að nýta sér 
þá þekkingu sem í fyrirtækinu 
er og laða fram nýja og óvænta 
eiginleika hjá fólki sem lengi 
hefur fengist við það sama, fá 
nýtt sem lærir af því eldra og 
veitir því innblástur en ekki 
henda þeim útbyrðis sem eldri 
eru. Það eru ekki góðir eða 
vitur legir stjórnunarhættir að 
losa sig við reynslu og þekkingu 
en sækjast eftir reynsluleysi og 
vanþekkingu.

Alls konar konur
Við þurfum að sjá fleiri konur 
í fjölmiðlum. Alls konar konur 
með alls konar raddir, alls 
konar útlit, alls konar stíl í 
fasi, klæðaburði og orðum. Þær 
þurfa að hafa alls konar mennt-
un og vera með alls konar bak-
grunn og alls konar skapsmuni 
en þær þurfa ekki að hafa sér-
stakt útlit og þær þurfa ekki 
heldur að vera gallalausar. En 
við þurfum konur sem hafa eitt-
hvað fram að færa. Við þurfum 
að sjá konur sem eru á öllum 
aldri – og ekki endilega sem fyr-
irmyndir eða táknmyndir eða 
einhvers konar myndir heldur 
sem starfandi og skapandi afl. 
Það er gott að fullorðnar konur 
hafi náðarvald – en samfélagið 
þarf konur með annars konar 
vald líka. 

Burt með þetta kynjastrok-
leður! Það er brýnt að nú taki 
að linna þessari áráttu að láta 
konur hverfa úr sviðsljósinu 
þegar þær öðlast þroska. Við 
þurfum að gera okkur grein 
fyrir þessari hvimleiðu áráttu 
og við þurfum beinlínis að vinna 
gegn henni. Markvisst. 

Við þurfum að að sjá fleiri 
fullorðnar konur, miðaldra 
konur, rosknar konur í sjón-
varpinu: þær þurfa að sjást í 
fréttum og fréttatengdum þátt-
um, í umræðuþáttum, í leiknu 
efni, í þáttum þar sem sýnt er 
frá lífinu í landinu, í grínþátt-
um og í auglýsingum öðruvísi 
en hin milda og algóða amma. 
Og við þurfum fleiri konur í 
útvarpið: Við þurfum að heyra 
raddir þeirra og nálgun, efnis-
tök þeirra og viðhorf. Miðaldra 
konur hugsa öðruvísi en ungar 
konur og gamlar konur hugsa 
öðruvísi en miðaldra konur. Við 
þurfum að heyra í þeim öllum og 
sjá þær allar: samfélagið þarf á 
því að halda.

Þegar maður er karlmaður 
í stjórnunarstöðu, og kannski 
ekki alveg klár á sinni stöðu 
og þekkingu á því sem maður 
stjórnar, þá á maður ekki að 
láta til sín taka með því að reka 
konur sem unnið hafa á staðn-
um í mörg ár. Þær sjá að vísu 
næstum því örugglega í gegn-
um mann, sem getur kannski 
verið óþægilegt – og það kann 
líka að vera óþægilegt að vita 
af því innst inni að sennilega 
ættu þær að sitja í stjórnunar-
stöðunni sem maður sjálfur er í, 
og gerðu það ef ekki væri fyrir 
íslenska bræðralagið, flokks-

ræðið og skólaklíkurnar – en í 
rauninni er sá maður lánsamur 
sem hefur slíkar konur að vinna 
með.

Brottrekstur á Rás eitt
Á dögunum voru tvær reyndar 
og snjallar útvarpskonur, Hanna 
G. Sigurðardóttir og Sigríður 
Stephensen, reknar frá Ríkis-
útvarpinu eftir langt og farsælt 
starf af Þresti Helgasyni, til-
tölulega nýráðnum dagskrár-
stjóra Rásar eitt á RÚV. Hann 
hefur ekki rökstutt brottrekst-
urinn en sagði einhvers stað-
ar að hann gæti ekki tjáð sig 
um málefni einstakra starfs-
manna; gefur þar með til kynna 
tillitsemi við þær brottreknu, 
lætur liggja að því að eitthvað 
kunni að vera við störf þeirra að 
athuga – sem ekkert bendir til 
að sé satt.

Maður á ekki að reka fólk 
nema það geri eitthvað af sér 
eða standi sig illa; það er ekki 
dyggð að reka fólk. Það er bara 
vitleysa úr stjórnunarfræðum. 

Menningarstofnun eins og 
RÚV þarf á kjölfestu að halda, 
ekki síst þegar hún býr við 
sífellt ónæði frá pólitíkusum og 
hlaupatíkum þeirra. Það þarf að 
vera viss samfella í starfsemi 
slíkrar stofnunar fremur en 
kollsteypur sem fylgja dyntum 
nýrra stjórnenda hverju sinni 
sem vanhæfir stjórnmálamenn 
senda þangað inn eins og ein-
hver prívat-tundurskeyti. Ein-
hvern veginn stóð maður í þeirri 
meiningu að meiri festa og frið-
ur myndi ríkja um Ríkisútvarp-
ið nú í tíð núverandi mennta-
málaráðherra og útvarpsstjóra, 
sem mörg okkar bundu vonir við 
að ætlaði að gera veg þessarar 
dýrmætu menningarstofnunar 
meiri en hann hefur verið að 
undanförnu. Og einhvern veginn 
hélt maður að Þröstur Helga-
son myndi ekki þurfa að láta til 
sín taka með svona stjórnunar-
háttum.

Hanna og Sigríður eru 
útvarpsmenn af guðs náð, og 
má til dæmis minna á afbragðs-
þætti þeirra um tónlistarsögu 
20. aldarinnar fyrir nokkrum 
árum, sem núverandi dagskrár-
stjóri gerði rétt í að hlusta á til 
að heyra hvernig farið er að því 
að búa til gott útvarp. Sé skýr-
ingin á brottrekstri þeirra fjár-
skortur vegna þess að stjórnvöld 
svíkjast ævinlega um að láta 
lögbundið útvarpsgjald renna til 
stofnunarinnar er rétt að segja 
það eins og það er. Sé skýring-
in önnur mætti hún koma fram, 
því að þær eru hvor með sínum 
hætti fyrir löngu orðnar að 
heimilisvinum þúsunda einstak-
linga og ekki einkamál Þrastar 
Helgasonar hvaða ástæður hann 
hefur fyrir svo afdrifaríkri 
ákvörðun.

Þegar þær eru reknar  hverfur 
enn þekking og reynsla og 
kvarnast úr sameiginlegu minni 
stofnunarinnar sem raunar er 
réttlætingin fyrir tilveru henn-
ar: samhengið í íslenskri menn-
ingu.

Að reka konur
Maður á ekki að 
reka fólk nema það 

geri eitthvað af sér eða 
standi sig illa; það er ekki 
dyggð að reka fólk. Það er 
bara vitleysa úr stjórnunar-
fræðum. 

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

➜ Nú er unnið að þéttingu 
byggðar, hverju hótelinu af 
öðru troðið í hverja smugu 
í 101 Reykjavík og nú er 
komin tillaga um að byggja 
nánast sjálfstætt þorp á 
Útvarpslóðinni með þriggja 
hæða húsum þröngt settum. 
Græni reiturinn á að fl ytjast 
upp á húsþökin, en annar 
gróður að víkja fyrir stein-
steypu og malbiki.
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George Zimmerman, sem sakaður var um 
að hafa skotið hinn sautján ára gamla 
blökkumann Trayvon Martin í Flórída 
árinu áður með þeim afleiðingum að 
hann lést, var sýknaður af öllum ákæru-
liðum þennan dag árið 2013. Talið hafði 
verið að um hatursglæp væri að ræða og 
vakti málið mikla athygli. 

Zimmerman sagðist alla tíð hafa skotið 
Martin í sjálfsvörn og féllst kviðdómurinn 
í málinu á útskýringu hans þótt Martin 
hefði verið óvopnaður. Zimmerman sagð-
ist hafa haldið að Martin væri innbrots-
þjófur því Martin var í hettupeysu en þeir 
bjuggu í sama hverfi. Zimmerman tók 
virkan þátt í nágrannavörslu hverfisins.

Málið vakti mikið umtal um byssueign 
og hatursglæpi í Bandaríkjunum og meira 
að segja Barack Obama Bandaríkjaforseti 
tjáði sig um málið. Hann sagði að ef hann 
ætti son myndi hann trúlega líta út eins 
og Martin.

Bandaríska dómsmálaráðuneytið kann-
aði í kjölfar sýknunar hvort hægt væri að 
ákæra Zimmerman fyrir hatursglæp en 
ákvað að gera það ekki sökum skorts á 
sönnunargögnum.   - þea

ÞETTA GERÐIST: 13. JÚLÍ 2013

George Zimmerman sýknaður af ákæru

Norðursigling á Húsavík tók 
fyrsta rafknúna hvalaskoðunar-
bátinn á Íslandi í notkun í gær. 
Báturinn er ekki einungis sá 
fyrsti sinnar tegundar á Íslandi 
heldur er hann fyrsti báturinn í 
heiminum sem hleður rafgeyma 
sína þegar siglt er undir seglum 
og notar síðan rafmagnið til að 
sigla áfram. Báturinn er því laus 
við notkun olíu.

„Okkur finnst algjör tímamót 
í náttúruskoðun að geta skoðað 
náttúruna og ferðast án þess að 
menga og án þess að áreita nátt-
úruna. Svo eykur þetta upp lifun 
farþeganna, sem eru vanir að 
ferðast undir vélardrunum stórra 
skipa,“ segir Árni Sigurbjarnar-
son, eigandi Norðursiglingar.

Öll skip Norðursiglingar eru 
eikarskip, átta talsins.  Fjögur 
þeirra eru seglskip. Norðursigl-
ing er stofnuð utan um endur-
byggingu gamalla íslenskra 
eikar skipa og miðar fyrirtækið 
að verndun umhverfisins. Auk 
skipanna er allur bílafloti fyrir-
tækisins rafrænn.

Nýi búnaðurinn í skipinu nýtir 
bremsuafl í skrúfunni til að 
framleiða rafmagn með rafal inn 
á rafgeyma skipsins. Í skipinu 
eru fjórir rafgeymar sem hver 
vegur yfir sex hundruð kíló-
grömm. Öll tæknin er sérsmíðuð 
og sérhönnuð fyrir verkefnið í 
samstarfi við fyrirtæki á Norður-
löndunum og víðar í Evrópu. 

„Þetta verkefni hófst árið 2012. 
Á lokasprettinum höfum við verið 
að vinna með geysilega öflugum 
hópi. Nú þegar við erum byrjuð 
að prófa búnaðinn virðist hann 
uppfylla allar okkar væntingar 
og kannski gott betur en það,“ 
segir Árni.

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son forsætisráðherra tók búnað-
inn formlega í notkun í gær.  
 thorgnyr@frettabladid.is

Tímamót að geta ferðast án mengunar
Norðursigling á Húsavík tók fyrsta rafknúna hvalaskoðunarbátinn í notkun í gær. Báturinn er sá fyrsti sinnar tegundar í heiminum. 
Eigandinn segir mikil tímamót að geta ferðast án mengunar og segir skipið bæta upplifun farþega til muna. Skipið er gert úr eik.

RAFMAGNSKNÚIÐ  Seglskipið Ópal að 
hlaða rafmagni inn á rafhlöður skipsins 
með bremsukrafti skrúfunnar. 
 MYND/NORÐURSIGLING

 Okkur 
finnst algjör 

tímamót í 
náttúru-

skoðun að 
geta skoðað 

náttúruna og 
ferðast án þess að menga 

og án þess að áreita 
náttúruna.

Árni Sigurbjarnarson, 
eigandi Norðursiglingar.

MERKISATBURÐIR
100 f.Kr. Gaius Júlíus Sesar fæðist.
574 Jóhannes þriðji segir af sér sem páfi.
1573 Sjö mánaða umsátri um 
 Haarlem lýkur en það var hluti af 
Áttatíu ára stríðinu.
1772 James Cook hefur leit sína að 
Terra Australis, heimsálfu í Suður-
höfum.
1793 Charlotte Corday myrðir 
franska byltingarmanninn Jean-Paul 
Marat í baði hans.
1837 Viktoría Bretadrottning flytur í 
Buckinghamhöll, fyrst breskra þjóð-
höfðingja.
1878 Serbía, Svartfjallaland og 
Rúmenía fá sjálfstæði frá Tyrkjaveldi 
með Berlínarsáttmálanum.
1973 Forsætisráðherra Bretlands, 
Harold Macmillan, rekur sjö ráð-
herra í ríkisstjórn sinni.
1973 Eldfjallið í Heimaey hlýtur 
nafnið Eldfell að tillögu örnefna-
nefndar.
1985 Live Aid-tónleikarnir fara fram 
í London, Fíladelfíu og víðar.
2014 Þjóðverjar sigra Argentínu-
menn 1-0 í úrslitaleik HM í knattspyrnu.

FAGNAÐ  Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son forsætisráðherra ávarpar gesti.

 MYND/NORÐURSIGLING



VALDIMAR OG STELLA Samhent í fjársjóðsleitinni.

Stella Vestmann og Valdimar Gunnar Hjartarson 
stækkuðu við sig fyrir ári og fluttu í rúmbetri íbúð 
með bílskúr. Þar með var komið pláss fyrir aðal-
áhugamálið, sem er að gera upp húsgögn. „Við 
höfum alltaf verið að dútla við að gera upp hluti og 
húsgögn en mest fyrir okkur sjálf því við vorum ekki 
með neitt pláss til að standa í svona vinnu. Svo þeg-
ar við fluttum í stærra húsnæði vantaði okkur hús-
gögn og höfðum tækifæri til að prófa okkur áfram án 
þess að vera endilega viss um hvað við ætluðum að 
gera við hlutinn. Sumu höldum við en annað höfum 
við selt áfram og þannig höfum við getað fjármagn-
að tækjakaup svo við getum lagt í fleiri og flóknari 
verkefni,“ segir Stella og bætir því við að þau skipti 
þannig með sér verkum að hún velji og ákveði hvað 
skuli gera en Valdimar sjái um framkvæmdahliðina. 

FJÁRSJÓÐSLEITARI
„Valdi hefur alltaf haft gaman af smíðavinnu og 
handverki og ég er meira í því að finna húsgögnin 
og hafa skoðun á því hvað er hægt að gera fyrir 
þau.“ 

Stella hefur haft áhuga á því að gera upp hús-
gögn síðan hún var unglingur. „Ég hef stundað 
markaði frá því ég bjó í Brussel þegar ég var sextán 
ára og byrjaði fljótt að safna í búið. Eins og ég elska 
IKEA þá finnst mér samt skipta máli að hafa sér-
staka og einstaka hluti í kringum mig og svo er enn 
þá skemmtilegra þegar maður hefur sjálfur lagt 
vinnu í þá og gert að sínum. Svo er ég líka fjársjóðs-
leitari og safnari í mér og finnst gaman að sjá mögu-
leikana í hlutum sem einhver annar hefur kannski 
hent. 

FJÁRSJÓÐIR BAK 
VIÐ MÁLNINGU 
LAGHENT  Stella Vestmann og Valdimar Gunnar Hjartarson stækkuðu við sig 
fyrir ári og fluttu í rúmbetri íbúð – með bílskúr. Þar með var komið pláss fyrir 
aðaláhugamálið, en það er að gera upp húsgögn.

SKEMMTILEGT LEIKFANGASAFN
Í Hafnarfirði er skemmtilegt leikfangasafn á efstu hæð 
Pakkhússins sem er sérstaklega ætlað börnum. Munum 
er reglulega skipt út en safnið á mikið af dýrgripum sem 
gaman er að skoða. Pakkhúsið er við hlið elsta húss 
Hafnarfjarðar, Sívertsens, við Strandgötu. 
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður auglýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

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

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

VERKSTÆÐIÐ Í BÍLSKÚRNUM
Verkstæðið geymir marga fjársjóði.

EITT SINN BRÚNN AÐ UTAN OG 
INNAN Þessi skápur var viðarlitur og 
mikil vandvirknisvinna fólgin í því að ná 
af honum höldunum, pússa og lakka. Nú 
er hann eins og sniðinn utan um fallega 
brúðarstellið.

VERK Í VINNSLU Stella er ekki búin að ákveða örlög stólsins og kommóðunnar því stundum finnst henni húsgögn mjög falleg eins og 
þau eru og ástæðulaust að ráðast strax á þau með slípirokk. Þá er það oft samhengið sem gerir gæfumuninn.

FERMINGARBORÐIÐ HENNAR ÖMMU Tekkskápur úr Góða hirðinum og fermingar-
skrifborðið hennar ömmu eru bæði þægileg og notadrjúg í barnaherbergið.

KOMMÓÐAN FYRIR … Þessi hundrað 
ára gamla kommóða hjúfraði sig í horni í 
Góða hirðinum og beið eftir einhverjum 
til að sjá úr hverju hún var gerð.

… OG EFTIR Málningin náðist á end-
anum af en þá var viðurinn mjög ljós svo 
til að gera viðaráferðina eldri voru ýmsar 
tilraunir gerðar með kaffi og te þar til 
vökvi af samsuðu úr ediki og stálull náði 
tilætluðum áhrifum.

BIÐIN Á ENDA Þessi skenkur var ansi 
illa á sig kominn þegar þau fundu hann 
á nytjamarkaði fyrir tíu árum. Nú hefur 
hann loksins fengið sitt „rétta“ útlit og 
stendur nú stoltur í stofunni. Bakkinn er 
búinn til úr sneið af tré sem þurfti að fella 
í garðinum í fyrrasumar. 

RÚMGAFL ÚR GAMALLI DÝNU
Þennan rúmgafl föndraði Stella úr PDF-
plötu og dýnu úr of litlu barnarúmi. 

KOMMÓÐA FYRIR VETTLINGA OG 
HÚFUR Þessi kommóða var gul og ekki 
mikið fyrir augað þegar hún kom fyrst í 
bílskúrinn. 

HEIMSÆKIR NYTJAMARKAÐI
Ég fer mikið í Góða hirðinn og á 
alls konar nytjamarkaði og svo 
fer ég líka á Facebook og skoða 
síður þar sem fólk er að selja og 
skiptast á húsgögnum.“ Hún seg-
ist horfa mest eftir grunnformum 
og skemmtilegum smáatriðum. 
„Ég skoða mikið á netinu og velti 
fyrir mér hvað mér finnst fallegt. 
Svo leita ég eftir húsgögnum með 
möguleika, það er alltaf hægt að 
skipta út málningu, höldum og 
þess háttar. Mér finnst líka mikil-
vægt að skoða viðinn vel og vita 
hvað ég vil búa til og hvað er 
vinsælt þessa stundina.“ 

HÆGT AÐ FYLGJAST MEÐ
Stella er líka dugleg að nýta það 
sem til fellur á heimilinu til að 
búa til nýtt. „Ég er ekki mikið fyrir 
að geyma dót svo annaðhvort vil 
ég selja, gefa eða nota í eitthvað 
annað.“ Stella heldur úti blogg-
síðu þar sem hún segir frá ferlinu 
við að gera upp húsgögnin auk 
þess að velta fyrir sér straumum 
og stefnum. „Það voru svo margir 
sem vildu vita hvernig við förum 
að svo mér fannst bara kjörið að 
setja upp síðu og leyfa fólki að 
fylgjast með.“ Fyrir áhugasama er 
slóðin www.stellarhome.is.
 brynhildur@365.is

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna
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ÚTSALAN er hafin
30-50% afsláttur

Flott föt, fyrir flottar konur

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464
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ÚTSALAN er hafin
30-50% afsláttur 

Smart föt, fyrir smart konur
Netverslun á tiskuhus.is

Save the Children á Íslandi



FASTEIGNIR.IS
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Fasteignasalan Miklaborg 
hefur í einkasölu góða fjögurra 
herbergja íbúð á 5. hæð í 
Funalind 13. Íbúðin er laus til 
afhendingar. 

Íbúðin er í vinsælu lyftuhúsi í 
Lindunum. Svalir eru stórar, út-
sýni  fallegt. Þrjú góð svefnher-
bergi eru í íbúðinni og þvottahús 
innan íbúðar.

Íbúðin er 115,2 fm að meðtalinni 
6,2 fm geymslu í kjallara. Gengið 

er inn í hol með góðum forstofu-
skápum. Þaðan er komið í hjóna-
herbergi með góðum innbyggðum 
skápum. Baðherbergið er flísalagt 
og bæði með baðkari og sturtu. 

Barnaherbergin eru tvö, rúm-
góð og með innbyggðum skápum.  

Stofa og eldhús eru björt og sam-
liggjandi með góðu útsýni.  Rúm-
gott þvottahús er inn af eldhúsi.

Úr stofu er gengið út á  stórar 
sólríkar svalir. Ekki er íbúð á hæð-
inni fyrir ofan og svalirnar því 
bjartar. 

Parket er á íbúðinni en flísar 
á eldhúsi og baði og fremst í holi. 
Dúkur á þvottahúsi.

Góð og vel skipulögð íbúð sem 
vert er að skoða í þessu vinsæla 
lyftuhúsi. Örstutt í leikskóla, 
skóla og alla þjónustu í Smáralind, 
Smáratorgi og Lindum.
Allar frekari upplýsingar veitir 
Þórunn Pálsdóttir í síma 773-6000 
og í thorunn@miklaborg.is
Verð 35,7 milljónir.
Opið hús verður þriðjudaginn 14. 
júlí milli kl. 17.30 og 18.

Opið hús í Funalind
Íbúðin er í vinsælli lyftublokk í Funalind.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Glæsilegt 263,8 m2 parhús á tve-
imur hæðum með miklu útsýni við 
Flesjakór 1 í Kópavogi.  Á jarðhæð 
er forstofa, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús, geymsla 
og bílskúr. Á efri hæðinni er stór 
stofa, borðstofa, glæsilegt eldhús, 
hjónaherbergi með sér baðherber-
gi og fataherbergi. Mikið útsýni er 
frá efri hæðinni til suðvesturs, yfir 
Bláfjöllin og út á sundin. V. 67,9 m.

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

Mjög rúmgóð og falleg 124,2 m2, 
4ra herbergja íbúð á efstu hæð, 
ásamt bílastæði í bílakjallara í 4ra 
hæða lyftuhúsi í Grafarholtinu. 
Íbúðin skiptist í þrjú rúmgóð svefn-
herbergi, forstofu, hol, baðher-

bergi með baðkari og sturtuklefa, þvottahús, geymslu, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir einnig 
sérgeymsla á jarðhæð. V. 35,9 m.

Flesjakór - 263,8 m2 parhús 

Þorláksgeisli 3, íbúð 404 - 113 Reykjavík 

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

Rúmgóð 64,1 m2, 2ja herbergja 
íbúð á jarðhæð með sérinngangi 
í litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist í for-
stofu, gang, rúmgott svefnherbergi, 
góða geymslu (sem hægt er að 
nota sem leikherb. eða tölvuherb.), 
baðherbergi, þvottahús, stofu og 
eldhús með borðkrók. V. 23,6 m.

Hjallahlíð 25, íbúð 104 - 270 Mosfellsbær 

Laxatunga 161 - 270 Mos.

 
Nýtt og glæsilegt 234,6 m2 einbýlishús á 
einni hæð við Laxatungu 161 í Mosfellsbæ. 
Húsið er fullklárað að innan sem utan og 
lóðin grófjöfnuð. Allur frágangur hússins 
er til fyrirmyndar. Eignin skiptist í fjögur 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, 
forstofu, sjónvarpskrók, stofu, borðstofu, 
eldhús, bílskúr og geymslu. V. 56,9 m.

Einiteigur 1 - 270 Mos. 

 
Fallegt og vel skipulagt 180,1 m2. 5 herbergja 
einbýlishús með góðum bílskúr í rólegu 
og grónu hverfi í Mosfellsbæ. Stórt steypt 
bílaplan og gróinn garður með stórri tim-
burverönd í suður.  Góð staðsetning. Stutt í 
skóla og leikskóla. V. 49,9 m.

Hrísrimi 35 - 112 Reykjavík 

 
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. 24,7 m.

Laus strax

Laus strax

Opið hús þriðjudaginn 14. júlí  
frá kl. 17:00 til 17:30

Vel staðsett 187,4 fm 4-5 herbergja einbýli, þar 
af 47,5 fm bílskúr, við Álmholt 11 í Mosfellsbæ. 
Eignin stendur á 1.231 fm gróinni lóð innarlega í 
botnlanga á friðsælum stað við Leirvoginn. Stutt 
er í helstu þjónustu, skóla og útivistarsvæði. 

Álmholt 11 – 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 14. júlí  
frá kl. 17:00 til 17:30

93,0 m2, 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á 
2. hæð í 2ja hæða fjórbýlishúsi við Hjallahlíð 8 í 
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús/geymslu, eld-
hús og stofu. Við hlið inngangs í íbúðina er köld 
útigeymsla. Góð staðsetning í næsta nágreni er 
grunnskóli, leikskóli og glæsileg sundlaug með 
líkamsræktaraðstöðu.

Hjallahlíð 8 - 270 Mosfellsbær   

Opið hús miðvikudaginn 15. júlí  
frá kl. 16:30 til 17:00

127,2 m2, 5 herbergja endaíbúð með glæsilegu 
útsýni á 6. hæð í lyftuhúsi ásamt 26,1 m2 bílskúr 
við Hrafnhóla 6 í Reykjavík. Húsið hefur fengið 
gott viðhald og er búið að klæða það að utan og 
skipta um glugga og gler. Yfirbyggðar svalir.  
V. 33,8 m.

Hrafnhólar 6 - 111 Reykjavík  

Opið hús þriðjudaginn 14 júlí  
frá kl. 17:30 til 18:00

Mjög rúmgóð og falleg 124,6 m2, 4ra her-
bergja íbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli með 
sérinngangi af opnum svalagangi, ásamt 27,6 
m2 bílskúr við Fálkahöfða 8 í Mosfellsbæ. Íbúðin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherber-
gi, þvottahús, eldhús með borðkrók, hol og stofu. 
Sérgeymsla á jarðhæð. Frábær staðsetning rétt 
við grunnskóla, leikskóla og glæsileg sundlaug 
með líkamsræktaraðstöðu. V. 40,9 m.

Fálkahöfði 8, íbúð 301 - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus strax

Með bílskúr

Með bílskúr

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

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

100% þjónusta = árangur*
Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

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

Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

 

elin@fasteignasalan.is    Sími: 698 8733 (Lóa) 

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð 
68,2 fm  
Töluvert endurnýjuð 
2. hæð 
Gaflíbúð (gluggar á 3 vegu) 
Vel viðhaldið hús 
Opin og björt 

Rúmgóð 3ja herb. 111,6 fm og stæði í bílag. 
2 rúmgóð svefnherbergi 
Ly a. Stæði innangengt 
Laus við kaupsamning 
4. hæð SV -svalir 
Skip  möguleg á minni eign 
Stórkostlegt útsýni 

Opið hús miðv.d. 15. júl. 
 kl. 17:30-18:00 

Suðurbraut 10, Hf. 

21,9 m 

Barðastaðir 9, 112 Rvk. 
Opið hús þriðjud. 14. júl. 

 kl. 17:30-18:00 

35,9 m 

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



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

EFSTALEITI KRÓKAMÝRI

Efstaleiti  – „Breiðablik“. Útsýnisíbúð á efstu hæð.
4ra herbergja 154,3 fm.  á 3. hæð (efstu) í glæsilegu fjöleignarhúsi miðsvæðis í Reykjavík. Samliggjandi stórar stofur með
útgengi á svalir til suðurs, sjónvarpsherbergi innaf stofum, rúmgott hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt bílastæði í bíla-
geymslu og hlutdeild í mikilli sameign.  Á hverri hæð hússins eru setustofur, lagðar náttúrugrjóti, bjartar og rúmgóðar. Húsvörður
er búsettur í húsinu. Lóðin er glæsileg með sundlaug, heitum pottum o.fl. Verð 55,0 millj.

Krókamýri - Garðabæ. 
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.

Glæsilegt 214,6 fm. parhús að meðtöldum 27,2
fm. bílskúr á frábærum útsýnisstað í suðurhlíðum
Kópavogs. Útsýnis nýtur til Keilis, Bláfjalla og víðar.
Húsið er hannað af ARKHD arkitektum og stendur
á 736 fm. lóð innst í botnlanga. Rúmgóðar stofur.
Sjónvarpshol. Þrjú herbergi. Stórar og breiðar svalir
liggja meðfram húsinu á tvo vegu.  Stórar viðarver-
andir og skjólgirðingar með tröppum á milli svæða.
Garður er mjög gróðursæll. Einstök staðsetning
í suðurhlíðum Kópavogs með frábæru útsýni.
Stutt er í skóla á öllum stigum og íþróttasvæði
ásamt útivistarsvæði og hjólreiðastígum.

Verð 72,5 millj.VV

Mjög vandað og vel skipulagt 356,4 fm. einbýlis-
hús á tveimur hæðum með 60,0 fm. 2ja herbergja
aukaíbúð á neðri hæð hússins, sem auðvelt væri
að breyta í 3ja herbergja ca. 80,0 fm. íbúð ef vill.
Húsið er í góðu ástandi að innan og utan og hefur
verið þó nokkuð endurnýjað nýlega. Stórar og
glæsilegar stofur með arni og útgengi á skjólsælar
suðursvalir með steyptum heitum potti og af 
svölum er gengið niður á lóð. Staðsetning eignar-rr
innar er afar góð innarlega í götu á kyrrlátum
stað á Arnarnesinu. Seljandi er tilbúinn til að
athuga með skipti á minni eign.

Verð 99,5 millj.VV

Heiðarhjalli - Kópavogi. Parhús á einstökum útsýnisstað.Haukanes - Garðabæ. Einbýli með aukaíbúð.

Glæsileg 103,7 fm. efri hæð og ris í reisulegu
steinsteyptu þríbýlishúsi á frábærum stað á horni
Ásvallagötu og Ljósvallagötu. 

Eignin hefur verið 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. 

Verð 51,9 millj.VV

Mjög fallegt 171,0 fm. raðhús á tveimur hæðum að
meðtöldum 21,2 fm. innbyggðum bílskúr. 

Mjög góð eign með snyrtilegum innréttingum og
möguleika á 5 svefnherbergjum. Góður sólskáli
með útgengi út á stóran sólpall.

Stórt hellulagt bílaplan fyrir framan bílskúr.

Verð 52,9 millj. VV

Ásvallagata. Efri hæð og ris.

Lindasmári - Kópavogi. Raðhús

Frábærlega staðsett 9 herbergja efri hæð og ris,
samtals 143,6 fm. að stærð, í virðulegu steinhúsi
við Freyjugötu. Verulega aukin lofthæð er á aðal-
hæð íbúðarinnar og fallegar hurðir og dyraumbún-
aður. Lóð hússins: er mjög stór, tyrfð og frágengin
með steyptum veggjum allt í kring.

Staðsetning eignarinnar er afar góð og með
fallegu útsýni yfir Listasafn Einars Jónssonar 
og listaverkin í garðinum í kringum það.

Verð 63,9 millj.VV

Freyjugata. Efri hæð og ris.

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. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars.

Langalína 28- 32, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir.

Virðulegt timburhús á steinkjallara við Suðurgötu 
12 í Reykjavík.  Húsið er kjallari og tvær hæðir, 
samtals 357,2 fm. að gólffleti auk 21,8 fm. bíl-
skúrs. Húsið stendur á fallegri og gróinni um 900
fm. lóð.  Átta bílastæði eru á baklóð hússins og
möguleiki er á að fjölga bílastæðum á lóðinni enn
frekar. Húsið var reist árið 1899 af Ásgeiri Sigurðs-
syni kaupmanni. Fyrir rúmlega 20 árum var húsið
allt endurnýjað að utan sem innan. Eignin hentar
mjög vel undir hvers konar þjónustustarfsemi auk 
þess sem það myndi sóma sér vel sem glæsilegt
íbúðarhús í hjarta borgarinnar. 

Suðurgata.  Heil húseign.

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

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.

 Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars.

Naustavör 2 – 8  Kópavogi.  Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.



Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög vel skipulögð 116,9 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu.  á þessum eftirsótta
stað í Vesturbænum. Sameiginlegur inngangur er með 2. hæð. Rúmgóð stofa og
borðstofa. Þrjú rúmgóð herbergi. Góðar suðursvalir með fallegu útsýni. Þak hússins
var endurnýjað árið 2000 og lóðin endurnýjuð árið 2009.

LANGALÍNA - GARÐABÆ. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
Glæsileg 128,4 fm. íbúð á 2. hæð á góðum stað í Sjálandshverfi auk sér stæðis í 
bílageymslu. Stórar svalir til norðvesturs með útsýni yfir Arnarnesvoginn og að Sel-
tjarnarnesi. Verulega aukin lofthæð er í stofum, eldhúsi og einu herbergi íbúðarinnar. 
Allar innréttingar í íbúðinni frá Brúnási. Stórt opið rými sem í eru eldhús og stofur. 
Setustofa er með miklum gluggum. Örstutt er í ylströnd.

STÓRAGERÐI. EIGN Á TVEIMUR HÆÐUM.
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.

STRANDVEGUR 11 - 4RA HERBERGJA ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg 140,4 fm. íbúð með tveimur baðherbergjum á 3. hæð í mjög vönduðu fjöl-
býlishúsi á sjávarkambinum við Strandveg í Garðabæ auk sér stæðis í bílageymslu. 
Tvennar svalir til suðurs og vesturs og frábært sjávarútsýni.  Hjónasvíta með bað-
herbergi og fataherbergi innaf. Vandaðar innréttingar og gólfefni.

SÓLHEIMAR. NÝLEGA 
ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ.
Glæsileg og nær algjörlega endur-
nýjuð 105 fm. íbúð á 1. hæð. Búið
er að endurnýja m.a. eldhús,
baðherbergi, innihurðar og öll
gólfefni.  Glæsileg hvít háglansinn-
rétting í eldhúsi og fylgja ísskápur 
og uppþvottavél með í kaupunum.
Tvö rúmgóð herbergi. Rúmgóð
stofa með útgengi á stórar svalir til
suðurs. Möguleiki er á þriðja her-
berginu í hluta stofu. Frábær 
staðsetning, stutt er í skóla og ýmsa 
þjónustu.

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

SPÍTALASTÍÍ ÍGUR.
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 í hjarta miðborgar-
innar. Baðherbergi er nýlega endurnýjað og húsið var allt endurnýjað fyrir um 10-15 
árum síðan. Björt stofa með gluggum til norðurs og suðurs og útgengi á svalir. 
Lóðin er mjög falleg með hellulagðri sameiginlegri verönd.

BÁRUGATA. ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI.
Vel skipulögð 63,9 fm. íbúð með sérinngangi í kjallara í góðu þríbýlishúsi.  
Stór sameiginleg lóð með tyrfðum flötum, fallegum gróðri og hellulagðri verönd. 
Eldhús með fallegum innréttingum og góðri borðaðstöðu. Tvö góð herbergi. 
Staðsetning eignarinnar er frábær í hjarta miðborgarinnar.

BLÖNDUHLÍÐ.ÍÍ
27 fm. ósamþykkt íbúð í kjallara við Blönduhlíð í Reykjavík. Um er að ræða 22,2 fm
herbergi ásamt tveimur geymslum sem eru 3,2 fm. og 1,6 fm. Eitt herbergi með
fataskáp og eldri eldhúsinnréttingu. Frammi á gangi er lítið baðherbergi með sturtu 
sem er í sameign. Sameiginlegt þvottahús. Lóðin er mjög snyrtileg og í góðri rækt.

57,9 millj.

36,7 millj.

37,9 millj.

34,9 millj

26,9 millj.

13,8 millj.

47,9 millj.

49,9 millj.

56,9 millj.

Álfhólsvegur 10 - Kópavogi.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Fallegt 203,5 fm.  raðhús sem er kjallari og tvær hæðir að meðt. 37,8 fm. bílskúr á þessum eftirsótta stað í Kópavogi.
Möguleiki er að útbúa séríbúð í kjallara en einnig er sérinngangur er í hann. Búið er að endurnýja þak á húsi og bílskúr. 
Lóðin er mjög snyrtileg með fallegum gróðri og hellulögðum stéttum. Verönd til suðurs út af stofum. Verð 48,9 millj.
Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla skóla og ýmsa þjónustu m.a. verslanir, banka og heilsugæslu.
Verið velkomin.

Vatnsendablettur - Kópavogi. Einstök staðsetning.
Glæsilegt 300,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað alveg niður við Elliðavatn. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson og 
innanhússarkitekt er Guðbjörg Magnúsdóttir. Mikil lofthæð á efri hæð. Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og borðstofu. <B>Þetta
er glæsilegt og vandað hús með einstakri staðsetningu við Elliðavatnið. Lóðin er mikið til villt og hefur verið látin halda sér að
mestu. Frábært tækifæri fyrir t.d. hestaáhugafólk. Verð 99,0 millj. 
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Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.  
Skoðum og metum samdægurs. 

 Sanngjörn söluþóknun.
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 LÆKJARGATA 26 220  
ÍBÚÐ MERKT 03-04. 

Glæsileg 75 fm 2ja herbergja íbúð á 3.hæð (efstu) í vönduðu lyftuhúsi við
Lækjargötu í Hafnarfirði. Sér inngangur af svölum. Vandaðar innréttingar og
fallegt útsýni yfir lækinn. Allt parket er nýlegt. 11 fm yfirbyggðar svalir sem eru
ekki í skráðum fm. Eignin verður sýnd mánudaginn 13.júlí milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 27,9 m. 8898

HULDULAND 18 
108 RVK.

Fallegt og mikið endurnýjað 195,4 fm raðhús fyrir neðan götu, þar af bílskúr
19,4 fm. Suðurgarður og verönd. Nýtt eldhús, fallegt útsýni og stutt í skóla og
leikskóla. Eignin verður sýnd mánudaginn 13.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 59,8 m. 8897

 DYNGJUVEGUR 12 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Frábærlega staðsett og mikið uppgerð 130,7 fm efri hæð við Dyngjuveg í 
Reykjavík. Eignin er mikið uppgerð og með glæsilegu útsýni til austurs, suðurs
og vestur. Tvær bjartar og rúmgóðar stofur og tvennar svalir. Á lóð er sér ca
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30-35 fm sólpallur með skjólveggjum.  Eignin verður sýnd mánudaginn 13.júlí 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 48,9  m. 8865

KÓLGUVAÐ 1 110 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02.01

Glæsileg og vel staðsetta 161,2 fm fjögurra herbergja efri sérhæð í Norðlinga-
holti með frábæru útsýni. Stórar hellulagðar svalir eru yfir bílskúrnum. Húsið
er einkar vel staðsett í hverfinu og stutt er í skóla og leikskóla. Góð hellulögð
bílastæði fylgja eigninni. Eignin verður sýnd mánudaginn 13.júlí milli kl. 17:40 
og kl. 18:20. V. 48,8 m. 8899

 HVASSALEITI 56 
103 RVK. 

Mjög falleg 2ja herb. 72,5 fm íbúð á jarðhæð í VR blokkinni. Um er að ræða
fjölbýli fyrir eldri borgara. Íbúðin getur verið laus fljótlega.

j g g j j
Eignin verður sýnd 

þriðjudaginn 14.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,0 m. 8767

 FÁKAHVARF VIÐ ELLIÐAVATN 
GLÆSILEG EIGN

Um er að ræða glæsilegt 326,9 fm einbýlishús sem skiptist í 222,5 fm íbúð og
innbyggðum 45,9 fm bílskúr. Í húsinu er góð lofthæð, gólfhiti vandaðar innrét
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tingar og innfelldar lýsingar.  Húsið er vel staðsett með útsýni og er einungis
göngustígur milli hússins og Elliðavatns.  V. 134 m. 8515

ÞINGVAÐ 61-81 110 RVK. 
NÝ FULLBÚIN RAÐHÚS 

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

MELBÆR 9 110 REYKJAVÍK

Nýkomið í sölu vel staðsett 256,8 fm raðhús með innbyggðum 
bílskúr. Í húsinu eru nú 6 svefnherbergi en mögulegt er að gera 
íbúðaraðstöðu í kjallara með sérinngangi. Falleg suðurlóð.  
V. 57,0m. 8900

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag

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 útivistarparadísina Heiðmörk og Golfvöll GKG í túnfætinum.   Eignin verður sýnd þriðjudaginn 14.júlí milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. Verð frá 38,9 m. 3727

Þorrasalir 17 D -201 Kóp. - Íbúð merkt 02-02
Glæsilegar Útsýnisíbúðir 

OPIÐ HÚS 

þriðjudag



 EINBÝLI

Sæbólsbraut 34a 200 Kópavogi
Eignamiðlun kynnir: Glæsilegt og frábærlega staðsett
311,1 fm einbýlishús á sjávarlóð, byggt árið 1997, við
Sæbólsbraut í Kópavogi. Húsið stendur á sjárvarlóð
innst inn í Fossvoginum, er á þremur pöllum með mikilli
lofthæð, innbyggðum ca 80 fm bílskúr og frábæru útsýni. 
V. 88 m. 8869

 PARHÚS

Kleifakór 1 203 Kóp.
Fallegt 272,6 parhús með tveimur íbúðum. Góð  stað-
setning og  glæsilegt útsýni. Á efri hæð  er 3ja herbergja
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íbúð  með sér inngangi. Á neðri hæð er 4ra herbergja
g g g g ý jý

íbúð  með sérinngangi (lokað er á milli hæða). Gólfhiti
á báðum hæðum. Möguleiki á góðum leigutekjum. V. 65 
m. 8633

Hraunprýði 2 - 210 Garðabæ 
Fallegt  og vel skipulagt 240 fm tveggja hæða parhús
í byggingu á fallegum stað við Hraunprýði í Garðabæ.
Innbyggður bílskúr. Húsið er skráð á byggingarstig 4
sem er fokheld bygging,  þó var búið í húsinu á efri hæð
með bráðabyrgða innréttingum. Eignin selst í því ástandi
sem hún er í við skoðun. Samkvæmt skipulagi verður
Álftanesvegurinn færður norður fyrir nýju byggðina sem
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er þarna í hrauninu. Er verið að leggja hann og er gert
ráð fyrir að taka hann í notkun  haustið 2014. Laust strax.

ýSölumenn sýna. V. 49,9 m. 4439

 HÆÐIR

Rauðalækur 2 105 Reykjavík
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. 39,5 m. 8710

 4RA-6 HERBERGJA

Krummahólar 2 111 Rvk.
3ja herbergja íbúð á 2.hæð ásamt “aukaíb” á 1.hæð og
tveimur bílskúrum. Húsið er lyftuhús. Neðri hæðin er 2ja
herb.íbúð ca 35 fm m. eldhúsi, baði, stofu og herb. Efri
hæð er 3ja herb. ca 80 fm. Bílskúrar eru staðsettir í lengju
gengt húsinu. V. 32,9 m. 8866

Hringbraut 97 101 Rvk.
3ja herbergja íbúð á 3.hæð í fjölbýli ásamt “aukaherb” í 
kjallara með sérbaðherb. Íbúðin er með tveimur stofum
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og svefnherb. Eignin er laus til afhendingar við kaup-
samning. Sölumenn sýna. V. 28 m. 8844

Álfholt 16 220 Hafnarfirði
3 herbergja 94,5 fm, íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi við
Álfholt í Hafnarfirði.  Íbúðin er laus strax, sölumenn sýna.

gj j ýgj

V. 24,5 m. 8848

Asparholt 2 225 Garðabæ
4ra herbergja íbúð á 2. hæð. Þrjú svefnherbergi, flísalagt
baðherb, baðkar og sturta. Sérgeymsla innan íbúðarin-
nar. Sölumenn Eignamiðlunar sýna.  V. 33,5 m. 8846

Grettisgata 6 101 Reykjavík
Einstök 149,5 fm íbúð á 3. hæð í fallegu og sögufrægu 
húsi að Grettisgötu 6. Eignin er mjög vel hönnuð með
tveimur svefnherbergjum, glæsilegu baðherbergi með
hornbaðkari, stórri stofu og fallegu eldhúsi í mjög snyrti-
legu húsi.  V. 59 m. 8560

 3JA HERBERGJA

Hraunteigur 18 105 Rvk. 
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

 2JA HERBERGJA

Laugavegur 5  101 Reykjavík
2ja herbergja 50,8 fm íbúð á 4 hæð í frábærlega vel stað-
settu húsi í hjarta borgarinnar. Íbúðin er opin og er með
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herb/ stofu, borðstofu, eldhúsi og baðherb. Sérgeymsla í 
sameign og sameiginlegt þvottahús. V. 23,5 m. 8872

 SUMARHÚS

Lækjarháls 4 311 Borgarbyggð
92,3 fm sumarbústaður á fínum stað við Langá á Mýrum.
Húsið er á 6447 fm lóð. Ekki fullbúin eign. Fallegt útsýni.
Steypt plata og gólfhiti. Þrjú svefnherb. Stór verönd.
Kjarri vaxin lóð. Laus við kaupsamning V. 15 m. 8772

 ATVINNUHÚSNÆÐI

Arnarsmári 32 201 Kópavogi
Atvinnuhúsnæði (skráð söluskáli) á einni hæð efst á Nón-
hæðinni. Eigninni fylgir dæluskýli og góð lóð. í dag eru 9
skrifstofur/herbergi í húsnæðinu , eldhús og fundarher-
bergi o.fl.  Bjart og gott húsnæði.  Einhverjar leigutekjur

Mánatún 7-17

90 vandaðar og vel hannaðar íbúðir í 
Mánatúni 7-17 í fimm stigagöngum. Húsin eru
hönnuð af Kanon arkitektum og vekja athygli 
fyrir gott skipulag og nútímalegt útlit. Allur 
frágangur er sérlega vandaður.

• 2ja–4ja herb íbúðir á bilinu 90–186 fm.

• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu. 

• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi
og baðherbergi, fataskápar í forstofu og 
svefnherbergjum.

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
án gólfefna, þó eru flísar á baðherbergi
og í þvottahúsi. 

Sölusýning miðvikudaginn 8. apríl milli kl. 17.00 og 18.00  - Aðkoma Borgartúnsmegin
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www.manatunid.is

Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað

Sölusýning þriðjudaginn 14. júlí milli kl 17:15 og 17:45 - Aðkoma Borgartúnsmegin

OPIÐ HÚS
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Sölusýning mán 13. júlí kl. 17:30-18:00
Björt og glæsileg 114,6 fm. vel skipulögð 3ja herb. 
endaíbúð. Vandaðar innréttingar, flísar á gólfum. 
Baðherbergi og gestasnyrting. Stórar svalir. Gróið 
umhverfi, frábært útsýni. Sér stæði í bílageymslu. 

Til sölu 455 fm byggingarlóð undir einbýlishús ( 
keðjuhús) neðst í Fossvogsdalnum. Staðsetning er 
mjög góð rétt við Skógræktina. Heimilt er að byggja 
allt að 350 fm hús á tveimur hæðum auk kjallara. 
Gatnagerðargjöld f.250 fm hús eru innifalin í verði.

Fimm herb.  153 fm sérhæð á fyrstu hæð  með 
sérinngangi þar sem gengið er inn af götuhæð. 
Verönd fyrir framan og aftan hús. Góð í bilgeymsla 
fyrir framan hús með sérgeymslu. 

150,9 fm endaraðhús að meðtöldum 23,8 fm 
bílskúr. Stórglæsileg lóð, fallegt útsýni. Aukin 
lofthæð, verönd fyrir framan og aftan hús. 
Innbyggður bílskúr með geymslulofti sem er ekki 
inni í fermetratölu hússins.

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. 

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

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

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.  

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. 

50,6 fm sumarhús í Grímsnesinu. Húsið skiptist 
niður í forstofu, hol, baðherbergi, stofu og eldhús. 
Húsið stendur á vel gróinni lóð með verönd sem 
nær í kringum allt húsið. bílastæði er við húsið og er 
götunni að húsinu lokað með tveimur hliðum.  

Rúmgóð og björt og lítið niðurgrafin 102 fm 
íbúð í kjallara í glæsilegu steinhúsi neðarlega við 
Háteigsveg. Húsið er virðulegt og nýlega steinað 
að utan. 

5 herb., 186,2 fm, einbýlishús, hæð og ris, ásamt 
28,5 fm innbyggðum bílskúr. Verönd með útgengi 
frá stofu og eldhúsi. Laus við kaupsamning. 

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 íbúð á þriðju og efstu hæð. Svalir frá 
stofu, þvottahús innan íbúðar. 

39.5 M. 45,9 M. 

55,9 M. 44,7 M.

NORÐURBAKKI 11C - 220 HF. LAUTARVEGUR 26 - 103 RVK KLAPPAKÓR 1C - 203 KÓP. FOLDARSMÁRI 13 - 201 KÓP.

GLITVELLIR 7 - 221 HFJ.

SKIPHOLT 9 - 105 RVK

HELGALAND 5 - 270 MOS.

49,8 M. 49,9 M. 54,9 M.SUÐURHVAMMUR 23 - 220 HF. VESTURVANGUR 8 - 220 HF. STÓRIHJALLI 15 - 200 KÓP.

16,9 M. 12,5 M. 30,0 M. TEIGASEL 7 – 109 RVK A-GATA 20 – 801 SELFOSS HÁTEIGSVEGUR 18 – 105 RVK

45,9 M. 21,9 M. 25,9 M.ÁLFHOLT 46A - 220 HFJ. ÆGISÍÐA 123 - 107 RVK ÁLFHOLT 2C - 220 HFJ.

Einstakt 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

OPIÐ
 HÚS

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm 893 2495

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur 
sölumaður 
gsm  865 3022

GRÉTAR 
HARALDSSON 
Hrl.

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
Löggiltur leigumiðlari 
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

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

Sölusýning 14. júlí kl. 18:00-18:30.  -  NOTALEGT FJÖLSKYLDUHÚS - AUKAÍBÚÐ
Vel skipulagt og fallegt 306,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á góðum stað í Garðabæ. Stór afgirt hornlóð. Stór skjólgóð verönd til 
suðurs. Mikið útsýni. Stór tvöfaldur bílskúr. Aukaíbúð á jarðhæð. Frábært fjölskylduhús. 

Verð frá 33,7 M.SKÓGARVEGUR 12-14 - 108 RVKVerð 86,9 M.ÁSBÚÐ 106 - 210 GARÐABÆ

OPIÐ
 HÚS

Falleg og endurnýjuð studioíbúð með stórum 
suður svölum. Ný þvottavél, ný uppþvottavél og nýr 
ísskápur, sem allt fylgir. 

LAUS STRAX



Fallegt og reisulegt tvílyft einbýli 

Jaðarlóð sem stendur við skóg 

Hjónaherbergi m fataherbergi 

Aukaíbúð á jarðhæð 

28 fm bílskúr

Austurgerði

Verð : 77,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Falleg íbúð á efstu hæð 

2ja hæða íbúð

Tvennar svalir og mikið útsýni

Samtals 130 fm 

Gullsmári

Verð : 47,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Fallegt og vel skipulagt einbýli á einni hæð 

við Lyngás 4 í Garðabæ, 

175,6 fm 6 herbergja 

Stór og fallegur garður 

Upphituð innkeyrlsa, Nýlegt þak

Lyngás 

Verð : 52,9 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

Einbýlishús að stærð 233,8 fm 
Tveggja hæða / Mikið útsýni 
Gott tækifæri fyrir laghenta 
Búið að draga rafmagn í veggi 
hiti að mestu kominn / Foss við innganginn 
Golfvöllur handan götunar 

Ólafsgeisli 

Verð : 65,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Íbúð á sjöttu hæð, 130 fm 

2 svefnherbergi

Fallegar innréttingar 

Eldhús með eyju 

2 svalir og stæði í bílakjallara

Mánatún

Verð : 50,5 millj.Nánar: Jason 775 1515

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

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

Glæsileg íbúð á jarðhæð, 139 fm 

3 svefnherbergi  Vönduð gólfefni 

Sérsmíðaðar innréttingar  Falleg lýsing 

Sólpallur  Stæði í bílakjallara 

Fjölskylduhverfi 

Langalína

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

Að stærð 65,5 fm / Hús í góðu viðhaldi 

Innréttingar sérsmíðaðar árið 2011 

Fataherbergi innaf svefnherbergi 

Mikið útsýni / frábær staðsetning 

Espigerði

Verð : 29,7 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

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 fyrir þvotta-aðstöðu.

Gerplustræti

Verð : 35,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Útsýni

248 fm raðhús á tveimur hæðum

Stórar þaksvalir

Tvöfaldur bílskúr

Glæsilegt eldhús

3-4 svefnherbergi

Selbraut

Verð : 71,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Norðurstígur 

Verð : 90,0 millj.

Tvær íbúðir auk bílskúrs og 

leyfi fyrir byggingu þriðju íbúðar.

Heildarstærð húss 212 fm 

Kjörið fyrir ferðamannagistingu 

Frábær staðsetning 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fjárfestingatækifæri

- 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

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi 
Sími: 780 2700

t

Falleg- og vel skipulögð 56,6 fermetra 

3ja herbergja íbúð auk sér geymslu í risi. 

Sameiginlegt þvottaherbergi er í risi hússins. 

Rauðarárstígur

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



Mjög falleg, vel skipulögð og mikið 

endurnýjuð 107,9 fermetrar 4ra herbergja

neðri sérhæð auk 20,0 fermetra bílskúr

Húsið er klætt með áli

Nýbýlavegur

Verð : 41,9 millj.Nánar: Páll 893 9929

Vel skipulögð 110,7 fm

3ja herbergja íbúð auk stæðis

Svalir í s-vestur / Traustir verktakar

Lítið fjölbýli / Lyftuhús

Góð staðsetning 

Álfhólsvegur 22

Verð : 37,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Góð 4ra herb íbúð auk stæði í bílgeymslu 

Mikið endurnýjuð og vel skipulögð 

Sér garður í suður og svalir í norður

Þrjú góð svefnherbergi

Austurströnd

Verð : 38,9 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

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

Kaldasel

Verð : 64,9 millj.

Glæsilegt hús að stærð 325,4 fm

Leyfi fyrir hesthús á lóð 

og auka bílskúr

Sex svefnherbergi

Möguleiki á auka íbúð á jarðhæð

Vandaðar innréttingar

Stór og falleg lóð

Laus strax

Hringbraut 47

Verð : 32,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 14.júlí kl.17:00-17:30

Fallega og vel skipulögð 96,7 fm 

4ra herbergja íbúð á 3.hæð

að meðtöldu 9,6 fermetra herbergi

með aðgengi að snyrtingu í risi og

7,9 fermetra sér geymslu í kjallara

Eiðistorg 1

Verð : 23,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 14.júlí kl.17:00-17:30

Ágæt 2ja herbergja íbúð á 3.hæð

Skráð 60,7 fm með góðum suðursvölum

Laus 1. ágúst

Heiðarhjalli 13 

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 14.júlí kl.17:00-17:30

Glæsileg útsýnisíbúð með bílskúr

Íbúðin er skráð 167fm þar af bílskúr 41 fm

Sérsmíðaðar innréttingar og Mile tæki í eldhúsi

Tvennar svalir, suður og vestur

Frábær eign í litlu fjölbýli

Núpalind 2 

Verð : 39,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júlí kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð íbúð á 6 hæð

við Núpalind

4 herbergja 116 fm

Stæði í bílageymslu

Suðursvalir

Stutt í skóla og alla aðra helstu þjónustu

Breiðavík 45 

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júlí kl.17:00-17:30

Fallegt 160 fm raðhús á tveimur hæðum

ásamt bílskúr.

Þrjú svefnherbergi, þar af hjónaherbergi

með sér baðherbergi

Skjólgóður suðurpallur og garður.

Eldhús með miklu skápaplássi, vönduð tæki.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Laugavegur 62

Tilboð óskast

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 13.júlí kl.17:00-17:30

Mjög falleg 108,3fm 4ra herbergja endaíbúð á 

2 hæð í góðu húsi vel staðsettu í miðborginni

Eignin er laus til afhendingar strax.

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



Fallegt og reisulegt hús samtals að stærð 326,3 fm 
Húsið er 261,3 fm, íbúð í kjallara er 65,0 fm 
Tvöfaldur bílskúr að stærð 33,6 fm Hannað af 
Magnúsi Skúlasyni í dönskum stíl Stanislas Bohic 
sá um hönnun garðsins Í rólegri botnlangagötu 
á Seltjarnarnesi Hverfið er rótgróið og skjólríkt 
Útsýni er af efri hæð til sjávar og fjalla 

Hofgarðar

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

2ja herbergja íbúð á 3ju hæð

Góð nýting á rými

Suðursvalir

Sameiginlegt þvottahús

Boðagrandi

Verð : 24,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Laus strax
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

Raðhús á einni hæð. Álklætt timburhús 

að stærð 86 fm. Aðild að Heilsustofnun 

Náttúrlækningafélags Íslands  

Þjónusta og aðgangur að mötuneyti og 

annarri aðstöðu HNLFÍ.

Lækjarbrún 23

Verð : 24,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Fallega og mikið endurnýjaða 49,2 fermetra 

2ja herbergja íbúð með sér inngangi 

í góðu álklæddu húsi 

Nýbýlavegur

Verð : 21,9 millj.Nánar: Páll 893 9929

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð, 

nýmáluð Fallegt víðsýnt útsýni úr íbúð 

Aðeins þrjár íbúðir í stigagangi sem er 

með nýjum linoleum dúk 

Barónsstígur

Verð : 34,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

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

Skrúðás

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

Einbýlishús stærð 262,7 fm
Nokkuð upprunalegt 
Eignarlóð 
Sjávarútsýni
Tvöfaldur bílskúr

Blikanes

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Sérhæð í þríbýli að stærð 150,4 fm

stæði í bílakjallara. Opið eldhús og stofa

Möguleiki á fimmta svefnherberginu

Eign sem hefur verið vandað til

Mikið útsýni

Fallegt ca. 400 fermetra einbýlishús

á tveimur hæðum.

Tvær aukaíbúðir á jarðhæð með

sérinngangi.

Stór bílskúr

49,5 millj.

84,0 millj.

Verð :

Verð :

Perluskór

Hléskógar 4

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Falleg íbúð á 3.hæð 
4 herbergja 130 fm
Góð staðsetning 
Bílskúr

Rauðalækur

Verð : 39,5 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

Sjarmerandi einbýli á tveimur hæðum ásamt
um 100 fm bílskúr.
Eign með mikla möguleika. 
Að utan er húsið klætt og viðhaldslétt. 

Háeyrarvellir
Eyrarbakka

Verð : 27,8 millj.Nánar: Atli 899 1178

Vel skipulögð hæð við Bólstaðarhlíð 

4 herbergja 131 fm 

Bílskúr 

Góður garður með palli

Góð staðsetning 

Bólstaðarhlíð

Verð: 42,9 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

Sóltún 8 

Verð : 68,9 millj.

Glæsileg íbúð af vandaðri gerðinni

Tvennar yfirbyggðar svalir

Granít borðplötur í eldhúsi og

á baðherbergjum

Þrjú svefnherbergi og stór stofa

Alls 156 fermetrar

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

Fallegt hús 190,2 fm á þremur pöllum 
Innbyggðum bílskúr m. mikilli lofthæð 
Húsið allt hið vandaðasta 
Pallur og afgirt lóð úr harðvið 
Möguleiki á að taka 3ja herbergja íbúð uppí 
Mikið sjávarútsýni 

Vættaborgir

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

Einstök eign



Nánari upplýsingar veitir: 

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

nýbygging 

Stærðir frá 120 fm 
Verð frá kr. 48,1 milljón

• Einstök staðsetning – sjávarútsýni – ekkert 
byggt fyrir framan

• Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir

• Stæði í bílahúsi fylgir flestum íbúðum

• Íbúðunum skilað fullbúnum með gólfefni, 
ásamt tækjum  
í eldhúsi, ísskáp og uppþvottavél

• Vandaður frágangur, eikar innréttingar, 
borðplötur úr granít, skápar upp í loft

• Afhendast eigi síðar en september 2016

• Íbúðir fyrir 55 ára og eldri sem eru félagar  
í Samtökum aldraðra

Kópavogsgerði 5-7 

Bústaður að stærð 41,8 fm 
Eignarland 2000 fm 
Einstakt land með miklum gróðri 
Rotþró 2004 
Hitaveita 10m frá bústað

Laugarvatn

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

t

82 fm heilsárshús með frábæru útsýni 

Stór og skjólgóður pallur með heitum potti 

Þrjú svefnherbergi, stór stofa og opið eldhús 

Vandað hús

Vatnsendahlíð Skorradal  

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

Húsið er 57,0 fm að stærð 
Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrland 
Tengiréttur við hitaveitu Hæðargarði 
Húsið upphitað með rafmagni 
Hús sem hefur hugsað vel um

Klausturhólar 

Verð :Nánar: Jórunn 845 8958 17,9 millj.

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi, Innst í botnlanga

Um 70 km frá Reykjavík 

Tveir sólpallar

Eigin borhola

Hallkelshólar

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

62 fm hús við vatnsbakka, óhindrað útsýni

Tvö svefnherbergi

Stofa og eldhús í opnu rými

Lítið gestahús með sauna

Draumastaðsetning

Vatnsstígur - Brókarvatn 

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

Bústaðurinn að stærð 28,9 fm
Á eignarlandi að stærð 1,2 ha 
Frábær staðsetning við Heklu rætur 
Gestahús ca 10 fm ekki skráð 
Dótakassi fyrir fjórhjól ca 6-7 fm ekki skráður 
Rafmagnskynding 

Fitjahraun

Verð :Nánar: Jórunn 845 8958 8,8 millj.

55 fm sumarhús með nýlegu eldhúsi

3 svefnherbergi

Baðherbergi með sturtu

Stór pallur 

Öndverðarnes - Kallholt

Verð : 12,5 millj.Nánar: Jason 775 1515

83 fm sumarhús á 5000 fm gróðurvaxið 

eignarland

3-4 svefnherbergi

Leiksvæði fyrir börnin

Næg bílastæði

Litli-Árás við Langá 

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

Stórt einbýlishús með mikla möguleika 

Góð eignarlóð á þessum eftirsótta stað 

sunnan megin á Arnarnesinu 

Eignin er skráð 313 fm, laust fljótlega

Mávanes
Garðabæ

Verð : 79,8 millj.Nánar: Atli 899 1178

Reisulegt einbýlishús í Hafnafirði 

Eignin er alls 208 fm þar af 30 fm bílskúr 

Róleg og eftirsótt gata, frábært útsýni 

Góð stofa, sjónvarpshol og 4 svefnherb. 

Göngufæri við miðbæinn

64,9 millj.Verð :

Einstök staðsetning 

Hamarsbraut 

Hafnafirði

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg sérhæð, 68,3 fm skráðir 

Þrjú svefnherbergi 

Sérinngangur 

Mikið endurnýjuð, bæði bað og eldhús 

Frábær staðsetning 

Tunguvegur

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

99 fm hæð með sérinngangi
Þrjú svefnherbergi
Þvottahús innan íbúðar

Kársnesbraut

Verð : 28,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Falleg tveggja herbergja íbúð 

Mikið endurnýjað og vel um hugsað fjölbýli 

Sér þvottahús og geymsla 

Góðar innréttingar og vönduð góflefni

Hraunbær

Verð : 19,4 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

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Fallegur bústaður 83 m², sólskáli 17 fm af 
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, 
sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 
Kjarri vaxið land / Mikið útsýni

Þingvallavatn

Nánar: Jórunn 845 8958 Tilboð óskast



FORSALIR 201 – KÓP

- Einstaklega falleg 110 fm. 4ra herbergja 
íbúð á 5. hæð með glæsilegu útsýni.  

- Tvennar svalir sem snúa til suðurs og 
vesturs, báðar flísalagðar og lokaðar 
með gleri.  

- 3 svefnherbergi, möguleiki að taka eitt 
herbergi og stækka stofu.  

- Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
- Stæði í bílageymslu fylgir eigninni.  
- Eign í afar góðu ástandi.  KLAPPARBERG 1 – 111 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 13. JÚLÍ KL. 18.00 – 18.30
- Fallegt 244 fm einbýlishús, útsýni yfir Elliðárdalinn.
- Hornlóð með snyrtilegum garði.
- Eign sem hefur verið vel viðhaldið. 5 herb.
- Innangengt í 38,4 fm bílskúr.
- V. 50.8.- millj. 

FREYJUBRUNNUR 12 -113 RVK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 14. JÚL FRÁ 18.00 – 18.30

- Hátt til lofts og gott útsýni.
- Opið á milli eldhúss og stofu.
- Innangengt í bílskúr.
- V. 54.9.- millj.

LITLAVÖR 3 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 14. JÚLÍ KL. 17:30 – 18:00
- Einstaklega fallegt 180,2 fm. 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum.  
- Afar vandaðar sér-smíðar eikar-innréttingar.  
- Lóð glæsilega frágenginn, heitur pottur og tjörn með koi fiskum, suðurverönd.  
- 4 svefnherbergi og 2 baðherbergi. Bílskúr 25,3 fm.   
- Stutt í alla þjónustu og skóla.
- V. 56.9 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Landmark leiðir þig heim!þ g
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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

- Bjartar og vel skipulagðar 4ra herbergja íbúðir
- Íbúðir eru 115 – 121 fm.
- Baðkar og sturta er í íbúðum
- Sérinngangur er af svölum í íbúð
- Rúmgóðar 22 fm suð-vestur svalir með íbúðum
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar án gólfefna, 
 flísar á bað & þvottaherbergi

- ÍBÚÐIR ERU LAUSAR TIL AFHENDINGAR

VERÐ KR: 35.1 – 36.1 MILLJ.

BÓKIÐ SKOÐUN

AUSTURKÓR 65, 203 KÓP.

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Nadia Katrín 
sölufulltrúi 
s. 692 5002

Sveinn Eyland
Löggiltur 
fasteignasali
s. 690 0820



Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

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

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

 
Lindarberg - Hafnarfjörður - Einbýli
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð með innbyg-
gðum bílskúr, samtals ca. 215 fm. Vandaðar innréttingar, parket, 
stofa, borðstofa, 4 svefnherb. glæsilegt eldhús, ofl. Fullbúin eign í 
sérflokki, frábær staðsetning og útsýni. Verð 69,2 millj.

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

 
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.

 
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. Verðtilboð.

 
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. 

 
Háholt 16 - Hafnarfjörður - Penthouse
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. Verðtilboð.

 
Línakur - Garðabær - 4ra herb.
Hraunhamar fasteignasala kynnir sérlega fallega 4ra herbergja út-
sýnisíbúð á þessum eftirsótta stað við Línakur 1C í Garðabæ. Íbúðin 
er á efstu hæð með sér inngangi smekklega innréttuð með fallegum 
innréttingum og gólfefnum. Eignin er skráð 122,9 fm með geymslu. 
Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 43,9 millj.

 
Þrastarás - Hafnarfjörður - 4ra herb.
Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 113 fm. útsýnis íbúð á 
3.hæð (efstu) í vönduðu fjölbýli á þessum vinsæla stað í Áslandinu. 
Vandaðar Alno innréttingar. 2-3 svefnherb. Sér inngangur af 
svölum. Vönduð og góð eign. Verð 33,9 millj.

 
Skipalón - Hafnarfjörður - 3ja herb.
Glæsileg 101,6 fermetra 3ja herbergja íbúð með sér inngang ásamt 
stæði í bílageymslu við Skipalón 25 í Hafnarfirði. Íbúðin er í mjög 
góðu ástandi og er tilbúin til afhendingar við kaupsamning.
Skipting eignarinnar: Forstofa, hol, tvö svefnherbergi, þvot-
tahús, baðherbergi, stofa, eldhús, geymsla, auk þess er stæði í 
bílageymslu. Verð 32,9 millj.

 
Hjallabraut - Hafnarfjörður - 3ja herb. 
Nýkomin í einkasölu björt og falleg 97 fm. íbúð á 2. hæð í mjög 
góðu fjölbýli sem er klætt að utan. Góðar innréttingar, rúmgóð 
stofa, yfirbyggðar svalir. Frábær staðsetning miðsvæðis. 
Verð 27,9 millj.

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

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

FASTEIGNASALA REYKJAVÍKUR

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

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Davíð
Ólafsson
Löggiltur 
fasteignasali

Guðmundur
Steinþórsson
Löggiltur 
fasteignasali

Svana
Ingvadóttir
Sölufulltrúi

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Einar
Birgisson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

Raðhús 
171,4 fm

5 herb
54.900.000.-kr

821 7676 maria@fr.is

Opið hús 13. Júlí kl. 17:30 – 18:30

Brúnastaðir 24                     112 Grafarvogur
Fallegt raðhús á einni hæð með bílskúr og góðum skjólsælum garði. 

Eign sem vert er að skoða. Opið hús 13. Júlí kl. 17:30 – 18:30 

Fjölbýli
126,8 fm     

4 herb
38.900.000.-kr

699 2900 haukur@fr.is

Falleg 126,8 ferm. 4ja herb. íbúð í Hlíðunum, 
auka herbergi í sameign með aðgangi að salerni.

Eskihlíð 20A                                                             105 Reykjavík

Opið hús 14. Júlí KL.17:00-17:30

Fjölbýli 
105,6 fm    

4 herb
30.900.000.-kr

774 1008 svana@fr.is

Falleg 105,6 fm 4ja herb. íbúð á 2.hæð. 6 íbúðir í stiga-
gang og stutt í alla þjónustu

Kleppsvegur 122                                    104 Reykjavík

Opið hús 13. Júlí KL.18:00-18:30

Einbýli
309,8 fm     

10 herb
87.900.000.-kr

897 1533 david@fr.is

Glæsilegt einbýlishús með tveimur auka íbúðum á 
jarðhæð. Stór suður-verönd og fallegt útsýni. 

Bílskúr og stór vinnustofa.

Rauðagerði 66                                                            108 Reykjvaík

Opið hús 14. Júlí KL.17:00-17:30



Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast.

Gústaf A. Björnsson
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir 
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

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

EIGNIR VIKUNNARVesturgata 73, 1.h
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 14.7 KL.17-17:30 

g

Vesturgata 73. 1.h. Ca. 125 fm.mikið en-
durnýjuð íbúð á 1. hæð fallegu fjölbýli með
sjávarútsýni.

Eldhús er endurnýjað með spanhelluborði,
baðherbergi er endurnýjað. Gólfefni er 
gegnheilt parket og náttúruflísar. Frábært 
sjávarútsýni er frá stofu og eldhúsi.

Verð 41,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 14.7. 
FRÁ KL.17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.

Bólstaðarhlið 42 4ra
OPIÐ HÚS MÁNUD.. 13.7 FRÁ 17:-17:30.

Bólstaðarhlíð 42, 4.HÆÐ T.V.:Ca. 94 fm. björt
og vel hönnuð íbúð á efstu hæð í fjölbýli við
Bólstaðarhlíð.

Stofa og 3 svefnherbergi, auk eldhúss og
baðherbergis. Vestursvalir frá stofu. Frábær 
staðsetning þaðan sem stutt er í alla þjónustu
og skóla. LAUS VIÐ SAMNING. 

Verð 28,9 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNUD. 13.7  
FRÁ KL. 17-17:30.

Gyðufell 2, 3jah. t.v 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 14.7 KL.17-17:30

y j

Gyðufell 2, 3ja h. t.v. Ca. 64 fm. vel skipulögð
2ja-3ja herb.íbúð.

Yfirbyggðar svalir.

Verð aðeins 18,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 14.7.  
FRÁ KL. 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Reynimelur 4ra-5 herb. íbúð 
í skiptum fyrir 2ja-3ja í vesturbæ

Reykjabyggð Mosfellsbæ - einbýli

ca. 105, 3fm. íbúð á annari hæð í góðu fjölbýli í vesturborginni. 3-4 svefnherbergi. Suðursvalir frá
stofu. Húsið er nýlega steypuviðgert og málað að utan. Íbúðin fæst í skiptum fyrir 2ja-3ja herbergja
íbúð í vesturborginni. Verð 34,9 millj.

Ca. 179 fm. vandað einbýli á góðum stað við Reykjabyggð í Mosfellsbæ. Á teikningu eru fjögur 
svefnherbergi, 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.

Sumarhús

Sumarhúsalóð Fjallaland, Leirubakka.
Ca. 7000 fm. lóð á einstökum stað í Fjallalandi, Lei-
rubakka í grend við Rangá. Gott verð 1.750 þúsund. 
Mögulegt að kaupa tvær samliggjandi lóðir og fá þá 
góðan afslátt á heildarverð.

Eignarlóðir við Apavatn-GOTT VERÐ
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi Vatnsholts 
suð-austan við Apavatn eru til sölu. Þær eru í skip-
ulögðu frístundahverfi. Virk samtök lóðareigenda.
Lóðirnar eru í grónum móum og er útsýni yfir 
Apavatnið og til fjalla mjög fallegt. Vegur og vatn
eru við lóðarmörk. Stærð hvorrar lóðar er 5.700 fm.
Verð er 1.800.000.- á lóð. AFSLÁTTUR EF BÁÐAR 
ERU KEYPTAR SAMAN! Nánari upplýsingar veitir 
María 696-6566.

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.

Sumarhús við Neðra Apavatn
Fallegt sumarhús með 3 svefnherbergjum og 
svefnlofti á fallegum stað við Neðra Apavatn. Húsið
stendur á 1. hektara gróinni eignarlóð, á frábærum
stað stutt frá allri þjónustu . Bústaðurinn er ekki
fullkláraður Verð 8,9 millj.

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

867 3707

Jóhanna
Fasteignasali

698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14. júlí kl. 17:30-18:00

Norðurás 6   112 Reykjavík 24.900.000

Fasteignasalan TORG kynnir bjarta, fallega og vel skipulagða 3ja herbergja íbúð 
á tveimur hæðum, góðu fataherbergi, miklu geymslurými og stórum svölum til 
suðurs. Stutt er í fallega náttúru og góðar gönguleiðir, sundlaug, skóla og leik-
skóla. Fákssvæðið er í göngufæri. Falleg eign.
Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi: 3       Stærð: 73,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. júli kl 17.30-18.00

Hólaberg 30   111 Reykjavík 37.900.000 

Vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum með sérstæðum bílskúr. Húsið er skráð 
168.8,8 fm (auk óskráðrar geymslu c.a 8 fm), íbúðarhlutinn er 147.6 fm og 
bílskúrinn 21 fm. Húsið skiptist í fjögur rúmgóð svefnherbergi, stofu, borðstofu, 
sjónvarpshol, eldhús, tvo baðherbergi, þvottahús, sólstofu með gólfhita, geymslu 
og bílskúr. Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 3     Stærð: 168.6 m2 

HRINGIÐ  OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820 2222 

Þrastahólar 7  Grímsnes og Grafningshreppi 4.400.000

Til sölu 8654 m2 eignarlóð í landi Búrfells í Grímsnesi. Lóðin er sérlega vel stað-
sett innst í botnlanga í góðu skjóli með stórfenglegu útsýni. Búið er að koma fyrir 
púða. Heitt vatn, kalt vatn og rafmagn er komið að lóðarmörkum. Teikningar af 
rúmlega 100fm sumarhúsi fylgir með. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Eignarlóð: 8654 m2

HRINGIÐ  OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820 2222 

Borgarás 8   210 Garðabær 69.900.000

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

Herbergi: 5     Stærð: 243,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. júlí kl.17:30-18:00

Mosprýði 1  210 Garðabær 68.500.000

Gott parhús með stórum bílskúr, 31,9fm. Í húsinu eru 4 góð svefn-
herbergi. Gott sjónvarpshol. Aðalrými með borðstofu, eldhúsi og 
stofu. Útgengi út á timbursólpall úr borðstofu, heitur pottur fylgir. 
Eldhúsið er með góðri innréttingu, granítborðplötu, góðum gorenje 
tækjum, háf, helluborði og ofni. Tengi fyrir uppþvottavél. Tvö góð 
baðherbergi, þvottaherbergi ásamt góðum garði.

Upplýsingar veitir Sigurður Fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 5     Stærð: 238,4 m2
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Með nýjum lögum um sölu fast-
eigna og skipa sem taka gildi um 
miðjan júlí 2015 er sú grundvallar-
breyting gerð að einungis fast-
eignasalar hafa heimild að sinna 
öllum helstu störfum er varða 
milligöngu um fasteignaviðskipti. 
Markmið lagabreytinganna er að 
tryggja neytendavernd. 

Á undanförnum árum hefur 
framkvæmd fasteignaviðskipta 
of víða farið úr böndum við fast-
eignasölu í skjóli óskýrra laga. 
Félag fasteignasala og Neytenda-
samtökin hafa í sameiningu ítrek-
að vakið athygli á óásættanlegu 
lagaumhverfi neytenda við fast-
eignaviðskipti. 

Eftirleiðis munu neytendur í 
fasteignaviðskiptum geta treyst 
því að fasteignasali sinni pers-
ónulega öllum meginþáttum fast-
eignaviðskiptanna. Má þar nefna 
alla ráðgjöf, alla skjalagerð hverju 
nafni sem nefnist, fasteignasali 
sitji alla fundi með kaupendum 
og seljendum, annist skoðun fast-
eigna, sjái um fjárhagsleg uppgjör 
auk margs annars. 

Fasteignasalar geta haft að-
stoðar menn til að sinna einföld-
um og auðveldum verkum eins og 
segir í athugasemdum með lögun-
um.  

Feli fasteignasali aðstoðar-
manni sínum að sinna störfum 
sem fasteignasala ber að sinna 

getur afleiðing þess orðið svipt-
ing starfsréttinda viðkomandi fast-
eignasala, auk þess sem aðstoðar-
maður fasteignasalans er kærður 
til lögreglu.  Slíkt framferði felur 
í sér alvarlegt brot gegn vernd og 
rétti neytenda í almennt stærstu 
viðskiptum fólks á lífsleiðinni. 

Inni á fasteignir.is á visir.is og á 
heimasíðu Félags fasteignasala ff.is 
geta neytendur kynnt sér hverj-
ir eru fasteignasalar innan Félags 
fasteignasala auk þess sem þeir 

munu hafa sérstök skírteini við 
störf sem neytendur eiga að geta 
hvenær sem er óskað eftir að sjá. 

Á félagsmönnum FF hvíla mjög 
ríkar skyldur auk þess sem þeir 
eru bundnir ströngum siðareglum. 

Frekari kynningu á helstu 
breytingum sem hin nýju lög um 
sölu fasteigna fela í sér má sjá inni 
á fasteignir.is á visir.is og heima-
síðu Félags fasteignasala ff.is. 

Grétar Jónasson hdl. og lgf,
framkvæmdastjóri FF

Ný lög stórbæta neytenda-
vernd í fasteignaviðskiptum

Grétar Jónasson hdl., framkvæmdastjóri Félags fasteignasala.

Viðskiptatækifæri á Selfossi

omar@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Hafsteinn Þorvaldsson
sölumaður

Snorri Sigurðarson 
sölumaður
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Við aðalgötu bæjarins stórt 
og reisulegt, steinsteypt þrí-
býlishús, samtals 410,6 fm.  
Hentar vel til út leigu eða sem 
gisti heimili. Nýlega hefur 
hús ið mikið verið yfirfarið 
og er það allt ný málað að 
innan sem utan,  drenað 
var meðfram húsi og settur 
dúk ur, lóð þökulögð og plan 
lagað bakvið hús, gler og 

gluggar endurnýjað að hluta, sett upp lok að forhitarakerfi og allir ofn-
lokar endurnýjaðir sem og lagnagrind, nýtt kaldavatnsinntak, rafmagn 
yfir farið og skipt út járni á þaki bílskúrs o.m.fl. Verð 69 millj.

Nánari upplýsingar veita Hafsteinn Þorvaldsson  
sími 891-8891, hafsteinn@fasteignasalan.is og  

Snorri Sigurðarson, sími 897-7027, ssig@fasteignasalan.is

Kjartan Hallgeirsson
lögg. fasteignasali
GSM 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Austurstræti – fágætt tækifæri

Höfum fengið í sölu þessi sögufrægu 
endurbyggðu hús í hjarta Reykjavíkur. 
Heildareignin er 2.386 fm og er hún öll
í leigu. Óskað er eftir tilboðum í eignina.
Fasteignin Austurstræti 22 er í raun þrjú hús, 
Lækjargata 2, Austurstræti 22 auk bakhússins 
Lækjargötu 2b. 
Húsin voru endurbyggð eftir verðlaunatillögu 
um uppbyggingu á reitnum eftir að þau hús 
sem fyrir stóðu eyðilögðust í bruna árið 2007.
Arkitektastofurnar Gullinsnið, Studio Granda 
og Argos unnu tillöguna.
 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Upplýsingar veitir: 

Skyndibitastaður  
– þekktur verslunarkjarni –

Höfum fengið til sölu mjög góðan skyndibitastað  
í þekktasta verslunarkjarna borgarinnar.   

Öll tæki og innréttingar hafa verið endurnýjuð.  
Góð velta og mjög góð rekstaraðstaða.  

 Opnunartími 11.00-19.00 nema fimmtudaga 11.00-21.00.

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson  
viðskipfr./lögg. fasteignasali, á skrifstofunni eða í síma 898-4125.

Allt fasteignir – fasteignasala 
 Síðumúla 29 – 108 Reykavík sími 5651233
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Grensásvegur 50, 108 Reykjavík  • Sími 588-2030  
Fax 588-2033      Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Borgir sími 588-2030 kynna:  Mjög rúmgóða og vel skipulagða íbúð á þriðu hæð í 
lyftuhúsi fyrir 67 ára og eldri  í miðbænum.  Íbúðin er laus til afhendingar.  Sameign 
er góð. Íbúðin á  sérgeymslu í rislofti. Ýmis þjónusta er í húsinu ma. er hægt að 
kaupa mat, bókasafn, heilsugæsla, hárgreiðslustofa,  samkomusalur og fl.  Íbúðin 
er  andyris-gangur,  góð geymsla með hillum,  svo stórt og gott flísalagt baðher-
bergi með sturtu .  Síðan er hurð inn í stofuna sem er rúmgóð og hlýleg en eldhúsið 
er hluti af stofunni og innaf stofunni er svo rúmgott svefnherbergi. 
Ásett verð 28,8 milj Upplýsingar gefur Ægir í síma 896-8030

VESTURGATA 7 - ELDRI BORGARAR

Grensásvegur 50, 108 Reykjavík  • Sími 588-2030  
Fax 588-2033      Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Borgir s. 588-2030 kynna  góða neðri sérhæð í fjórbýli. Tvennar svalir.  
Fjögur svefnherbergi. Húsið að utan og sameign í góðu lagi.  Í húsinu eru tvær 
aðalhæðir og tilheyrir aðkomustæði fyrir bíla þessari hæð og efri hæðinni. 
Bílskúrsréttur.  Íbúðin er:  Forstofa og þar forstofuherbergi og síðan er komið í 
dagstofu eða borðstofu fyrir framan fínt  eldhús með fallegum innréttingum og svo 
góð stofa með austur svölum. Á svefnherbergjagangi eru svo þrjú svefnherbergi 
og endurnýjað baðherbergi. Frá hjónaherberginu er gengið út á suður svalir.  
Ásett verð er kr. 46.350.000,- Nánari upplýsingar veitir Ægir s. 896-8030

GOÐHEIMAR 11 - NEÐRI SÉRHÆÐ

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

Arnarsmári 28, 3JA HÆÐ TIL HÆGRI

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 13. JÚLÍ KL. 17:30-18:00
Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð alls 99 fm. á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli. Fallegt 
útsýni. Þvottahús innan íbúðar. Sérmerkt bílastæði fylgir eigninni.  
Ásett verð 32,9 millj. 

OPIÐ HÚS

Stærð: 99.0 fm.  
Verð: 32.9 m.

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

Mikil sala, vantar allar gerðir eigna á skrá

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i  Eym
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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

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

40.000
fréttaþyrstir
notendur

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

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



BÍLAR &
FARARTÆKI

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

 Hyundai IX35 Dísel - Nýr bíll Árgerð 
2015. 4x4. Sjálfsk. Hiti í öllum sætum. 
Bakkskynj. O.m.fl.. Er á staðnum. Verð 
5.490.000kr. Raðnr 157398. Sjá nánar 
á www.stora.is.

 Hyundai i30 Comfort - Nýr bíll. 
Árgerð 2014. Dísel. Sjálfskiptur. Hiti í 
sætum. Loftkæling o.fl.. Er á staðnum. 
Verð 3.590.000kr. Raðnr 134846. Sjá 
nánar á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

 Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 58 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.290.000. Rnr.990924.

MERCEDES-BENZ ML350 blue 
tec. Árgerð 2012, ekinn 58 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 10.900.000. 
Rnr.240871.

RENAULT Megane sport tourer. 
Árgerð 2011, ekinn 102 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.390.000. 
Rnr.141605.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2012, 
ekinn 33 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.350.000. Rnr.240647.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

BRENDERUP KERRA Basic 1000 
bátakerra. Stærð 544x191 Burðageta 
760 kg Heildarþyngd 1000 kg 
Eiginþyngd 240 kg Glæsileg bátakerra. 
Verð 630.000 Tilboð 490.000. 
Rnr.182324.

BRENDERUP KERRA 3205 s Innanmál 
204x142x35 Burðageta 604 kg 
Heildarþyngd 750 kg Eiginþyngd 146 
k Stór hleðsluflötur . Verð 229.000. 
Rnr.182323.

BRENDERUP KERRA 2205 Innanmál 
203x128x40 Burðageta 577 kg 
Heildarþyngd 750 kg Eiginþyngd 173 
kg. Verð 295.000. Rnr.182321.

BRENDERUP KERRA 1205 s Innanmál 
203x116x35 Burðageta 625 kg 
Heildarþyngd 750 kg Eiginþyngd 125 
kg Einfalt að geyma upp á enda . Verð 
189.000. Rnr.182316.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir 
slöngubátar með álgólfi og mikla 
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 
4,2m.  Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

BRENDERUP KERRA 1150 s. Innanmál 
144x95x35 Burðageta 390 kg 
Heildarþyngd 500 kg Eiginþyngd 110 
kg Einfalt að geyma upp á endar. Verð 
169.000 Tilboð 149.000. Rnr.182318.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

 Bílar til sölu

Mótorhjól Suzuki GSXR 1000 árg 2007 
ek. 26.000 ásett verð 1.250.000 S: 
8937181

BMW 316i (e46) árg. ‚00 Ek. 236þús 
Bíll í toppstandi. Verð 790þús S: 
8238244

Avensis hatchback ‚98. ný skoðaður 
og yfirfarinn. alveg í topplagi. Einstakt 
eintak S: 8929803, eftir 18.

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólhýsi

THULE OMNISTOR 
MARKÍSUR OG 

KRONINGS 
HJÓLHÝSAHREYFIR 

(MOVER)
Markísur til á lager - Verð 

3m = 110þús 
3,5m = 120þús 
4,5m = 140þús 

Kronings mover skoðið á 
kronings.com 

Verð frá 179þús er til á lager
Einnig á 2ja hásinga hjólhýsi 

Áhugasamir hafið samband við 
kriben@simnet.is eða s. 866 5395

 Fellihýsi

 Vinnuvélar

VINNUVÉLA OG 
VÖRUBÍLADEKK

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

 Bílaþjónusta

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

til leigu

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

Árgerð 2012. 
Ekinn 20 Þ. KM

Bíllinn er eins og 
nýr og mjög vel  
útbúinn.  
Umboðsbíll.

Verð:  
kr. 10.900.000.

LAND ROVER RANGE ROVER 
EVOQUE PRESTIGE

til sölu

STARFSMANNAÞJÓNUSTA

Höfum á skrá menn og konur sem óska eftir mikilli vinnu  
og geta hafið störf nú þegar!

S. 782 8800

Vantar þig smiði, múrara, 
málara eða hótelstarfsmenn?

PROVENTUS
Hringdu núna 
í síma 690 3031 
eða 661 7000

atvinna



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Hjólbarðar

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

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.

HREINVERK
Teppahreinsun, gluggahreinsun, 
rennuhreinsun, flutningsþrif, 
húsgagnahreinsun og fl. Uppl. í s. 699 
6762 og www.hreinverk.is

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

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, 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

REGNBOGALITIR
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

Málningarþjónusta - húsamálun, inni 
og úti. Uppl. s. 660 7606 og 846 5305.

 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

 Tölvur

Er tölvan hæg og full af vírusum?, tek 
ad mér að yfirfara tölvu og setja upp 
að nýju. S: 659-4665 sanngjarnt verð.

 Nudd

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

 Spádómar

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM 
ÞEIR SEM FARNIR ERU 

SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ 
ÞÍNA.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

ÖRLAGALÍNAN 908-1800
Spáum í spil og ráðum drauma, andleg 
hjálp og ráðgjöf. Opið frá 20 -23 öll 
kvöld.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

KOMDU ÚT ÞVÍ SÓLIN VILL 
SJÁ ÞIG!

Komdu út á 4ra hjóla Rafskutlu, 3 
litir til, nokkur eintök eftir. Sýningar 
salur: Auðbrekka 23. Kóp. V. 329 þús 
s. 783-3003

 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 f
áðu 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.
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til sölu

Fyrir liggur tillaga að kerfisáætlun 2015-2024 um 
áætlaða þróun notkunar og framleiðslu raforku 
tengdri flutningskerfinu, auk þeirrar uppbyggingar 
sem ráðgerð er á meginflutningskerfinu.  Lands-
net kynnir nú tillögu að kerfisáætlun í samræmi 
við raforkulög nr. 65/2003 m.s.br. og umhverfis-
skýrslu í samræmi við lög nr. 105/2006, en í 
umhverfisskýrslu er lagt mat á umhverfisáhrif 
kerfisáætlunar.

•  Kerfisáætlun fjallar m.a. um grunnforsendur fyrir     
áætlun, niðurstöður kerfisrannsókna, valkosti um 
uppbyggingu meginflutningskerfisins til næstu 10 
ára og framkvæmdir á tímabilinu 2016-2018.

•  Umhverfisskýrslan gerir grein fyrir forsendum, 
nálgun og niðurstöðu matsvinnu, ásamt þeim 
mótvægisaðgerðum sem lagðar eru til. 

Tillaga að kerfisáætlun og umhverfisskýrsla eru 
aðgengileg á heimasíðu Landsnets, 
www.landsnet.is, í afgreiðslu Landsnets við 
Gylfaflöt 9 og hjá Skipulagsstofnun á
Laugavegi 166.
Landsnet mun halda opinn kynningarfund í ágúst 
og verður hann auglýstur sérstaklega.
Ábendingar og athugasemdir við umhverfis-
skýrsluna skal senda til Landsnets á póstfangið 
landsnet@landsnet.is eða á heimilisfangið 
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík, merkt athugasemdir við 
kerfisáætlun 2015-2024.
Frestur til að gera athugasemdir eða koma með 
ábendingar við tillögurnar er til og með 1. septem-
ber 2015. Það er von Landsnets að flestir kynni 
sér efni kerfisáætlunar og umhverfisskýrslu.

KERFISÁÆTLUN LANDSNETS 2015-2024
Kynning á tillögu að kerfisáætlun

og umhverfisskýrslu 

tilkynningar
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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

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Bryndís býður upp á dekur. Gefur upp 
símanúmer. Rauða Torgið, s. 905-2000, 
augl.nr. 8359.

Ákaflega heitur karlmaður vill kynnast 
undirgefnum strákum. Rauða Torgið, s. 
905-2000, augl.nr. 8313.

Heit auglýsing ungrar konu að leika 
sér. Rauða Torgið, s. 905-2000, augl.
nr. 8694.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði óskast

Vantar íbúð til leigu í 101 RVK f. 
150þús per mán. Uppl. í s. 821 5600

 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

 Geymsluhúsnæði

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

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

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

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

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

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

VEIÐILEYFI TIL SÖLU Í
Staðará á Snæfellsnesi fyrir landi 
Traða og í vatnasvæði Lýsu (veiðihús) 
Lax og sjóbirtingur. S. 893 4515 og 
tradir.net

ATVINNA

 Atvinna í boði

Múrarar og flísalagningamenn óskast 
sem fyrst, helst vanir menn. Uppl. í s. 
896 6656 og 860 3600

HOUSEKEEPERS
Apartment Hotel in 101 Reykjavik 
seeks full time and part time 
housekeepers. Please send 
applications to: headhousekeeper@
apartmentk.is

VERSLUNIN KVOSIN, 
AÐALSTRÆTI.

Leitar að framtíðarstarfsmanni á 
dagvaktir frá kl.7:45-15:45/10:00- 
18:00 alla virka daga með möguleika 
á kvöld og helgarvöktum. Leitum 
að áreiðanlegum, stundvísum, 
heiðarlegum og vinnusömum 
einstaklingi með reynslu af 
afgreiðslustörfum. 18 ára eða 
eldri, reyklaus með hreint 
sakavottorð. Verður að geta byrjað 
um sem fyrst. Óskum einnig 
eftir helgarstarfsmanni á aðra 
hverja helgi. Laun samkvæmt 
kjarasamningum VR. Vinsamlegast 
sendið ferilskrá og uppl. um 
meðmælendur á telma@kvosin.is 
fyrir 17. júlí

115 SECURITY AUGLÝSIR 
EFTIR 

ÖRYGGISVÖRÐUM Í 
VERSLUNARÞJÓNUSTU

Skilyrði: 

-Hreint sakavottorð 

-Íslenskukunnátta 

-20 ára lágmarksaldur 

-Góð þjónustulund. 

Umsókn með mynd og ferilskrá 
sendist á 115@115.is Nánari 

upplýsingar um starfið eru veittar 
í síma 5 115 115

 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

Sumarlífið eru nýir þættir á Vísi þar sem Davíð 
Arnar Oddgeirsson og Ósk Gunnarsdóttir flytja 

okkur fréttir af öllum heitustu menningar-

viðburðum sumarsins. Skemmtileg viðtöl, kíkt

á bak við tjöldin og hressandi umfjöllun um allt 

það áhugaverðasta í menningarlífinu.

Fylgstu með Sumarlífinu á Vísi í allt sumar.

RÁÐLAGÐUR SKAMMTUR AF 
FERSKRI MENNINGU

L Í F I ÐL Í F I Ð

Vísir.is er hluti af 

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: 
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Áskrifendur Skemmtipakkans 
fá sjálfvirkan afslátt hjá fjölda 

samstarfsfyrirtækja sem 
bjóða upp á vandaðar vörur 

og frábæra þjónustu. 

Fríðindakerfi 365

FÁRÁNLEGA FLOTT 
SUMARDAGSKRÁ

SNÝR AFTUR 19. JÚLÍ FIMMTUDAGA

MIÐVIKUDAGADÓRA ALLA DAGA

MÁNUDAGA

Taktu maraþon af Breaking Bad 
eða Mad Men. Á Stöð 2 Maraþon 
eru meira en 800 klst. af 
sjónvarpsefni, úrvals seríum. 

ÞRIÐJUDAGA ALLA VIRKA DAGA MIÐVIKUDAGA

ÞRIÐJUDAGA LAUGARDAGINN  25. JÚLÍ

MIÐVIKUDAGINN 22. JÚLÍ

SUNNDUDAGINN 19. JÚLÍ

Taktu maraþon af Breaking

FIMMTUDAGA

MIÐVIKUDAGA

Skemmtipakkans

dakerfi 365

MIÐV

Frábærar
  kvikmyndir 
á Bíórásinni

 Sumarið er svo sannarlega komið á Stöð 2. Ef þú ert áskrifandi að Skemmtipakkanum færðu 
sex frábærar sjónvarpsstöðvar, Stöð 2 Maraþon og Vild, fríðindakerfi 365. 

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

Á 365.is er reiknivél sem sýnir þér að ef þú færir fjarskiptin 
yfir til 365 getur þú fengið vandað sjónvarpsefni á fáránlega 
góðu verði. Fjarskiptin eru internet, GSM og heimasími. 

Reiknaðu dæmið!
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Veðurspá
Mánudagur
Í dag er gert 
ráð fyrir 
norðaustlægri 
eða breytilegri 
átt, víða 3 til 
8 metrum á 
sekúndu. Skýjað 
og rigning 
eða skúrir, en 
úrkomulítið á 
Vesturlandi fram 
eftir degi. Hiti 
að 16 stigum 
vestanlands, 
en 7 til 12 stig 
á Norður- og 
Austurlandi.

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÁRÉTT
2. fimi, 6. ógrynni, 8. ýlfur, 9. stormur, 
11. tvíhljóði, 12. mælieining, 14. krapi, 
16. í röð, 17. hyggja, 18. veitt eftirför, 
20. frá, 21. lægð.
LÓÐRÉTT
1. bær, 3. tveir eins, 4. smíða óvand-
lega, 5. vefnaðarvara, 7. skuggi, 10. 
frostskemmd, 13. gilding, 15. búsmali, 
16. hugur, 19. í röð.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. mýkt, 6. of, 8. ýla, 9. rok, 
11. au, 12. gramm, 14. slabb, 16. þæ, 
17. trú, 18. elt, 20. af, 21. laut. 
LÓÐRÉTT: 1. borg, 3. ýý, 4. klambra, 
5. tau, 7. forsæla, 10. kal, 13. mat, 15. 
búfé, 16. þel, 19. tu.

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.

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

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

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

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

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

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

800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

Hjálpaðu okkur að bæta þjónustuna. 
Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna 

og 8:15 á laugardögum

FÉKKSTU EKKI 
BLAÐIÐ Í MORGUN? 

KOM ÞAÐ OF SEINT?

Míkró-
Maggi 

rændi 

bankann…

Á sama 
tíma …

Smakkaðu

 á þessu!

Ertu farinn 
í dag? Í 

kúrekastíg-
vélum?

Já! Ég verð að hitta 
á Roger! 

Það er kominn tími 
til að hann fái bein 

            svör um 
                 seríuna            

            sína!

Hæ 
mamma.

Góðan daginn. Flott skyrta 
sem þú ert í.

Ég þoli ekki þegar 
hún ertir mig 

svona.

Já, svona hrós 
geta svei mér 

sært.

Pabbi! 
Pabbi! 
Pabbi! 
Pabbi!

Þið megið 
ekki fara 
upp á –

– háaloftið með 
mér.

Æ! Gerðu það!

Hjörvar Steinn Grétarsson (2559) 
hafði hvítt gegn Justin Tan (2417) 
í lokaumferð alþjóðlega mótsins í  
Benasque á Spáni.
Hvítur á leik
42. Hxc4! bxc4 43. Rb6+ Kc7 44. 
Rxa4 h5 45. g5 Ha5 46. Rc3 og 
hvítur vann um síðir en við sjáum 
lok skákarinnar í skákdálki morgun-
dagsins. Hjörvar endaði í tíunda sæti 
á mótinu.
www.skak.is: Ingvar Þór og Sigur-
björn í Varsjá.



Við bjóðum spennandi matseðil
Íslendingar hafa fjölbreyttan smekk sem við gerum okkar 
allra besta á hverjum degi að sinna. Þitt er valið!

Ferskt á hverjum degi

565 6000 / somi.is

SKELLTU ÞÉR
ÚT AÐ BORÐA.
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Viltu vita hvað eignin þín
hefur hækkað í verði ?

510 7900
Þórunn Gísladóttir

Löggiltur fasteignasali.
Kristján Þ. Hauksson
Sölufulltrúi.

696 1122
kristjan@fastlind.is www.fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Frítt verðmat og framúrskarandi 
þjónusta í þína þágu.

LÍFIÐ
13. júlí 2015  MÁNUDAGUR

Fyrri störf fræga fólksins 
Stjörnurnar í Hollywood hafa ekki alltaf sungið í míkrófón eða verið á hvíta tjaldinu. Áður en frægðin knúði dyra unnu þau mismunandi störf.

NUDDARI  Óskars-
verðlaunaleik-
konan Nicole 
Kidman hefur 
leikið í mörgum 
myndum á ferl-
inum en áður 
en hún reis 
til frægðar og 
frama starfaði 
hún sem nudd-
ari. NORDICPHOTOS/

GETTY

SLÁTRARI  Það kemur 
kannski minnst á óvart á 

þessum lista að Black 
Sabbath-söngvarinn 
Ozzy Osbourne 
vann eitt sinn í 
sláturhúsi.

SÓPAÐI HÁR  
Söngdívan 
Mariah Carey 
vann einu sinni á 
hárgreiðslustofu 
við það að sópa 
upp hári en er 
svo sannarlega á 
allt öðrum stað 
núna og hefur 
átt ófáa poppsmelli 
síðan þá.

FATAFELLA  Íslandsvinurinn og leikarinn 
Channing Tatum starfaði sem fatafella 
í átta mánuði áður en frægðin knúði 
dyra. Myndin Magic Mike er lauslega 
byggð á reynslu Tatum af strípinu.

AFGREIÐSLUMAÐUR  Rapparinn 
Kanye West starfaði á árum áður sem 
afgreiðslumaður í GAP. Starfið virðist 
hafa veitt honum einhvern innblástur 
en West hefur verið ansi hallur undir 
tísku síðustu ár og meðal annars 
hannað sína eigin fatalínu.

HAMBORGARADROTTNING  Leik-
konan Rachel McAdams, sem er einna 
helst þekkt fyrir það að hafa leikið 
aðalhlutverk í vasaklútamyndinni 
The Notebook, vann í þrjú sumur hjá 
hamborgara keðjunni MacDonalds.

GENGILBEINA  Vinurinn geðþekki 
Jennifer Aniston vann í upphafi 
ferils síns fyrir sér sem gengilbeina á 
veitingastaðnum Jackson Hole Burgers 
en karakter Aniston í Friends, Rachel 
Green, vann einnig fyrir sér sem gengil-
beina til skamms tíma.

FLINKUR AÐ FÖNDRA  Það hafa svo 
sannarlega orðið sviptingar hjá It‘s my 
Life-söngvaranum Jon Bon Jovi en hann 
starfaði eitt sinn við það að búa til 
jólaskreytingar.

HANDLAGINN  Leiklistarferill Harrison 
Ford fór heldur hægt af stað að hans 
mati og eftir ströggl ákvað hann að 
gerast smiður. Nokkrum áður síðar 
fékk hann hlutverk í American Graffiti 
og stimplaði sig heldur betur inn.

Kökur
3/4 bolli Kornax-hveiti
¼ tsk. lyftiduft
¼ tsk. salt
60 g mjúkt smjör
½ bolli sykur
1 stórt egg
1/8 bolli hunang
1 tsk. vanilludropar
¼ bolli mjólk
Fylling
60 g grófsaxað hvítt súkkulaði

½ msk. hunang
1/8 bolli rjómi
Krem
115 g mjúkt smjör
3 bollar flórsykur
1 tsk. vanilludropar
2-3 msk. nýmjólk

Aðferð
Kökur
Hitið ofninn í 180°. Blandið hveiti, 
lyftidufti og salti saman í skál og 

setjið til hliðar. Blandið smjöri og 
sykri vel saman og því næst egginu 
saman við. Blandið hunangi og 
vanilludropum vel saman við smjör-
blönduna. Blandið þurrefnum og 
mjólk saman við smjörblönduna, 
sitt á hvað í þremur hollum. Skiptið 
deiginu á milli möffinsforma og 
bakið í 17-20 mínútur.

Fylling
Setjið hvítt súkkulaði og hunang í 
skál. Hitið rjómann þar til hann sýður 

og hellið honum yfir súkkulaðið 
og hunangið. Leyfið blöndunni að 
standa í um mínútu. Hrærið síðan 
þar til súkkulaðið er bráðnað. Skerið 
holu í bollakökurnar þegar þær hafa 
kólnað–  passið bara að skera ekki alla 
leið í gegn! Setjið dass af fyllingu í 
hverja holu.

Krem
Blandið öllu vel saman og skreytið 
kökurnar að vild. Fleiri uppskriftir af 
þessu tagi má finna inni á blaka.is.

Hunangskökur með óvæntum glaðningi
Gómsæt uppskrift  og góð leið til þess að nýta hunang á skemmtilegan hátt. 
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-H.S., MBL

4000 MANNS

SKÓSVEINARNIR 2D 4, 6
SKÓSVEINARNIR 3D 4
MINIONS - ENS TAL 2D 6, 8, 10
TERMINATOR GENISYS 10:35
TED 2 8
JURASSIC WORLD 2D 8, 10:20
INSIDE OUT 2D - ÍSL TAL 5

SÝND í
2D OG 3D

EIN STÆRSTA FJÖLSKYLDUMYND ÁRSINS!

SÝND MEÐ
ÍSL OG ENS TALI

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
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SPARBÍÓ

CINEMABLEND
JAMES CAMERON

SEGÐU MANNINUM ÞÍNUM AÐ ÞAÐ SÉ STELPUKVÖLD Í KVÖLD!
ÍSLANDSVINURINN CHANNING TATUM ER SJÓÐHEITUR Í ÞESSARI 

SKEMMTILEGU SUMARMYND

METRO NY IN TOUCH

NEW YORK DAILY NEWS

MEME

Heath Ledger
Í lok árs 2007 kvartaði ástralski 
leikarinn Heath Ledger undan 
miklum kvíða og átti erfitt með 
svefn. Samkvæmt mótleikurum 
hans var hann byrjaður að taka 
inn mikið magn af lyfseðilsskyld-
um verkja- og svefnlyfjum til þess 
að róa hugann og ná betri svefni. 

Það var svo í byrjun árs 2008 
sem hann lést af eitrun eftir stóra 
blöndu af mismunandi lyfjum. 
Dauði Ledgers kom líkt og þruma 
úr heiðskíru lofti og varð mest 
lesna fréttin í Bandaríkjunum það 
árið. Hann hlaut einnig Óskarinn 
fyrir hlutverk sitt sem jókerinn í 
myndinni The Dark Knight eftir 
andlátið. 

Lyftuslagurinn
Eftir Met-galað árið 2014 voru Jay-
Z, Beyonce og Solange systir henn-
ar á leiðinni út í bíl. 

Í lyftunni náðist Solange á 
myndband ráðast á Jay-Z með 
spörkum og barsmíðum. Á mynd-
bandinu sést Beyonce einnig reyna 
að stoppa systur sína og endar 
rifrildið á því að lífvörður þeirra 
þurfti að halda Solange. 

Beyonce sendi frá sér tilkynn-
ingu daginn eftir að myndband-
ið var gert opinbert þar sem hún 
segir að ýmislegt geti komið upp 
á innan fjölskyldna en hún hefur 
ekki enn þá gefið út ástæðuna 
hvers vegna Solange var svona 
reið út í Jay. 

Arnold Schwarzenegger
Það komst rækilega upp um leik-
arann og ríkisstjórann Arnold 
Schwarzenegger árið 2011 þegar 
það kom í ljós að hann hafi hald-
ið fram hjá konu sinni, Mariu 
 Shriver, og eignast barn. 

Hjákonan starfaði fyrir fjöl-
skylduna en framhjáhaldið gerð-
ist 14 árum áður en það komst 
upp. Maria og hjákonan voru 
óléttar á sama tíma að börnum 
Arnolds en það munaði aðeins 
fimm dögum á fæðingardögun-
um. 

Um leið og Maria komst að því 
að maðurinn hennar ætti annað 
barn flutti hún úr húsinu og sótti 
strax um skilnað. 

Tiger Woods
Það ætlaði allt um koll að keyra 
þegar upp komst um framhjáhald 
golfarans Tiger Woods. 

Hann var giftur sænsku fyrir-
sætunni Elin Nordegren. Fjölmarg-
ar konur stigu fram í lok 2009 og 
viðurkenndu að þær hefðu verið að 
með Tiger á meðan hann var giftur. 

Konurnar sem stigu fram voru 
alls 14 talsins. Tiger staðfesti í 
yfirlýsingu að konurnar hefðu rétt 
fyrir sér en hann bað þó um að fjöl-
miðlar létu hann í friði á þessum 
erfiðu tímum hjá fjölskyldunni. 
Elin skildi við hann nokkrum mán-
uðum síðar og fjölmörg fyrirtæki 
sögðu upp samningi sínum við 
hann. 

Skandalar frægra í Hollywood
Fréttir af því þegar fræga fólkið misstígur sig vekja gjarnan athygli. Hér eru nokkrir eft irminnilegir skandalar.

HEATH LEDGER  Leikarinn 
lést langt fyrir aldur fram.

BEYONCE OG JAY-Z  Hér á mynd skömmu fyrir lyftuslaginn.

ARNOLD SCHWARZ-
ENEGGER  Eignaðist börn 
á nánast sama tíma með 
tveimur konum.

TIGER WOODS  Svaf lík-
legast hjá yfir 14 konum 
á meðan hann var giftur.
 MYNDIR/GETTY

Ameríski fatahönnuðurinn tók 
við sem yfirhönnuður Balenciaga 
árið 2012 af Nicolas Ghesquiére. 

Þrátt fyrir stuttan tíma hjá 
franska tískuhúsinu eru sögu-
sagnir um að Alexander fari brátt 
að yfirgefa það. 

Sögusagnirnar hafa ekki verið 
staðfestar en talskona hönnuðar-
ins sagði að unnið væri að breyt-
ingu á samningnum. 

Eigið merki Alexanders Wang, 
sem sem ber nafn hans, hefur 
vaxið ört seinustu ár og þykir 
líklegt að hann vilji einbeita sér 
meira að því. 

Balenciaga hefur einnig vaxið 
hratt undir hans stjórn svo að 
það er í raun óútreiknanlegt hvað 
hann mun gera. 

Alexander 
Wang yfi rgefur 
Balenciaga

ALEXANDER WANG  Hönnuðurinn er 
einn sá vinsælasti í bransanum í dag.

Teiknimyndin Minions, sem 
er önnur framhaldsmynd 
 Despicable Me, sló næstum met 
yfir bestu opnunarhelgi allra 
tíma fyrir teiknimyndir. Minions 
halaði inn 115 milljónum dala, 
eða fimmtán milljörðum króna, 
fyrstu helgina í sýningu. Hún 
náði ekki að slá met Shrek 3, sem 
halaði inn 121 milljón dala þegar 
hún var frumsýnd árið 2007. 

Myndin hafði áhrif á aðsókn á 
vinsælustu myndir heims, Jurass-
ic World og Inside Out, sem höl-
uðu talsvert minna inn helgina 
sem leið en fyrir viku.  -kak

Næstum met 
hjá Minions
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Henry Birgir
Gunnarsson
henry@frettabladid.is
Björn G. 
Sigurðsson    
Frá Las Vegas

MÁNUD. KL. 19:30

365.is      Sími 1817

BREIÐABLIK – FJÖLNIR
Fjölnismenn sækja Breiðablik heim í Pepsi-deildinni í kvöld. 
Bæði liðin hafa byrjað tímabilið vel og geta blandað sér í 
toppbaráttuna með sigri.

➜
2 mínútur og 54 sekúndur2 mínútur og 47 sekúndur1 mínúta og 28 sekúndur
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MMA Heitasta sýningin í Las Vegas 
um nýliðna helgi var McGregor-
sýningin. Betur auglýst sem UFC 
189 en Conor McGregor kallaði 
það alltaf McGregor-sýninguna. 
Var það algjört réttnefni á þess-
um viðburði.

Bardagakvöldið sló öll met. 
Aldrei hefur komið inn eins mik-
ill peningur í aðgangseyri, aldrei 
hafa fleiri mætt á vigtun og lík-
lega voru fleiri sjónvarpsáskriftir 
seldar að kvöldinu en áður í sögu 
UFC. 

Fólk er brjálað í að sjá gullkálf 
UFC frá Dublin. Skiptir engu máli 
hvort fólk hatar eða elskar Conor. 
Það verða allir að sjá hann.

Hann er í einstökum hópi 
íþróttamanna sem hafa ótrúlegt 
aðdráttarafl. Hann er kjaftfor 

og yfirlýsingaglaður en það sem 
meira er þá er hann frábær bar-
dagamaður. Hann stendur alltaf 
við stóru orðin. Conor er fæddur 
skemmtikraftur og það skal engan 
undra að UFC hafi sett alla sína 
spilapeninga á hann. Sambandið er 
heldur betur að uppskera. Hann er 
orðinn aðalmaðurinn í UFC. Það er 
klárt.

Það var allt stærst og mest í 
MGM Grand þessa helgina en bar-
dagarnir sem boðið var upp á voru 
hreint út sagt magnaðir. Það er 
ekki til sá maður sem fylgist með 
íþróttinni sem heldur öðru fram en 
að þetta hafi verið besta bardaga-
kvöld UFC frá upphafi. 

Það er alveg fyrir utan allt 
annað. Áhorfendur fengu fimm 
rosalega bardaga og þegar er byrj-
að að tala um bardaga Robbie Law-
ler og Rory MacDonald um heims-
meistaratitilinn í veltivigt sem 
besta bardaga í UFC frá upphafi.

Það var hreint út sagt ólýsan-

leg upplifun að fylgjast með þessu 
í návígi. Stemningin í höllinni, 
umgjörðin hjá UFC, sem var flott-
ari en nokkru sinni fyrr, Írarnir 
sem héldu uppi stemningunni og 
svo þessir bardagar. Þetta var eitt-
hvað sem maður lendir bara í einu 
sinni um ævina.

Það skemmdi svo 
ekkert fyrir að 
okkar menn – 
Gunnar Nelson og 
Conor  McGregor 
– skyldu báðir 
klára sína bar-
daga. Það gerðu 
þeir líka báðir 
með eftirminni-
legum hætti. 
Þetta var 
kvöld sem 
fór í sögu-
bækurn-
ar og mun 
aldrei 
gleymast.

McGregor-sýningin fær fullt hús
UTAN VALLAR
Henry Birgir 
Gunnarsson
skrifar frá Las Vegas

MMA Það voru margir skít hræddir 
við Brandon Thatch sem Gunnar 
Nelson barðist við í Las Vegas. 
Hávaxinn og mikill rotari. 

Strákur með mikið sjálfstraust. 
Þær áhyggjur reyndust tilhæfu-
lausar. Gunnar undirbjó sig gríð-
arlega vel, fann hungrið og áhug-
ann aftur. Hann mætti til leiks 
beittari en nokkru sinni fyrr.

Ekki sömu mistök tvisvar
Gunnar lærði sína lexíu í tapinu 
gegn Rick Story í Stokkhólmi á 
síðasta ári. Hann var ekki rétt 
stemmdur að flestu leyti. Ólíkur 
sjálfum sér. 

Hann ætlaði ekki að gera sömu 
mistök tvisvar. Kom sér í besta 
form lífs síns og varð grimmari 
en áður. Hann var ótrúlega vel 
stemmdur gegn Thatch og það sást 
strax.

Rotarinn Thatch, sem átti 
afmæli, mátti síðan sætta sig við 
að vera kýldur niður. Leiftursnögg 
högg Gunnars og Bandaríkjamað-
urinn féll eins og tré á mitt gólfið. 

Gunnar stökk svo ofan á Thatch 
og þá var ljóst hvernig færi. Gunn-
ar var í hlutverki kattarins að 
leika sér að músinni sem að lokum 
gafst upp.

Mér leið vel
„Mér líður stórkostlega. Þetta 
var klárlega einn af mínum bestu 
bardögum,“ sagði Gunnar óvenju 
brosmildur eftir bardagann. Sigur-
inn var sætur og hann leyfði sér að 
sýna tilfinningar.

„Við gerðum það sem við höfum 
verið að vinna með. Mér leið vel 
og var ánægður með þetta frá a til 

ö. Þetta var spurning um að finna 
taktinn standandi og ég fann hann. 
Hann sótti aðeins á mig sem var 
fínt því þá gat ég byrjað að lesa 
hann,“ segir Gunnar en honum 
leið mjög vel er hann komst ofan 
á Thatch.

Getur slegið niður með báðum
„Ég vissi að ég hafði fínan tíma og 
vissi þá að ég myndi klára hann. 
Þetta var bara spurning um að 
vera afslappaður. Taka sér tíma, 
sem ég og gerði. Hann var bara 
svona miðlungs í gólfinu eins og 
flestir sem keppa í þessum styrk-
leika. Ég vissi líka alltaf hvaða 
kraftur er í höndunum á mér. Ég 
get slegið menn niður með báðum 
höndum og þetta var bara spurn-
ing um að finna taktinn.“

Gunnar fer væntanlega inn á 
topp tíu listann núna og tekur á 
móti einum af þeim bestu næst. 
Þangað hefur hann stefnt. 

Okkar maður fékk ótrúlegan 
stuðning frá írsku áhorfendunum í 
höllinni og afmælisbarnið Thatch, 
sem var á heimavelli, var í raun á 
útivelli.

„Írarnir fylgja Conor út um 
allt. Ég er búinn að berjast mikið 
í Írlandi og er með Írana á bak við 
mig. Það var auðvitað alveg frá-
bært,“ segir Gunnar Nelson.

Gunnar orðinn einn sá besti
Stórkostleg frammistaða Gunnars Nelson gegn Brandon Thatch í Las Vegas mun skjóta honum á topp tíu í 
veltivigtinni. Gunnar frumsýndi með miklum látum í Bandaríkjunum er hann afgreiddi sitt í fyrstu lotu.

SIGURVEGARI  Gunnar Nelson svaraði tapinu gegn Story með stæl.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

MMA „Ég tek líklega þátt í UFC-kvöldi í Dublin í október,“ sagði Gunnar við 
íþróttadeild í Las Vegas en hann er ættleiddur sonur Íra sem elska 
hann og styðja fram í rauðan dauðann. Gunnar fær örugglega 
bardaga gegn einum af tíu bestu á þessu kvöldi í Dublin.

Gunnar hefur æft mikið þar í mörg ár og það er til fullt af 
Írum sem halda enn að Gunnar sé Íri. Gunnar er liðsfélagi 
Conors McGregor og einn af strákunum.

Ekki er víst að Conor McGregor verði að keppa þar 
líka þar sem Dana White, forseti UFC, sagði að bardagi 
McGregor og Jose Aldo um heimsmeistaratitilinn fari 
fram í Las Vegas. Hann taldi ekki líklegt að breyting 
verði þar á.

Fari aftur á móti svo að McGregor vinni þar fær 
hann að verja titilinn á heimavelli á opnum íþrótta-
leikvangi sem rúmar 80 þúsund manns. Það yrði enn 
eitt metið.  - hbg

Búinn að ákveða næsta bardagastað

ÞURFTI AÐ FARA  Ian Jeffs segir Díönu 
Dögg Magnúsdóttur til, en Jeffs þurfti 
að fara snemma til að ná flugi og spila 
með karlaliði ÍBV gegn ÍA í Pepsi-deild 
karla í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÚRSLIT
PEPSI-DEILD KVENNA

ÍBV - ÞÓR/KA 3-1
1-0 Shaneka Gordon (23.), 2-0 Cloe Lacasse (32.), 
3-0 Díana Dögg Magnúsdóttir (38.), 3-1 Sandra 
María Jessen (53.).

STAÐAN
Breiðablik 9 8 1 0 29:2 25
Stjarnan 9 7 0 2 24:6 21
Selfoss 9 5 2 2 17:9 17
ÍBV 10 5 1 4 22:14 16
Valur 8 5 0 3 17:16 15
Fylkir 9 4 1 4 16:17 13
Þór/KA 9 3 3 3 17:17 12
KR 9 1 3 5 8:21 6
Þróttur 9 0 2 7 1:25 2
Afturelding 9 0 1 8 4:28 1

GOLF Íslenska karlalandsliðið í golfi komst ekki upp í 1. deild Evrópumótsins 
eins og vonast var til, en strákarnir höfnuðu í fjórða sæti 2. deildar sem fram 
fór í Póllandi um helgina. Ísland mætti Noregi í viðureign um þriðja sætið, en 
þrjú efstu liðin fóru upp í 1. deild. 

Íslensku strákarnir töpuðu fyrir Austurríki á laugardaginn en með sigri í 
þeirri viðureign hefðu þeir komist í leikinn um efsta sætið og þar með verið 
öruggir með sæti í 1. deild.

Kvennalandsliðið keppti í efstu deild í Danmörku og hafnaði í 19. sæti. 
Það sigraði Slóvakíu með þremur vinningum gegn tveimur í lokaleik sínum á 
mótinu og skildi Slóvakana eftir í 20. sæti.

Sunna Víðisdóttir og Heiða Guðnadóttir töpuðu, 2/1, í fjórmennings-
leiknum. Guðrún Brá Björgvinsdóttir sigraði, 1/0. Anna Sólveig Snorradóttir 
sigraði, 5/3, Karen Guðnadóttir tapaði með minnsta mun, 1/0, og Ragnhildur 
Kristinsdóttir sigraði, 2/1. Ísland var í 19. sæti eftir höggleikskeppnina og lék 
því í C-riðli í framhaldinu. Þar tapaði liðið gegn Wales 4/1 í fyrstu umferð en 
sigraði Lúxemborg með sama mun í annarri umferð.   - tom

Svekkelsi hjá strákunum og stelpurnar í 19. sæti á EM

VANN  Guðrún Brá vann sinn leik gegn 
Slóvakanum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

TENNIS
Djokovic varði titilinn
Serbinn Novak Djokovic varði Wimble-
don-meistaratitilinn í tennis í gær 
þegar hann lagði Roger Federer; 7-6, 
6-7, 6-4 og 6-3, í úrslitaleiknum. Þetta 
er annar risatitillinn sem hann vinnur í 
röð, en hann bar einnig sigur úr býtum 
á opna franska meistaramótinu fyrr í 
sumar. Þetta er tólfti risatitill Djokovic.

FÓTBOLTI
Valur komst í undanúrslit
Valskonur unnu KR, 4-0, í síðasta leik 
átta liða úrslita Borgunarbikars kvenna 
í fótbolta um helgina. Katia Maanane 
og Vesna Elísa Smiljkovic skoruðu hvor 
sín tvö mörkin fyrir heimakonur. Valur 
mætir Selfossi á útivelli í undanúrslit-
um 25. júlí.

ENGIN UNDANKOMULEIÐ  Þeir sem 
eru svo óheppnir að lenda í þessari 
stöðu á móti Gunnari Nelson vita alveg 
að bardaginn er sama og búinn.

TAKK FYRIR MIG  Brandon Thatch 
liggur  sigraður eftir með Gunnar í 
baksýn.

HÖGGIÐ  Eftir rólega byrjun kýldi  Gunnar 
Thatch í gólfið með þungu höggi.
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SUMARTILBOÐ
4 VIKUR - 15 TÍMAR Í VIKU

+354 564 4050  |  mottaka@sporthusid.is  |  www.sporthusid.is

“
Hot Yoga hefur gjörsamlega 

       bjargað mjóbakinu mínu”

“
Hot Yoga hefur gefið mér aukinn

       styrk í hnjám og mjöðmum”

VERÐ: 9.990 kr.
Gildir júlí & ágúst 2015

Mörkin: 0-1 Víðir Þorvarðarson (11.), 1-1 Arnar 
Már Guðjónsson (39.), 2-1 Arsenij Buinickij (47.), 
3-1 Hallur Flosason (75.).

ÍA (4-4-2): Árni Snær Ólafsson 7 - Þórður Þor-
steinn Þórðarson 7, Ármann Smári Björnsson 
5, Arnór Snær Guðmundsson 6, Darren Lough 
6 - Hallur Flosason 6 (77. Garðar Gunnlaugsson 
-), Albert Hafsteinsson 5 (77. Marko Andelkovic -), 
Arnar Már Guðjónsson 7 (73. Ingimar Elí Hlynsson 
-), Jón Vilhelm Ákason 6 - *Ásgeir Marteinsson 7, 
Arsenij Buinickij 7.

ÍBV (4-3-3): Guðjón Orri Sigurjónsson 4 - 
Jonathan Patrick Barden 5, Avni Pepa 5, Tom Even 
Skogsrud 4, Jón Ingason 6 (77. Gauti Þorvarðarson 
-) - Devon Már Griffin 5, Gunnar Þorsteinsson 
5, Ian David Jeffs 6 (83. Dominic Khori Adams 
-)- Víðir Þorvarðarson 6, Aron Bjarnason 6, Bjarni 
Gunnarsson 4..

Skot (á mark): 18-15 (8-6) Horn: 5-4

Varin skot: Árni Snær 5 - Guðjón Orri 5

3-1
Norðurálsv. 
Áhorf: 1.021

 Þóroddur 
Hjaltalín (6)

Mörkin: 0-1 Þorsteinn M. Ragnarsson (11.), 0-2 
Sören Fredriksen (37.), 0-3 Aron B. Jósepsson 
(40.).

VÍKINGUR (4-3-3): Thomas Nielsen 5 - Dofri 
Snorrason 6, Milos Zivkovic 4, Tómas Guðmunds-
son 4, Ívar Örn Jónsson 5 - Finnur Ólafsson 4, 
Arnþór I. Kristinsson 3 (50. Viktor B.Arnarsson 
5), Haukur Baldvinsson 4 - Davíð Örn Atlason 3 
(78. Tómas Ingi Urbancic -), Hallgrímur Mar Stein-
grímsson 5, Andri R. Bjarnason 5 (37. Rolf Toft 3).

KR (4-3-3): Sindri Snær Jensson 6 - Aron Bjarki 
Jósepsson 6, Skúli Jón Friðgeirsson 6, Rasmus 
Christiansen 6, Gunnar Þór Gunnarsson 6 - Jónas 
Guðni Sævarsson 7 (75. Axel Sigurðarson -), 
Pálmi Rafn Pálmason 6 (59. Kristinn Magnússon 
6), Jacob Schoop 6 (52. Gary Martin 6) - Almarr 
Ormarsson 7, Sören Fredriksen 6, *Þorsteinn Már 
Ragnarsson 7.

Skot (á mark): 7-9 (2-5) Horn: 5-4

Varin skot: Nielsen 2 - Sindri Snær 1

0-3
Víkingsvöllur
Áhorf: 1.336

 Garðar Örn 
Hinriksson (7)

Mörkin: 0-1 Ágúst Örn Arnþórsson (47.), 1-1 
Böðvar Böðvarsson (57.), 2-1 Brynjar Ásgeir Guð-
mundsson (90.+1), 2-2 Kjartan Á. Breiðdal (90.+2).

FH (4-4-2): Róbert Örn Óskarsson 6 - Jonathan 
Hendrickx 6, Brynjar Ásgeir Guðmundsson 7, 
Kassim Doumbia 5, *Böðvar Böðvarsson 7 - 
Jeremy Serwy 6, Emil Pálsson 6 (75. Bjarni Þór 
Viðarsson -), Davíð Þór Viðarsson 6, Þórarinn Ingi 
Valdimarsson 3 (64. Atli Viðar Björnsson 5) - Atli 
Guðnason 6, Kristján Flóki Finnbogason 4 (64. 
Steven Lennon 5).

FYLKIR (4-4-2): Róbert Örn Óskarsson 6 - Jonat-
han Hendrickx 6, Brynjar Ásgeir Guðmundsson 
7, Kassim Doumbia 5, *Böðvar Böðvarsson 7 
- Jeremy Serwy 6, Emil Pálsson 6 (75. Bjarni Þór 
Viðarsson -), Davíð Þór Viðarsson 6, Þórarinn Ingi 
Valdimarsson 3 (64. Atli Viðar Björnsson 5) - Atli 
Guðnason 6, Kristján Flóki Finnbogason 4 (64. 
Steven Lennon 5).

Skot (á mark): 12-8 (7-2) Horn: 7-5

Varin skot: Róbert Örn 0 - Ólafur Íshólm 3

2-2
Kaplakrikav. 
Áhorf: 1.689

 Erlendur 
Eiríksson (8)

PEPSI DEILDIN 2015
STAÐAN
FH 11 7 3 1 25:12 24
KR 11 7 2 2 19:10 23
Valur 11 6 3 2 22:14 21
Breiðablik 10 5 4 1 16:8 19
Fjölnir 10 5 2 3 15:12 17
Stjarnan 11 4 3 4 13:14 15
Fylkir 11 3 5 3 13:14 14
ÍA 11 3 3 5 13:17 12
Leiknir R. 10 2 3 5 11:15 9
Víkingur R. 11 2 3 6 13:20 9
ÍBV 11 2 2 7 11:22 8
Keflavík 10 1 1 8 10:23 4

NÆSTU LEIKIR
Mánudagur 13. júlí: 19.15 Leiknir - Keflavík. 
20.00 Breiðablik - Fylkir í beinni á Stöð 2 
Sport. Pepsi-mörkin klukkan 22.00.

AUÐVELT  KR-ingar fagna einu af þremur mörkum sínum í gærkvöldi, en þeir 
af greiddu Víkinga í fyrri hálfleik í elleftu umferð Pepsi-deildarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

KÖRFUBOLTI „Ég ætlaði mér að 
kíkja á hvað annað væri í boði 
og þá aðallega utan Svíþjóðar,“ 
segir Hlynur Bæringsson, fyrir-
liði íslenska landsliðsins í körfu-
bolta, við Fréttablaðið. Hann fram-
lengdi samning sinn við Sundsvall 
 Dragons um helgina um fimm ár.

„Hlutirnir í stærri deildunum 
gerast yfirleitt ansi seint nema þú 
sért þekkt nafn. Eftir það komum 
við sótsvartur almúginn svona með 
haustinu,“ segir Hlynur og hlær.

Samningamál í körfubolta geta 
verið mjög erfið eins og Hlynur 

segir. Mjög algengt er að samið sé 
aðeins til eins árs í einu.

„Ég er að fá einstakan samning 
hjá Sundsvall. Okkur fjölskyldunni 
líður vel og það er sjaldgæft að 33 
ára gamlir menn fái fimm ára 
samning,“ segir Hlynur, sem er 
hreykinn af þessu enda um mikla 
viðurkenningu að ræða.

„Maður á að leyfa sér að hugsa 
þannig. Það eru ekkert allir sem 
myndu nenna að hafa mann í fimm 
ár í viðbót. Það er bara þannig að 
á næstu fimm árum mun eitthvað 
undan láta í skrokknum þannig 

þetta er mikil viðurkenning og það 
er hollt að hugsa um þetta þannig 
í staðinn fyrir að pirra sig á ein-
hverju sem hefði getað gerst.“

Óvíst er hvort Hlynur spili í 
fimm ár, en  honum er tryggt starf 
hjá félaginu út samninginn.

„Þetta er í grunninn fimm ára 
vinnusamningur. Ég má spila eins 
lengi og ég vil, en þegar ég hætti 
verður hann endurskoðaður. Þegar 
mér finnst þetta komið gott verð 
ég áfram hjá félaginu sem þjálf-
ari eða í öðru starfi,“ segir  Hlynur 
Bæringsson.  - tom

Sjaldgæft  að fá fi mm ára samning
Hlynur Bæringsson verður áfram lykilmaður hjá Drekunum í Sundsvall.
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HRINGBRAUT

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:00
FEÐGAR Á FERÐ
Skemmtilegir 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.

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. Nánari upplýsingar á

 | 20:20
ELDSNÖGGT MEÐ JÓA FEL
Hinn eini sanni Jói Fel ætlar
að matreiða gómsæta rétti 
eldsnöggt og með 
ofureinföldum hætti.

 | 22:00
THE WATCH
Geggjuð gamanmynd með 
Ben Stiller, Jonah Hill og 
Vince Vaughn.

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 21:35
ORANGE IS THE NEW BLACK
Þriðja þáttaröðin um Piper 
Chapman sem lendir í 
fangelsi fyrir glæp sem hún 
framdi mörgum árum fyrr.
 

 | 19:00
STÚART LITLI 2
Stórskemmtileg  gamanmynd 
fyrir alla fjölskylduna um 
Stúart, einstöku músina sem 
Little-fjölskyldan tekur í 
fóstur.

 | 22:35
 TRUE DETECTIVE
Önnur þáttaröðin af þessum 
hörkuspennandi þáttum þar 
sem hópur reyndra 
lögreglumanna fær á borð til 
sín erfið og hrottalega mál til 
rannsóknar. 

ÖLL ÞÁTTARÖÐIN

Á STÖÐ 2 FRELSI

 | 20:50
SUITS
Skemmtileg þáttaröð um 
hinn eitursnalla Mike Ross og 
lögfræðinginn Harvey 
Specter sem nýtir kosti 
kauða til hins ýtrasta.

00.00 Helgin 00.30 Kvennaráð 01.15 Lífsins 
list 01.45 Grillspaðinn 02.00 Helgin 02.30 
Kvennaráð 03.15 Lífsins list 03.45 Grillspaðinn 
04.00 Helgin 04.30 Kvennaráð 05.15 Lífsins 
list 05.45 Grillspaðinn 06.00 Helgin 06.30 
Kvennaráð 07.15 Lífsins list 07.45 Grillspaðinn 
08.00 Helgin 08.30 Kvennaráð 09.15 Lífsins 
list 09.45 Grillspaðinn 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 Herrahornið 20.15 Matjurtir 20.30 Kíkt 
í skúrinn 21.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 
22.00 Herrahornið 22.15 Matjurtir  22.30 Kíkt 
í skúrinn  23.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 

08.05 PGA Tour 2015 
11.35 European Tour 2015   
16.35 LPGA Tour 2015  
18.40 PGA Tour 2015–  Highlights  
19.35 PGA Tour 2015  
23.05 PGA Tour 2015–  Highlights

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.22 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
13.30 Cheers 
13.56 Dr. Phil
14.38 Rules of Engagement 
15.00 Psych 
15.43 Reign 
16.24 Judging Amy 
17.07 The Good Wife 
17.50 Dr. Phil
18.30 The Talk
19.10 Kitchen Nightmares
19.54 The Office (17:27)
20.15 Top Chef (4:17) 
21.00 Rookie Blue (7:13) 
21.45 State Of Affairs (2:13) 
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 State Of Affairs 
02.50 Sex & the City 
03.15 Pepsi MAX tónlist

16.10 Sumardagar
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 Fljótlegt og ferskt með 
 Lorraine Pascale
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Með okkar augum (3:6)  
20.10 Attenborough: Furðudýr í 
náttúrunni (3:10) (David Attenboro-
ugh´s Natural Curiosities II)  Vandaðir 
heimildarþættir frá BBC. David Atten-
borough fer með áhorfandann í ferðalag 
og sýnir furðuverur í náttúrunni.
20.35 Ljósmyndari ársins (2:5) (Årets 
Mesterfotograf )
21.10 Dicte (7:10) (Dicte II) 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 HM í Kanada 2015–  Á bak við 
tjöldin (The Story of the Tournament)  
23.15 Skytturnar (4:10) (The Muske-
teers)
00.10 Fréttir
00.25 Dagskrárlok

11.20 Nine
13.20 The Oranges  
14.50 Trouble With the Curve
16.40 Nine  
18.40 The Oranges  
20.10 Trouble With the Curve
22.00 The Watch
23.45 21 and Over
01.15 Ironclad  
03.10 The Watch  

17.50 Strákarnir
18.15 Friends
18.40 New Girl  
19.05 Mike and Molly  
19.25 How I Met Your Mother  (6:24) 
19.50 Sjálfstætt fólk  
20.20 Eldsnöggt með Jóa Fel  (1:10)  
20.50 Sisters  (12:22) Dramatískur 
framhaldsþáttur um fjórar systur sem 
standa saman í gegnum súrt og sætt.
21.35 Hostages  (4:15) 
22.20 Curb Your Enthusiasm
22.50 Grimm
23.30 Sjálfstætt fólk
00.00 Eldsnöggt með Jóa Fel  
00.30 Sisters  
01.15 Hostages
01.55 Curb Your Enthusiasm
02.30 Tónlistarmyndbönd 

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.22 
Ævintýri Tinna   07.47 Ævintýraferðin 
08.00 Lukku-Láki  08.25 Latibær  08.47 
Mæja býfluga  09.00 Könnuðurinn Dóra 
 09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 09.45 Doddi litli og Eyrnastór  09.55 
Sumardalsmyllan  10.00 Áfram Diego, 
áfram! 10.24 Svampur Sveins  10.49 
Tommi og Jenni 10.55 UKI  11.00 Ofur-
hundurinn Krypto  11.22 Ævintýri Tinna 
 11.47 Ævintýraferðin 12.00 Lukku-
Láki 12.25 Latibær  12.47 Mæja býfluga 
 13.00 Könnuðurinn Dóra  13.24 Mör-
gæsirnar frá Madagaskar  13.45 Doddi 
litli og Eyrnastór  13.55 Sumardalsmyll-
an  14.00 Áfram Diego, áfram!  14.24 
Svampur Sveins  14.49 Tommi og Jenni 
 14.55 UKI  15.00 Ofurhundurinn Krypto 
 15.22 Ævintýri Tinna  15.47 Ævintýra-
ferðin  16.00 Lukku-Láki 16.25 Latibær 
 16.47 Mæja býfluga  17.00 Könnuður-
inn Dóra  17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 17.45 Doddi litli og Eyrnastór 
 17.55 Sumardalsmyllan  18.00 Áfram 
Diego, áfram! 18.24 Svampur Sveins 
 18.49 Tommi og Jenni 18.55 UKI 
 19.00 Stuart Little 2 

16.50 The World’s Strictest Parents
17.50 One Born Every Minute  
18.40 Suburgatory  
19.00 The Amazing Race  
19.45 Wilfred  
20.10 Drop Dead Diva
20.55 No Ordinary Family  (8:20) 
Spennandi og gamansamir þættir um 
ósköp venjulega fjölskyldu sem býr í 
bænum Pacific Bay í Kaliforníu og öðl-
ast yfirnáttúrulega hæfileika eftir flug-
slys sem þau lentu í á ferðalagi sínu til 
Brasilíu.
21.40 Strike Back  (7:10) Þriðja þátta-
röðin sem byggð er á samnefndri sögu 
eftir fyrrverandi sérsveitarmann í breska 
hernum.
22.30 Mental  (8:13) Skemmtilegir 
þættir um lækninn Jack Gallagher sem 
er nýtekinn við sem yfirmaður á geð-
deild á virtu sjúkrahúsi í Los Angeles. 
Hann er myndarlegur og hæfileikaríkur 
og veit af því. 
23.10 Justified  (4:13) 
23.50 The Amazing Race  
00.35 Wilfred  
00.55 Drop Dead Diva
01.40 No Ordinary Family
02.20 Strike Back  
03.05 Tónlistarmyndbönd

20.00 Frumkvöðlar
20.30 Græðlingur
21.00 Sjónvarp sjávarútvegs
21.30 Siggi Stormur

13.10 Arsenal - Blackburn  
14.55 Premier League World
15.25 LA Galaxy - Club America
17.05 Stjarnan - Valur  
18.55 Goðsagnir–  Ragnar Margeirs-
son
19.30 Breiðablik - Fjölnir  Bein út-
sending.
22.00 Pepsímörkin 2015
23.15 Manstu
23.45 LA Galaxy - Club America  

07.00 Wimbledon Tennis 2015  
12.55 Stjarnan - Valur  
14.45 Wimbledon Tennis 2015  
18.45 N1 mótið  
19.30 Breiðablik - Fjölnir  Bein út-
sending.
22.00 Pepsímörkin 2015
23.15 Breiðablik - Fjölnir  
01.05 Pepsímörkin 2015  

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 The Middle  
08.25 The Goodwin Games  
08.50 2 Broke Girls 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  
10.20 Um land allt  
10.40 Lífsstíll
11.00 Fókus  
11.25 Á uppleið  
11.50 Harry’s Law  
12.35 Nágrannar
13.00 X-factor UK
15.05 Hart of Dixie  
15.50 ET Weekend
16.30 Marry Me  
16.55 Litlu Tommi og Jenni
17.17 Bold and the Beautiful  
17.41 Nágrannar  
18.05 The Simpsons
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.55 Modern Family  
19.15 Mike and Molly  (7:22) 
19.35 The New Girl  (20:22) Fjórða 
þáttaröðin um Jess og sambýlinga 
 hennar. Jess er söm við sig en sambýl-
ingar hennar og vinir eru smám saman 
að átta sig á þessari undarlegu stúlku, 
sem hefur nú öðlast vináttu þeirra allra.
20.00 Feðgar á ferð  (4:8) Frábærir 
þættir þar sem feðgarnir Magnús  Hlynur 
og Fannar Freyr ferðast um landið 
sunnan vert og taka hús á skemmtilegu 
fólki sem á það sameiginlegt að hafa 
einstaklega jákvæða sýn á lífið. 
20.25 Fresh Off the Boat  (5:13) 
Gaman þættir um taívanska fjölskyldu 
sem flytur til Ameríku á tíunda áratugn-
um og freista þess að fá að upplifa am-
eríska drauminn.
20.50 Suits  (2:16) 
21.35 Orange is the New Black  (5:14) 
Þriðja þáttaröðin af þessum verðlauna-
þáttum um Piper Chapman sem lendir í 
fangelsi fyrir glæp sem hún framdi fyrir 
mörgum árum.
22.35 True Detective  (4:8) 
23.35 White Collar
00.20 Empire
01.05 The Brink
01.35 Ballers
02.05 Murder in the First  
02.50 Louie  
03.15 Bones  
04.00 Sleeping Beauty
05.40 Forever
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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
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NÝTT

TWIST
ÓTRÚLEGA
ÞÆGILEGUR

TWIST
 hægindastóll

Tilboð: 59.990
Fullt verð: 69.990

TWIST skemill
Tilboð: 24.990

Fullt verð: 29.990

ASTRO hægindastóll, Dökkgrár, kakí, 
appelsínugulur og dökkrauður.
Verð: 59.990. Tilboðsverð: 49.990.

ASTRO

NÝTT
Í HÖLLINNI

Þeir Kjartan Þórisson, Hörður Guð-
mundsson og Kristján Ingi Geirsson 
mynda teymið Study Cake. Það var 
valið af Start-up Reykjavík sem eitt 
tíu sprotafyrirtækja í árlegan sprota-
hraðal Arion banka og Klaks Innovit. 
Strákarnir eru allir nýútskrifaðir 
úr menntaskóla en þeir telja mörgu 
ábótavant hvað heimavinnuna varðar. 

„Við erum allir nýútskrifaðir og 
höfum lengi talað um mikla galla 
í núverandi menntakerfi, sama 
hvort það er hér heima á Íslandi eða 
 erlendis. Okkur langaði að leggja 

okkar af mörkum og smáforritið 
Study Cake er fyrsta skrefið í áttina 
að því,“ segir Kjartan. Þeir Hörður 
stunduðu nám við Verzlunarskólann 
en Kristján var í Tækniskólanum. 

„Okkur langaði að leikjavæða 
heimavinnuna og gera hana meira 
spennandi. Þessu eiga nemendur og 
kennarar eftir að hagnast á. Það verð-
ur líkt því sem nemendur þekkja nú 
þegar í símaleikjum. Þeir sem spila fá 
stig fyrir að svara rétt og svokallaðar 
heilasellur fyrir að klára verkefnið, 
sem eru síðan notaðar til þess að gera 

heimavinnuna auðveldari í framtíð-
inni. Kennarinn fær upplýsingar um 
svör nemenda sinna og sér auðveld-
lega hvaða nemendur eru eftir á og 
gætu jafnvel þurft meiri hjálp. “

Strákarnir áætla að gefa út lokað-
an prufuaðgang fyrir íslenska kenn-
ara í næstu viku en í framtíðinni ætla 
þeir að reyna fyrir sér utan landstein-
anna og leyfa erlendum kennurum að 
prufukeyra smáforritið. Þeir hafa nú 
þegar fengið sína fyrstu fjárfestingu 
frá Arion banka og hafa skrifað undir 
árssamning við KPMG. - gj

Heimanámið ætti að verða leikur einn
Þrír ungir menn hafa þróað smáforrit til þess að leikjavæða heimanám barna. Stefna á erlendan markað.

STUDY CAKE  Kristján Ingi, Kjartan og 
Hörður ætla sér stóra hluti. 
 MYND/START UP REYKJAVÍK

Litagleðinni virðast engar hömlur settar en nú má sjá hár íslenskra kvenna í 
öllum regnbogans litum. Fréttablaðið tók snúning á trendinu og fékk nokkr-
ar hárprúðar til að veita innsýn í litríku kollana, og virðast þær litaglöðu 
alls óhræddar við að prófa sig áfram heima við með dyggri aðstoð frá hug-
myndabankanum Pinterest.  gudrun@frettabladid.is / gydaloa@frettabladid.is

Litagleði regnbogans 
endurspegluð í hárinu

ALLIR REGNBOGANS LITIR
„Ég er búin að vera með alla regn-
bogans liti og hef líka verið með alla 
regnbogans liti í öllu hárinu á sama 
tíma. Ég lita það yfirleitt bara sjálf en 
fer á stofu ef ég þarf að aflita á milli,“ 
segir Helga Lilja sem segist finna fyrir 
auknum vinsældum þess að vera með 
litað hár í hressandi litum og segir að 
hún hafi sérstaklega tekið eftir pastel-
litunum. Síðast var hún með blátt hár 
og er núna að velta því fyrir sér hvernig 
hún á að lita hárið næst. „Ég er að spá 
í hvort ég eigi að lita það fjólublátt eða 
hvernig það á að vera næst.“

LEIÐ Á AÐ VERA BASIC
„Það er eiginlega ár síðan ég litaði hárið 
mitt fyrst og þá litaði ég það bleikt,“ 
segir Sigurbjörg Katla Valdimarsdóttir 
sem skartar núna fjólubláum lokkum. 
„Ég fékk leið á að vera alltaf ljóshærð 
og basic og við systir mín keyptum liti á 
netinu.“ Hún litar hárið sjálft og hefur 
einnig verið með túrkísblátt hár. Næst 
á dagskrá er að lita hárið silfur. „Ég hef 
eiginlega sett algjört bann á grænan 
og appelsínugulan en það fer bara eftir 
smekknum,“ segir hún og hlær.

LANGAÐI AÐ PRÓFA EITTHVAÐ NÝTT
„Ég byrjaði að lita mig í janúar og er 
búin að halda þessu við síðan,“ segir 
Tinna Sigurðardóttir en hún er með 
djúpfjólubláa lokka og hvítt litað hár 
efst. Hún segist hafa fengið mikið af 
jákvæðum viðbrögðum frá fólki yfir 
hárinu, frá ungum jafnt sem öldnum. 
Hárið litar hún á stofu og er mjög 
ánægð með litinn í hárinu. „Mig 
langaði til að prófa eitthvað nýtt og 
fór inn á Pinterest. Ég ætlaði fyrst að 
fá mér pastelljósfjólublátt,“ segir hún 
en hárgreiðslukonan kynnti hana fyrir 
þessum lit og hún varð stórhrifin. „Mér 
fannst hann svo flottur og það eru allir 
svo hrifnir af þessu lit þannig ég ákvað 
bara að halda honum svona.“

 BÚIN AÐ GLEYMA 
NÁTTÚRULEGA 
LITNUM  „Ég man varla 
hvernig hárið á mér 
er á  litinn, sennilega 
eitthvað í líkingu 
við  þennan íslenska 
músagráa,“ segir hin 
franska Catherine 
Côté, sem hefur litað 
á sér hárið oftar en 
hún gæti talið. „Ég 
myndi segja að ég liti 
það á mánaðarfresti, 
og hef gert undan-
farin tíu ár,“ útskýrir 
Catherine. „Ég byrjaði 
að lita það þegar ég 
var þrettán, en fékk 
þá bara að setja smá 
liti í endana,“ segir 
Catherine. Hún segist 
sennilega hafa prófað 
flestar tegundir hárlita 
og geta iðulega ráðlagt 
vinkonum sínum. „Ég 
á samt eftir að prófa 
að vera með rautt hár, 
og brúnt,“ segir hún og 
skellir upp úr.

„Ég hlusta mikið á Drake að staðaldri, hlusta 
mikið á nýjustu lögin hans. Upp á síðkastið 
hef ég líka hlustað mikið á lagið Liquor með 
Chris Brown og R.I.C.O. með Meek Mill og 
Drake. Ég get eiginlega ekki gert upp á milli 
þeirra, bæði góð á mánudegi.“

Kristófer Acox, landsliðsmaður
í körfuknattleik.
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ROYAL CORINNA (120x200 cm)

  Fullt verð 98.036 kr.
TILBOÐ 78.428 kr.

ROYAL LAYLA PLUSH (153x200 cm)

  Fullt verð 174.180 kr.
TILBOÐ 139.344 kr.

ROYAL ALEXA (153x200 cm)

  Fullt verð 212.980 kr.
TILBOÐ 170.040 kr.

Um síðustu helgi fór ég í 
árlega bústaðarferð með 

„strákunum“. Þessi sex manna 
og samtals rúmlega 200 ára 
gamli hópur hefur róast í 
skrallinu með árunum. Hávært 
dauðarokk og viskí af stút hefur 
vikið fyrir ostafylltum svepp-
um, göngutúrum og Somersby 
í dós. Ég kom til baka í bæinn 
með álíka mikið magn áfengis 
og ég tók með mér í bústaðinn.

VIÐ grínumst stundum með 
það hvað við séum nú orðnir 
gamlir, þrátt fyrir að við telj-
umst nú líklega enn þá nokkuð 
ungir, svona í stóra samheng-
inu. Ég fékk áfall um daginn 
þegar það rann upp fyrir mér 
að það er jafn langt frá því ég 
fæddist og tíminn sem leið frá 
endalokum seinni heimsstyrj-
aldar og þar til ég fæddist. Það 
er út í hött. En svona virkar 
þetta. Tíminn líður. Ungir verða 
gamlir, gamlir verða að beinum 
og bein verða að ryki.

Í fyrradag var laugardagur. 
Ég fór með fjölskylduna í Ikea. 
Um kvöldið horfðum við svo á 
breskan sjónvarpsþátt um líf 
og störf ljósmæðra í Lundún-
um í gamla daga. Fórum svo í 
háttinn rétt fyrir miðnætti. Á 
laugar dagskvöldi — villtasta 
kvöldi vikunnar. En fyrir mér 
var þetta fullkominn dagur.

ÞRÁTT fyrir að unglingsár 
mín hafi verið laus við drama-
tík að mestu þá fór það mér 
aldrei neitt sérstaklega vel að 
vera unglingur. „Villtu árin“ 
á milli tvítugs og þrítugs voru 
skemmtilegri en það er ástæða 
fyrir því að ég set þau í gæsa-
lappir. Þau voru nefnilega ekk-
ert sérlega villt. Ég reyndi að 
vera drykkfelldur dólgur og 
alltaf í stuði en það var bara 
ekki ég.

ÉG er nefnilega frekar óáhuga-
verður náungi. Mannmergð 
hræðir mig og mér líður hvergi 
betur en heima í stofu í ljótu, 
rauðu stuttbuxunum mínum. 
Það hefur ekkert með aldur að 
gera. Svona hef ég alltaf verið. 
Meira að segja þegar ég reyndi 
að þykjast vera eitthvað annað.

Stilltu árin

BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar
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