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Öryrkjar rukkaðir
Hluti öryrkja skuldar Trygginga-
stofnun yfir milljón króna vegna 
ofgreidds lífeyris. Ástæðan er ein-
greiðslur frá lífeyrissjóðum sem valda 
skerðingum. 2

SPORT Signý og Þórður Rafn urðu 
bæði Íslandsmeistarar í höggleik í 
fyrsta sinn á ferlinum um helgina. 20

SETUR BLÓM Í BUXURSigríður Margrét Helgadóttir er hugmyndarík 
í garðinum. Hún klæðir garðpotta í gamlar 
buxur auk þess að hekla utan um þá. Síða 2
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Netageymsla verður hótel  Stefnt 
er að því að reisa 76 herbergja hótel 
í húsnæði þar sem nú er veiðarfæra-
geymsla í Stykkishólmi. 2
Aldrei fleiri innkallanir  Alls hafa 
16.099 bifreiðar verið innkallaðar 
vegna galla á þessu ári. 6
Viðurkennir vanmátt hersins  
Bashar al-Assad Sýrlandsforseti segir 
herinn of fáliðaðan til að takast á við 
uppreisnarmenn. 8

229 kr. Driscolls Jarðarber 250 g askjakr. Driscolls J askjaskjaarber 250 ggJarðarr.
Berjadagar

Munndreifitöflur
250 mg

Pinex® 
Smelt

VIÐKVÆM 
HÚÐ? 
PRÓFAÐU 
ALLA LÍNUNA…

SKOÐUN Guðmundur Andri Thors-
son skrifar um tíðindi úr íslenskri fjöl-
miðlun. 13

NEYTENDUR Finnur Árnason, 
forstjóri Haga, segir ákvörðun 
nefndar á vegum landbúnaðarráð-
herra um að hækka verð á smjöri 
um 11,6% valda 
neytendum tvö-
földum skaða í 
aðsendri grein 
í Fréttablaðinu 
í dag. „Smjör-
hækkunin er 
rúmlega þreföld 
hækkun vísitölu 
neysluverðs. 
Hækkunin mun 
valda verðbólgu, meiri en tilefni 
er til. Neytendur borga hærra 
verð fyrir smjörið og lán skuld-
settra heimila hækka.“

Finnur segir óábyrgt af stjórn-
völdum að hækka verð á nauð-
synjavöru á svo viðkvæmum 
tímapunkti eftir nýgerða kjara-
samninga, einungis ábyrg ákvörð-
unartaka þeirra og fyrirtækja 
muni skila kaupmáttaraukningu. 
Hann skorar á stjórnvöld að sýna 
gott fordæmi og endurskoða 
ákvörðunina. - fbj / sjá síðu 12

Finnur Árnason skrifar:

Smjörið hækki 
verðtryggð lán

FINNUR 
ÁRNASON

LÍFIÐ Kvikmyndagerðarkonan 
Ásthildur Kjartansdóttir leitar að 
útlenskum konum í mynd sína. 26

FJARSKIPTI Ísland er eftirbátur 
Norðurlandanna þegar kemur 
að netöryggi. Til að bregðast við 
því þarf að víkka út starf CERT-
ÍS, netöryggissveitar Póst- og 
fjarskiptastofnunar. Þetta segir 
Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri 
stofnunarinnar.

Óvissa ríkir um starfsemi 
CERT-ÍS þar sem ekki hefur orðið 
af fyrirhuguðum flutningi hópsins 
til almannavarnadeildar ríkislög-
reglustjóra líkt og ráðgert hefur 
verið frá því í fyrravor þar sem 
nauðsynlegar lagabreytingar hafi 
ekki verið afgreiddar á Alþingi.

Í nýútkom-
inni ársskýrslu 
CERT-ÍS eru 
framtíðarhorf-
ur sveitarinnar 
sagðar dekkri 
en áður. Ekki 
hafi tekist að 
veita nægjan-
lega aðstoð í bar-
áttunni gegn net-
árásum.

Starfsmönnum stofnunarinnar 
hafi jafnframt fækkað úr þremur í 
tvo sem sé of lítið miðað við starf-
semi stofnunarinnar.

„Þetta gerði það að verkum að 
ýmis verkefni sveitarinnar voru 
upp frá þessu í óvissu og hrein-
lega náðust ekki fram,“ segir í árs-
skýrslunni.

Hrafnkell bendir á að netárás-
um fari fjölgandi bæði hér á landi 
og á heimsvísu. Við því þurfi að 
bregðast.

„Það þarf að víkka út starfsem-
ina yfir á alla mikilvæga upplýs-
ingainnviði,“ segir Hrafnkell í 
samtali við Fréttablaðið og nefn-
ir þar banka- og orkugeirana en 
engin opinberir netöryggissveit 
starfar nú í þeim geirum. - ih

Öryggissveitin CERT-ÍS gagnrýnir óvissu sem ríkir í baráttunni gegn netárásum: 

Ísland eftirbátur í netöryggi

HRAFNKELL V. 
GÍSLASON

SPRETTUR  Akureyringurinn Kolbeinn Höður Gunnarsson hleypur hér til sigurs í 200 metra hlaupi karla á Meistaramóti 
Íslands í frjálsíþróttum sem fór fram á Kópavogsvelli um helgina. Hann vann einnig sigur í 100 m hlaupi. ÍR var stigahæsta liðið 
á mótinu en mesta afrek mótsins vann annar Akureyringur, Hafdís Sigurðardóttir, með 6,39 m stökki í langstökki. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÝÐHEILSA Unglingar sem eiga 
foreldra sem eru af erlendu bergi 
brotnir eru mun líklegri til að 
neyta tóbaks, áfengis eða kanna-
bisefna en unglingar sem eiga for-
eldra sem eru af íslensku bergi 
brotnir.

33 prósent unglinga sem eiga 
foreldra af erlendum uppruna 
hafa reykt tóbak um ævina á móti 
fjórtán prósentum íslenskra ung-
linga. Þá hafa 57 prósent unglinga 
erlendra foreldra neytt áfengis um 
ævina samanborið við 32 prósent 
unglinga íslenskra foreldra.

Þá eru viðhorf unglinga sem 
eiga erlenda foreldra mun jákvæð-
ari í garð vímuefna en unglinga 

sem eiga íslenska foreldra en átján 
prósent þeirra fyrrnefndu telja 
það til að mynda ekki skaðlegt að 
reykja einn pakka af sígarettum 
á dag en einungis fjögur prósent 
unglinga sem eiga íslenska for-
eldra telja það ekki skaðlegt.

Þetta kemur fram í Evrópsku 
vímuefnarannsókninni, ESPAD, 
sem er samvinnuverkefni fræði-
manna í rúmlega 40 Evrópu-
ríkjum. Rannsóknin fer fram á 
fjögurra ára fresti og er viðhorf 
ungmenna til vímuefnaneyslu 
rannsakað. Háskólinn á Akureyri 
hefur haft umsjón með að leggja 
könnunina fyrir alla nemendur í 
tíunda bekk á Íslandi.

Ársæll Már Arnarsson, prófess-
or í sálfræði við HA og stjórnandi 
rannsóknarinnar á Íslandi, segir 
að óneitanlega vakni spurningar 
um hvort forvarnaraðgerðir nái 
með takmörkuðum hætti til þessa 
hóps.

„Íslendingar hafa ekki veitt 
heilsufari og þörfum innflytjenda 
í þeim efnum þá athygli sem nauð-
synleg er. Það er aðkallandi að efla 
rannsóknir á þessu sviði, laga for-
varnaraðgerðir betur að þessum 
hóp, efla fjölmenningarþekkingu 
þeirra sem eru að vinna að for-
vörnum og ná betur til þessara for-
eldra,“ segir Ársæll. 
 - srs / sjá síðu 4

Líklegri til að neyta vímuefna
Unglingar sem eiga foreldra sem eru af erlendu bergi brotnir eru líklegri til að neyta vímuefna en unglingar 
íslenskra foreldra. Prófessor í sálfræði spyr hvort forvarnaraðgerðir nái með viðeigandi hætti til innflytjenda.

Þegar við-
horf þeirra 

til skaðsemi 
vímuefna eru 

skoðuð þá 
vakna einnig 

spurningar 
um það hvort þær forvarn-
araðferðir sem reynst hafa 

svo vel fyrir aðra henti 
þessum hóp ekki eins vel.

Ársæll Már Arnarsson, prófessor.
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FERÐAÞJÓNUSTA Hólmurinn ehf. 
hefur hug á að reisa 76 herbergja 
hótel í húsnæði sem nú er veiða-
færageymsla sjávarútvegsfyrir-
tækisins Agustson ehf. við Nesja-
veg 2. Í húsinu var áður Trésmiðja 
Stykkishólms. 

Hólmurinn, sem seldi Eimskipi 
Sæferðir í vor, á í viðræðum við Aug-
ustson um kaup á húsnæðinu. „Úr 
því það var verið að selja Sæferðir 
varð að gera eitthvað í staðinn. Það 
er ekki bara hægt að sitja og horfa 
út í loftið,“ segir Siggeir Pétursson, 

einn eigenda Hólmsins. Áformin 
voru kynnt í bæjarstjórn Stykkis-
hólms fyrir helgi. Stefnt er að því 
að senda inn formlegt erindi vegna 
hótelbyggingarinnar í vikunni. 

„Við vildum vita hvernig bæjar-
yfirvöld myndu taka í þetta því það 
er nærri annað hvert hús að verða að 
heimagistingu,“ segir Siggeir. Hann 
segir marga ferðamenn heimsækja 
Stykkishólm árlega. Siggeir segir 
stefnt að því að hótelið verði með 
tveggja manna herbergjum og ein-
földum veitingastað á jarðhæð. - ih

Fyrrverandi eigendur Sæferða stefna á að reisa stórt hótel í Stykkishólmi: 

Vilja breyta netageymslu í hótel

STYKKISHÓLMUR  Siggeir segir nær 
annað hvert hús í Stykkishólmi vera að 
breytast í heimagistingu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

PÓLLAND Hvíta Bengaltígrisynjan Manji sem eignaðist tvo hvolpa fyrr 
í mánuðinum naut veðurblíðunnar ásamt öðru afkvæminu á heimili 
sínu í dýragarðinum í Borysew í Póllandi í gær.

Bengaltígrisdýrin eru í útrýmingarhættu en flest þeirra má finna á 
Indlandi.  - fbj

Tveir Bengaltígrishvolpar með móður sinni í Póllandi:

Í útrýmingarhættu í dýragarði

BLÁEYGÐ Flest Bengaltígrisdýr má finna á Indlandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

KJARAMÁL Þorsteinn Víglundsson, framkvæmda-
stjóri Samtaka atvinnulífsins, furðar sig á yfirlýs-
ingum verkalýðsforystunnar um arðgreiðslur til 
einstaklinga. Fyrirtækin hafi sýnt litla arðsemi, allt 
frá hruni, og það séu hagsmunir alls samfélagsins 
að þau rétti úr kútnum.

Hann segist ekki deila áhyggjum formanns VR 
af því að rauðu strikin verði virk og samningar 
losni í febrúar. Undanfarna 12 mánuði hafi kaup-
máttur aukist um 12,5 prósent og þó sé aðeins hluti 
af umsömdum launahækkunum kominn til fram-
kvæmda. Ólafía B. Rafnsdóttir, formaður VR, sagð-
ist um helgina hafa áhyggjur af því að margt benti 
til þess að markmið með kjarasamningum um auk-
inn kaupmátt náist ekki og rauðu strikin verði virk í 
febrúar á næsta ári þegar samningar verði endur-
skoðaðir með tilliti til þess hvort aðrir tekjuhópar 
hafi fengið meiri kauphækkanir eða verðlag farið 
úr böndunum. Eigendur fyrirtækja séu að láta auk-
inn kostnað út í verðlag en haldi öllu sínu miðað við 
fréttir úr álagningarskrám um arðgreiðslur til ein-
staklinga.

Þorsteinn segir að atvinnulífið hafi verið með 

mjög litla arðsemi frá hruni. Það skjóti skökku við 
að um leið og einhver batamerki sjáist byrji verka-
lýðshreyfingin að kvarta. „Auknar arðgreiðslur úr 
atvinnulífinu þýða að það er kraftur í því og það er 
orðið heilbrigðara en það var,“ segir Þorsteinn og 
bætir við að heilbrigt og kröftugt atvinnulíf þýði 
auknar fjárfestingar og fleiri störf.  - þká

Framkvæmdastjóri SA furðar sig á áhyggjum af arðgreiðslum fyrirtækja:

Segir arðgreiðslur batamerki

HAGSMUNIR ALLRA Framkvæmdastjóri SA segir heilbrigt 
atvinnulíf skila sér til samfélagsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNSÝSLA Álagður fjármagns-
tekjuskattur til einstaklinga 
hækkar um 16,3% á milli ára og 
nemur 16,8 milljörðum króna. 
Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá ríkisskattstjóra. Þó hefur 
greiðendum skattsins fækkað um 
13,8%, eru nú tæplega 39 þúsund 
manns en voru áður 45 þúsund. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
fjármálaráðuneytinu er ástæða 
fækkunarinnar sú að frítekju-
mark á vaxtatekjur var hækkað í 
125 þúsund krónur.  - snæ

Færri á bak við greiðslurnar:

Fjármagns-
tekjur hækka

HJÁLPARSTARF Um helgina voru 
þrír mánuðir liðnir frá því að 
mannskæður jarðskjálfti reið 
yfir Nepal sem varð yfir 8.000 
manns að bana. Eyðileggingin 
var gífurleg og að sögn UNICEF 
á Íslandi er neyðin á skjálfta-
svæðinu enn mikil.

UNICEF hefur meðal annars 
útvegað þúsund tonn af lífsnauð-
synlegum hjálpargögnum, eins 
og tjöldum, hreinlætisvörum og 
mat á svæðið. Auk þess komið 
upp 293 neyðarskýlum, útvegað 
yfir 650 þúsund manns hreint 
drykkjarvatn og fleira. Neyð-
arsöfnun UNICEF stendur enn 
yfir.  - fbj

Neyðarsöfnun stendur yfir:

Börn í Nepal 
ennþá í hættu

GRIKKLAND Takmarkanir á 
úttektum úr grískum bönkum 
verða við lýði næstu mánuði ef 
marka má gríska embættismenn.  
Reuters greinir frá. 

Ekki hefur mátt taka út meira 
en 420 evrur á viku úr grískum 
bönkum sem hefur haft neikvæð 
áhrif á grískt efnahagslíf. Jens 
Weidmann, seðlabankastjóri 
Þýskalands, segir að ekki verði 
hægt að aflétta gjaldeyrishöftum 
í Grikklandi fyrr en bankakerfið 
verði nægjanlega vel fjármagn-
að til að standast áföll. Til þess 
þurfi frekara lánsfé frá hinum 
evruríkjunum sem mánuðir gætu 
verið í að fáist. - ih

Vandi grískra banka óleystur:

Úttektir áfram 
takmarkaðar
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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.

 Hæg norðaustlæg eða breytileg átt 
og áfram bjartviðri   norðvestan- og 
vestanlands, annars skýjað með köflum og 
að mestu þurrt en líklega falla einhverjir 
dropar úr síðdegisskúrum suðvestan til og 
fyrir norðan. 

STJÓRNSÝSLA Hluti öryrkja skuld-
ar Tryggingastofnun yfir milljón 
króna eftir endurútreikninga á 
greiðslum frá stofnuninni vegna 
tekjutengdra greiðslna árið 2014. 

Sólveig Hjaltadóttir, fram-
kvæmdastjóri samskiptasviðs 
Tryggingastofnunar, segir að  
slíkum tilfellum hafi fjölgað eftir 
að lögum var breytt sem höfðu í 
för með sér að lífeyrisþegum var  
gert að sækja rétt sinn hjá lífeyris-
sjóðum. 

Þeir einstaklingar sem ekki hafi 
sótt um lífeyri áður hjá lífeyris-
sjóðum eigi uppsafnaðan rétt sem 
geti numið nokkrum milljónum 
króna. Upphæðin sé greidd í ein-
greiðslu og valdi skerðingu á þeim 
greiðslum sem fólk eigi rétt á hjá 
Tryggingastofnun. „Það er stund-
um verið að gera þetta fyrir ára-
mótin hjá lífeyrissjóðum og það 
er mjög slæmt fyrir þá sem hafa 
verið að fá greiðslur hjá okkur,“ 
segir hún.

Sólveig segir erfitt að hjálpa 
þeim lífeyrisþegum sem fái slík-
ar eingreiðslur í árslok. „Ein-
greiðslurnar eru kannski að koma 
í nóvember, desember og þá erum 
við ekki í þessu mánaðarlega eft-
irliti því þá er árið að verða búið. 
Þetta er að valda óþægindum hjá 
fólki, því að svo reiknast þessar 
tekjur fyrir allt tekjuárið og valda 
því að það myndast krafa vegna 
ársins 2014,“ segir hún.

Þriðjungur örorkulífeyrisþega 
og sautján prósent ellilífeyrisþega 
skulda ýmist eða eiga inneign sem 
nemur yfir hundrað þúsund krón-
um hjá Tryggingastofnun vegna 
ársins 2014. Sólveig segir einhver 

frávik eðlileg því allar lífeyris-
greiðslur séu tekjutengdar. Þá sé 
tilgangur endurútreikninganna að 
tryggja að allir fái réttar greiðslur 
að lokum. 

Tryggingastofnun geri jafn-
framt tillögu að tekjuáætlun fyrir 
lífeyrisþega í upphafi árs sem þeir 
séu hvattir til að uppfæra breytist 
tekjur þeirra. Eftirlit Trygginga-
stofnunar með þessum tekjuáætl-
unum hafi aukist til að reyna að 
koma í veg fyrir að endurgreiða 
þurfi háar upphæðir eftir endur-
útreikning. 

Sólveig bendir á að allir einstak-
lingar sem Tryggingastofnun eigi 
kröfu á hafi tólf mánuði til að end-
urgreiða kröfuna og hægt sé að 

semja við Tryggingastofnun um 
lengri greiðslufrest. 
 ingvar@frettabladid.is

Öryrkjar rukkaðir 
um milljónir af TR
Hluti öryrkja skuldar Tryggingastofnun yfir milljón króna vegna ofgreidds lífeyris. 
Framkvæmdastjóri hjá Tryggingastofnun segir ástæðuna vera eingreiðslur frá líf-
eyrissjóðum sem valdi skerðingum. Erfitt sé að hjálpa þeim sem fái greiðslur í lok árs.

TRYGGINGASTOFNUN  Sólveig segir erfitt fyrir stofnunina að hjálpa þeim sem fái 
eingreiðslur frá lífeyrissjóðum í árslok og hafi fram til þess tíma fengið greiðslur frá 
Tryggingastofnun. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

  Það er 
stundum 

verið að gera 
þetta fyrir 

áramótin hjá 
lífeyrissjóð-

um og það er 
mjög slæmt fyrir þá sem 

hafa verið að fá greiðslur 
hjá okkur.

Sólveig Hjaltadóttir, framkvæmdastjóri 
samskiptasviðs Tryggingastofnunar
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Steinar - Með lögum skal land byggja í kaupbæti!

Fylgir fyrstu 200pöntunum dagsins
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TYRKLAND Ráðamenn í Tyrk-
landi hafa kallað eftir að aðild-
arríki NATO fundi vegna árása 
Íslamska ríkisins og vígamanna 
Verkamannaflokks Kúrda (PKK). 
Fundurinn fer fram í Brussel á 
fimmtudaginn.

Á föstudaginn hóf tyrkneski 
herinn loftárásir á vígamenn 
ISIS í Sýrlandi og herbúðir PKK 
í norðurhluta Íraks í kjölfar árása 
samtakanna á Tyrkland.

Miklar óeirðir hafa brotist út 
undanfarna daga í Gazi-hverfinu 

í Istanbúl eftir að lögregla skaut 
konu úr stjórnmálaflokki vinstri-
sinnaðra byltingarsinna til bana, 
en hún var grunuð um að vera 
með hryðjuverk í bígerð. 

Gazi-hverfið er sterkt vígi 
vinstrimanna í Istanbúl og til 
mikilla átaka kom á milli lögreglu 
og mótmælenda. Mótmælendur 
grýttu lögreglu og beittu bensín-
sprengjum en lögregla svaraði 
fyrir sig með vatnsbyssum.

Tyrkneski herinn og lögreglan 
hrintu af stað umfangsmiklum 

aðgerðum á föstudaginn þar sem 
um 300 grunaðir vígamenn ISIS 
og PKK voru handteknir víða í 
Tyrklandi.

Á laugardaginn létust tveir 
tyrkneskir hermenn í bílsp-
rengju. Síðastliðinn mánudag lét-
ust 32 í sjálfsvígssprengjuárás í 
borgini Suruc í suðurhluta Tyrk-
lands. Talið er að árásarkonan 
hafi verið á vegum ISIS. Þá voru 
tveir tyrkneskir lögreglumenn 
drepnir af liðsmönnum PKK í 
vikunni.  - srs

Miklar óeirðir eiga sér stað í Istanbúl á sama tíma og tyrkneski herinn beitir loftárásum á vígamenn:

Tyrkir kalla aðildarríki NATO til fundar

ÓEIRÐIR Í ISTANBÚL  Tyrkneski herinn 
beitir loftárásum á vígamenn ISIS.  

 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Steindi, rennduð þið blint í 
sjóinn í tökunum?
„Við þurftum allavega að haga 
seglum eftir vindi í tökunum, sem 
tóku verulega á.“
Steindi Jr. og Auðunn Blöndal hafa lokið 
við að taka upp tónlistarmyndband við 
Þjóðhátíðarlagið sitt. Þeir félagar lentu í 
ýmsu við tökurnar á myndbandinu sem voru 
annasamar, misstu meðal annars af Herjólfi 
og bakkað var á bíl þeirra.

SÓMALÍA Að minnsta kosti tíu eru 
látnir eftir að sprengja sprakk í 
flutningabíl við Jazeera Palace 
hótelið í Mógadisjú, höfuðborg 
Sómalíu. BBC greinir frá.

Hryðjuverkasamtökin Al-Shab-
ab segjast bera ábyrgð á árásinni. 
Samtökin, sem hafa tengsl við Al-
Kaída, segjast vera að svara fyrir 
árásir Afríkusambandsins og 
sómalskra stjórnvalda gegn þeim. 
Hermenn Afríkusambandsins og 
erlendir diplómatar gista reglu-
lega á hótelinu.

Al-Shabbab lýsa yfir ábyrgð:

Tíu látnir eftir 
sprengjuárás

JAZZERA PALACE  Erlendir diplómatar 
gista reglulega á hótelinu. 
 NORDICPHOTOS/AFP

SPURNING DAGSINS

MARGIR

LITIR
Í LEÐRI OG 

ÁKLÆÐI

VERÐ FRÁ KR.

79.990*

*ÁN SKEMILS

LEVANTO 
hægindastóll

LÖGREGLUMÁL Maðurinn sem grunaður er um að 
hafa smitað konur af HIV-veirunni var líklegast 
ekki búinn að gangast undir læknisskoðun hér á 
landi áður en hann var handtekinn af lögreglu. 
Rúv.is greindi frá þessu í gær.

Maðurinn sem er hælisleitandi kom til landsins í 
ágúst í fyrra og er mál hans til rannsóknar hjá lög-
reglu. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 
20. ágúst og er grunaður um brot gegn hegningar-
lögum með því að hafa af gáska eða á annan ófyrir-
leitinn hátt stofnað lífi eða heilsu annarra í augljós-
an háska. Viðurlög við broti af þessu tagi er allt að 
fjögurra ára fangelsisvist.

Lögmaður mannsins segir hann halda því fram að 
honum hafi ekki verið kunnugt um að vera smitaður 
af veirunni.

Í samtali við mbl.is segist Haraldur Briem, frá-
farandi sóttvarnalæknir, ekki vita til þess að mað-
urinn hafi skilað inn læknisvottorði fyrr en málið 
kom upp. Allir sem sæki um dvalarleyfi þurfi að 
skila inn vottorði en engar nákvæmar dagsetning-
ar séu á því hvenær menn eigi að mæta í skoðun og 
þess háttar. Heilbrigðisyfirvöld hafi ekki tök á því 
að færa fólk í læknisskoðun þegar í stað.  - fbj

Allir sem sækja um dvalarleyfi þurfa að skila læknisvottorði til yfirvalda:

Hafði ekki skilað læknisvottorði

Í VARÐHALDI  Maðurinn sem grunaður er um að hafa smitað 
konur af HIV verður í gæsluvarðhaldi til 20. ágúst.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SVÍÞJÓÐ Enn ein sprengingin varð 
í borginni Malmö í Svíþjóð í gær 
en þetta er í þriðja sinn á einni 
viku sem sprenging verður í borg-
inni. Talið er að um handsprengj-
ur sé að ræða. Yfir 30 sprengjur 
af einhverju tagi hafa sprungið í 
Malmö það sem af er þessu ári.

Innanríkisráðherra Svíþjóðar, 
Anders Ygeman, sagði ástandið 
algjörlega óásættanlegt í gær. 
Lögreglan muni fá þann liðsstyrk 
sem hún þurfi til að rannsaka 
málið. Taka verði á vopnasmygli 
milli Danmerkur og Svíþjóðar yfir 
Eyrarsundsbrúna, en vopnin komi 
aðallega frá Balkanskaga.   - fbj

Lögreglan fær liðsstyrk:

Enn ein spreng-
ingin í Malmö

LÝÐHEILSA „Niðurstöður síðustu 
fyrirlagningar sýna greinilega 
að unglingar sem eiga foreldra 
sem eru af erlendum uppruna eru 
miklum mun líklegri til að reykja, 
drekka áfengi eða nota ólögleg 
vímuefni en jafnaldrar þeirra,“ 
segir Ársæll Már Arnarsson, pró-
fessor í sálfræði við Háskólann á 
Akureyri og stjórnandi ESPAD-
rannsóknarinnar hér á landi.   

„Þannig hafa 33 prósent ung-
linga sem eiga báða foreldra af 
erlendu bergi brotna einhvern 
tíma reykt sígarettur, samanbor-
ið við 23 prósent þeirra þar sem 
annað foreldrið er erlent og 14 pró-
sent þeirra sem eiga íslenska for-
eldra.“ 

Þetta kemur fram í Evrópsku 
vímuefnarannsókninni, ESPAD, 
hér á landi. Háskólinn á Akureyri 
hefur umsjón með rannsókninni 
sem er lögð fyrir alla nemendur í 
tíunda bekk. 

Þá hafa 57 prósent unglinga 
erlendra foreldra neytt áfengis um 
ævina samanborið við 32 prósent 
unglinga íslenskra foreldra.

Enn fremur tekur rannsóknin 
á viðhorfi unglinga til skaðsemi 
vímuefna. Í þeim gögnum má sjá 
að unglingar sem eiga foreldra 
sem eru af erlendu bergi brotnir 
eru mun líklegri til að líta vímu-
efni jákvæðum augum. 

Til að mynda telja 18 prósent 
unglinga sem eiga erlenda for-
eldra að einn pakki af sígarettum á 
dag sé fólki ekki skaðlegur á móti 
fjórum prósentum barna sem eiga 
íslenska foreldra. Svipaða sögu er 
að segja um áfengi og kannabis-
efni.

„Sennilega spila margir þættir 
inn í, sálfræðilegir, efnahagslegir 
og menningarlegir,“ segir Ársæll.

„Það getur verið að hluti þess-
ara unglinga upplifi sig utangarðs, 
en þegar viðhorf þeirra til skað-

semi vímuefna 
er skoðuð vakn-
ar einnig spurn-
ing um það hvort 
þær forvarn-
araðferðir sem 
reynst hafa svo 
vel fyrir aðra 
henti þessum 
hóp ekki eins 
vel. Þá er ekki 
ólíklegt að foreldrar þeirra hafi 
önnur viðhorf en almennt tíðkast 
meðal innfæddra Íslendinga. Þetta 
er vitanlega fjölbreytilegur hópur 
og líklega liggja margvíslegar 
ástæður að baki þessu og ólíklegt 
að einhver ein aðferð dugi til að 
draga úr vímuefnanotkun hans,“ 
segir hann.

Ársæll segir að Íslendingar hafi 
ekki veitt heilsufari og þörfum 
innflytjenda nægjanlega athygli. 
Aðkallandi sé að efla rannsóknir á 
þessu sviði, efla forvarnir og fjöl-
menningarþekkingu þeirra sem 
vinna að forvörnum auk þess sem 
það sé mikilvægt að ná til foreldra 
unglinganna.  stefanrafn@frettabladid.is

Forvarnir ná ekki til allra
Rannsókn Háskólans á Akureyri leiðir það í ljós að unglingar foreldra af erlendum uppruna séu líklegri til að 
neyta áfengis, tóbaks og kannabisefna en unglingar sem eiga foreldra af íslenskum uppruna.

NEYSLA OG VIÐHORF UNGLINGA TIL VÍMUEFNA
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Reykja pakka á dag Reykja kannabis reglulega4-5 áfengir drykkir á dag

ÁRSÆLL MÁR 
ARNARSSON

10. BEKKUR  57 prósent unglinga sem eiga erlenda foreldra hafa neytt áfengis. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga kl. 9-17. Opið á laugardögum frá og með 8. ágúst
Brimborg  Reykjavík:  Bíldshöfða   8,  sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Uppgefinn eyðsla í blönduðum akstri miðast við 1,6 BlueHDi dísilvél. Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

Skoðaðu citroen.is

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.690.000 KR.

CITROËN C4 CACTUS
Hvernig get ég eignast og rekið nýjan bíl? Hvers vegna er ekki framleiddur léttari og sparneytnari bíll? Er ekki hægt að vernda hurðirnar gegn rispum og skellum? 
Af hverju getur mælaborðið ekki verið notendavænna og stílhreinna? Öllum þessum spurningum er svarað með nýja Citroën C4 Cactus. Hugmyndafræðin að baki 
nýja C4 Cactus er bylting í hönnun bíla. Ekkert prjál, einungis hlutir sem skipta máli í dag. Hagnýt og djörf hönnun, einfaldleiki og lágt verð. C4 Cactus hefur svörin.

ÞARF MAÐUR AÐ 
SÆTTA SIG VIÐ 

SKELLUR OG RISPUR?

ER NAUÐSYNLEGT AÐ 
MÆLABORÐIÐ SÉ 

FULLT AF TÖKKUM?

ÞARF AÐ VERA 
SVONA DÝRT AÐ 

REKA BÍL?

Velkomin í reynsluakstur

3, 4 l/100 km

2
CO 8 9 g/km

15ára afmæli  
Citroën
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NEYTENDUR Það sem af er ári hafa 
16.099 bifreiðar verið innkallaðar 
af bílaumboðum vegna galla.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Neytendastofu, sem sér um að 
birta innkallanir fyrir umboðin, 
hefur þeim fjölgað síðustu árin og 
stefnir í metár að þessu sinni.

Til samanburðar voru á síðasta 
ári, 2014, alls innkallaðar 6.394 
bifreiðar og 5.427 árið 2013.

Ástæðurnar geta verið nokkrar 
að sögn Eddu Ólafsdóttur, fulltrúa 
hjá Neytendastofu; aukið gæða-
eftirlit og framleiðendur innkalla 
bifreiðar nú um leið og galli upp-
götvast. Auk þess getur galli verið 
víðtækur, líkt og nýlegt dæmi um 
gallaða loftpúða sýnir, þar sem 
um var að ræða einn framleið-
anda loftpúða í margar tegundir 
bifreiða. Slík innköllun hefur því 
víðtæk áhrif.

Edda segir það undir bílaumboð-
unum sjálfum komið með hvaða 
hætti nauðsynleg viðgerð fari 
fram.

Loftur Ágústsson, markaðsstjóri 
BL, segir tilkynningaskyldu vegna 
galla vera ríkari í dag en áður og 
kerfið allt gegnsærra. Oftast sé 
um smá viðvik að ræða sem eru 
leyst samdægurs og bifreiðinni er 
skilað í viðgerð til umboðsins.

„En það fer eftir eðli innköll-
unarinnar hvort hún telst vera 
neyð eða eitthvað sem getur snert 
öryggi bílsins. Ef svo er þá innköll-
um við með ábyrgðarbréfi á eig-
andann.“

Loftur segir reynt að haga því 
þannig að innköllun sé gerð eftir 
að búið sé að útbúa verklýsingar og 
útvega varahluti til að hægt sé að 
afgreiða málið með skjótum hætti.

Björgvin Njáll Ingólfsson, 
framkvæmdastjóri þjónustusviðs 
Toyota, segir innkallanir hafa 
verið frekar áberandi undanfarið. 
„Ég held það sé mjög margt sem 
hjálpast að, aukin vitund neytenda 

um að hlutirnir eigi að vera í lagi 
og aukið eftirlit bæði af hálfu opin-
berra aðila sem og annarra líkt 
og FÍB og Neytendasamtakanna. 
Slíkt eftirlit á sér stað alþjóðlega, 
ekki bara hér á landi. Auk þess 
er gæðavitund orðin mun ríkari 
og bílaframleiðendur gera mun 
meiri kröfur en verið hefur,“ segir 
Björgvin.

Þeir eru báðir sammála um að 
algengast sé að viðgerðirnar taki 
um tvær til fjórar klukkustundir. 
Taki viðgerð lengri tíma er reynt 
að útvega bifreiðar fyrir fólk, séu 
þær fyrir hendi hjá umboðinu.

„Við hjá Toyota skutlum fólki 
fram og til baka ef það kemur með 
bílana,“ segir Björgvin og Loftur 
segir það sama gilda hjá BL.

Þó er óljóst hvort slíkar viðgerð-

ir séu alltaf eiganda bifreiðarinnar 
að kostnaðarlausu, en oftast er það 
þannig. Hjá Toyota eru allar við-
gerðir ókeypis þegar bifreiðar 
eru innkallaðar vegna galla, þrátt 
fyrir að bílarnir séu komnir úr 
ábyrgð. Hjá BL er viðgerðin gerð 
ókeypis á bílum sem eru innan 
ábyrgðartíma og segir Loftur að 
nánast í öllum tilfellum sé viðgerð-
in eigendum að kostnaðarlausu en 
það sé mat framleiðanda hverju 
sinni hvort bilun telst þess eðlis 
að gera beri við hana þótt bíllinn 
sé dottinn úr ábyrgð.

Komi upp deilumál milli neyt-
enda og seljenda er varða samn-
ingsbundna skyldu sem rís af 

sölu- og þjónustusamningum geta 
neytendur lagt fram kvörtun til 
kærunefndar lausafjár- og þjón-
ustukaupa og fengið úrlausn á mál-
inu.  fanney@frettabladid.is

Aldrei fleiri bílar innkallaðir
Alls hafa 16.099 bifreiðar verið innkallaðar það sem af er ári. Í fyrra voru þær samtals 6.394 samkvæmt tölum 
frá Neytendastofu. Misjafnt er hvort viðgerð sé eiganda bílsins að kostnaðarlausu þó að það sé meginreglan.

MIKIÐ UM INNKALLANIR  Það sem af er ári hafa yfir 16 þúsund bifreiðar verið inn-
kallaðar vegna galla af umboðunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

2013 20152014

➜ Bifreiðar 
innkallaðar
frá fram-
leiðendum

16
.0

99
 s

tk
.

6.
39

4 
st

k.

5.
42

7 
st

k.

  Það fer eftir eðli 
innköllunarinnar hvort 
hún telst vera neyð eða 

eitthvað sem getur snert 
öryggi bílsins. Ef svo er þá 

innköllum við með ábyrgð-
arbréfi á eigandann.

Loftur Ágústsson,
markaðsstjóri BL

FJÖLMIÐLAR Vefpressan ehf. hefur keypt útgáfu-
réttinn á vikublöðum sem Fótspor ehf. hefur hingað 
til gefið út. Björn Þorláksson, ritstjóri Akureyrar 
vikublaðs, greindi frá því á Facebook-síðu sinni um 
helgina að honum hefði verið tilkynnt af eigendum 
Fótspors ehf. að fyrirtækið myndi hætta útgáfu frá 
og með laugardeginum.

Ámundi Ámundason sem er ábyrgðarmaður blaða 
og auglýsingastjóri Fótspors ehf. segir fyrirtæki 
Björns Inga Hrafnssonar, Vefpressuna ehf., hafa 
keypt útgáfuréttinn á blöðum sem Fótspor hefur 
hingað til gefið út. Rekstri Fótspors ehf. verður hætt 
en Ámundi mun taka til starfa hjá Vefpressunni.

„Staðreyndin er sú að ég er 70 ára og verð að 
minnka við mig álag áður en ég missi allt úr hönd-
unum,“ segir Ámundi í samtali við Vísi um málið en 
hann segir fyrirtækið Fótspor ehf. hvergi skulda 
krónu.

Ámundi segir Björn Inga hafa haft samband við 
sig að fyrra bragði og að hann sé mjög ánægður með 
þessa niðurstöðu.

Björn Ingi Hrafnsson, einn eigenda Vefpress-
unnar, sagði í skriflegu svari til fréttastofu í gær að 

útgáfu vikublaðanna yrði ekki hætt og að beðið væri 
samþykkis Samkeppniseftirlitsins á kaupunum á 
Fótsporum. - bá / fbj

Akureyri og Reykjavík vikublöð tekin yfir en útgáfu verður ekki hætt:

Vefpressan keypti vikublöðin

HAFÐI FRUMKVÆÐI  Björn Ingi Hrafnsson, einn eigenda Vef-
pressunnar, falaðist eftir því að kaupa vikublöðin.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

1. Hvað greiddi skattakóngurinn Þórð-
ur Rafn mikið í skatt á síðasta ári?
2. Á hvaða kvikmyndahátíð vann 
myndin Hrútar tvenn verðlaun?
3. Fyrir hve mikið fé keypti breska 
fjárfestingarfélagið London Venture 
Capital hlut í íslenska tölvuleikjafyrir-
tækinu Klang Games?

SVÖR:

1. 672 milljónir króna. 2. Evrópsku kvik-
myndahátíðinni í Palic í Serbíu. 3. 85 millj-
ónir króna og er fyrirtækið metið á tæpan 
milljarð króna eftir hlutafjárkaupin.

BANDARÍKIN Búist er við því í dag 
að bandaríska skátahreyfing-
in, Boy Scouts of America, leggi 
niður reglu þess efnis að samkyn-
hneigðir fullorðnir einstaklingar 
megi ekki verða leiðtogar og for-
ingjar innan hreyfingarinnar. The 
New York Times greinir frá þessu. 
Breytingin mun einnig ná til allra 
annarra starfsmanna hreyfingar-
innar.

Hart hefur verið deilt um málið 
í lengri tíma. Skátahreyfingin 
hefur verið lögsótt vegna mis-

mununar í garð samkynhneigðra 
en þrýstingur hefur einnig komið 
frá skátunum sjálfum, stuðnings-
aðilum og almenningi.

Þátttaka í skátahreyfingunni 
hefur minnkað töluvert og eru nú 
um 70 prósent skátadeilda studd 
af kirkjum eða trúarhópum.

Kirkjurnar eru margar hverj-
ar mjög andvígar því að fullorðn-
ir samkynhneigðir einstaklingar 
komist til valda eða fái yfir höfuð 
að starfa innan skátahreyfingar-
innar. Þær hafa því mikla aðkomu 

að því að velja leiðtoga eða for-
ingja sem aðhyllast trúarleg gildi 
þeirra.

Samkynhneigðir unglingar 
fengu fyrst að taka þátt í starfi 
skátahreyfingarinnar árið 2013 
en fullorðnir hafa ekki notið sama 
réttar.

Robert M. Gates, forseti banda-
rísku skátahreyfingarinnar og 
fyrrverandi varnarmálaráðherra 
Bandaríkjanna, varaði við því í 
maí að hreyfingin gæti ekki hald-
ið þessu banni áfram.  - fbj

Búist er við að bandaríska skátahreyfingin leyfi fullorðna samkynhneigða leiðtoga í starfi sínu í dag:

Skátarnir hleypa samkynhneigðum inn

TÍMAMÓT  Fullorðnir samkynhneigðir 
einstaklingar vonast til að fá að stjórna 
innan bandarísku skátahreyfingarinnar. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

SKOTLAND Alex Salmond, fyrrver-
andi forsætisráðherra Skotlands, 
sagði í viðtali við BBC í gær að 
önnur þjóðaratkvæðagreiðsla um 
sjálfstæði Skotlands væri óum-
flýjanleg. Hann sagði að spurn-
ingin snerist frekar um tímasetn-
ingar.

Hann sagði að yfirvofandi þjóð-
aratkvæðagreiðsla um veru Bret-
lands í Evrópusambandinu skipti 
miklu máli í því samhengi en 
Skotar þykja líklegri til að vilja 
halda áfram í ESB þótt Englend-
ingar vildu það hugsanlega ekki.  
 - srs

Salmond vill kjósa aftur:

Þjóðaratkvæði 
óumflýjanlegt

ALEX SALMOND  Skotar gætu viljað 
halda áfram í ESB.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

HEILBRIGÐISMÁL Fólki í sjálfsvígs-
hugleiðingum hefur verið vísað 
frá bráðamóttöku geðsviðs Land-
spítala. Móttakan er ekki opin 
nema hluta sólarhrings og styttra 
um helgar en aðra daga.

Hrannar Jónsson, formaður 
Geðhjálpar, hefur hug á að stofna 
sérstaka geðbjörgunarsveit og 
telur fulla þörf á henni. „Þetta 
eru ómótaðar hugmyndir en það 
er eitthvað sem við höfum áhuga 
á að gera.“

Framkvæmdastjóri geðsviðs, 
María Einisdóttir, segir áhættu í 
hverju tilviki metna. Ef innlögn 
sé ekki metin hjálpleg þá sé fólki 
ráðlagt að fara annað.  - kbg

Geðveikum vísað frá:

Vill stofna geð-
björgunarsveit

VEISTU SVARIÐ?



TEKJUBLAÐIÐ

Áskriftarsími
512-7575

Takmarkað upplag - aðeins selt í 13 daga*

www.heimur.is

TRYGGÐU ÞÉR EINTAK!
*skv. ákvörðun Tölvunefndar
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Tjakkar á góðu verði

EP Pallettu-tjakkur 
2 tonna lyftigeta

38.900
með PU hjólum kr 39.900

Rafmagnstjakkur 1,5 tonn 

345.900

Galvaniseraður tjakkur 

84.900

TAÍLAND Saksóknarar í Taílandi hafa kært 72 
einstaklinga fyrir að stunda mansal á flótta-
fólki í Mjanmar og Bangladess.  

Meðal þeirra kærðu er háttsettur taí-
lenskur hershöfðingi. Handtökuskipun hefur 
verið gefin út á hendur 30 einstaklingum. 
Þeirra á meðal eru stjórnmálamenn, opin-
berir embættismenn og lögreglumenn en talið 
er að heilu samfélögin hafi verið meðvituð um 
mansalið og jafnvel hjálpað til.

Einstaklingunum er gert að sök að hafa 
verið partur af alþjóðlegu glæpaneti sem 
stundaði mansal á flóttafólki og að hafa komið 
flóttamönnum ólöglega til Taílands.

Sakborningar eru ýmist frá Taílandi, 
Mjanmar eða Bangladess.

Kærurnar komu fram í kjölfar rannsókn-
ar á fjöldagröfum sem fundust í tjaldbúðum 
mansalsmanna í frumskógi á landamærum 
Taílands og Malasíu í maí síðastliðnum. Talið 
er að líkin í fjöldagröfunum hafi verið af 
flóttamönnum sem létust í hættulegum sjó-
ferðum til Taílands eða við hrikaleg skilyrði 
í frumskógarbúðunum.

Malasía og Taíland eru áfangastaður fjölda 
flóttamanna í hópi rohingja-múslima sem 
eru minnihlutahópur í Mjanmar.   
 - srs

Saksóknarar í Taílandi hafa kært 72 manns fyrir umfangsmikið mansal frá Mjanmar til Taílands:

Heilu samfélögin með í mansalssamsæri

ÚR GRÖFINNI  Fjöldagrafir flóttafólks fundust í maí 
síðastliðnum.   FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

BANDARÍKIN Auðkýfingurinn 
Donald Trump nýtur stuðnings 
átján prósenta flokksmanna Repú-
blikanaflokksins í Bandaríkjun-
um samkvæmt nýjustu könnun 
CNN.

Trump mælist því með mest 
fylgi meðal repúblikana í Banda-
ríkjunum af þeim sautján fram-
bjóðendum sem sækjast eftir for-
setatilnefningu flokksins. Trump 
hefur aukið fylgi sitt frá síðustu 
könnun þrátt fyrir að hafa í milli-
tíðinni valdið miklu fjaðrafoki 
með umdeildum ummælum sínum 
um John McCain, fyrrverandi for-
setaframbjóðanda flokksins.

Jeb Bush, fyrrverandi ríkis-
stjóri Flórída, mælist með fimm-
tán prósenta fylgi. Bush er bróðir 
George W. Bush, fyrrverandi for-
seta, og sonur George H. W. Bush, 
sem einnig er fyrrverandi forseti 
Bandaríkjanna.

Scott Walker, ríkisstjóri Wis-
consin, mælist með tíu prósenta 
fylgi, en enginn hinna fjórtán 
frambjóðendanna nær tíu pró-
sentunum.

Forskot Trumps er engan veg-

inn gulltryggt. Fram kemur í 
könnun CNN að 51 prósent repú-
blikana telur of snemmt að segja 
til um hvaða frambjóðanda þeir 
muni styðja þegar að kosningum 
kemur. Flokksmenn virðast þó 

ekki enn hafa fengið nóg af hinni 
mjög svo viðburðaríku kosninga-
herferð Trumps en 52 prósent 
þeirra segjast vilja sjá hann halda 
áfram að sækjast eftir tilnefningu 
flokksins.  - bá / fbj

Auðkýfingurinn Donald Trump efstur meðal frambjóðenda repúblikana:

Trump bætir enn við sig fylgi

LITRÍKUR  Donald Trump mælist með átján prósenta fylgi meðal repúblikana.  
 NORDICPHOTOS/GETTY

SAMFÉLAGSMÁL Hálf milljón 
króna safnaðist fyrir Styrktar-
félag krabbameinssjúkra barna 
í kótelettusölu Golfklúbbsins 
Tudda á bæjarhátíðinni Kótelett-
unni á Selfossi í júní. 

Tuddar gáfu Styrktarfélag-
inu 1.500 kótelettur auk þess að 
standa vaktina á grillinu á hátíð-
inni. Gestir Kótelettunnar voru 
duglegir að kaupa kótelettur og 
styrkja átakið samkvæmt því 
sem fram kemur í tilkynningu 
frá styrktarfélaginu. -ih

Kótelettur í góðgerðarmál:

Söfnuðu hálfri 
milljón króna

TEKIST Í HENDUR  Einar Björnsson 
og Hjörtur Freyr Vigfússon afhentu 
Grétu Ingólfsdóttur, framkvæmdastjóra 
styrktarfélagsins, gjöfina. 

SAMFÉLAGSMÁL Viljayfirlýsing 
um að reisa fimleikahús sem við-
byggingu við íþróttamiðstöðina á 
Egilsstöðum var undirrituð í gær.

Stefnt er að því að húsið rísi á 
árunum 2015 til 2018.

Davíð Þór Sigurðarson, for-
maður Hattar, segir viljayfirlýs-
inguna skipta Hött miklu máli því 
aðstöðuleysi hafi hamlað kröftugu 
starfi innan félagsins.

Að sögn Björns Ingimarssonar, 
bæjarstjóra Fljótsdalshéraðs, er 
undirritun viljayfirlýsingarinnar 
fyrsta skrefið í að leysa aðgengis-
vanda íþróttamiðstöðvarinnar á 
Egilsstöðum. - ih

Á að bæta úr aðstöðuleysi:

Fimleikahús í 
Fljótsdalshérað 

VIÐ UNDIRRITUN  Davíð Þór Sigurðar-
son, formaður Hattar, og Björn Ingi-
marsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs, 
skrifuðu undir viljayfirlýsinguna. - IH

SÝRLAND Bashar al-Assad Sýrlands-
forseti viðurkenndi í sjónvarps-
ávarpi í gær að sýrlenski herinn 
væri orðinn vanmáttugur vegna 
borgarastyrjaldarinnar sem geis-
að hefur í Sýrlandi í rúm fjögur ár.

Assad sagði í ræðu sinni að bún-
aður hersins vær viðunandi en að 
mikil mannekla stæði honum fyrir 
þrifum. Herinn, sem taldi áður um 
300 þúsund hermenn, hefur minnk-
að verulega vegna dauðsfalla en 
einnig vegna þess fjölda sem geng-
ur úr hernum og einstaklinga sem 
koma sér undan herkvaðningu. 
Um 70 þúsund manns hafa skor-
ast undan herþjónustu og um 80 
þúsund hermenn látist í átökum. Á 
laugardaginn lýsti Assad því yfir 
að uppgjafarhermenn og þeir sem 
sniðgengu herkvaðningu fengju 
friðhelgi og sakaruppgjöf.

Sýrlenski herinn hefur þurft að 
yfirgefa svæði í norðurhluta Sýr-
lands og fengu uppreisnarmenn 
m.a. borgina Idlib í hendur í mars. 
Assad sagði að eftirgjöfin hefði 
verið nauðsynleg þar sem hersins 
var þörf á öðrum vettvangi.

Þrátt fyrir skakkaföll hersins 
reyndi Assad að stappa stáli í þjóð 
sína. „Þetta þýðir ekki að við eigum 
að ræða hrun. Við munum spyrna 
við fótum. Herinn er hæfur til að 
verja móðurlandið.“

Herinn hefur verið á töluverðu 
undanhaldi síðustu mánuði en upp-

reisnarmenn hafa sótt á stjórnar-
herinn á nær öllum vígstöðvum. Í 
norðri hefur deild al-Kaída í Sýr-
landi náð nokkrum landvinning-
um. Í suðri hefur uppreisnarher 
stjórnarandstöðunnar náð yfirráð-
um á stóru svæði og í austri hefur 
Íslamska ríkið lagt undir sig gríðar-
stór landsvæði.

Assad gagnrýndi önnur ríki sem 
ýta undir starfsemi uppreisnar-
manna en hann sagði stuðning 
þeirra grafa undan stöðugleika í 
Sýrlandi. Tyrkland, Katar og Sádi-

Arabía hafa meðal annars stutt við 
bakið á uppreisnarmönnum.

Átökin hafa kostað um 230 þús-
und manns lífið og hrakið milljónir 
á flótta.  stefanrafn@frettabladid.is

Assad viðurkennir 
vanmátt hersins
Bashar al-Assad Sýrlandsforseti sagði í sjónvarpsávarpi í gær að sýrlenski herinn 
væri of fáliðaður til að takast á við heri uppreisnarmanna. Um 70 þúsund hafa 
sniðgengið herkvaðningu og um 80 þúsund hermenn hafa látist í styrjöldinni.

VALTA YFIR IDLIB  Uppreisnarmenn keyra inn í borgina Idlib á skriðdreka í mars 
síðastliðnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP 

  Orðið 
ósigur er ekki 

til í orðabók 
sýrlenska 

hersins.
Bashar al-Assad,

Sýrlandsforseti

LÖGREGLUMÁL
Synti til að stinga af
Lögregla veitti bifreið eftirför í Ártúns-
brekku aðfaranótt sunnudags eftir 
að tilkynningar höfðu borist um að 
ökumaður bílsins, tæplega tvítugur 
piltur, væri ölvaður og hefði ítrekað 
ekið á móti rauðu ljósi. Ökumaðurinn 
sinnti ekki stöðvunarmerkjum og ók að 
Geirsnefi þar sem hann hljóp út í sjó og 
hugðist synda á brott. Að lokum sneri 
hann þó við. Pilturinn var í kjölfarið 
færður á lögreglustöð til blóðsýnatöku.

LÖGREGLUMÁL Karlmaður á fimm-
tugsaldri var fluttur meðvitund-
arlaus á slysadeild eftir að hann 
varð fyrir líkamsárás á Tryggva-
götu í Reykjavík aðfaranótt sunnu-
dags. Karlmaður á þrítugsaldri 
var handtekinn og færður í fanga-
geymslu vegna rannsóknar máls-
ins. Sá sem fyrir árásinni varð var 
sóttur af sjúkrabifreið en hann er 
kominn til meðvitundar.  - bá

Líkamsárás í miðbænum:

Sleginn í rot við 
Tollhúsið í gær

SVONA ERUM VIÐ

84,1 prósent af mann-
fjölda hér á landi 

var starfandi í júní á þessu ári. 
Á sama tíma í fyrra var 81,4 prósent 
af mannfjölda starfandi, samkvæmt 
Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu 
Íslands.



lÍs en ku

ALPARNIR
s

        ÚTSALAN ER HAFIN
       ÚTSALAN ER HAFIN

FAXAFENI 8, 108 REYKJAVÍK  SÍMI 534 2727 ALPARNIR@ALPARNIR.IS WWW.ALPARNIR.IS

20-
Fatnaður 20 til 70% afsl.

Bakpokar 20 til 50% afsl.

100% merino ull 20 til 30% afsl.

Skór 20 til 50% afsl.

og margt fleira ...

Ekki missa af þessu.  Takmarkað magn!

Tjöld 30 til 50% afsl.
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Miðbær Reykjavíkur iðaði af lífi 
um helgina þegar Druslugang-
an var þar farin í fimmta sinn. 

„ Þ et ta  gek k 
eins og í draumi 
og það heppn-
aðist allt ótrú-
lega vel,“ segir 
Sunna Ben, en 
hún er einn af 
skipuleggjend-
um göngunnar. 

Talið er að 
þetta hafi verið fjölmennasta 
gangan hingað til en aðstandend-
ur vonuðust fyrirfram til þess að 
um tuttugu þúsund manns tækju 

þátt. „Við höfum því miður ekki 
séð neinar tölur en vonumst til að 
lögreglan hafi tölur fyrir okkur. 
Við vorum að vonast eftir um 
tuttugu þúsund manns og það leit 
allavega út fyrir að geðveikt mörg 
þúsund manns væru í göngunni,“ 
segir Sunna. Ekki náðist í lögregl-
una til þess að fá staðfesta tölu 
yfir þann fjölda sem sótti göng-
una. Gengið var frá Hallgríms-
kirkju og niður á Austurvöll þar 
sem fram fóru svo ræðuhöld og 
tónleikar.

Andrúmsloftið á meðal þátt-
takenda var gott og segist Sunna 
hafa fundið fyrir mikilli sam-

stöðu. „Það var mjög jákvæður og 
mikill kraftur á meðal þeirra sem 
mættu. Ég veit um fólk sem hafði 
aldrei upplifað þetta og það var 
alveg undrandi og í skýjunum.“

Druslugangan er orðin að föst-
um punkti hér á landi þar sem 
samfélagið rís upp gegn kyn-
ferðisofbeldi og stendur með þol-
endum gegn gerendum. Druslu-
gangan leggur höfuðáherslu á 
að færa ábyrgð kynferðisglæpa 
frá þolendum yfir á gerendur. 
„Druslugangan er klárlega komin 
til að vera og við stefnum enn 
hærra,“ bætir Sunna við. 

gunnarleo@frettabladid.is

Druslugangan 
aldrei verið stærri
Fjöldi fólks lagði leið sína í miðbæ Reykjavíkur til þess að taka þátt í Druslugöng-
unni. Valgarður Gíslason, ljósmyndari Fréttablaðsins, tók meðfylgjandi myndir.

SUNNA BEN 



ford.is

Ford Ka frá 1.695.000 kr.
Kynntu þér þennan ferska, flinka, flotta og ferlega skynsama smábíl.  
Þú færð ekki nýjan bíl á lægra verði. Veldu sparneytinn borgarbíl og lækkaðu 
rekstrarkostnaðinn. Ford Ka er líka þekktur fyrir afburða aksturseiginleika,  
gott notagildi og litríkan persónuleika.

Ford Ka Trend Plus 3 dyra 1,2i bensín, 69 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 115 g/km.  
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.

Lægsta verðið á Íslandi

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.

20 ára afmæli  
Ford

Kynntu þér Ford Ka

Komdu og prófaðu
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Hversu mikið hefur eignin
þín hækkað í verði ?

510 7900
Þórunn Gísladóttir

Löggiltur fasteignasali.
Kristján Þ. Hauksson
Sölufulltrúi.

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

Þú getur komist að því með fríu
verðmati.

Framúrskarandi þjónusta í þína þágu

Viðamesta aðgerð stjórnvalda á kjörtíma-
bilinu er lækkun lána skuldsettra heimila, 
sem kostar ríkissjóð um 80 milljarða. Megin-
hluti húsnæðislána er verðtryggður. Því 
skiptir miklu fyrir heimilin að verðbólga sé 
lág, hvert prósentustig kostar þau 13-14 millj-
arða í auknum skuldum. Aukist verðbólga um 
1% varanlega þurrkast ávinningur, vegna 
þessarar viðamiklu aðgerðar, út á 5-6 árum.

Nefnd landbúnaðarráðherra tók nýlega 
ákvörðun um að hækka verð á smjöri um 
11,6%. Ákvörðunin var kynnt á laugardegi, 
18. júlí, og mun hækkunin taka gildi 1. ágúst 
ef ráðherra endurskoðar hana ekki. Kynn-
ingunni fylgdi að smjör hefði ekki hækkað 
frá október 2013. Athygli vekur að lítill hluti 
hækkunarinnar gengur til bænda og auknar 
álögur eru settar á neytendur. Því er eðlilegt 
að spyrja fyrir hvern þessi hækkun er.

Vísitala neysluverðs hækkaði frá október 
2013 þar til nú um 3,56%. Smjörhækkunin er 
rúmlega þreföld hækkun vísitölu neysluverðs. 
Hækkunin mun valda verðbólgu, meiri en til-
efni er til. Neytendur borga hærra verð fyrir 
smjörið og lán skuldsettra heimila hækka. 
Ákvörðunin veldur því tvöföldum skaða.

Undanfarið hafa verið meiri átök á vinnu-
markaði en um margra ára skeið. Aðilar 
vinnumarkaðarins hafa flestir séð til lands og 
samið. Samningar eru til langs tíma og mark-
miðið að auka kaupmátt. Samningarnir eru 

framþungir, þ.e. launahækkanir eru meiri á 
fyrri hluta samningsins en á síðari hluta. Því 
skiptir miklu að aðhalds sé gætt í verðlags-
málum og verðbólgu haldið í skefjum. Þar 
sem kostnaðarauki á fyrri hluta samningsins 
er meiri, skapar það aukna hættu á þrýstingi 
á verðlag. Fyrstu 12-18 mánuðir samnings-
tímans eru viðkvæmir og skipta sköpum. 
Hver ákvörðun fyrirtækja og stjórnvalda 
skiptir því miklu, því einungis ábyrg ákvörð-
unartaka mun skila kaupmáttaraukningu.

Með framangreint í huga er ákvörðun 
stjórnvalda um að hækka smjör um 11,6% 
óskiljanleg. Hún er óábyrg og vanhugsuð. 
Tímasetningin gat ekki verið verri. Það eitt 
að stjórnvöld taki ákvörðun um verðlagn-
ingu á einstakri vöru sjálfstæðs fyrirtækis er 
tímaskekkja. Tilvist verðlagsnefndar búvara 
er því að sjálfsögðu barn síns tíma. Alvar-
legra er að stjórnvöld sýni ekki meiri ábyrgð 
en svo, að þau taki ákvörðun um að hækka 
verð á stakri nauðsynjavöru um þrefalda 
almenna verðlagsþróun á mjög viðkvæmum 
tímapunkti.

Ég skora á stjórnvöld að endurskoða 
ákvörðun um hækkun á mjólkurvörum. 
Þannig sýna þau gott fordæmi. Fordæmi sem 
stuðlar að því að árangur náist af samning-
um vinnumarkaðarins. Fordæmi sem mun 
eiga stóran þátt í að auka kaupmátt íslenskra 
heimila.

Smurt ofan á húsnæðislánin
EFNAHAGSMÁL

Finnur Árnason
forstjóri Haga

Þ
að geisaði mikil reiði í samfélaginu fyrstu misserin eftir 
fjármálahrunið á Íslandi. Reiði sem hefur vissulega 
dvínað en er þó efalítið ekki horfin með öllu. Starfsfólk 
í bönkum mátti þola að því var ógnað af ofsareiðum ein-
staklingum sem sáu fram á að missa allt sitt. Rándýrir 

jeppar voru rispaðir með lyklum og stundum var veist að karl-
mönnum í afskaplega fínum jakkafötum og svo mætti áfram telja. 
Einn af forsvarsmönnum föllnu bankanna sá sér meira að segja 
þann kost vænstan að finna aftur í sér sveitastrákinn og koma fram 
í sjónvarpsviðtali þar sem hann mokaði skít í gallabuxum, peysu og 
stígvélum. Magnaðir tímar og merkilegir.

Það virtist þó aldrei hvarfla 
að yfirvöldum að það væri allt í 
lagi að beita fólk ofbeldi ef það 
var í fínum jakkafötum og keyrði 
um á flottum jeppa. Yfirvald og 
réttarfarskerfi sem sendi með 
einum eða öðrum hætti frá sér 
þau skilaboð að fólkið í fínu föt-
unum og á flottu jeppunum hefði 

nú eiginlega kallað það yfir sig sjálft að vera lamið úti á götu er 
eitthvað sem við sem þjóð myndum aldrei sætta okkur við. Eða er 
það ekki alveg öruggt?

Það hefur kannski aldrei verið sama hvort er Jón eða séra Jón 
á Íslandi og hvað þá Jón eða Gunna. Það er víst ekki heldur sama 
hvort viðkomandi skreytir sig með Armani-jakkafötum eða stuttu 
pilsi og flegnum toppi. Það virðist að minnsta kosti skipta máli 
fyrir íslensku dómsvaldi sé litið til fjölmargra dóma í kynferðis-
brotamálum. Þar virðist ítrekað vera talið til mildunar á refsingu 
ef kona var drukkin, þáði bílfar eða fylgd með ókunnugum og af 
einhverjum ástæðum virðist það hafa áhrif á sjálfræði hennar 
hvernig hún klæðir sig. Hvílík vitleysa! Ekkert af þessu er refsi-
vert á Íslandi. Það er reyndar til lagaákvæði um að fólk eigi ekki að 
vera drukkið á almannafæri en það þarf ekki að koma nema einu 
sinni í miðbæ Reykjavíkur á laugardagskvöldi til þess að sjá að 
þeim lögum er ekki framfylgt.

En fyrst það má ekki lemja einhvern fyrir að líta út eins og hann 
hafi sett banka á hausinn, hvers vegna mildar það refsinguna fyrir 
nauðgun ef kona hefur klætt sig með ákveðnum hætti eða fengið 
sér of mikið að drekka? Auðvitað er það ekki ásættanlegt. Aldrei. 
Og það er þess vegna sem tugþúsundir Íslendinga gengu í Druslu-
göngunni á laugardaginn. Vegna þess að þolendur kynferðisofbeld-
is á Íslandi njóta ekki þess óyggjandi réttlætis sem þeir eiga að 
gera. Réttarins til þess að vera ekki séðir sem gerendur af kerfinu. 
Það kallar enginn yfir sig nauðgun! Það kallar enginn yfir sig kyn-
ferðisofbeldi! 

Í Druslugöngunni er gengið til réttlætis og betri tíma. Druslu-
gangan er frelsun frá skömm sem átti aldrei heima hjá þolendum 
en alltaf hjá gerendum. Hún er fjöldaafl kvenna og karla á öllum 
aldri, þolenda, aðstandenda og allra þeirra sem sætta sig ekki 
við það óréttlæti sem þolendur kynferðisglæpa búa við á Íslandi. 
Druslugangan er afl í íslensku samfélagi sem verður ekki hunsað. 
Í göngunni felst ákall til allra sem koma að úrvinnslu þessara mála 
um að gera betur. Til þess þarf fjármagn, sérhæfingu og margfalt 
aukna áherslu á að gera betur í kynferðisbrotamálum. Það á ekki 
að vera erfitt að kæra – heldur þvert á móti hið eina rétta. Það á 
ekki að þurfa að bíða úrlausnar, heldur eiga kynferðisbrotamál 
að fá skjóta úrlausn. Það á að halda utan um fórnarlömbin en ekki 
saka þau um að hafa stuðlað að því að svona fór fyrir þeim. Druslu-
gangan er bylting. Bylting sem er komin á fullt skrið og verður ekki 
stöðvuð fyrr en réttlæti er náð.

Réttlætisgangan

Magnús 
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Kaldastríðskarlarnir
Stefán Ólafsson skrifar á bloggsvæði 
sitt um sýn Jóns Baldvins Hannibals-
sonar á stjórnmálin. „Ef fleiri vinstri 
og miðjumenn hefðu jafn skýra sýn á 
þjóðmálin og Jón Baldvin væru stjórn-
málin á Íslandi ekki jafn andlaus og 
ráðvillt og nú er,“ skrifar Stefán. Það 
virðist nokkuð algengt hjá kynslóð 
Jóns Baldvins og Stefáns að geta ekki 
treyst nýjum kynslóðum fyrir taumum 
landsins heldur þurfa í sífellu að leita 
í visku kaldastríðskarlanna til að skóla 
yngra fólkið í stjórnmálum. Þetta 
endurspeglast meðal annars í langri 
embættistíð Ólafs Ragnars Gríms-
sonar og ferilskrá Davíðs Oddssonar.

Fylgitungl stjórnmálanna
Þráseta kaldastríðskarlanna 
er orðin meira en pínleg. 

Fæstir þeirra taka í dag beinan þátt í 
stjórnmálum heldur hafa komið sér 
ágætlega fyrir eins og fylgitungl á 
sporbaug um stjórnmálin. Þeir hafa 
áhrif á sjávarföllin þó svo að þeir séu 
í órafjarlægð frá samfélagslegum veru-
leika þeirra kynslóða sem eru að taka 
við taumunum. Guðmundur Stein-
grímsson, formaður Bjartrar framtíðar, 
orðaði þetta ágætlega í viðtali við DV 
um helgina. „Maður sér fyrrverandi 
pólitíkusa rjúka fram á völlinn og 
segja að allir sem eru núna í pólitík 

séu ómögulegir. Í pólitíkinni er 
tekin við kynslóð sem ég held 
að sé svo margfalt betri en 
þessir gömlu stjórnmálamenn. 
Þessi kynslóð, x-kynslóðin, sem 

er að taka við er svo 
miklu praktískari 
og yfirvegaðri.“

Framlag kynslóðanna
Sóley Tómasdóttir sló á svipaða 
strengi í ræðu sinni í Druslugöngunni. 
„Við munum ekki láta feðraveldinu 
eftir skilgreiningarvaldið á stjórn-
málum. Í stjórnmálum tökumst við 
á við fjölbreytt verkefni en það eru 
femínískar hliðar á þeim öllum,“ sagði 
hún en eitt framlag x-kynslóðarinnar 
og aldamótakynslóðarinnar til sam-
félagsins verður að brjóta niður þau 
tabú sem fylgja umræðu um kyn-

ferðisofbeldi og klámvæðingu. 
Baráttu á borð við Druslu-
gönguna er einmitt ætlað 
að uppræta þá ómenningu 
og þöggunarmenningu 
sem hefur lifað í friði undir 

kaldastríðskörlunum. 
 stefanrafn@frettabladid.is
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Þann 9. mars síðastliðinn sendi 
Gunnlaugur M. Sigmundsson 
bréf til fulltrúa Reykjavíkurborg-
ar með valdsmannslegum fyrir-
spurnum og umkvörtunum yfir 
því að dagskrárriti Borgarbóka-
safns skyldi dreift með blaðinu 
Reykjavík, sem væri gefið út af 
stuðningsmönnum Samfylkingar 
og VG. Ámundi Ámundason var 
að vísu á sinni tíð kunnur krati en 
ætli hann sé ekki ennþá í Alþýðu-
flokknum sáluga? 

Gunnlaugur er að minnsta 
kosti kunnur úr flokkapólitík-
inni; fyrrum þingmaður Fram-
sóknarflokksins sem eignaðist 
fyrirtækið Kögun á sínum tíma; 
hann er líka faðir núverandi for-
sætisráðherra. Og nú hefur það 
gerst að fyrirtækið Vefpress-
an, sem er í eigu Björns Inga 
Hrafnssonar, fjölmiðlarekanda 
Framsóknarflokksins, hefur 
keypt þetta blað sem var Gunn-
laugi slíkur þyrnir í augum. 
Fríblöðin hans Ámunda hafa 
reyndar sum verið býsna póli-
tísk, andvíg stjórnarflokkunum 
og fjármagnsöflunum og alveg 

hægt að vera ósammála þeim. 
Flest erum við hins vegar þann-
ig gerð að þegar við lesum eitt-
hvað sem við erum ósammála 
finnum við kannski rök á móti, 
skrifum jafnvel grein – en látum 
ógert að kaupa fjölmiðilinn til að 
þagga niður í viðkomandi rödd.

Síðast þegar Björn Ingi keypti 
fjölmiðil var það DV, sem þá var 
mjög afdráttarlaust stjórnarand-
stöðublað. Yfir blaðið var settur 
gamall hlaupasnati Framsóknar-
flokksins, Eggert Skúlason, og 
honum við hlið Kolbrún Berg-
þórsdóttir, manneskja með gott 
orð á sér. Ekki leið á löngu áður 
en blaðinu var dreift í hvert 
hús með viðhafnarviðtali við 
Sigmund Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra sem áreiðan-
lega lætur ekki oftar henda sig 
að tala við einhvern annan en 
jábróður eftir viðtalið fræga við 
Gísla Martein. Viðtalið var ekki 
síst „um allar árásirnar“.

Ef svo heldur fram sem horfir 
eru litlar líkur á öðru en að hann 
geti mætt eftirleiðis í viðtal 
hjá fjölmiðli í eigu Björns Inga 
Hrafnssonar.

Margir valkostir
Þegar Bingi hyggur næst á 
Framsóknarherferð á hann ýmsa 
möguleika: Hann getur birt við-
hafnarviðtal við Sigmund Davíð 
í blaðinu Reykjavík „um allar 
árásirnar“ og dreift í hvert hús – 
eða sjónvarpsþætti sínum á Stöð 

2. Hann getur svo skrifað frétt 
á Eyjuna um það helsta sem ber 
á góma í þessu viðtali – „allar 
árásirnar“. Að því búnu getur 
hann skrifað aðra frétt á Press-
una um eitthvað viðkunnanlegt 
og manneskjulegt sem kemur 
fram í viðtalinu. Hann getur 
næst skrifað dálk sem lítur út 
eins og þar tali almannarómur: 
Orðið á götunni eða Kaffistof-
una þar sem rætt er um að mál 
manna sé að fréttin á Eyjunni 
um viðtalið við SDG í Reykja-
vík mælist afskaplega vel fyrir 
meðal almennings. Hann getur í 
framhaldinu skrifað Sandkorns-
dálk í DV um að frétt Press-
unnar um frétt Eyjunnar um hið 
skörulega viðtal við SDG „um 
allar árásirnar“ hafi skotið and-
stæðingum ráðherrans skelk 
í bringu. Þá er hægt að skrifa 
leiðara í DV í framhaldi af því og 
„allar árásirnar“ sem forsætis-
ráðherra má sæta í kjölfar hins 
athyglisverða viðtals. Þeim leið-
ara má svo hrósa í dálki í blaðinu 
Hafnarfjörður, eða Vestfirðir 
– eða hvað þau heita Fótspors-
blöðin hans Áma sem nú hverfa 
í núverandi mynd – og loks er 
hægt að birta annað viðhafnar-
viðtal í blaðinu Akureyri, og 
bera í hvert hús, þar sem Sig-
mundur Davíð ræðir „um allar 
árásirnar“ og baráttu sína fyrir 
hagsmunamálum Akureyringa 
á borð við flutning Fiskistofu 
norður.

Við verðum hér vitni að óvenju 
óskammfeilinni viðleitni að því 
að sölsa undir sig alla óþæga 
fjölmiðla í landinu til þess að 
stýra þjóðfélagsumræðunni; 
hafa áhrif á skoðanamyndun 
almennings.

Ráðgjafi lýðsins
Það er lífsafstaða í sjálfu sér 
að starfa við að segja og skrifa 
fréttir. Fjölmiðlafólk á helst ekki 
að hafa fullmótaðar skoðanir á 
nokkrum hlut og alls ekki ein-
strengingslegar. Það þarf hins 
vegar að vera tortryggið og for-
vitið um sannleikann og vilja 
bera honum vitni. Í flokkapólitík 
verður það að vera pólitísk viðr-
ini. Það mætti gjarnan hafa svona 
þrjúhundruð og áttatíu ólíkar lífs-
skoðanir þar sem eitt rekur sig á 
annars horn, því að sannleikur-
inn er alltaf fullur af mótsögn-
um. Það má líka hafa réttlætis-
kennd til að bera og samlíðan með 
mönnunum því að of marga ein-
eltisúlfa höfum við séð sveipa sig 
sannleikshempu blaðamennsk-
unnar; það þarf að vera knúið 
áfram af hugsjón og þjónustu-
lund við lesendur og hlustendur – 
en það má aldrei ganga í þjónustu 
fjármagnsafla, stórbokka, flokka-
pólitíkusa, valdsmanna, eða trú-
félaga. Fjölmiðlafólk á ekki að 
aðhyllast neitt sem tekur ending-
unni -ismi.

Jón Ólafsson var eitt sinn rit-
stjóri blaðs sem hét Reykja-

vík. Hann skrifaði árið 1870 í 
blaðið sitt Baldur – og var átján 
ára gamall – að það væri ekki 
„skylda blaðamanns að fylgja 
áliti almennings“ heldur ætti 
blaðamaðurinn að vera „ráð-
gjafi lýðsins“. Þetta er ágæt skil-
greining: að fjölmiðlarnir líti á 
starf sitt sem óvilhalla ráðgjöf 
og upplýsingagjöf sem hjálpi 
lesendum við að mynda sér eigin 
skoðanir. Það er göfug iðja.

Nú er svo komið að Sigmundi 
Davíð má ekki vera illa við fjöl-
miðil án þess að Björn Ingi 
hlaupi til og kaupi hann – vænt-
anlega með fjármögnun MP-
banka. Almannaheill er í húfi 
að strax linni loftárásum þeirra 
félaga á íslenska fjölmiðla.

Loftárásir
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Það er lífsafstaða í 
sjálfu sér að starfa 

við að segja og skrifa fréttir. 
Fjölmiðlafólk á helst ekki 
að hafa fullmótaðar skoð-
anir á nokkrum hlut og alls 
ekki einstrengingslegar. Það 
þarf hins vegar að vera tor-
tryggið og forvitið um sann-
leikann og vilja bera honum 
vitni. Í flokkapólitík verður 
það að vera pólitísk viðrini.

Liggurðu á skoðunum þínum? Það er algjör óþarfi . Sendu greinina þína á 
greinar@visir.is og við komum henni á framfæri hið snarasta.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

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

Ástkær móðir mín, tengdamóðir,  
amma og langamma,

AUÐBJÖRG STEFÁNSDÓTTIR
frá Svalbarði, Norðfirði,

lést þann 21. júlí á fjórðungssjúkrahúsinu í 
Neskaupstað. Útförin fer fram frá Norð- 
fjarðarkirkju þriðjudaginn 4. ágúst kl. 14.00.

Stefán Hallgrímsson Sigrún Hv. Magnúsdóttir
Hallgrímur Stefánsson Una Björg Einarsdóttir
Íris Stefánsdóttir Jóhann Friðleifsson
Eva Rós Stefánsdóttir Karl Heiðar Hilmarsson

og langömmubörn.

Ástkæra móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

SIGFRÍÐ ÞORVALDSDÓTTIR
lést þann 22. júlí 2015.

Þorvaldur Gunnlaugsson Katrín Guðjónsdóttir
Helgi M. Gunnlaugsson Laufey Hrönn Jónsdóttir
Heiða Björk Gunnlaugsdóttir

og barnabörn.

Villti hérinn var fyrsta teiknimyndin 
um Bugs Bunny, eða Kalla kanínu 
eins og hann er þekktur hér á landi. 
Teiknimyndin var framleidd af Leon 
Schlesinger, leikstýrt af Tex Every og 
skrifuð af Rich Hogan. 

Frá árinu 1939 hafði Warner Bros 
reynt að búa til persónur sem voru 
kanína og veiðimaður. Í myndinni 
heyrðist í fyrsta skipti hin klassíska 
rödd veiðimannsins Elmers Fudd. 

Aðalsöguþráður myndarinnar um 
villta hérann var vonleysi veiðimanns-
ins Elmers við að ná Bugs Bunny. Elmer 
greyið var oft niðurlægður af Bugs 

Bunny í teiknimyndunum sem á eftir 
komu, eins og margir vita. 

Teiknimyndin Villti hérinn vakti 
mikla athygli og var til að mynda til-
nefnd til Óskarsverðlauna sama ár í 
flokknum besta teiknistuttmyndin.

Bugs Bunny hefur síðan verið ein 
frægasta teiknimyndapersóna í heim-
inum. Hann er þekktur fyrir hroka og 
mikla útsjónarsemi og gert mörgum 
grikk í gegnum árin. 

Frá sömu höfundum hafa komið 
fram á sjónarsviðið margar skemmti-
legar persónur og þar má helst nefna 
hinn geðstirða Daffy Duck.
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Fyrsta teiknimyndin um Bugs Bunny

„Allar upplýsingar í bókinni eru 
flunkunýjar. Ekki er byggt á göml-
um kortagrunnum eins og þeim sem 
menn hafa notað hingað til. Það 
er mesta nýjungin í bókinni,“ 
segir Karl Arnar Arnarson, 
framkvæmdastjóri Loft-
mynda sem útbjó kort fyrir 
nýju kortabókina Íslenski 
vegaatlasinn sem Veröld 
gefur út.

Loftmyndir er tuttugu 
ára gamalt fyrirtæki 
sem fæst við nákvæm-
lega það sem nafnið 
bendir til. Fyrirtækið 
hefur tekið um fimm-
tíu þúsund loftmynd-
ir af Íslandi und-
anfarin ár og er 
gagnagrunnurinn í 
sífelldri endurnýj-
un. Karl segir Loftmynd-
ir endurnýja myndir sínar af 
Íslandi hægt og rólega og kemst yfir 

um tíu prósent af landinu ár hvert. 
Kortin eru svo teiknuð upp úr mynd-
unum. Jafnt vegir sem lækir, strand-
línur sem hús.

Þéttbýliskort er einnig að finna í 
bókinni auk korta með upp-

lýsingum um golf-
velli, sundlaug-
ar, tjaldsvæði 
og fleira.

„Svo er það 
líka alveg nýtt 

að það er hægt 
að sækja app með 

kortunum í símann 
sem þarfnast ekki 

nettengingar til að 
virka,“ segir Karl, en 

appið, eða snjallforritið, 
sýnir staðsetningu þess 

sem það notar sem punkt 
á kortinu. Á kortinu er svo 

hægt að sjá nöfn alls þess 
sem í kringum mann er.

Karl segir hæðartölurnar 

á kortinu einnig nýjar og byggðar á 
þrettán þúsund mælingum sem Loft-
myndir framkvæmdu.

„Hæðartölur á fjöllum og dölum og 
fleiru eru að birtast þarna alveg upp-
færðar. Hingað til hafa menn endur-
birt mælingar frá því fyrir löngu. 
Þarna eru að koma nýjar tölur í ljós 
sem í sumum tilfellum sýna töluverða 
leiðréttingu,“ segir Karl.  
 thorgnyr@frettabladid.is

„Flunkuný“ kort í 
Íslenska vegaatlasnum
Veröld gefur út nýja kortabók, Íslenska vegaatlasinn. Karl Arnar Arnarson, framkvæm-
dastjóri Loft mynda sem sköff uðu kortin í bókina, segir allar upplýsingar í bókinni 
fl unkunýjar. Auk bókarinnar verður hægt að ná í snjallforrit í símann.

 Allar upplýsingar í 
bókinni eru flunkunýjar. 
Ekki er byggt á gömlum 

kortagrunnum eins og þeim 
menn hafa notað hingað til. 

Það er mesta nýjungin í 
bókinni.

Karl Arnar Arnarson,
 framkvæmdastjóri Loftmynda

NÝ KORT  Karl Arnar Arnarson segir kortin sem birtast í hinum nýja Íslenska vegaatlas vera ný og byggja á nýjum loftmyndum og hæðarmælin-
gum.   MYND/KARL ARNAR ARNARSON

MERKISATBURÐIR
1627 Jarðskjálfti leggur bæina San Severo og Torremaggiore á 
Ítalíu í eyði.
1699 Hólmfastur Guðmundsson, hjáleigumaður á Brunnastöð-
um á Vatnsleysuströnd, er húðstrýktur fyrir að selja kaupmann-
inum í Keflavík nokkra fiska en vegna einokunarverslunarinnar 
bar honum að versla aðeins við kaupmanninn í Hafnarfirði.
1896 Tólf læknar og þrír læknanemar sækja fyrsta læknafund á 
Íslandi, sem haldinn er í Reykjavík og stendur í fjóra daga.
1898 Holdsveikraspítalinn í Laugarnesi, sem Oddfellowreglan í 
Danmörku gaf Íslendingum, er vígður með viðhöfn. Hann er tek-
inn í notkun 1. október.
1903 Fyrsta kvikmyndasýning í Reykjavík er í Iðnó, er tveir 
Norðmenn sýna „lifandi myndir“, meðal annars frá dýragarði í 
London, ófriðnum í Suður-Afríku og krýningu Játvarðs konungs 
sjöunda.
1921 Frederick Banting og Charles Best við Háskólann í Torontó 
einangra insúlín úr hundsbrisi og sýna fram á virkni þess.
1929 Jarðskjálfti verður á Reykjanesskaga sem er 6,3 stig á 
Richter. Jarðskjálftinn á upptök í Brennisteinsfjöllum, en finnst 
í Reykjavík, einkum í miðbænum. Fregnir um hann eru mjög 
orðum auknar, einkum í erlendum blöðum.
1953 Kóreustríðinu lýkur með vopnahléi.

1955 Stærsta síld sem vitað er um veiðist á Sléttugrunni, 46,3 
sentímetrar á lengd, 710 grömm á þyngd. Síldin er alíslensk 
og talin tíu ára.
1987 Ísafjarðarkirkja stórskemmist í bruna. Kirkjan var báru-
járnsklætt timburhús og var vígð árið 1863.



Úlfar hefur í gegnum tíðina 
unnið við flest allt sem 
tengist smíði. Hann hefur 

smíðað heilu húsin en ávallt 
haft mest gaman af því að smíða 
smærri hluti. Hann hefur minnk-
að við sig vinnu síðastliðin ár en 
á gott verkstæði með öllum græj-
um þar sem hann smíðar flest 
það sem hann er beðinn um. „Ég 
geri mikið við húsgögn og geri 
upp gömul. Akkúrat núna er ég 
að smíða útihurðir og glugga í 
eldri hús en á veturna gefst meiri 
tími og þá nota ég hverja lausa 
stund til að smíða það sem mig 
langar til,“ segir Úlfar en það eru 

falleg gamaldags leikföng, hillur, 
kollar og ýmislegt skraut. „Ég lifi 
fyrir þetta og kemst ekki yfir að 
gera allt það sem mér dettur í 
hug,“ segir hann glaðlega.

Skemmtilegast finnst Úlfari 
að smíða úr tré og er reynivið-
ur í miklu uppáhaldi. „Ég nota 

mest íslenskan við 
og þegar ég renni 
nota ég við sem 
ég þurrka sjálfur. 

Reyniviðinn nota ég helst í fætur 
á kollunum mínum. Reyniviður 
er eins og besti harðviður en það 
er bara allt of lítið til af honum.“

Þeir sem vilja skoða það sem 
Úlfar smíðar finna það á Face-
book undir Tréhandverk.

SMÍÐAR TÍU HJÓLA 
TRUKKA FYRIR BÖRN
FALLEG SMÍÐI  Úlfar Ragnarsson, trésmiður á Akureyri, hefur unun af því að 
smíða leikföng, húsgögn og skraut af ýmsu tagi. 

SMIÐUR Úlfar Ragnarsson með tvö af þeim fjölmörgu fallegu leikföngum sem hann hefur smíðað. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

SETUR BLÓM Í BUXUR
Sigríður Margrét Helgadóttir er hugmyndarík 
í garðinum. Hún klæðir garðpotta í gamlar 
buxur auk þess að hekla utan um þá. 
Síða 2
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OFFICINALIS

• Heilbrigður svefn
• Upphaf svefns
• Samfelldur svefn
• Þunglyndi og kvíði

• 
• Veikindi
• Blóðþrýstingur
• Sýkingar

• Liðamót
• Bólgur
• Gigt
• 

• Hár, húð og neglur
• Vellíðan
• Sjón og minni
• Stútfull af 

andoxunarefnum, 
vítamínum, steinefnum, 

A 
S
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Gullkryddið Veikindabaninn Hamingjuberin Heilbrigður svefn

Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Lyfja, Apótekið, Apótekarinn, Lyf og Heilsa, Lyfsalinn, Heilsuhúsið, Hagkaup, 
Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Sportlíf, Heilsuhornið Blómaval, Heilsuver, Heilsulausn.is og Heimkaup

Býður betra val Alltaf 100% náttúrulegt www.balsam.is

Natural Health Labs
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýs-
endum 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 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Ég eignaðist ekki garð fyrr 
en ég flutti hingað en 
ég hef alltaf haft mikinn 

áhuga á garðyrkju. Ég var ekki 
nema 6 eða 7 ára þegar her-
bergisglugginn minn var orðinn 
fullur af blómum,“ segir Sigríður 
Margrét Helgadóttir, eldheit 
áhugamanneskja um garðrækt, 
þegar við hittum á hana úti við 
garðverkin. Hún sinnir stórum 
garði við hús sitt á Selfossi og 
segist eyða þar drjúgum hluta 
ársins.

„Við tókum garðinn alger-
lega í gegn þegar við fluttum 
hingað og felldum meðal annars 
16 aspir sem voru hér. Nú eru 
engin tré í garðinum. Maðurinn 
minn gaf mér gróðurhús í fer-
tugsafmælisgjöf og þar rækta ég 
plöntur og planta svo út. Við lét-
um smíða sérstaka bakka undir 
plönturnar sem ég raða pottun-
um á, helli svo vatni í bakkana 
og plönturnar vökva sig sjálfar. 
Þetta er auðvitað stanslaus 
vinna með svona stóran garð, ég 
sinni honum á hverjum degi og 
nú er ég að taka beðin í gegn.“

Víða um garðinn má sjá upp-
stillingar á garðstyttum og 
blómum en einnig skemmtilegar 
útfærslur Sigríðar sjálfrar á 
garðskrauti.

„Ég átti ekki pott og klæddi 
þá plastfötu í gamlar buxur,“ 
segir hún en í garðinum má sjá 
blómapotta í flauels- og galla-
buxum og eins hefur Sigríður 
heklað utan um pottana. „Ég 
prófaði líka að hella steypu í 
vinnuvettlinga og í gömul stíg-
vél og steypti líka sveppi með 
því að nota skálar sem mót og 
þykkt plast til að fá smá áferð,“ 
segir hún og viðurkennir að 
vera stöðugt með garðinn sinn á 
bak við eyrað, líka þegar hún er 
að heiman.

„Ég er alltaf með hugann við 
plöntur og garða. Á ferðalögum 
um landið er ég aðallega að 

skoða garðana í þorpunum þar 
sem við stoppum.“

BLÓM Í BUXUM
GARÐURINN  Sigríður Margrét Helgadóttir er hugmyndarík þegar kemur að 
skrauti í garðinn en hún hefur haft áhuga á garðrækt frá því hún var barn.

Í GARÐINUM Sigríður Margrét Helgadóttir á stóran garð sem hún sinnir af natni. Hún hefur haft áhuga á garðrækt frá því hún var 
barn og eyðir drjúgum hluta ársins í garðinum. MYNDIR/SIGRÍÐUR MARGRÉT HELGADÓTTIR

GALLABUXUR FÁ NÝTT HLUTVERK 
Sigríði vantaði eitt sinn pott undir blómin 
og smeygði þá plastfötu í gamlar galla-
buxur.

BLÓM ÚR BANDI Hekluðu blómin sóma 
sér vel innan um lifandi gróður.

HEIMAGERÐIR SVEPPIR Sigríður 
notaði skálar sem mót og lagði innan í 
þær þykkt plast til að ná fram rifflum í 
steypuna.

BLÓM Í BUXUM Sólblómið nýtur sín í 
gömlum flauelsbuxum.

FALLEGUR GARÐUR  HJÁ SIGRÍÐI  Hún leggur mikla rækt við hann.

ÚRVAL AF
VÖRUM FRÁ

IITTALA

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

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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Fold fasteignasala kynnir: 
Í einkasölu, Vesturgata, 
glæsileg, mikið endurnýjuð 4 
herbergja íbúð í fjölbýlishúsi 
með útsýni yfir sjóinn. OPIÐ 
HÚS MIÐVIKUDAG, 29.7., KL. 17-
17.30, Vesturgata 73, 1. hæð t.h.

Gengið er upp eina og hálfa hæð 
í íbúðina, einungis ein íbúð er á 
stigapalli.

Anddyri með stórum skáp og 
flísum úr náttúrusteini á gólfi.

Eldhús með borðkrók, fallegri 
nýlegri eikarinnréttingu frá 2008, 
flísar á milli skápa, eldavél með 
spanhellum.

Sérlega rúmgóð og björt stofa 
með aukinni lofthæð. Á gólfum 
er harðviðarparket lagt í fiskibei-
namunstur. Frá stofu og eldhúsi 
er frábært útsýni yfir hafið, Snæ-
fellsjökul og Seltjarnarnes.

Rúmgott hjónaherbergi með 
nýjum skáp. Frá hjónaherbergi 
er gengið út á svalir í suðaustur. 
Korkur er á gólfi. Tvö barnaher-
bergi með kork á gólfi.

Baðherbergi er endurnýjað með 
flísum og baðkari með sturtuhaus. 
Tengi er fyrir þvottavél og þurrk-
ara á baði.

Sérgeymsla á jarðhæð ásamt 
sameiginlegu þvottahúsi og hjóla-
geymslu, þaðan er útgengt í stóran 
sameiginlegan garð.

Stutt er í leikskóla og Vestur-
bæjarskóla. Húsið var tekið í gegn 
að utan árið 2010 og er í viðhaldi 
hjá Verksýn.

Vönduð íbúð með mögnuðu út-
sýni vestast í Vesturbænum á 

svæði þar sem stutt er í skóla og 
alla þjónustu. 
Nánari upplýsingar hjá fasteigna-
sölunni Fold í síma 552-1400.

Flott íbúð á Vesturgötu

Opið hús verður að Vesturgötu 73 á miðvikudag á milli kl. 17-17.30.

Landmark leiðir þig heim!
Nadia Katrín

sölufulltrúi
Sími 692 5002

 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

Sími 512 4900 • landmark.is
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

 Mjög falleg 119,5 m2, 4ra herbergja 
íbúð á 2. hæð í fjóbýlishúsi með 
sérinngangi og svölum í suður 
við Tröllateig 21, ásamt 3,3 m2 
geymslu á lóð. Íbúðin skiptist í 
forstofu, þrjú svefnherbergi, stofu, 
eldhús, baðherbergi, þvottahús og 
geymslu. V. 36,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 28. júlí  
frá kl. 17:00 til 17:30

Falleg 127,5 m2, 4ra herbergja neðri 
sérhæð með sólpalli og garði í 
Norðlingaholti. Eignin skiptist í for-
stofu, þrjú svefnherbergi, baðher-
bergi, þvottahús, geymslu, eldhús, 
stofu/ borðstofu. Húsið er einkar 
vel staðsett í hverfinu og stutt er í 
skóla og leikskóla. V. 39,9 m.

Tröllateigur 21 - 270 Mosfellsbær

Kólguvað 3 - 110 Reykjavík 

Falleg 4-5 herbergja endaíbúð á 
annari hæð á tveimur hæðum í litlu 
fjölbýli. Sér inngangur, suðurs-
valir. Íbúðin skiptist í: Neðri hæð: 
Forstofa, gestasnyrting, þvottahús, 
eldhús og stofa. Efri hæð: Þrjú 
svefnherbergi og baðherbergi.  
Gott geymsluloft. V. 35,9 m.

Vallarhús 27 - 112 Reykjavík 

Hraunteigur 3 - 105 Reykjavík 

 
Byggingarframkvæmd við Hraunteig 3 í  
Reykjavík. Tilvalið fyrir verktaka eða aðila 
sem vill byggja einbýli/tví eða þríbýlishús 
á 566,4 m2 lóð á þessum vinsæla stað. 
Möguleiki er að nýta útveggi hússins.

Bláhamrar 2- 112 Reykjavík 

 
65 m2, 2ja herbergja endaíbúð á 5. hæð 
í lyftuhúsi, ásamt bílastæði í bílakjallara. 
Eignin er skráð 90,8 m2, þar af íbúð 65 m2 og 
bílastæði í bílakjallar(skráð bílskúr) 25,8 m2. 
V. 26,3 m.

Hamravík 22 - 112 Reykjavík 

 
Falleg og rúmgóð 124,3 m2, 4ra herbergja 
íbúð á 2. hæð við Hamravík 22 í Grafarvogi. 
Gott skipurlag og fallegt útsýni.  V. 35,2 m.

Laus strax

Laus strax

Glæsilegt 225 m2 einbýlishús á tveimur pöllum 
við Kvíslartungu 52 í Mosfellsbæ. Að utan 
afhendist eignin fullbúin en tilbúin til innréttinga 
að innan. Lóð grófjöfnuð. Eignin er skráð 225 m2, 
þar af einbýli 185,9 m2 og bílskúr 39,1 m2. Fjögur 
svefnherbergi og tvö baðherbergi. V. 55,0 m.

Kvíslartunga 52 - 270 Mosfellsbær  

 308,1 fm einbýlishús með tvöföldum bílskúr á 
mjög fallegri sjávarútsýnislóð. Eignin skiptist í 
anddyri, gestasnyrtingu, borðstofu, setustofu, 
eldhús með borðkrók, baðherbergi, 5 svefnher-
bergi, sjónvarpsherbergi, þvottahús og tvöfaldan 
bílskúr. Stórt upphitað og hellulagt bílaplan er 
fyrir framan húsið sem og gönguleið að húsi. 
Fyrir framan anddyri er stór, skjólgóð, yfirbyggð 
og flísalögð verönd ásamt stórri timburverönd í 
suðurátt. V. 74,5 m.

Leirutangi 30 - 270 Mosfellsbær

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 

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 svefnherbergi, forstofu, hol, 
baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, þvot-
tahús, geymslu, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir 
einnig sérgeymsla á jarðhæð. V. 35,9 m.

Þorláksgeisli 3 - 113 Reykjavík

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus strax

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 •  
berg@berg.is www.berg.is •
GSM 897 0047
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

EFSTALEITI KLAPPARÁS

Efstaleiti 10  – „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.

Klapparás. Frábær staðsetning.
Mjög gott 338,6 fm einbýlishús á fjórum pöllum með innbyggðum bílskúr í lokuðum botnlanga á frábærum stað neðst við El-
liðaárdalinn í Árbænum. Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð. Arinn í stofu. Stutt er í alla útivist, sundlaug og alla þjónustu.
Skjólgóður trjá garður, tvær verandir til suðausturs og suðvesturs og svalir til vesturs. Gangstéttar á lóð allar endurnýjaðar. Lítil
umferð um götuna og mjög skjólgott. Verð 69,0 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

Glæsilegt 300,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum
á frábærum stað alveg niður við Elliðavatn.

Arkitekt er Kristinn Ragnarsson og innanhúss-
arkitekt er Guðbjörg Magnúsdóttir. Mikil lofthæð
á efri hæð. Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og
borðstofu.

Þetta er glæsilegt og vandað hús með ein-
stakri staðsetningu við Elliðavatnið. Lóðin
er mikið til villt og hefur verið látin halda sér 
að mestu. Frábært tækifæri fyrir t.d. hesta-
áhugafólk.

Verð 99,0 millj. VV

Haukanes - Garðabæ. Einbýli með aukaíbúð.Vatnsendablettur- Kópavogi. Einstök staðsetning.

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.VV

Mjög vel skipulögð 116,9 fm. íbúð á 3. hæð að
meðt. geymslu.  á þessum eftirsótta stað í Vestur-
bænum.

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.

Góð eign á frábærum stað. Örstutt í skóla og
sundlaug. Verið velkomin.

Verð 47,9 millj.VV

Krókamýri - Garðabæ. 

Hagamelur. 5 herbergja íbúð.

Glæsilegt 289,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum
að meðtöldum 45,4 fm. bílskúr. 

Húsið stendur á útsýnisstað við opið óbyggt
svæði. Mikils útsýnis nýtur úr stofum til norðurs
og útgengi er á stórar svalir með glerhandriði til
norðurs og vesturs.

Aukin lofthæð er á báðum hæðum og extra háar
innihurðir. Gólfhiti er í húsinu.

Nánari uppl. veittar á skrifstofu.

Hlíðarás- Hafnarfirði. Einbýlishús á útssýnisstað.

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.

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

Verð 56,9 millj.VV

Stóragerði. Eign á tveimur hæðum.

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 bíla-
geymslu 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.



Glæsileg 181,9 fm. 8 herbergja hæð og kjallari. Húsið er bárujárnsklætt timburhús
og var flutt árið 1980 á nýsteyptan kjallara. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð
undanfarin ár m.a. eldhús. Allar lagnir hússins voru endurnýjaðar 1980. Hús var
málað að utan 2013. Möguleiki er að hafa séríbúð í kjallara en þar er sérinngangur. 
Rúmgóðar vestur svalir út úr eldhúsi. Gróinn fallegur garður. 

KIRKJULUNDUR – GARÐABÆ. 4RA HERB. ÍBÚÐ.
Glæsileg 136,5 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð í vönduðu lyftuhúsi.  Yfirbyggðar
flísalagðar svalir til suðvesturs með fallegu útsýni að Reykjanesinu og víðar. Sér
bílastæði í bílageymslu í kjallara. Íbúðin er mjög smekklega innréttuð úr vönduðum
efnum. Hvíttað eikarparket með kvistum er á gólfum og granít er í gluggakistum og
á öllum borðplötum. Þrjú herbergi. Frábær staðsetning.

ÁSVALLAGATA. EFRI HÆÐ OG RIS.
Glæsileg 103,7 fm. efri hæð og ris í reisulegu steinsteyptu þríbýlishúsi á frábærum
stað.  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. Frábær staðsetning.

STRANDVEGUR - GARÐABÆ. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
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 úr eik. Frábær 
staðsetning alveg niður við sjóinn í Sjálandinu.

SÓLHEIMAR.
NÝLEGA ENDUR-
NÝJUÐ ÍBÚÐ.
Glæsileg og nær algjörlega
endurnýjuð 105 fm. íbúð á 1. 
hæð. Búið er að endurnýja
m.a. eldhús, baðh, innihurðar
og öll gólfefni. Glæsileg hvít
háglansinnrétting í eldhúsi og
fylgja ísskápur og uppþvotta-
vél með í kaupunum. Tvö
rúmgóð herbergi. Rúmgóð 
stofa með útgengi á stórar
svalir til suðurs. Möguleiki
á þriðja herberginu í hluta
stofu. Frábær staðsetning, 
stutt er í skóla og ýmsa
þjónustu.

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

ÖLDUGATA 44 - HAFNARFIRÐI. 4RA HERBERGJA.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
Vel skipulögð og björt 87,8 fm. íbúð að meðtalinni sér geymslu í góðu fjölbýli í 
Hafnarfirði. Rúmgott eldhús. Stofa með útgangi á skjólsælar svalir til suðurs. Húsið
er nýlega klætt að utan og sameign er til fyrirmyndar. Verð 24,9 millj. Staðsetning 
er mjög góð og stutt er í skóla, leikskóla og út á aðalbraut.

SPÍTALASTÍGUR.
Glæsileg 63,3 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum svölum auk um 5,0 fm. sér
geymslu á jarðhæð, í mjög góðu bárujárnsklæddu þríbýlishúsi á einstökum stað við
Spítalastíg í hjarta miðborgarinnar. Baðherbergi er nýlega endurnýjað 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, hellulögð verönd

HÁTÚN.ÁÁ
3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Hátún í Reykjavík. Íbúðinni fylgir sér geymsla á 1.
hæð. Íbúðinni fylgir allt innbú og innanstokksmunir. Svalir til suðurs út af stofu. Tvö
svefnherbergi. Húsið er nýlega tekið í gegn að utan sem og sameign.

57,9 millj.

36,7 millj.

43,9 millj.

37,9 millj.

32,5 millj.

38,5 millj.

64,9 millj.

59,9 millj. 

51,9 millj.

Heiðarhjalli - Kópavogi. Parhús á einstökum útsýnisstað.
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 viðarverandir 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.

Langalína - Garðabæ. 4ra herbergja 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 Seltjarnarnesi. Verulega aukin lofthæð er í stofum, eldhúsi og einu herbergi íbúðarinnar. Allar inn-
réttingar í íbúðinni frá Brúnási. Stórt opið rými sem í eru eldhús og stofur. Setustofa er með miklum gluggum. Örstutt er í ylströnd
sunnan megin hússins. Verð 49,9 millj.

HEIÐARHJALLI

8 HERBERGJA 4RA HERBERGJA 4RA HERBERGJA

5 HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA – 4RA HERBERGJA4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA
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ÖGURÁS – GARÐABÆ
RAÐHÚS.

Glæsilegt ca 145 fm raðhús á tveimur hæðum á einstaklega góðum stað í 
Ásahverfi. Allt að fjögur svefnherbergi, stofa og sjónvarpshol. Nýlegt vandað

g g g

eldhús. Sérverönd. Frábærlega vel skipulagt hús. V. 49,9 m.

 ARNARSMÁRI 24 201 KÓP.  
ÍBÚÐ MERKT -02.01

Góð 91,8 fm 3ja herbergja íbúð í snyrtilegu fjölbýli við Arnarsmára í Kópavogi.
Rúmgóðar yfirbyggðar svalir til suðurs. Sér inngangur af svalagangi.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 28.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,8 millj.

BJARKARÁS 
NÝLEGT PARHÚS Í GARÐABÆ 

Gott ca 180 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr við Bjarkarás í 
Garðabæ. Vandaðar innréttingar. Parket og flísar.  Um er ræða vel skipulagða
eign sem er í góðu ástandi. V. 59,0 millj.

Mjög fallegt 328 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr og tveggja herbergja aukaíbúð með sérinngangi.
Staðsetning er einstök á skjólsælum stað við Laugardalinn.   8924

Sunnuvegur -  glæsilegt einbýlishús

Virðulegt og frábærlega staðsett 366,7 fm húseign við Freyjugötu í Þingholtum Reykjavíkur. Heildareignin er skráð
sem tvær samþykktar hæðir auk fylgieininga sem eru kjallari, ris, bílskúr og bakhús með aukaíbúð 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 28.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 125,0 m. 8922

Freyjugata 39 – öll eignin. 

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

Einstaklega fallegt og vel staðsett einbýli á þremur hæðum í vesturbæ Reykjavíkur. Garðurinn er skjólgóður með 
timburverönd og heitum potti. Sér bílastæði er við húsið. Einnig fylgir húsinu sérmerkt stæði í lokaðri bílgeymslu 
í næsta húsi. Fimm svefnherbergi, tvær stofur og tvö baðherbergi. Mögulegt væri að útbúa íbúð á jarðhæð. Lítið
geymsluhús á lóð fylgir. Timburhús á steyptum kjallara. Húsið er skráð byggt í núverandi mynd árið 1982 en timbur
hlutinn var fluttur á staðinn. Eignin verður sýnd mánudaginn 27.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 74 millj. 

 Lágholtsvegur 3  - einbýli 

 Bárugata 20 101 Rvk.

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús á þremur hæðum og ris við Bárugötu í Reykjavík. Húsið skiptist í tvær íbúðir 
í dag. Sér íbúð í kjallara og sér íbúð sem skiptist í tvær hæðir og ris.  Óskað er eftir tilboðum í húsið.  V. Tilboð 8804
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 EINBÝLI

Katrínartún - tvær íbúðir og bílskúr
Fallegt 219,1 fm hús sem skiptist í hæð, kjallara og ris
með sérbyggðum bílskúr. Eignin er skráð einbýlishús
181,7 fm og bílskúr 37,4 fm. í kjallara er góð aukaíbúð með
sérinngangi. Fallegur garður.  v. 51,9 8917

Sæbólsbraut 34a 200 Kópavogi
 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 

Jórusel - Vel við haldið einbýlishús
Fallegt 238 fm einbýli á þremur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Garðurinn er fallegur og skjólgóður með timbur-
verönd. Góð bílastæði eru fyrir framan bílskúr og í götu.
Fimm herbergi, þrjár stofur og tvö baðherbergi. Auðvelt
að fjölga herbergjum. Mögulegt að útbúa íbúð á jarðhæð.
V. 54 m. 8876

Furuvellir - einbýli m. tvöf. bílskúr 
Furuvellir 37 nýtt fallegt 270 fm einbýlishús á einni hæð
innst í botnlangagötu, innbyggður 52 fm tvöf. bílskúr.
Húsið er timburhús á steyptum kjallara steinsallað að
utan. Fallegar eikarinnréttingar, parket og flísar. Fjögur
svefnherb þar af hjónaherbergi með fataherbergi og
baðherbergi innaf. Afgirt timburverönd. Húsið er til
afhendingar við kaupsamning.  V. 57,9 m. 8856

 RAÐHÚS

Melbær raðhús
Nýkomið í sölu vel staðsett 256,8 fm raðhús með
innbyggðum bílskúr. Í húsinu eru nú 6 svefnherbergi

ý

en mögulegt er að gera íbúðaraðstöðu í kjallara með
sérinngangi. Falleg suðurlóð. V. 57,0m. 8900

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
V. 59,8 m. 8897 

 PARHÚS

Kólguvað 1 110 Rvk. íbúð merkt -. 02.01
Glæsileg og vel staðsett 161,2 fm fjögurra herbergja
efri sérhæð í Norðlingaholti 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. V. 47,9 m. 8899

 SÉRHÆÐIR

Dyngjuvegur 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

g g ý g

ca 30-35 fm sólpallur með skólveggjum. V. 48,9  m. 8865

 4RA-6 HERBERGJA

Efstaland 2 Fossvogi   íbúð merkt 02-01. 
Falleg 4ra herbergja 81,8 fm  íbúð á 2.hæð (1.hæð frá
aðalinngangi). Stórar suðursvalir með fallegu útsýni. Gott
skipulag.  V. 32,9 m. 8910

Daggarvellir 4A   glæsileg endaíbúð 
Glæsileg fullbúin 111,6 fm 4ra herbergja endaíb. á 5.hæð
(efstu)  í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er einstaklega vel skipulögð og innréttuð með

g y g y(

sérsmíðuðum eikarinnréttingum og fataskápum, parketi
og flísum á gólfum og sérþvottahúsi. Yfirbyggðar ca 25 fm
svalir. Glæsilegt útsýni einkennir íbúðina og mikil birta. V.
34,9 m. 8921

Andrésbrunnur 2   - m. bílskýli
Mjög góð 126 fm fimm herbergja íbúð á 2.hæð í fallegu
og vel staðsettu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Þrjú
svefnherbergi, gætu verið fjögur. Eikarinnréttingar og
parket. Fallegt útsýni. Laus fljótlega. V. 37,2 m. 8901

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

Hjarðarhagi 64 107 Rvk. 
Snyrtileg og vel skipulögð 4ra herbergja 84,5 fm íbúð á
1. hæð. Þrjú svefnherbergi, björt stofa með útgangi út á
suður svalir. Íbúðinni fylgja þrjár geymslur sem eru ekki 
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inn í fm tölu íbúðar.  V. 35 m. 8867

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 

 3JA HERBERGJA

Naustahlein 7 210  íbúð merkt 01-01. 
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 2-3ja herbergja ca 78
fm parhús á einni hæð ásamt 23 fm bílskúr. Nýtt þak, ný 
eldhúsinnrétting og hluti af baðherbergi endurnýjað.
Parket og flísar á gólfi. Tvær verandir með skjólveggjum.
Kaupendur þurfa að vera 60 ára eða eldri.  V. 38 m. 8874

Gullengi 25 112 Rvk. íbúð merkt 03-03. 
Falleg og vel skipulögð 83 fm 3ja herbergja íbúð á þriðju
hæð, (efstu) við Gullengi í Reykjavík. Nýleg baðinnrétting
og nýlökkuð eldhúsinnrétting. Sameiginlegur bílskúr sem
nota má til þrifa og einfaldra viðgerða á bílum íbúa.   V. 
27,9 m. 8908

Neshagi 15 107 Rvk. íbúð merkt 03-01. 
Björt og falleg risíbúð með góðum suðursvölum og
fallegu ústýni á frábærum stað.  LAUS STRAX.  Íbúðin er

j g g g g

skráð 62,7 fm  en gólfflötur hennar töluvert stærri (líklega
um 75 fm). V.34,0 millj. 8855

Neshagi 15 107 Rvk. íbúð merkt 00-01. 
3ja herbergja góð 79,7 fm kjallaraíbúð með sér inngangi á 
frábærum stað. LAUS STRAX. V. m. 8499

Stóragerði 7 108 Rvk. íbúð merkt -. 
Falleg 3ja herbergja 84,2 fm björt og falleg íbúð á jarðhæð
í þríbýlishúsi. Íbúðin er öll nýlega máluð af þekktum

g j gj j g g j

málarameistara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang, stofu, tvö
þ ý ý g þ

svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og sérgeymslu.   
V.29,9 millj. 8863

Gullengi 23 112 Rvk.
Falleg og vel um gengin 92,6 fm 3ja herbergja íbúð á

3. hæð (efstu) við Gullengi í Grafarvoginum, Reykjavík.
Íbúðin er björt með þvottahúsi innan íbúðar og rúm

g g y j
-

góðum svölum frá stofu. V. 28,4 m. 8880 

 2JA HERBERGJA 

Grundarstígur  101 Rvk. 
Mjög falleg 2ja herb. 66,4 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjöl-
býlishúsi í Þingholtunum. Íbúðinni fylgir sér bílastæði við
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hlið hússins. Svalir útaf stofu. Útsýni.   
ý g y g

v. 29,9 millj. 8883

Sóleyjarimi 15 112 Rvk. íbúð merkt 01-03.
Vönduð og vel skipulögð 73,3 fm 2ja herb. íbúð á 1.hæð
með sérinng. í góðu lyftuhúsi með stæði í bílageymslu.
Húsið er fyrir 50 ára og eldri. Afgirt sérverönd til suðurs.
Parket og flísar, rúmgott svefnherbergi. Flísalagt baðher-
bergi. Góð sérgeymsla . Íbúðin er til afh. við kaupsamn

g g g g
-

ing.   V. 27,9 m. 8877

Nýjar og glæsilegar 2-4 herbergja útsýnisíbúðir við Hrólfsskálamel 10-18. Öll helsta þjónusta í 
göngufæri og má þar nefna sundlaug, líkamsrækt, heilsugæslu, verslunarmiðstöð, skóla ásamt
fallegu útivistarsvæði. V. frá 43,9 m. SJÖ ÍBÚÐIR ERU EFTIR Í HÚSINU.
Bókið skoðun hjá Magneu S. Sverrisdóttur í síma 861-8511. 2971

Hrólfsskálamelur 10-18, 170  Seltjarnarnesi 
Glæsilegar íbúðir á einum besta útsýnisstað höfuðborgarsvæðisins 



ÉG SEL FASTEIGNIR!
Hringdu og athugaðu 
hvað ég get gert fyrir þig  
ef þú vilt selja fasteign.

Vorum að fá í leigu í þessu glæsilega húsi, 2050 fm 
verslunarpláss á götuhæð að norðanverðu og 890 fm og 
verslunar- og lagerpláss á jarðhæð að sunnanverðu.
 Um er að ræða u.m.þ.b. 2051 fm á götuhæð að 
norðanverðu með mjög góðri lofthæð, gluggafrontum 
og innkeyrsluhurð. Þetta pláss hentar sérlega vel undir 
sérverslun , heildverslun, bílasölu og ýmsa aðra starfsemi. 

Á jarðhæð að sunnaverðu er til leigu u.m.þ.b. 890 fm 
húsnæði sem getur hentar sérlega vel undir ýmiskonar 
atvinnurekstur, verslun, heildverslun, lager, verkstæði 
og svo framvegis. Mikil lofthæð, innkeyrsluhurð og 
gluggafrontur.
Bent skal á að staðsetning hússins og auglýsingargildi 
þess er mjög gott. Húsið stendur á gatnamótum við 
Reykjensbraut,  gegnt Ikea, Toyota og því húsi sem Costco 

Húsið stendur hátt og hægt er að merkja það á áberandi og 
sýnilegan hátt. Staðsetning hússins er mjög góð með tilliti 
til aðkomu, auglýsingargildis og nálægðar við ofangreind 
stórfyrirtæki.
Lóðin í kringum húsið er mjög snyrtileg, malbikuð og 
frágengin. Næg bílastæði báðum megin við húsið og við
götuhæð hússins að norðanverðu eru bílastæði á tveimur 
pöllum. Fyrir í húsinu eru traustir leigutakar, Egill ehf, Kapp 

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

TIL LEIGU ER:

MIÐHRAUN 2

HAFÐU SAMBAND VIÐ STARFSFÓLK OKKAR 
OG FÁÐU ALLAR UPPLÝSINGAR.

535 1000 
stakfell@stakfell.is

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON
Sölustjóri
löggiltur fasteignasali

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn Stefánsson hdl, löggiltur fasteignasali í síma: 8952049, eða stefan@stakfell.is

210 GARÐABÆ

2050 FM

890 0 FM

HÚSNÆÐIÐ ER LAUST TIL 
AFHENDINGAR 1. ÁGÚST NK.

IKEA

MIÐHRAUN 2

Mikil sala, vantar allar gerðir eigna á skrá

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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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

Básendi 2                                                  108 Reykjvaík
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Opið hús 28. júlí kl. 17:30 - 18:00

Davíð
Ólafsson
Löggiltur 
fasteignasali

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

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



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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

867 3707

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Kríunes 11   210 Garðabær 94.500.000

Glæsilegt, reisulegt og frábærlega staðsett einbýlishús með innbyggðum 
tvöföldum bílskúr innst í botnlanga á Arnarnesinu. Frábært útsýni er frá húsinu og  
örstutt er út á stofnbrautir. Möguleiki er á að vera með aukaíbúð á neðri hæð fyrir 
fjölskyldumeðlimi. Garðurinn er gróinn, skjólríkur og fallegur með  heitum potti.  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 8     Stærð: 314,8 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Hraunás 6   210 Garðabær 109.000.000

Stórglæsilegt og vandað einbýlishús með möguleika á aukaíbúð. Húsið er steypt, 
staðsett neðan götu og óhindrað glæsilegt útsýni er ma. að Bessastöðum og að 
Snæfellsjökli. Garðurinn er verðlaunagarður með fallegum veröndum úr harðvið 
og heitum potti. Innréttingar og efnisval er allt samræmt og glæsilegur arinn er í 
húsinu.  Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 302,9 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Túnfit 4   210 Garðabær 93.000.000

Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á 
þessum eftirsótta stað þar sem örstutt er í skóla, íþróttasvæði og alla þjónustu.  
Í húsinu eru 4 mjög rúmgóð svefnherbergi og tvö salerni. Lofthæð er mikil og 
stórir gluggar. Milliveggir eru hlaðnir úr gifskubbum sem veita sérstaklega góða 
hljóðeinangrun. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 231 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUNS. 820-2222

Kaldalind 2    201 Kópavogur 89.900.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu 
og frábæru útsýni.  Húsið er vel staðstett á fallegri hornlóð.   Miklar og fallegar 
sérsmíðaðar innréttingar úr þverliggjandi eik/hvítt háglans eru í húsinu. Gólfefni 
eru flísar og gegnheilt plankaparket. Allar innihurðir eru í yfirstærð og lýsing frá 
Lumex. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 250,3 m2     Bílskúr

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Þverás 8   110 Reykjavík 38.900.000

Stórglæsileg sérhæð í góðu tvíbýlishúsi. Eignin er til sölu með öllu innbúi sem er 
mjög vandað og hið glæsilegasta.  Árið 2008 var íbúðin öll tekin í gegn á mjög 
vandaðan hátt. Eignin er tilvalin til útleigu, sem afdrep í höfuðborginni eða sem 
íbúð á fjölskylduvænum og rólegum stað þar sem örstutt er út í fallega náttúru.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 99,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. júlí kl. 17.30-18.00

Álfatún 19   200 Kópavogur 38.500.000 

Falleg 4ra herbergja íbúð á efri hæð í fjórbýlishúsi við Álfatún, á flottum útsýnis-
stað í Fossvogsdal. Eignin skiptist í 3 svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, 
baðherbergi, geymslu og bílskúr. Íbúðin sjálf er 98,3 fm með sér geymslu sem er 
ekki skráð í heildar fm fjölda, bílskúr 18.4 fm samtals 116,7 fm. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 116,7 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. júlí kl.18:00-18:30

Hraunbær 190   110 Reykjavík 19.300.000

Vel skipulögð og snyrtileg 2ja herbergja íbúð í grónu hverfi þar sem stutt er í sund-
laug, íþróttaaðstöðu auk verslana og þjónustu. Íbúðin er björt, stofa og eldhús í 
opnu rými, rúmgott svefnherbergi með góðu skápaplássi, parket á gólfum utan 
baðherbergi sem er flísalagt.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 58,1 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. júlí kl.17:30-18:00

Norðurás 2    110 Reykjavík 44.900.000

Eign í algerum sérflokki, 4-5 herb íbúð, glæsilega hönnuð og endurnýjuð ásamt 
bílskúr, innangengt er í íbúðina úr bílskúrnum, allar innréttingar sérsmíðaðar, 
steinn á borðum, gólfhiti og halogenlýsing. Sólpallur til suðurs og fallegt útsýni til 
norðurs og vesturs. Í sameign er saunaklefi og ljósbekkur.  
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 160,0 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. júlí kl.17:00-17:30

Langalína 2a    220 Garðabær 46.900.000

Falleg og vönduð 4ra herbergja íbúð á 2hæð í lyftuhúsi ásamt 2 sérmerktum 
stæðum í bílageymslu. Vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás og eikarparket á 
gólfum utan flísalagt baðherbergið og þvottahús. Björt og góð stofa opin inn í 
mjög rúmgott eldhús, tvennar stórar svalir út frá hjónaherbergi og stofu. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 121,7 m2

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-2225

Búðarflöt 3    225 Garðabær 54.900.000

Gott og vel skipulagt einbýli ásamt bílskúr á sjávarlóð (endalóð) með fallegu 
útsýni. Vandaðar innréttingar og parket á gólfum, tvö baðherbergi, annað inn af 
hjónasvítu. Svefnherbergi eru alls 4 öll mjög rúmgóð. Stofa og borðstofa með 
stórum gluggum og gler rennihurðum út á hellulagða verönd til suðurs. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 195,0 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. júlí kl. 17:30-18:00

Hofsvallagata 21  101 Reykjavík 26.900.000

Falleg, passlega gamaldags og skemmtileg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í húsi sem 
er hluti af stærsta húsfélagi á höfuðborgarsvæðinu og þekkt er fyrir árvekni við 
viðhald og viðgerðir húsanna. Rúmgóð sérgeymsla í sameign, ásamt sameigin-
legu þvottahúsi. Útgengt úr kjallara út á Hofsvallagötu. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 2     Stærð: 60,5 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. júlí kl.17:30-18:00

Kirkjulundur 8   210 Garðabær 26.900.000

Góð 2ja herb. íbúð með sér inngangi, suður svölum og stæði í bílageymslu. Góð 
forstofa með flísum á gólfi, parket á mest allri íbúðinni. Baðherbergi m/sturtuklefa. 
Rúmgott svefnherbergi og bjart og opið aðalrými með útgengi út á svalir.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 2     Stærð: 69,3 m2

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

Vatnsendahlíð við Skorradalsvatn  311 Borgarnes 19.900.000

Fallegt og gott sumarhús á frábærum stað í landi Vatnsendahlíðar í Skorradal. Víðsýnt 
útsýni og mikill gróður á lóðinni. Stór sólpallur. Eignin skiptist í stóra stofu með 
spónaparket á gólfi, opið eldhús með góðu skápaplássi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi 
með parket á gólf og baðherbergi með sturtuklefa. Svefnloft yfir svefnherbergjum. 
Húsið er á 2838 m2 leigulóð.Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Sumarbústaður     Stærð: 66 m2

Þorrasalir 13-15   201 Kópavogur

3-4 HERBERGJA ÍBÚÐIR
Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja - 4ra herbergja íbúðir á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Húsið stendur á fallegum 
stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  Einstaklega fallegt útsýni.  Stærðir frá 107 - 126 fm.  Afhending í ágúst 2015.
Uppl. Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225 og Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

BÓKIÐ SKOÐUN - VERIÐ VELKOMIN

Fjölbýlishús   Herb: 3-4   Stærð: 107-126 m2

Verð: 36,9- 48,2m



Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast.

Gústaf A. Björnsson
lögg. fast. 

Kristín Pétursdóttir 
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

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

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

EIGNIR VIKUNNAR

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

Naustabryggja 41, 3.h t.v.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 28.7 FRÁ 17-17:30

yggjyggj

Naustabryggja 41- 3hæð t.v. Vönduð íbúð á 
efstu hæð á frábærum stað í Bryggjuhverfinu.
Íbúðin er með svalir í norður með sjávarútsýni
og skjólgóðar suðursvalir. Gólfefni eru flísar 
og parket. Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni 
auk þess fylgir fylgir óskráð rými á efra lofti 
sem nýtist semm vinnuherbergi o.fl. Íbúðin er 
allt samtals nálægt 100 fm.
Verð 34,8 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 28.7  
FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN. 

Vesturgata 73, 1.h.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 29.7 KL.17-17:30 

g

Vesturgata 73. 1.h.Vorum að fá í einkasölu 
ca. 125 fm.mikið endurnýjuð 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 40,9 millj. 

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 29.7. 
FRÁ KL.17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.

Fannborg 3, 3h.t.v.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 27.7 KL. 17-17:30 

g

Fannborg 3, Kópavogi, 3.hæð t.v.:

Góð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð miðsvæðis
í Kópavoginum.

Stórar suðursvalir með frábæru útsýni. 

OPIÐ HÚS MÁNUD. 27.7  
FRÁ KL. 17-17:30. 

VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Dalaland Fossvogi - 3ja herbergja 

Sumarhús v. Álftavatn

björt stofa. Baðherbergi og eldhús eru endurnýjuð. Tengt fyrir þvottavél á baði. Verð 30,9 millj.

Stórglæsilegt samtals rúmlega 100 fm. frístundahús á ca. 0,84 ha. gróinni eignarlóð á frábærum
stað í Grímsnesi. Eignin er með 3 svefnherbergjum og 2 baðherbergjum, eldhús er fallegt með
vandaðri Smeg eldavél. Gestahús með snyrtingu fylgir og skjólgóð pallaaðstaða með heitum potti.
Tjörn er á landareigninni. Eign fyrir vandláta. Verð 45 millj.

Eignir

Rauðalækur STÓR SÉRHÆÐ M. BÍLSKÚR
Ca. 161 fm. glæsileg sérhæð í vel staðsettu húsi við 
Rauðalæk auk ca.23 fm.bílskúsrs . Hæðin skiptist
í stofu og arinstofu, eldhús og bað, auk svefnh..
Aukaherbergi fylgir í kjallara OG  bílskúr. Teiknað af 
Sigvalda Thordarsyni arkitekt. Verð 56,9 millj.

Hrísrimi,  4ra herbergja + bílgeymsla
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð ásamt 
stæði í bílskýli. Skiptist í 3 svefnherbergi, rúmgóða
stofu, eldhús, endurnýjað baðherbergi og þvotta-
herbergi innan íbúðar. Verð 27,9 millj. 

Flúðasel - raðhús
170 fm fallegt raðhús á 2 hæðum ásamt bílskúr. 
Niðri eru 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherb.
o.fl. Á efri hæð stofa með útgengi á suðursvalir,
opið eldhús og 1 svefnherbergi. Skipti á minni eign
koma til greina. Verð 43,4 millj.

Eignarlóðir við Apavatn-GOTT VERÐ
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi Vatnsholts 
suð-austan við Apavatn. Skipulagt frístundahverfi.
Virk samtök lóðareigenda. Útsýni yfir Apavatnið og 
til fjalla. 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.



HÁGÆÐA DANSKAR

VIÐ HÖNNUM OG TEIKNUM FYRIR ÞIG
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FJÖLBREYTT ÚRVAL AF HURÐUM, FRAMHLIÐUM, 
KLÆÐNINGUM OG EININGUM

BAÐHERBERGIS-
INNRÉTTINGAR

STYRKUR - ENDING - GÆÐI

15ÁRA

 STOFNAÐ 2000

Opið: 
  



BÍLAR &
FARARTÆKI

KYNNINGARVERÐ 1.990ÞÚS
Niewiadow hjólhýsin hafa verið frábær 
og traustur ferðafélagi Íslendinga 
í áratugi! Frábært kynningarverð á 
nýjum hjólhýsum aðeins 1.990þ.!!! 
Skipti möguleg. Allt að 80% lán 
mögulegt. Rnr.126608. Erum með 
hjólhýsin á staðnum tilbúin til 
afhendingar. Til sýnis og sölu á Bílalíf 
s:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

VW Caddy tdi. Árgerð 2011, ekinn 
58 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.990þ 
Rnr.100719.

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert próf, 
engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Kia Rio EX 5/2014 ek 48 þús km - dísel 
- bsk - Ásett verð 2680 þús- Topplúga - 
Er á staðnum - raðnr 151999.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270 

Mosfellsbær
Sími: 517 9999

Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 
á laugard.

www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Schmitz Vagn 18 tonna Árg 1998 Verð 
450.000 + vsk Þarfnast aðhlynningar 
Upplýsingar í síma 8529100

 Bílar óskast

0-600 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 776 7507

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

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 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

 Bátar

Lítið notaður Bella 5,61 metra 
plastbátur með 90 hestafla Mercury 
utanborðsmótor. Ásett verð kr. 3,5 
millj. Skipti á dýrari eða ódýrari bíl 
eða góðu hjólhýsi koma til greina. 
Uppl. í s. 8242310.

Til sölu Volvo Penta 200 HP. Bátur 
fylgir með. Upplýsingar í síma 
8928825

 Bílaþjónusta

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

ÞJÓNUSTA

 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

GRÖFUÞJÓNUSTA 
AUBERTS.

Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, kranabílar, 
vörubílar, gámaleiga, hlöðum 

grjótkanta og útvegum holtagrjót 
og allt fyllingarefni, jöfnum 
lóðir, gröfum grunna. Einnig 

endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Öll almenn garðvinna og sláttur. 
Halldór garðyrkjum. Sími 6981215

Útsala stórar plöntur allar gerðir 
veljum íslenskt. Blómsturvellir v. 
Reykjalund s.8641202

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 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

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

Alhliða málningarþjónusta. Fáðu 
ástandsskoðun og verðtilboð þér að 
kostnaðarlausu. Sími 776-0000

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

 Húsaviðhald

 Nudd

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

 Spádómar

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

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

 Rafvirkjun

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

STUBBASTANDAR - 
STUBBAHÓLKAR

Bæði frístandandi og á vegg S:842-
2535

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. 

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

HEILSA

 Nudd

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

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

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

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

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

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

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Wilsons pizza Eddufelli óskar eftir 
sendlum og pizzabökurum í hlutastarf. 
Reynsla æskileg en ekki skilyrði. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
atvinna@wilsons.is

MOSFELLSBAKARÍ - 
MOSFELLSBÆ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar í Mosfellsbæ. Tvær vaktir 

eru í boði, frá 12:00 - 18:30 virka 
daga og aðra hverja helgi annann 

daginn frá kl. 07:00-16:30 eða 
frá 06:30 - 13:00 virka daga og 

einn dag aðra hverja helgi frá kl. 
07:00-16:30 . Umsækjendur þurfa 

að tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

HJÁ JÓA FEL 
HOLTAGARÐAR
Óskum eftir fólki til 

afgreiðslustarfa í bakarí okkar í 
Holtagörðum. Tvískiptar vaktir: 
önnur vikar 7-13 og hin vikan 
12-18:30 og önnur hver helgi.

Vinsamlega sendið umsóknir á 
linda@joifel.is

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

TILKYNNINGAR

 Einkamál

ÍSLENDINGAR.EU
Nýr frjálslyndur íslenskur 
samskiptavefur. Líttu við!

HEITAR KONUR
Heitar íslenskar konur geta fengið 
ævilanga ókeypis áskrift að 
Íslendingum.eu. Frekari upplýsingar á 
„heitarkonur.eu”

Skipholt 70
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Bólstaðarhlíðar vegna lóðarinnar nr. 70 við Skipholt. Í breytingunni felst að heimilt 
verði að hækka bygginguna um eina inndregna hæð og innrétta íbúðir, breyta notkun 2. hæðar úr atvinnuhúsnæði 
í íbúðir, hækka nýtingarhlutfall, setja svalir/svalagang út fyrir útmörk byggingarreits á vesturhlið byggingar ásamt því 
að staðsetja flóttastiga út fyrir byggingarreit, breyta fyrirkomulagi bílastæða og inn- og útkeyrsla á lóð o.fl. Nánar um 
tillöguna vísast til kynningargagna.

Suðurlandsbraut 8 og 10
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Suðurlandsbrautar, Hallarmúla, Vegmúla og Ármúla vegna lóðanna nr. 8 og 10 við 
Suðurlandsbraut. Í breytingunni felst að byggingarreitir framhúsanna  sem eru að hluta til sjö hæða og hluta til tveggja 
hæða verða sjö hæða, sjöunda hæð verði inndregin og komið verði fyrir nýjum byggingarreit fyrir útbyggingu á 4. og 
5. hæð á vesturhlið hússins á lóð nr. 10. Heimilt verður að byggja tengiganga milli húsa á efri hæðum, til þess að hægt 
verði að tengja saman framhúsin. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Háteigsvegur 1 og 3
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi reits 1.244.2, Egilsborgarreits, vegna lóðanna nr. 1 og 3 við Háteigsveg. Í breytingunni 
felst að heimilt er að hækka núverandi byggingu um eina hæð, byggja eina hæð og kjallara að lóðamörkum norðan 
við húsið fyrir verslun og þjónustu, 
tilfærsla á byggingarlínum, aukning á byggingarmagni o.fl. Kvöð um holræsi og graftrarrétt á norðurmörkum lóðanna 
nr. 1 og 3 fellur út. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

1.172.0 Brynjureitur, allur reiturinn
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi alls reitsins sem markast af Laugavegi, Klapparstíg, Hverfisgötu og Vatnsstíg. 
Í breytingunni felst að samræma þann hluta deiliskipulags Brynjureits, sem samþykkt var 2003 og 2006 þeim 
deiliskipulagsbreytingum sem tóku gildi árið 2013, en breytingarnar náðu aðeins til lóðanna Laugavegs 23/ Klapparstígs 
31, Laugavegs 27a/ Hverfisgötu 40 - 42 og Laugavegs 27b /Hverfisgötu 44. Helstu breytingar varða notkun þessara 
lóða, þar sem stefnt er að því að fjölga íbúðum. Einnig eru skipulagsskilmálar alls reitsins endurskoðaðir og samræmdir. 
Vegna laga um menningarminjar sem tóku gildi 1. janúar 2013 eru hús sem byggð voru fyrir 100 árum eða fyrr friðuð. 
Því er nú gert ráð fyrir því að friðuðu húsin við Laugaveg 27 og 29 standi áfram, en heimilt verði að byggja á baklóðum 
þeirra. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 
frá 27. júlí 2015 til og með 8. september 2015. Einnig má sjá tillögurnar á vefsíðunni, www.reykjavik.is, skipulag 
í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og 
athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi 
síðar en 8. september 2015. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 27. júlí 2015
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um breytingar á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér með 
auglýstar tillögur  að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík. 

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu   

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdir við 
   Svifbraut á Esju 
skuli háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykja-
vík og á www.skipulagsstofnun.is. Ákvörðunina má kæra til úrskurðar-
nefndar umhverfis- og auðlindamála til 28. ágúst 2015. 

XS 600   Stærð (bxhxd) 
1475x837x757mm Kæling -12/ -24°C169.000.+vsk

Frystir

99.000.+vsk

109.000.+vsk

SD 155 Stærð (bxdxh) 564x 
695x 905mm Kæling -12/ -22°C

SD 305 Stærð (bxdxh) 950x 
695x 905 mm Kæling -12/ 
-22°C

79.000.+vsk

99.000.+vsk

249.000.+vsk

Frystir
79.000.+vsk

SC 139 St. (hxbxd) 
865 x555 x520 mm 
Kæling +2/ +10°C

99.000.+vsk

SC 209 St. (hxbxd) 865 x 
865 x 520 mm Kæling +2/ 
+10°C

RTC 236 St (hxbxd) 
1695x515x485mm 
Kæling +2/+12°C

RTC 286 St (hxbxd) 
1895x515x485mm 
Kæling +2/+12°C

149.000.+vsk

Kælar

2 
stærðir

2
stærðir

199.000.+vsk

SD 801 - 800 ltr  B.1000 mm

219.000.+vsk

SD 1001 - 1000 ltr  B.1130 mm

Frystar

119.000.+vsk

TA
K

TI
K

/4
38

9/
15

x1
5 

m
ai

15

SD 1001 og SD 801  H: 2020 B: 1000/1130 

D: 70/22 Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

SD 416 H: 1980 B: 606 D: 575  - 338 L

Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

KK 421 H: 1945 B: 615 D: 590  - 350 L

Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

Kælar

KF 870  H: 2110 B: 660 D: 
1663 Kæling -12/-22°C - 8 
hillur - Læsing

Kælar
h:85 cm

29.000.+vsk

Verð frá kr. (2 stærðir)

Minibar

MB35 og MB 45 - St. (hxbxd) 485/560 x 
385/400 x 485/425. Engin pressa, minni 
titringur - Hljóðlaus. 

Kæli- og frystitæki

tilkynningar

tilkynningar

til sölu

Save the Children á Íslandi
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Veðurspá
Mánudagur
 Hæg 
norðaustlæg eða 
breytileg átt og 
áfram bjartviðri 
 norðvestan- og 
vestanlands, 
annars skýjað 
með köflum 
og að mestu 
þurrt en líklega 
falla einhverjir 
dropar úr 
síðdegisskúrum 
suðvestan til og 
fyrir norðan. Hiti 
7 til 15 stig.

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8
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13

119
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15

16

18

21
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14

19

2 3 4 5

Allt sem þú þarft ...

Taktu þátt í bíóleik Fréttablaðsins

Í tilefni af heimsfrumsýningu Mission: Impossible – Rogue Nation

bjóðum við þér að taka þátt í laufléttum leik. Það eina sem þú

þarft að gera er að senda okkur tölvupóst á leikur@frettabladid.is

með nafni, kennitölu, símanúmeri og netfangi. 

Glæsilegir vinningar í boði

1. Dróni 
2. Armbandsúr með myndavél

3. Miðar á Mission: Impossible – Rogue Nation

Dregið verður 4. ágúst 

HEIMSFRUMSÝNING 29.  JÚLÍ

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.

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

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

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

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

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

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

 Hey, þarna 
ertu! 

Þú lítur vel út, 
elskan!

Hæ, 
Eddi! Og þarna ert þú líka! 

Komdu til Edda sæta!

Mér sýnist við eiga 
von á rólegu tvöföldu 

stefnumóti í kvöld! Æ!

Og einmitt þegar 
við héldum að 

við þyrftum að 
hring ja á sjúkra-

bíl! En, Eddi...

Ansans!

Ekki seg ja mér 
að morgunkornið 

sé búið aftur?

Getur þú ekki 
keypt stærri 

pakka?

Ef ég verð fullorðinn 
ætla ég að verða 

áhættuleikari.
Flestir seg ja 

ÞEGAR ég verð 
fullorðinn...!

Ekki 
áhættuleikarar!

Svartur á leik

LÁRÉTT
2. spjall, 6. átt, 8. drulla, 9. kvk nafn, 
11. ullarflóki, 12. aðfall, 14. skaf, 
16. drykkur, 17. titill, 18. angra, 20. 
hreyfing, 21. skipta.

LÓÐRÉTT
1. nýja, 3. frá, 4. þegn, 5. steinbogi, 
7. hagnaður, 10. þrá, 13. amboð, 15. 
koddi, 16. skrá, 19. til.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. rabb, 6. na, 8. for, 9. gró, 
11. rú, 12. aðsog, 14. skrap, 16. te, 17. 
frú, 18. ama, 20. ið, 21. liða. 

LÓÐRÉTT: 1. unga, 3. af, 4. borgari, 
5. brú, 7. arðsemi, 10. ósk, 13. orf, 15. 
púði, 16. tal, 

David Navara (2.724) hafði svart 
gegn Pavel Eljanov (2.723) á ofur-
skákmótinu í Biel.

Eftir 44...Kf6 getur hvítur svarað 
með 45. Rxf4 og svartur á mikið verk 
óunnið. Tékkinn snjalli lék hins vegar 
44...He5!! 45. Hxe5+ Kf6 og hvítur 
gafst upp enda staðan alveg vonlaus 
eftir vegna máthótunarinnar uppi í 
borði.
www.skak.is: Staðan í Biel.



ÓMISSANDI
FERÐAFÉLAGI!
ÞÚ FÆRÐ KORTIN LÍKA Í SÍMANN!

N
ÝJUN

G
 Á

 ÍSLA
N
D
I!

Glæsileg kortabók - byggð á nýjustu upplýsingum. Vegir landsins, 

kort með upplýsingum frá Loftmyndum um golfvelli, sundlaugar og 

tjaldsvæði - og fjölmargt fleira. Og þú færð rafrænt Íslandskort í 

kaupbæti í símann og spjaldtölvuna!

ÞÚ

Glæs

kort m

tjalds

kaup
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KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
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METRO NY

NEW YORK DAILY NEWS

IN TOUCH

VARIETY

CHICAGO SUN TIMES

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR AVENGERS 
OG GUARDIANS OF THE GALAXY

EMPIRE

TOTAL FILMVARIETY

ALLS EKKI FYRIR VIÐKVÆMA

PIXELS 2, 5, 8, 10:15
ANT-MAN 3D 8, 10:30
SKÓSVEINARNIR 2D 2, 4, 6
MINIONS 2D 4, 6
TED 2 10:35
JURASSIC WORLD 2D 8
SKÓSVEINARNIR 3D 2

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2

SÝND í
2D OG 3D

SÝND MEÐ
ÍSL OG ENS TALI

„Það er mjög gaman að fá þetta 
frábæra fólk til að syngja og spila 
saman inn á plötuna. Þetta er líka 
allt vinafólk mitt,“ segir tónlistar-
maðurinn Karl Tómasson, betur 
þekktur sem Kalli Tomm, sem er 
um þessar mundir á fullu við að 
taka upp sína fyrstu sólóplötu. 

Í einu lagi á plötunni spila og 
syngja saman þrjár kynslóðir úr 
sömu Hólm-fjölskyldunni, Ólaf-
ur Hólm Einarsson, sem er best 
þekktur fyrir að vera trommu-
leikari í hljómsveitum á borð við 
Nýdönsk og Todmobile, Einar 
Hólm Ólafsson, sem er faðir 
Ólafs, Hólm og Íris Hólm, syst-
urdóttir Ólafs Hólm. „Ég talaði 
fyrst við Einar og hann tók vel í 
erindið að syngja með mér. Þá 
athugaði ég Óla Hólm og hann var 
til og þá talaði ég við Írisi Hólm. 
Þetta var voðalega gaman og gekk 
alveg frábærlega,“ bætir Kalli 
Tomm við. Ólafur Hólm er einn 
helsti trommuleikari þjóðarinnar 
og hefur eins og fyrr segir komið 
víða við, faðir hans Einar Hólm 
var meðal annars trommuleikari 
í Hljómsveit Magnúsar Ingimars-
sonar og þá hefur Íris Hólm einnig 
komið víða við og var til að mynda 
söngkona hljómsveitarinnar Ber-
múda.

Kalli Tomm er líklega best 
þekktur fyrir að hafa verið 
trommuleikari hljómsveitarinnar 
Gildrunnar í um þrjátíu ár. „Um 
leið og Gildran hætti óvænt var 
svolítið erfitt um stundarsakir að 
sætta sig við þau endalok. Maður 
var mikið að spá og spekúlera og 
fór svo loks að búa til lög, semja 
og syngja, nú er þessi draumur að 
verða að veruleika,“ segir Kalli 
Tomm. Hann var þó oft meðlaga-
höfundur í Gildrunni en þetta er 
í fyrsta sinn sem hann semur lög 
alveg einn. „Þetta er búið að vera 
ægilega gaman. Stundum ganga 
hlutirnir betur en maður trúir.“

Hann nýtur liðsinnis frábærra 
listamanna á plötunni, auk áður-
greindra Hólmara. „Ég fékk æsku-
vin minn úr Gildrunni, hann Þór-
hall Árnason, og Þórð Högnason 
til að sjá um bassaleikinn. Gummi 
Jóns úr Sálinni og Tryggvi Hüb-
ner skipta með sér gítarleiknum.  
Ég sjálfur, Óli Hólm og Ásmundur 
Jóhannsson, sem er líka upptöku-
stjóri, spilum á trommur, hljóm-
borðsleikur er í höndum Ásgríms 
Angantýssonar, Jóns Ólafssonar 

og Júlíusar Óttars Björgvinssonar. 
Svo syngur Jóhann Helgason með 
mér á plötunni og á einnig tvö lög á 
henni,“ útskýrir Kalli Tomm. Rit-
höfundarnir Bjarki Bjarnason og 

Vigdís Grímsdóttir skipta með sér 
textunum á plötunni. 

Hann segir plötuna heldur lág-
stemmda en að hún sé eiginlega 
tvískipt. „Hún skiptist í tvo helm-

inga, annar hlutinn er akústísk-
ur, eða órafmagnaður, og í hinum 
hlutanum er meira af rafmagns-
tengdum hljóðfærum.“ 

gunnarleo@frettabladid.is

Þrjár kynslóðir spila saman 
í einu lagi á sólóplötunni
Tónlistarmaðurinn Karl Tómasson vinnur að sinni fyrstu sólóplötu. Hann fær til liðs við sig þrjár kynslóðir úr 
sömu fj ölskyldunni til að spila og syngja eitt lagið. Vigdís Grímsdóttir er á meðal textahöfunda á plötunni.

Í HLJÓÐVERINU  Hér er Kalli Tomm í hljóðverinu ásamt Einari 
Hólm Ólafssyni og Írisi Hólm.

ÞRUSU ÞRENNA  Hér er Kalli Tomm ásamt Jóhanni Helgasyni 
og Guðmundi Jónssyni. 

SÁTTUR  Tónlistarmaðurinn Karl Tómasson, betur þekktur sem Kalli Tomm, tekur nú upp sína fyrstu sólóplötu. Hann er líklega 
best þekktur fyrir að hafa verið trommuleikari hljómsveitarinnar Gildrunnar í um þrjátíu ár. 

Bandaríski rapparinn og Íslands-
vinurinn Snoop Dogg var hand tek-
inn í Svíþjóð um helg ina þar sem 
hann var grunaður að vera undir 
áhrifum fíkniefna. Snoop Dogg 
sem er 43 ára gamall var færður 
á lög reglu stöð þar sem hann var 
lát inn gang ast und ir þvag prufu 
en hann var lát inn laus að henni 
lokinni.

Bif reið Snoop var stöðvuð við 
hefðbundið eft ir lit lög reglu og 
virt ist rapp ar inn vera und ir áhrif-
um fíkni efna. At vikið átti sér stað 
eft ir tón leika rapparans í Upp söl-
um en þetta er ekki í fyrsta skipti 
sem Snoop er grunaður um neyslu 
fíkniefna enda fjalla margir textar 
hans um einhvers konar fíkniefna-
neyslu. Niður stöður þvag prófs ins 
liggja ekki fyr ir sam kvæmt AFP.

Snoop sendur 
í þvagprufu

STOPPAÐUR  Rapparinn Snoop Dogg 
var stöðvaður í Uppsölum í Svíþjóð.
 MYND/DOMINIQUE CHARRIAU

Tónlistarmaðurinn Prince ætlar 
að senda frá sér nýja plötu síðar 
á árinu. Plötuna vinnur hann með 
hljómsveit sinni, 3rdEyeGirl, og 
mun hún bera titilinn The Hit & 
Run Album. Sveitin sem skipuð er 
þremur konum ásamt Prince, sendi 
frá sér sína fyrstu plötu, Plectrum-
electrum, á síðasta ári. Meðlimir 
3rdEyeGirl sögðu í viðtali við BBC 
að nýja platan yrði einkar tilrauna-
kennd og sérstaklega fönkí. Þeir 
segja að á plötunni verði að finna 
marga svokallaða slagara.

Nákvæm útgáfudagsetning ligg-
ur ekki fyrir að svo stöddu. Prince 
sendi frá sér tvær plötur á síðasta 
ári, annars vegar Plectrumelectr-
um með 3rdEyeGirl og hins vegar 
sólóplötuna Art Official Age.

Prince með 
nýja plötu

TÖFFARI  Tónlistarmaðurinn Prince 
sendir frá sér nýja plötu með hljómsveit 
sinni.



Keyrum á afslætti
í sumar!

orkan.is/sumarleikur

á Orkunni og Shell

-13kr. 
í 2 vikur

x21

x4

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 8800 

Skráðu 2 vikna tímabil í sumar á orkan.is og fáðu 
13 kr. afslátt á Orkunni og Shell allan þann tíma 
með kortum og lyklum Orkunnar og Staðgreiðslukorti 
Skeljungs. 

Skráning og nánari upplýsingar á www.orkan.is

Orkulykillinn – hagkvæmasti ferðafélaginn

JÚNÍ JÚLÍ ÁGÚSTJÚNÍ JÚLÍ ÁGÚST

2015 -13
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Skipting vinninga: 5 x 100.000 kr.  I  5 x 50.000 kr.  I  13 x 20.000 kr.

Þátttakendur eiga möguleika á 
ríflegum endurgreiðslum í formi 
inneignarkorta, samtals að 
verðmæti 1.000.000 kr. 

Þeim mun víðar um 
landið sem þú tekur 
eldsneyti þeim mun hærri 
inneign getur þú unnið.

Vinningar að verðmæti milljón krónur



27. júlí 2015  MÁNUDAGUR| SPORT | 20

Þórður Rafn 
Gissurarson sló 

51 árs mótsmet er hann 
varð Íslandsmeistari á tólf 
höggum undir pari. Met 
Magnúsar Guðmundssonar, 
-10, stóð frá 1964 til 2013 er 
Birgir Leifur Hafþórsson 
jafnaði árangurinn, sem 
hann gerði svo aft ur í fyrra.

-12

Mörkin: 0-1 Ívar Örn Jónsson, víti (76.)

VALUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 7 - Baldvin 
Sturluson 5, Orri Sigurður Ómarsson 6, Gunnar 
Gunnarsson 7, Bjarni Ólafur Eiríksson 6 - Andri 
Fannar Stefánsson 4, Einar Karl Ingvarsson 4 
(88. Daði Bergsson -), Kristinn Freyr Sigurðsson 
4 - Kristinn Ingi Halldórsson 4, Sigurður Egill 
Lárusson 4 (77. Andri Adolphsson -), Tómas Óli 
Garðarsson 4 (66. Emil Atlason 5).

VÍKINGUR (4-3-3): Thomas Nielsen 6 - Davíð 
Örn Atlason 6 (67. Agnar Darri Sverrisson 5), 
Igor Taskovic 7, *Milos Zivkovic 8, Halldór Smári 
Sigurðsson 6 - Viktor Bjarni Arnarsson 6, Ívar Örn 
Jónsson 6, Rolf Toft 6 - Dofri Snorrason 5 (90. 
Stefán Þór Pálsson -), Hallgrímur Mar Steingríms-
son 6 (82. Arnþór Ingi Kristinsson -), Vladimir 
Tufegdzic 6.

Skot (á mark): 5-12 (2-5) Horn: 4-5

Varin skot: Ingvar Þór 3 - Nielsen 1.

0-1
Vodafonevöllur 
Áhorf: 1.033

 Valdimar 
Pálsson (5)

PEPSI-DEILD KARLA 2015

MÁNUD. KL. 19:30

365.is      Sími 1817

KR – BREIÐABLIK
Tvö af efstu liðum Pepsi-deildarinnar mætast í Frostaskjólinu í dag 
þegar KR-ingar fá Breiðablik í heimsókn. Tekst KR-ingum að slíta sig 
frá pakkanum eða blanda Blikar sér af fullri alvöru í baráttuna um 
Íslandsmeistaratitilinn?
 

Mörkin: 1-0 Eggert Kári Karlsson (38.), 2-0 Marko 
Andelkovic (84.), 2-1 Hilmar Árni Halldórsson (94.).

ÍA (4-4-2): Árni Snær Ólafsson 6 - *Þórður Þor-
steinn Þórðarson 7, Ármann Smári Björnsson 
7, Arnór Snær Guðmundsson 7, Darren Lough 
5 - Eggert Kári Karlsson 6 (63. Arsenij Buinickij 5), 
Hallur Flosason 6 (82. Marko Andelkovic -), Arnar 
Már Guðjónsson 6, Jón Vilhelm Ákason 6 - Garðar 
Gunnlaugsson 7 (82. Ólafur Valur Valdimarsson -), 
Ásgeir Marteinsson 6.

LEIKNIR (4-3-3): Eyjólfur Tómasson 4 - Eiríkur 
Ingi Magnússon 6, Óttar Bjarni Guðmundsson 
7, Halldór Kristinn Halldórsson 5, Gestur Ingi 
Harðarson 5 - Atli Arnarson 5, Brynjar Hlöðvers-
son 5, Sindri Björnsson 4 (55. Elvar Páll 
Sigurðsson 4) - Kristján Páll Jónsson 5 (80. Ólafur 
Hrannar Kristjánsson -), Hilmar Árni Halldórsson 
6, Kolbeinn Kárason 5 (55. Danny Schreurs 5).

Skot (á mark): 17-9 (8-5) Horn: 3-9

Varin skot: Árni Snær 2 - Eyjólfur 5

2-1
Norðurálsv. 
Áhorf: Óuppg.

 Vilhjálmur 
Alvar Þór. (7)

Mörkin: 1-0 Jeppe Hansen (19.), 2-0 Jeppe 
Hansen (35.), 3-0 Þórhallur Kári Knútsson (91.).

STJARNAN (4-4-2): Gunnar Nielsen 6 - Heiðar 
Ægisson 6, Brynjar Gauti Guðjónsson 7, Daníel 
Laxdal 6, Hörður Árnason 5 (78. Brynjar Már 
Björnsson -) - Ólafur Karl Finsen 6, Michael 
Præst 7, Pablo Punyed 7, Arnar Már Björgvinsson 
6 - Guðjón Baldvinsson 5 (59. Þórhallur Kári 
Knútsson 7), *Jeppe Hansen 8.

ÍBV (4-3-3): Abel Dhaira 5 - Gunnar Þorsteinsson 
4, Hafsteinn Briem 5, - Avni Pepa 4 - Tom Even 
Skogsrud 5 - Mees Junior Siers 6, Jose Enrique 
4(74. Bjarni Gunnarsson -), Ian David Jeffs 6 - 
Aron Bjarnason 4 (82. Gauti Þorvarðarson -), Víðir 
Þorvarðarson 5, Gunnar Heiðar Þorvaldsson 4 (46. 
Jonathan Glenn 5). 

Skot (á mark): 8-2 (6-0) Horn: 4-2

Varin skot: Gunnar 0 - Abel 3

3-0
Samsung-v.
Áhorf: 701

 Garðar Örn 
Hinriksson (7)

Mörkin: 0-1 Þórir Guðjónsson (5.), 0-2 Kennie 
Chopart (28.), 0-3 Þórir (36.), 0-4 Mark Magee (89.).

FYLKIR (4-4-2): Ólafur Íshólm Ólafsson 4 - Andrés 
Már Jóhannesson 5, Tonci Radovinkovic 4, Ásgeir 
Eyþórsson 3, Tómas Joð Þorsteinsson 4 - Ásgeir 
Börkur Ásgeirsson 6, Ásgeir Örn Arnþórsson 3, 
Oddur Ingi Guðmundsson 4 (63. Elís Rafn Björns-
son 4), Ragnar Bragi Sveinsson 5 (46. Kolbeinn 
Birgir Finnsson 5) - Albert Ingason 4, Ingimundur 
Níels Óskarsson 4 (46. Hákon Ingi Jónsson 5).

FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 6 - Arnór Eyvar 
Ólafsson 6, Bergsveinn Ólafsson 7, Jonatan Neftalí 
6, Viðar Ari Jónsson 7 - Gunnar Már Guðmunds-
son 6 (79. Illugi Gunnarsson -), Guðmundur 
Böðvar Guðjónsson 7, Kennie Knak Chopart 8 
(82. Mark Charles Magee -) - Ragnar Leósson 
7, Guðmundur Karl Guðmundsson 6 (72. Aron 
Sigurðarson -), Þórir Guðjónsson 8.

Skot (á mark): 4-5 (3-5) Horn: 7-2

Varin skot: Ólafur Íshólm 0 - Þórður 2

0-4
Fylkisvöllur 
Áhorf: 1.144

 Þóroddur 
Hjaltalín (7)

NÆSTU LEIKIR
Miðvikudagur 5. ágúst
18.00 ÍBV - Fylkir. 
19.15 Víkingur - ÍA, FH - Valur, Leiknir - 
Stjarnan, Fjölnir - KR, Breiðablik - Keflavík.

MARKAHÆSTU MENN
 Patrick Pedersen, Val (8)
Þórir Guðjónsson, Fjölni (7)
Jeppe Hansen, Stjörnunni (6)
Steven Lennon, FH (5)
Óskar Örn Hauksson, KR (5)
Albert Brynjar Ingason, Fylki (5)

STAÐAN
KR 12 8 2 2 22-11 26
FH 12 7 3 2 26-15 24
Valur 13 7 3 3 23-15 24
Breiðablik 12 6 4 2 18-9 22
Fjölnir 13 6 2 5 19-18 20
Stjarnan 13 5 4 4 17-15 19
Fylkir 13 4 5 4 14-18 17
ÍA 13 4 4 5 16-19 16 
Víkingur R. 13 4 3 6 21-21 15
ÍBV 13 3 2 8 15-25 11
Leiknir R. 13 2 4 7 13-19 10
Keflavík 12 1 2 9 12-31 5

FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason samdi á laugardag við gríska 
meistaraliðið Olympiacos og mun hann spila með liðinu í 
vetur sem lánsmaður frá spænska félaginu Real Sociedad. 
Þangað fór hann fyrir ári sem markakóngur hollensku úrvals-
deildarinnar.

„Ég hef háleit markmið og það eru auðvitað miklar 
kröfur gerðar hjá stóru félagi eins og þessu. Það er 
undir mér komið að standa undir þeim,“ sagði Alfreð 
í ítarlegu viðtali sem má finna á íþróttavef Vísis.

„Þetta er frábært tækifæri fyrir mig að komast 
almennilega í gang á ný. Mér fannst mikilvægt 
að liðið spilar í Meistaradeild Evrópu og það 
kitlar mjög mikið að taka þátt í því. En líka 
að vera í liði sem berst um titla á hverju ári. 
Maður er í fótbolta til að vinna titla og ég vona 
að ég geti verið hluti af því,“ segir hann. - esá

Alfreð spilar í Grikklandi í vetur
FÓTBOLTI Annað árið í röð mætast 
Selfoss og Stjarnan í úrslitaleik Borg-
unarbikarkeppni kvenna. Selfyssingar 
tryggðu sér sæti í úrslitaleiknum með 
dramatískum 3-2 sigri á Val á laugar-
dag. Valur komst 2-0 yfir í leiknum en 
Guðmunda Brynja Óladóttir tryggði 
heimakonum endurkomusigur með 
því að tryggja 3-2 sigur með marki á 
lokasekúndum leiksins.

„Við eigum náttúrulega harma að 
hefna en við erum reynslunni ríkari.  
Þetta verður bara gaman,“ sagði 
Guðmunda Brynja en Stjarnan varð 
bikarmeistari í fyrra eftir 4-0 sigur á 
Selfossi í úrslitaleiknum. - esá, áj

Dramatískur sigur
FÓTBOLTI Fjórir leikir fóru fram 
í Pepsi-deild karla um helgina. 
Stjörnumenn unnu sinn fyrsta sigur 
á heimavelli er liðið vann ÍBV, 3-0, 
í fyrsta leik Ásmundar Arnarsonar 
með Eyjamenn.

Valsmönnum mistókst að fara 
á toppinn er þeir töpuðu fyrir 
Víkingum á heimavelli, 1-0, og 
ÍA vann mikilvæg sig í fall-
baráttuslag gegn Leikni, 2-1. Þá 
féllu Fylkismenn, undir stjórn 
Hermanns Hreiðarssonar, 
kylliflatir fyrir grannliði Fjölnis 
á heimavelli, 4-0. Leiknir er því 
enn í fallsæti ásamt Keflavík.

Loksins unnu meistararnir á heimavelli

BLÓÐGAÐUR S tjörnumaðurinn  Ólafur 
Karl Finsen þurfti að fara af velli eftir 
höfuðhögg.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GOLF Það voru ný nöfn rituð á 
Íslandsmeistarabikarana í golfi í 
gær þegar Þórður Rafn Gissurar-
son úr Golfklúbbi Reykjavíkur og 
Signý Arnórsdóttir úr Golfklúbbn-
um Keili stóðu uppi sem sigurveg-
arar á Íslandsmótinu í höggleik. 
Þórður Rafn hafði mikla yfirburði 
og vann að lokum með fimm högga 
forystu á Axel Bóasson, sem fyrr í 
sumar varð Íslandsmeistari í holu-
keppni.

Bæði höfðu þau blandað sér í 
baráttuna um titilinn undanfar-
in ár án árangurs og skein því í 
gegn sælutilfinning á andlitum 
þeirra þegar titillinn var í höfn. 
Þórður Rafn setti nýtt mótsmet 
á Íslandsmótinu en hann var með 
öruggt forskot allan lokahringinn 
á meðan Signý náði forskotinu á ný 
á sautjándu holu með góðu fugla-
pútti. Heimakonan Valdís Þóra 
Jónsdóttir varð að sætta sig við 
annað sætið á Garðavelli. Ólafía 
Þórunn Kristinsdóttir, meistari 
síðasta árs, varð þriðja.

Mótsmetið fallið eftir 51 ár
Þórður Rafn var skiljanlega sáttur 
eftir mótið en ásamt því að setja 
nýtt mótsmet jafnaði hann vall-
armetið deginum áður af hvítum 
teigum. Fyrra mótsmetið áttu þeir 
Magnús Guðmundsson frá 1964 
og Birgir Leifur Hafþórsson árin 
2013 og 2014 og féll því 51 árs gam-
alt met. 

„Það var verið að hvísla því að 
mér undir lokin en ég vissi ekki 
að þetta væri svona gamalt. Met 
eru sett til þess að vera slegin og 
ég hlakka til að þetta verði sleg-
ið, hvort sem það verður einhver 
annar kylfingur eða ég,“ sagði 

Þórður sem var stoltur af því að 
taka metið af fyrirmynd sinni úr 
golfinu. „Þegar ég var krakki og 
maður sá hann fékk maður ein-
faldlega stjörnur í augun en að 
vera kominn á sama stað og hann 
og keppa við hann sem jafningi er 
frábært og núna er ég á þessum 
bikar með honum.“ 

Öðruvísi undirbúningur 
Signý varð í fyrsta sinn Íslands-
meistari í höggleik en hún viður-
kenndi að þetta hefði hana dreymt 
um í mörg ár. 

„Þetta er ótrúlega góð tilfinn-
ing og eiginlega ólýsanleg. Það var 
frábært að klára þetta hérna og 
geta fagnað með fjölskyldu minni 
við síðustu flötina,“ sagði Signý 
sem var ánægð með spilamennsk-
una heilt yfir. 

„Það er ekki hægt að vera annað 
en ánægð með spilamennskuna. 
Ég get auðvitað fundið eitt og eitt 
högg sem voru léleg en á sama 
tíma var ég heppin með nokkur 
högg. Ég reyndi bara að vera róleg 
og yfirveguð í dag og leika minn 
leik því það gera allir kylfingar 
mistök. “

Signý viðurkenndi að undirbún-
ingurinn fyrir mótið hefði verið 
öðruvísi en oft áður en hún eign-
aðist lítinn strák í upphafi ársins. 

„Þetta hefur auðvitað verið allt 
annað en vanalega. Ég æfði eigin-
lega ekkert af viti í vetur þegar 
ég var ófrísk. Eftir að hann fædd-
ist í febrúar hef ég reynt að kom-
ast eins mikið og ég get en það er 
auðvitað takmarkað hvað maður 
getur hlaupið mikið frá,“ sagði 
Signý sem var ánægð með áhrif 
sonarins. „Hann er alveg klárlega 
lukkugripurinn minn,“ sagði Signý 
með bros á vör.  kristinnpall@365.is

Meistarar í fyrsta sinn
Þórður Rafn Gissurarson, GR, varð Íslandsmeistari í höggleik í fyrsta sinn og sló 
um leið meira en hálfrar aldar gamalt mótsmet. Signý Arnórsdóttir, GK, vann 
sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil eft ir langa bið eft ir spennandi lokasprett í gær.

BEST  Signý Arnórsdóttir og Þórður Rafn Gissurarson urðu bæði Íslandsmeistarar í höggleik í fyrsta sinn á ferlinum um helgina 
en mótið fór fram á Garðavelli á Akranesi. MYND/GSÍ

Lokastaðan á Íslandsmótinu í höggleik
KARLAFLOKKUR:
1. Þórður Rafn Gissurarson, GR 276 (-12)
2. Axel Bóasson, GK 281 (-7)
3. Ólafur Björn Loftsson, GKG 286 (-2)
4. Haraldur Franklín Magnús, GR 287 (-1)
5. Andri Már Óskarsson, GHR 288 (par)
6. Rúnar Arnórsson, GK 290 (+2)
– Guðmundur Ágúst Kristjánsson, GR 290 (+2)
– Ragnar Már Garðarsson, GKG 290 (+2)
9. Henning Darri Þórðarson, GK 292 (+4)
– Andri Þór Björnsson, GR 292 (+4)

KVENNAFLOKKUR:
1. Signý Arnórsdóttir, GK 289 (+1)
2. Valdís Þóra Jónsdóttir, GL 290 (+2)
3. Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, GR 291 (+3)
4. Guðrún Brá Björgvinsdóttir, GK 297 (+9)
5. Tinna Jóhannsdóttir, GK 298 (+10)
6. Sunna Víðisdóttir, GR 299 (+11)
7. Berglind Björnsdóttir, GR 301 (+13)
8. Ragnhildur Sigurðardóttir, GR 304 (+16)
9. Ragnhildur Kristinsdóttir, GR 305 (+17)
10. Helga Kristín Einarsdóttir, NK 306 (+18)
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– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

LEITAÐU RÁÐA HJÁ OKKUR 
Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega og 
vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. 
Við seljum eingöngu þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir 
íslenskar aðstæður.  

Fiskislóð 1 
Sími 580 8500 

Tryggvabraut 1–3 
Sími 460 3630 

Mán.–fös. 10–18
Lau. 10–16 

REYKJAVÍK AKUREYRI OPNUNARTÍMI

ellingsen.is

KOMDU OG GERÐU GÓÐ KAUP!
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Evrópuriðlarnir í undankeppni HM 2018
A-riðill: Holland, Frakkland, Svíþjóð, Búlgaría, Hvíta-Rússland, Lúxemborg.
B-riðill: Portúgal, Sviss, Ungverjaland, Færeyjar, Lettland, Andorra.
C-riðill: Þýskaland, Tékkland, Norður-Írland, Noregur, Aserbaídsjan, San Marínó.
D-riðill: Wales, Austurríki, Serbía, Írland, Moldóva, Georgía.
E-riðill: Rúmenía, Danmörk, Pólland, Svartfjallaland, Armenía, Kasakstan.
F-riðill: England, Slóvakía, Skotland, Slóvenía, Litháen, Malta.
G-riðill: Spánn, Ítalía, Albanía, Ísrael, Makedónía, Liechtenstein.
H-riðill: Belgía, Bosnía og Hersegóvína, Grikkland, Eistland, Kýpur.
I-riðill: Króatía, Ísland, Úkraína, Tyrkland, Finnland.

565 6000 / somi.is

ÚT AÐ BORÐA
MEÐ VINUNUM.

Við bjóðum spennandi matseðil.

FORMÚLA 1 Þjóðverjinn Sebastian 
Vettel kom flestum að óvörum með 
því að bera sigur úr býtum á Ferr-
ari-bifreið sinni í ungverska kapp-
akstrinum í gær. Stigahæsti öku-
þór tímabilsins, Lewis Hamilton á 
Mercedes, varð sjötti eftir að hafa 
lent í miklum vandræðum.

Vettel náði forystunni í fyrstu 
beygju eftir æsilegri ræsingu þar 
sem hann hafði betur í baráttunni 
við bæði Hamilton og Nico Ros-
berg. Hamilton gerði svo slæm 
mistök á fyrsta hring og féll niður 
í tíunda sæti.

Hamilton bætti þó stöðu sína 
aðeins og náði að auka forystu sína 
í stigakeppninni þar sem helsti 
keppinautur hans, Rosberg, varð 

áttundi eftir dramatíska atburðar-
rás undir lok keppninnar þar sem 
hann sprengdi afturdekk eftir 
árekstur við Daniel Ricciardo. 
Rosberg er liðsfélagi Hamiltons 
hjá Mercedes.

Daniil Kyvat á Red Bull varð 
annar í kappakstrinum en það er 
í fyrsta sinn á ferlinum sem hann 
kemst á verðlaunapall. Ricciardio 
varð þriðji.

Jules Bianchi var minnst fyrir 
keppnina en hann lést nýverið af 
meiðslum sem hann hlaut í Form-
úlu 1 kappakstri í fyrra. „Þessi 
keppni er fyrst og fremst fyrir 
Jules,“ sagði Vettel. „Við vitum að 
hann hefði ekið fyrir Ferrari fyrr 
eða síðar.“  - esá

Óvæntur sigur Vettels 
í dramatískri keppni
Lewis Hamilton mátti sætta sig við sjötta sætið.

SÆTUR SIGUR  Sebastian Vettel vann í Ungverjalandi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

FÓTBOLTI Ísland er í sterkum riðli 
í undankeppni HM 2018 en dregið 
var í St. Pétursborg í Rússlandi, 
þar sem úrslitakeppnin fer fram, 
á laugardaginn. Ísland, sem var 
í fyrsta sinn í öðrum styrkleika-
flokki fyrir undankeppni stór-
móts, fékk Króatíu úr efsta styrk-
leikaflokki og endurnýjar þar með 
kynnin við Króata eftir að hafa 
tapað fyrir þeim í umspili um sæti 
á HM 2014 í Brasilíu.

Úkraína, Tyrkland og Finnland 
komu úr næstu styrkleikaflokkum 
á eftir en Ísland er í einum þriggja 
flokka með engu liði úr sjötta og 
neðsta styrkleikaflokki.

Sigurvegari hvers riðils kemst í 
lokakeppnina en átta af níu liðum 
sem lenda í öðru sæti fara í umspil 
um fjögur laus sæti. Sú þjóð sem 
nær lakasta árangri liðanna í öðru 
sæti fellur úr leik.

Heimir Hallgrímsson, annar 
landsliðsþjálfara Íslands, sagði 

alla andstæðinga Íslands vera með 
hörkulið. „En það góða er að öll lið 
munu tapa stigum. Ef við náum 
upp góðum leikjum ættum við að 
geta unnið riðilinn. Við ættum 
ekki að hræðast nein lið en það eru 
engin stig sem maður lítur á sem 
örugg.“ - esá, ail

Enginn öruggur leikur í riðlinum
Ísland slapp við stærstu löndin en fékk sterkan riðil í undankeppni HM 2018.

KEMPA  Oliver Bierhoff dregur nafn 
síns lands, heimsmeistara Þýska-

lands, í St. Pétursborg á laugardag.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

FRJÁLSAR „Árangurinn var langt 
yfir væntingum,“ sagði kampa-
kát Arna Stefanía Guðmundsdótt-
ir úr FH við Fréttablaðið eftir 89. 
Meistaramót Íslands í frjálsíþrótt-
um sem fram fór á Kópavogsvelli 
um helgina.

Arna Stefanía, sem keppti í 
fyrsta sinn á Meistaramótinu fyrir 
FH eftir að hún skipti yfir frá ÍR, 
vann flest verðlaun allra, fékk fjög-
ur gull og eitt brons. Hún tók fyrri 
daginn með trompi og vann þá 400 
metra hlaup, 100 metra grinda-
hlaup og var í boðhlaupssveit FH 
sem vann gull í 4x100. Þá tók hún 
brons í spjótkasti. Seinni daginn 
vann hún svo öruggan sigur í 400 
metra grindahlaupi.

„Ég get ekki verið annað en sátt 
við þetta. Ég fann bara hvað ég var 
sterk í gær [á laugardaginn]. Ég var 
í rosa stuði í 400 metrunum. Þetta 
var alveg rosalega gaman,“ sagði 
Arna Stefanía.

Skákaði Anítu í tvígang
Arna háði mikla baráttu við fyrr-
verandi liðsfélaga sinn, Anítu Hin-
riksdóttur, bæði í 400 metra hlaup-
inu og á lokasprettinum í 4x100. 
Arna hafði betur í bæði skiptin, en 
í boðhlaupinu var Aníta með mikið 
forskot fyrir ÍR áður en Arna hljóp 
hana uppi og tryggði sínu nýja 
félagi sigurinn.

„Það er alveg frábært að vinna 
Anítu. Ég veit ekki hvað kom yfir 
mig í boðhlaupinu. Ég var svo 
spennt þegar ég sá Anítu löngu 
lagða af stað. Ég vissi alveg að ég 
gæti unnið Anítu líka í 400 þó ég 

hafi verið slakari en hún í þeirri 
grein undanfarið. En þegar ég kom 
út úr beygjunni fann ég bara hvað 
ég var sterk þannig ég nennti ekk-
ert að taka silfur,“ sagði Arna Stef-
anía og hló dátt.

Boðsmót í Kaupmannahöfn
Arna Stefanía mætti til leiks í rign-
ingunni í gærmorgun og náði fínum 
tíma í forkeppni 200 metra hlaups-
ins. Arna ákvað þó ekki að hlaupa 
í úrslitum heldur lauk keppni eftir 
grindahlaupið.

„Ég var svo þreytt eftir fyrri 
daginn að ég ákvað bara að taka 
grindina og kalla það gott. Brautin 
var alveg mjög blaut þannig að ég 
hugsaði mig tvisvar um áður en ég 
lagðist á hana vegna þreytu eftir 
grindahlaupið en ég lét bara vaða,“ 
sagði Arna en hún vildi spara sig 
fyrir boðsmót sem hún er að fara á 
í Kaupmannahöfn 5. ágúst.

„Mér var boðið á flott mót sem 
heitir Köbenhavn Games. Þar eru  
peningaverðlaun í boði og svona. 
Það er bara heiður að vera boðin á 
svona mót og ég hlakka mikið til. 
Þetta er í fyrsta sinn sem ég fæ boð 
á svona móti þannig ég vil vera í 
sem bestu formi þar.“

Dísirnar samtals með sex gull
Ásdís Hjálmsdóttir, Ármanni, og 
Hafdís Sigurðardóttir, UFA, unnu 
báðar þrenn gullverðlaun á Meist-
aramótinu. Hafdís tók gull í lang-
stökki og 100 og 200 metra hlaupi. 
Ásdís pakkaði saman keppni í spjót-
kasti, kúluvarpi og kringlukasti.

Báðar voru í nokkuð áhugaverðri 

stöðu á mótinu. Hafdís vann gull í 
langstökki fimm mínútum áður en 
hún vann svo 100 metra hlaupið 
og Ásdís keppti í kúlu og kringlu á 
sama tíma í gær.

„Þetta var ekki góður undirbún-
ingur fyrir 100 metra hlaupið. Ég 
var nánast með tárin í augunum 
eftir langstökkið,“ sagði Hafdís 
við Fréttablaðið eftir 100 metra 
hlaupið, en hún var svekkt yfir að 
stökkva ekki lengra en 6,39 metra  í 
langstökki og hljóp með það svekk-
elsi í sér til gullverðlauna.

Það stökk var samt besta afrek 
mótsins en fyrir það fékk Hafdís 
1.071 IAAF-stig. Aníta Hinriks-
dóttir fékk næstflest IAAF-stig 
með 800 metra hlaupi upp á 2:05,38 
mínútur. 

ÍR vann stigakeppnina
Kolbeinn Höður Gunnarsson úr 
UFA, spretthlaupskóngur landsins, 
vann bæði 100 og 200 metra hlaup 
karla og Þorsteinn Ingvarsson úr 
ÍR hafði sigur í langstökki og þrí-
stökki. Þeir unnu flest gullverðlaun 
í karlaflokki.

Ekkert var um óvænt úrslit  hjá 
körlunum í kastgreinum en Guð-
mundur Sverrisson vann spjótkast-
ið, Hilmar Örn Jónsson sleggju-
kastið, Guðni Valur Guðnason 
kringlukastið og Óðinn Björn Þor-
steinsson vann kúluvarpið.

ÍR vann stigakeppnina enn eina 
ferðina en liðið fékk 33.955 stig. FH 
varð í öðru sæti með 31.736 stig og 
heimamenn í Breiðabliki gerðu vel 
og náðu þriðja sætinu með 13,572 
stig.  tomas@365.is

Fjögur gull í nýju liði
Arna Stefanía Guðmundsdóttir sló í gegn á Meistaramótinu í frjálsíþróttum. 
Hún vann fern gullverðlaun og eitt brons en hún keppti í fyrsta sinn fyrir FH.

BOÐSMÓT  Arna Stefanía Guðmundsdóttir vann fern gullverðlaun á Meistaramótinu og er á leið á boðsmót.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



Grilluð lambakóróna
með parmesanosti 

- fleiri girnilegir grillréttir 
og hollráð á lambakjot.is

NÁTTÚRULEGA HOLLT

Hollráð Lambakjöts
að betra sambandi

Nr.  91 EKKI GLEYMA GLEÐINNI
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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. 

 | 22:00
THE RUM DIARY
Skemmtileg mynd um 
drykkfelldan blaðamann sem 
flytur til Puerto Rico á 
sjöunda áratug síðustu aldar 
til að skrifa fyrir lítið dagblað.

©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.
 

 | 22:30
 TRUE DETECTIVE
Önnur þáttaröðin af þessum 
hörkuspennandi þáttum þar 
sem hópur reyndra 
lögreglumanna fær á borð til 
sín erfið og hrottaleg mál til 
rannsóknar. 

ÖLL ÞÁTTARÖÐIN

Á STÖÐ 2 FRELSI

 | 20:50
SUITS
Skemmtileg þáttaröð um hinn 
eitursnalla Mike Ross og 
lögfræðinginn Harvey Specter 
en þeir félagarnir fara ekki 
alltaf eftir lagabókstafnum.

 | 22:20
CURB YOUR ENTHUSIASM
Frábærir gamanþættir þar sem 
Larry David leikur sjálfan sig en 
ratar af óskiljanlegum orsökum 
sífellt í vandræði. Einn þáttur 
sýndur hvern virkan dag 
klukkan 22.20 á Gullinu.

 | 19:00
ALGJÖR SVEPPI OG
DULARFULLA 
HÓTELHERBERGIÐ
Frábær íslensk gamanmynd 
fyrir alla fjölskylduna um 
Sveppa og vini hans.

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
11.05 Fókus
11.30 Á uppleið
11.50 Harry’s Law
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
13.45 American Idol
15.10 ET Weekend
15.50 Hart of Dixie
16.35 Villingarnir 
16.55 Marry Me
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 The Simpsons
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.55 Modern Family
19.15 Mike & Molly
19.35 The New Girl
20.00 Feðgar á ferð  Frábærir  þættir 
þar sem feðgarnir Magnús Hlynur og 
Fannar Freyr ferðast um landið sunn-
anvert og taka hús á skemmtilegu fólki 
sem á það sameiginlegt að hafa einstak-
lega jákvæða sýn á lífið. Eins og þeim 
einum er lagt ná feðgarnir alltaf að líta 
á björtu hliðarnar og hafa sérstaka hæfi-
leika til þess að draga það besta fram úr 
hversdagsleikanum.
20.25 Fresh Off the Boat 
20.50 Suits
21.35 Orange is the New Black
22.35 True Detective
23.35 Daily Show: Global Editio
00.00 White Collar  Sjötta þáttaröð-
in um sjarmörinn og svikahrappinn Neil 
Caffrey. Hann er svokallaður góðkunn-
ingi lögreglunnar og þegar hann er góm-
aður í enn eitt skiptið sér hann sér leik 
á borði og býður lögreglunni þjónustu 
sína við að hafa hendur í hári annarra 
svikahrappa og hvítflibbakrimma gegn 
því að komast hjá fangelsisvist.
00.45 Empire
01.30 The Brink
01.55 Ballers
02.25 Murder in the First
03.10 Bones 
03.55 Last Week Tonight With John 
Oliver
04.25 Louie 
04.50 Forever
05.35 Fréttir 

12.40 Formúla 1 2015 - Ungverjaland  
15.00 Ísland - Tékkland  
16.50 Demantamótaröðin - London 2  
18.50 Símamótið
19.30 KR - Breiðablik  BEINT
22.00 UFC Fight Night: Dillashaw vs. 
Barao 2
23.50 KR - Breiðablik 

10.10 NY Red Bulls - Benfica  
11.55 Inter - Real Madrid  BEINT
14.05 Premier League World 2014
14.35 Íslendingarnir í Nordsjællan
14.55 Manstu
15.35 Benfica - Fiorentina
17.15 Barcelona - Man. Utd.  
18.55 Goðsagnir - Hörður Magnússon  
19.30 KR - Breiðablik  BEINT
22.00 Inter - Real Madrid
23.40 Man. City - Real Madrid

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Græðling-
ur 21.00 Matvælalandið 21.30 Siggi 
Stormur

11.50 Drinking Buddies
13.20 Great Expectations 
15.10 A Fish Called Wanda
16.55 Drinking Buddies 
18.25 Great Expectations
20.15 A Fish Called Wanda  Sígild og 
algjörlega drepfyndin gamanmynd þar 
sem þeir Monty Python-snillingar John 
Cleese og Michael Palin fara á kostum 
ásamt Kevin Kline og Jamie Lee Curt-
is. Myndin fjallar um bankarán sem mis-
lukkast þegar ræningjarnir snúast hver 
gegn öðrum.
22.00 The Rum Diary 
00.00 Flypaper  Rómantísk gaman-
mynd frá höfundum Hangover um 
bankarán sem fer gjörsamlega úr bönd-
unum. Með aðalhlutverk fara Patrick 
Dempsey og Ashley Judd.
01.25 Gangster Squad
03.20 The Rum Diary 

11.00 Herrahornið 11.15 Vesturfarar 11.45 
Grillspaðinn 12.00 Lífsins List 12.30 Kvennaráð 
13.00 Herrahornið 13.15 Vesturfarar 13.45 
Grillspaðinn 14.00 Lífsins List 14.30 Kvennaráð 
15.00 Herrahornið 15.15 Vesturfarar 15.45 
Grillspaðinn 16.00 Lífsins List 16.30 Kvennaráð 
17.00 Herrahornið 17.15 Vesturfarar 17.45 
Grillspaðinn 18.00 Lífsins List 18.30 Kvennaráð 
19.00 Herrahornið 19.15 Vesturfarar 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

08.40  PGA Tour 2015
13.40  Inside The PGA Tour 2015
14.05  PGA Tour 2015
19.05  PGA Tour 2015 - Highlights
20.00  LPGA Tour 2015
22.00  PGA Tour 2015 - Highlig
22.55 Golfing World 2015

17.35 Strákarnir 
18.05 Friends
18.30 New Girl
18.55 Mike and Molly
19.20 How I Met Your Mother
19.45 Sjálfstætt fólk 
20.15 Eldsnöggt með Jóa Fel
20.45 Sisters
21.35 Hostages
22.20 Curb Your Enthusiasm
22.55 Grimm
23.40 Sjálfstætt fólk
00.10 Eldsnöggt með Jóa Fel
00.40 Sisters
01.30 Hostages 
02.15 Curb Your Enthusiasm
02.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.22 Dr. Phil
09.03 The Talk 
09.45 Pepsi MAX tónlist
13.35 Cheers 
13.57 Dr. Phil
14.39 Rules of Engagement. 
15.00 Psych 
15.42 Reign 
16.25 Judging Amy
17.07 The Good Wife 
17.50 Dr. Phil
18.31 The Talk
19.10 Kitchen Nightmares 
19.55 The Office 
20.15 Top Chef 
21.00 Rookie Blue 
21.45 State Of Affairs 
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

16.45 World’s Strictest Parents
17.45 One Born Every Minute 
18.35 Suburgatory
19.00 Who Do You Think You Are
19.45 Wilfred
20.10 Drop Dead Diva
20.55 No Ordinary Family
21.40 Strike Back
22.25 Mental
23.10 Justified  Dramatískir þættir um 
lögreglumanninn Raylann Givens sem 
reynir að halda uppi lögum og reglu í 
smábæ í Kentucky með óhefðbundnum 
aðferðum.
23.55 Who Do You Think You Are 
 Afar áhugaverðir þættir þar sem þekkt-
um einstaklingum er gefinn kostur á að 
rekja ættir sínar langt aftur og komast 
að ýmsu áhugaverðu um forfeður sína.
00.40 Wilfred
01.05 Drop Dead Diva
01.50 No Ordinary Family
02.35 Strike Back
03.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Brunabílarnir 07.22 Kalli á þakinu 
07.47 Ævintýraferðin 08.00 Lína langsokkur 
 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 Brunabílarnir 
11.22 Kalli á þakinu 11.47 Ævintýraferðin 
12.00 Lína langsokkur 12.25 Latibær 
12.47 Mæja býfluga  13.00 Könnuðurinn 
Dóra  13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 13.45 Doddi litli og Eyrnastór 13.55 
Sumardalsmyllan  14.00 Áfram Diego, áfram! 
 14.24 Svampur Sveins  14.49 Tommi og 
Jenni  14.55 UKI  15.00 Brunabílarnir  15.22 
Kalli á þakinu  15.47 Ævintýraferðin 16.00 
Lína langsokkur 16.25 Latibær 16.47 Mæja 
býfluga 17.00 Könnuðurinn Dóra 17.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  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 Algjör Sveppi og dularfulla hótelher-
bergið

16.05 Sumardagar
16.20 Íslendingar
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 Lorr-
aine Pascale
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Með okkar augum
20.10 Attenborough: Furðudýr í 
náttúrunni  Vandaðir heimildarþætt-
ir frá BBC. David Attenborough fer með 
áhorfandann í ferðalag og sýnir furðu-
verur í náttúrunni.
20.40 Ljósmyndari ársins
21.15 Dicte  Dönsk sakamálaþáttaröð 
byggð á sögum eftir Elsebeth Egholm 
um Dicte Svendsen blaðamann í Árós-
um. Meðal leikenda eru Iben Hjejle, Lars 
Brygmann, Lars Ranthe, Ditte Ylva Olsen 
og Lærke Winther Andersen. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools Holland
23.25 Skytturnar
00.20 Fréttir
Endursýndar Tíufréttir.
00.35 Dagskrárlok



Aldís er mætt. Stútfull af ljúffengum, lífrænum ávöxtum og 
fáanleg í tveimur bragðtegundum. Í henni er helmingi minni 
sykur en í hefðbundnum frostpinnum og hún inniheldur engin 
tilbúin bragð– og litarefni. Takið vel á móti henni.

Með lífrænum jarðarberjummMeð lífrænum ástaraldinumMeð lífrænum ástaraldinumMMMMMMMMMeMMM ð
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25-35% 
AFSLÁTTUR 

STILLANLEG

RÚM

Verðdæmi
C&J stillanlegt heilsurúm með 

infinity dýnu 2x80x200 cm. 
Fullt verð kr. 558.000

ÚTSÖLUVERÐ KR. 390.600

25% 
AFSLÁTTUR 

GOLD – HEILSU-

RÚM

GOLD heilsurúm
Með Classic botni 160x200 cm. 
ÚTSÖLUVERÐ KR. 114.675
Með Classic botni 180x200 cm. 
ÚTSÖLUVERÐ KR. 123.675

Gafl ekki  
innifalinn í verði

Faxafeni 5, Reykjavík • Sími 588 8477
Dalsbraut 1, Akureyri • Sími: 558 1100  og Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566

Opið virka daga frá kl. 10-18  Laugardaga frá kl. 11-16
betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is

20-50% 
AFSLÁTTUR 

SÆNGUR-
FATASETT

MARGAR GERÐIR

Fáanlegt  
90x200 cm

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm 
180x200 cm

„Handritið er byggt á Tryggðar-
panti eftir Auði Jónsdóttur, saga 
Auðar gerist á óræðum stað í 
óræðri borg og ég er búin að heim-
færa þessa sögu upp á Reykjavík 
dagsins í dag,“ segir kvikmynda-
gerðarkonan Ásthildur Kjartans-
dóttir sem vinnur nú að sinni 
fyrstu leiknu kvikmynd í fullri 
lengd.

„Sagan segir frá konu sem 
leigir erlendum konum herbergi 
heima hjá sér til þess að ná endum 
saman, það gerir hún líka af því að 
hún hefur starfað sem blaðamað-
ur af og til og fær það verkefni að 
skrifa um útlendinga. Sambúðin 
gengur ágætlega til að byrja með 
og svo fer allt fjandans til,“ segir 
hún um handritið.

„Mér fannst sagan rosalega 
spennandi og eiga erindi í íslenskt 
samfélag. Sagan vekur upp áleitn-
ar spurningar varðandi útlendinga 
sem brenna á okkur í dag.“ 

Ásthildur er 64 ára gömul og 
líkt og áður sagði er þetta henn-
ar fyrsta leikna kvikmynd í fullri 
lengd en hana hefur langað til þess 
að vinna að slíku verkefni. Hún 
hefur leikstýrt og framleitt fjölda 
heimildarmynda og einnig gert 
stuttmyndir og leikið sjónvarps-
efni og segist alla tíð hafa haft 
áhuga á kvikmyndagerð.

„Ég hafði alltaf áhuga en gerði 
nú ekkert úr því fyrr ég var 
rúmlega þrítug. Þegar ég var að 
útskrifast úr MR þekkti ég enga 
konu sem hafði farið í kvikmynda-
gerð en ég dreif mig samt. Þetta 
hefur breyst mikið núna.“

Ásthildur og Eva Sigurðardótt-
ir, framleiðandi hjá Askja Films 
sem framleiðir myndina, leita nú 
að útlenskum konum til að fara 
með tvö aðalhlutverk í myndinni 
og hefur Ásthildur þegar rætt við 
nokkrar sem koma til greina en 
vill hitta enn fleiri en í öðru aðal-
hlutverki í myndinni er leikkonan 
Elma Lísa Gunnarsdóttir.

Stefnt er á að tökur hefjist nú 
í október en myndin hlaut ekki 
styrk frá Kvikmyndasjóði sem 
Ásthildur segir hafa verið ákveð-
in vonbrigði. „Reynsla mín og 
annarra kvenna af Kvik-
myndasjóði hefur ekki 
verið góð og þá sögu vil 
ég segja við annað tæki-
færi,“ en hún hafi samt 
sem áður ákveðið að 
láta slag standa og leit-
að annarra leiða til að 
fjármagna verkefnið. 
„Það þýðir ekkert 
annað en að vera 
bjartsýn. Þetta er 
mjög skemmti-
legt verkefni og 
nýstárlegt,“ segir 
hún glöð í bragði 
að lokum. 
 gydaloa@frettabladid.is

Leitar að útlenskum 
konum í aðalhlutverk
Kvikmyndagerðarkonan Ásthildur Kjartansdóttir vinnur nú að sinni fyrstu leiknu kvik-
mynd í fullri lengd en fram til þessa hefur hún gert fj ölda heimilda- og stuttmynda.

LÆTUR SLAG STANDA  Ásthildi þykir sagan spennandi og segir hana eiga erindi í 
íslenskt samfélag í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

➜ Allt á réttri leið
„Ásthildur hafði samband við mig í fyrra og þá 
var hún komin með réttinn á þessari bók og við 
þróuðum handritið áfram,“ segir Eva Sigurðar-
dóttir, framleiðandi og stofnandi Askja Films, 
kvikmyndaframleiðslufyrirtækis sem leggur 
áherslu á að miðla sögum um og eftir konur. 

Eva er framleiðslustjóri kvikmyndarinnar 
Hrúta og hlaut tilnefningu til BAFTA-verð-
launanna fyrir stuttmyndina Good Night sem 
hún gerði árið 2002.

Eva bjó lengi í London og starfaði við fram-
leiðslu á barnaefni hjá BBC, kom heim fyrir 
tveimur árum og stofnaði Askja Films. „Þegar 

ég kom heim var mikil gróska í umræðunni 
um konur í kvikmyndagerð og ég hef bara 
jákvæða hluti að segja um það sem hefur verið að gerast hér heima. 
Þetta er allt á réttri leið,“ segir Eva og bætir við að hún telji að á næstu 
fimm árum höldum við áfram að sjá breytingar í þessum málum. 

„Það er rosalega flott hjá honum að stíga svona fram og standa með 
okkur, konur í kvikmyndagerð eru búnar að berjast fyrir þessu lengi,“ 
segir hún spurð að því hvað henni hafi þótt um ummæli Baltasars 
Kormáks um að setja kynjakvóta á úthlutanir úr Kvikmyndasjóði.

Ásthildur og Eva leita nú að útlenskum konum í tvö af aðalhlut-
verkum myndarinnar og segir Eva það engu skipta hvaðan þær koma 
eða hvort þær séu leikaramenntaðar þar sem handritið verði að ein-
hverju leyti aðlagað í æfingaferlinu. 

„Þær þurfa að vera á aldrinum 25-50 ára og tala einhverja 
lágmarks íslensku þar sem það eru ákveðnar senur sem fara fram á 
íslensku.“

Áhugasömum er bent á að senda tölvupóst á askjacasting@gmail.
com með mynd, upplýsingum og umsókn.

ELMA LÍSA 
GUNNARSDÓTTIR

FRAMLEIÐANDINN  Eva tók 
þátt í því að þróa handritið 
ásamt Ásthildi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

„Dökkur Kaldi, hann er einstaklega 
góður bjór sem stendur alltaf fyrir 
sínu. Ég tala nú ekki um ef maður 
kemst í hann ósíaðan.“
Valdimar Guðmundsson tónlistarmaður

„Þetta byrjaði þegar við vorum að fanta-
sera með þetta í Eurovision-ferðinni í 
Köben í fyrra, þá kviknaði hugmyndin, 
að búa til eitthvert svona „gaymetalband“ 
og vera í flottum búningum,“ segir Guðni 
Finnsson, meðlimur í nýrri hljómsveit 
sem ber titilinn Mannakjöt. Sveitin sem 
skipuð er kanónum úr íslensku tónlistar-
lífi sendir frá sér sitt fyrsta lag í dag en 
það heitir Þrumuský og er eftir Valgeir 
Magnússon, sem er betur þekktur sem 
Valli Sport, Pétur Guðmundsson og Örlyg 
Smára.

Óttarr Proppé, Örlygur Smári, Sæbjörn 
Ragnarsson, Valli Sport og Aron Baron 
skipa sveitina auk Guðna. „Við erum 
búnir að ákveða hvað menn ætla að gera í 
þessu fyrsta lagi en svo getur allt gerst,“ 
segir Guðni spurður út í hvaða meðlimur 
spili á hvað í hljómsveitinni. 

Tónlistarstefna sveitarinnar er blanda 
af glys-rokki og diskó-danstónlist, þar 

sem útkoman verður glys-diskó 
eða gay-metall.

Menn eru því að feta nýjar slóðir í 
hljómsveitinni og í fyrsta laginu syng-
ur Guðni forsöng en það er nýtt fyrir 
hann því hann er best þekktur fyrir að 
spila á bassa með sveitum á borð við 
Ensími  og Pollapönk. „Þarna er gamall 
draumur að verða að veruleika. Menn 
eru líka að fá útrás fyrir sitt búninga-
blæti því við verðum í svaka búningum.“

Fyrstu tónleikar sveitarinnar fara 
fram á Hinsegin dögum í ágúst.  - glp

Fá útrás fyrir búningablætið
Hljómsveitin Mannakjöt er skipuð kanónum úr íslensku tónlistarlífi . Sveitin 
sendir frá sér sitt fyrsta lag í dag og er nú þegar búin að bóka fyrstu tónleikana.

SYNGUR  Guðni Finnsson er 
forsöngvari í fyrsta laginu 

sem hljómsveitin Mannakjöt 
sendir frá sér. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 Þarna er gamall draumur 
að verða að veruleika.
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AÐALVINNINGARDREGNIR ÚT 22. ÁGÚST
1. Flórída-ferð fyrir fjóra með Icelandair 

að verðmæti 1.000.000 kr.2. Eldsneytisúttekt að verðmæti 300.000 kr.3. Merida Cyclo Cross reiðhjól 
að verðmæti 260.000 kr.

Fáðu grímu og glaðning þegar þú verslar á Olís
og skráðu þig í pottinn á olis.is! Glæsilegir vinningar 
vikulega og enn glæsilegri aðalvinningar!  

Kæri ofbeldismaður. Versl-
unarmannahelgin er um 

næstu helgi. Þúsundir manna 
og kvenna á öllum aldri ætla að 
safnast saman á nokkrum stöð-
um á landinu og gera sér glaðan 
dag. Fá sér í glas, syngja, dansa 
og hafa gaman. Hljómsveitir 
munu spila, brennur munu loga 
og ótrúlega margir eiga eftir að 
fara í sleik. En ekki þú.

ÞÚ ætlar nefnilega að gera 
mér og öllum öðrum þann 
greiða að halda þig heima. 
Allavega ef þú treystir þér ekki 
til að vera innan um fólk án 
þess að nauðga því eða beita 
það öðru ofbeldi. Ekki fara til 
Vestmannaeyja, ekki fara til 
Akureyrar og ekki í miðbæ 
Reykjavíkur. Reyndar væri 
líklega best að þú létir hrein-
lega öll hátíðarhöld eiga sig, 
hvar sem er á landinu, þangað 
til þú hættir að haga þér eins 
og skepna.

ÞAÐ er ágætis sjónvarpsdag-
skrá þessa helgi. RÚV ætlar 
að sýna Titanic á laugardags-
kvöldið. Hefurðu séð hana? 
Hún er alveg prýðileg. Eða að 
þú getur haft það kósý yfir 
Road to Perdition og Batman 
Begins á Stöð 2. Alveg fínar 
myndir, báðar tvær. Þú kaupir 
uppáhaldssnakkið þitt, Voga-
ídýfu og hjúfrar þig undir teppi 
í stofunni. Ég vil nefnilega að 
þér líði vel og það fari vel um 
þig ef það verður til þess að þú 
haldir þig fjarri öðru fólki.

EFTIR helgi verðum við svo öll 
í betra skapi. Þeir sem hefðu 
annars orðið þolendur þínir 
munu mæta til vinnu á þriðju-
dag, svolítið ryðgaðir en sáttir. 
Hugsa jafnvel til helgarinnar 
með bros á vör. Og það er líka 
gróði í þessu fyrir þig. Þú losn-
ar við mögulega kæru, hand-
töku, fangelsisvist og allt það. 
Og sefur sennilega betur á nótt-
unni.

HVER veit, kannski munt þú 
finna þig í þessu nýja helgar-
mynstri. Hætta þessu rugli 
fyrir fullt og allt og fara að 
njóta lífsins eins og við hin — 
en án þess að skemma fyrir 
öðrum.

Góða helgi
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