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G uðmundur Helgason, skólastjóri Listdansskóla Íslands og fyrr-verandi dansari við Íslenska dansflokkinn, hefur alltaf haft mikinn áhuga á ýmiss konar hönnun, listum og menningu. Þótt dansinn hafi orðið 
ofan á þegar hann var yngri segi hað vel h fi k

NOTAGILDIÐ SKIPTIR MÁLI HANDLAGINN  Guðmundur Helgason, skólastjóri Listdansskóla Íslands, gerir 

íbúð sína reglulega upp og breytir til. Hann eltist ekki við ákveðin merki eða 

stíl því notagildi skiptir hann mestu máli og að húsgögn þjóni tilgangi sínum.

FYRIRLESTUR UM FORNAR PLÖNTUR
Sérstök sýning á tegundum og ættum plantna sem fundist 
hafa við fornleifarannsóknir á klausturjörðum hér á landi 
verður opnuð í Urtagarðinum við Nesstofu á Seltjarnarnesi 

á fimmtudag. Per Arvid Åsen, grasafræðingur frá Noregi, 
heldur fyrirlestur kl. 19.30. Fyrirlesturinn er  öllum opinn. 
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maður gerir heimildarmynd um 
íslenska tónlist eftir að hafa heyrt 
í Sigur Rós í kvikmynd með Tom 
Cruise. 2
Átak gegn ólæsi Menntamálaráð-
herra vill að níutíu prósent grunn-
skólabarna geti lesið sér til gagns árið 
2018. 2
Skæruliðaárásir Fjörutíu féllu í 
árásum skæruliða á Kabúl, höfuðborg 
Afganistans. Talibanar hafa lýst yfir 
ábyrgð sinni á einni árásinni. 8
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LÍFIÐ Kings of Leon kemur 
til landsins á miðvikudaginn 
í einkaþotu. 46

LEITIN SKIPULÖGÐ  Yfir 200 björgunarsveitarmenn af stórum hluta landsins tóku þátt í leitinni, sem fór fram við erfiðar aðstæður. Á þessari mynd má sjá félaga úr Björg-
unarsveitinni Súlum skipuleggja leit sína.  FRÉTTABLAÐIÐ/SVEINN ARNARSSON

SLYS Einn lést þegar eins hreyfils 
sjóflugvél með tvo um borð hrap-
aði í Barkárdal inn af Hörgárdal á 
Tröllaskaga í gær. Þyrla Landhelg-
isgæslunnar fann flugvélina um 
klukkan hálf níu í gærkvöldi. Viða-
mikil leit að flugvélinni hafði stað-
ið yfir frá klukkan rúmlega fimm 
í gær. Hinn maðurinn var fluttur 
með  sjúkraflugi til Reykjavíkur. 

Flugvélin sem hrapaði tók á loft 
frá Akureyri klukkan 14.01 í gær. 

Fljúga átti sjónflug til Keflavík-
urflugvallar en áætluð lending 
var klukkan 16.20. Samhæfingar-
stöð ríkislögreglustjóra í Skógar-
hlíð var ræst út klukkan 17.06. Þá 
hafði ekkert heyrst frá flugvélinni 
frá þriðja tímanum í gær.

Yfir tvö hundruð björgunar-
sveitarmenn frá Norður-, Suður- 
og Vesturlandi stóðu að leitinni 
auk beggja þyrla Landhelgisgæsl-
unnar. Mest áhersla var lögð á leit 

á Tröllaskaga þar sem flugvélin 
fannst.

Auðunn Kristinsson, starf-
andi framkvæmdastjóri aðgerða-
sviðs Landhelgisgæslunnar, sagði 
skyggni á svæðinu hafa verið tak-
markað. Þá hafi ekkert neyðarkall 
borist frá flugvélinni þótt neyðar-
sendir hafi verið um borð. „Flugvél-
in er með neyðarsendi sem ætti að 
fara í gang ef eitthvað kemur fyrir,“ 
sagði Auðunn.

Hjálmar Björgvinsson, aðstoðar-
yfirlögregluþjónn hjá embætti 
ríkislögreglustjóra, sagði leitar-
aðstæður á svæðinu hafa verið erf-
iðar. Ekki var hægt að lenda á slys-
stað og því var sigmaður þyrlunnar 
látinn síga niður og hífa mennina 
um borð. 

Rannsóknarnefnd samgöngu-
slysa og lögreglan á Norðurlandi 
eystra fara með rannsókn málsins.
 - ih

Einn lést þegar sjóflugvél 
brotlenti á Tröllaskaga
Einn lést þegar flugvél með tveimur mönnum um borð hrapaði í gær. Vélin tók á loft frá Akureyri og var á leið til 
Keflavíkur. Rannsóknarnefnd samgönguslysa og lögreglan á Norðurlandi eystra rannsaka tildrög slyssins.

SLYS „Fall úr hæð á ekki að gerast 
ef menn grípa til allra aðgerða,“ 
segir Kristinn Tómasson, yfir-
læknir hjá Vinnueftirlitinu, um 
fjölda vinnuslysa þar sem fallið 
er úr hæð.

„Við erum ekki að ná þeim 
árangri sem við viljum sjá í falls-
lysum,“ segir Kristinn.

Á síðasta ári slösuðust 209 
manns eftir fall úr hæð og þar af 
voru 85 einstaklingar ekki komn-
ir til vinnu tveimur vikum eftir 
slys. „Ef þú kemur ekki til vinnu 
innan fjórtán daga er slysið ansi 
alvarlegt,“ segir Kristinn.

Fallslysum hefur þó fækkað 
nokkuð frá því þegar þenslan 
í byggingargeiranum var hvað 
mest. „Árið 2008 vorum við svo 

hátt uppi að 
það var hægt 
að falla víða,“  
segir Kristinn.

Hann segir að 
of algengt sé að 
ekki sé gripið til 
fyrirbyggjandi 
aðgerða þegar 
unnið er í mik-
illi hæð. „Þegar 

verið er að príla uppi á þökum eru 
menn ekki með girðingar, fall-
varnir eða til þrautavara línur til 
þess að bjarga sér,“ segir Krist-
inn. 

Kristinn segir nær öll fallslys 
vera fyrirbyggjanleg. „Það er það 
sorglega í þessu,“ segir hann.

Kristinn segir að skerpa þurfi 

á þessum þáttum í byggingargeir-
anum.

„Við höfum stöðugar áhyggjur 
af þessu,“ segir Friðrik Á. Ólafs-
son, forstöðumaður bygginga-
sviðs Samtaka iðnaðarins. 

Friðrik grunar að stærstur 
hluti slysanna verði í styttri og 
minni verkum þar sem iðnaðar-
menn ætli að  stytta sér leið. 

„En upp til hópa held ég að í 
stærri verkum og stærri fyrir-
tækjum sé þetta í lagi,“ segir 
Friðrik.

Engu að síður sé miður að 
ekki hafi tekist að fækka slíkum 
slysum. „Eitt slys er einu slysi 
of mikið. Það eru brotalamir í 
þessu, við vitum það alveg,“ segir 
Friðrik.  - ih

Of algengt er að ekki sé gripið til fyrirbyggjandi aðgerðir til að hindra fallslys:

Yfir 200 slösuðust eftir fall úr hæð

KRISTINN 
TÓMASSON
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VEÐUR

Á morgun verða vestan 3 til 8 metrar á 
sekúndu, skýjað að mestu og einhverjir 
rigningarskúrir munu detta niður hér og 
þar. Það verður hvassara og meiri rigning 
nyrst á landinu.

SJÁ SÍÐU 18

GLÆSILEG

MATAR- 
STELL

KÍKTU Á
ÚRVALIÐ

MENNING „Ég hef ekki þessa teng-
ingu við Björk. Ég veit að hún er 
mjög hæfileikarík, en ég fæ ekki 
gæsahúð,“ segir Leandro Cerro, 27 
ára gamall Argentínumaður, sem er 
staddur hér á landi til að gera heim-
ildarmynd um íslenska tónlist.

Leandro kom fyrst til Íslands fyrir 
ári og tók upp efni fyrir heimildar-
myndina í fjóra mánuði. Nú er hann 
kominn aftur til að klára myndina. 
„Ég fann að ef ég kæmi og tæki bara 
upp það sem mér dytti í hug þá væri 
það mjög yfirborðskennt. Nú hef ég 
skýrari sýn. Það er gott að koma 
aftur og hafa annað sjónarhorn,“ 
segir Leandro.

Hann segir að þrjú lög Sigur Rósar 
í spennumyndinni Vanilla Sky, sem 
skartaði Tom Cruise og Penelope 
Cruz, hafi kveikt áhugann á íslenskri 
tónlist. Í kjölfarið hafi hann farið að 
hlusta meira á íslenska tónlist og 
orðið heillaður. „Ég varð að koma og 

reyna að skilja af hverju ég finn til 
svona sterkrar tengingar við tónlist-
ina ykkar.“

Leandro hefur í sumar farið á 
milli tónlistarhátíða. „Ég byrjaði á 
Kammerhátíð á Kirkjubæjarklaustri 
og fékk áfall yfir því hvað hátíðin var 
lítil. Það voru stundum fleiri á svið-
inu en áhorfendur. Mér þótti hátíðin 
samt mjög fín og umhverfið fallegt.“

Næst fór hann á Þjóðlagahátíð á 
Siglufirði. 

„Svo fór ég á Eistnaflug í Neskaup-
stað. Ég var með mjög fyrirfram 
ákveðnar hugmyndir um þunga-
rokkara og sá þá fyrir mér sem 
stóra og frekar ógnvekjandi menn,“ 
segir Leandro. Hátíðin átti þó eftir 
að koma honum á óvart fyrir að 
vera friðsæl. „Fyrsta daginn var ég 
að drekka bjór og borða í tjaldi við 
hliðina á tónleikastaðnum. Þá kemur 
risastór náungi að mér sem ég var 
skíthræddur við. Hann sagði djúpri 

röddu: „Þetta er það rómantískasta 
sem ég hef séð. Þú einn, að borða 
með kerti fyrir framan þig. Þetta 
er svo fokking rómantískt.“ Og svo 
labbaði hann bara í burtu.“

Seinna tók Leandro viðtal við 
manninn um áhuga hans á Skálm-
öld. „Metalhausar hafa þetta ógn-
vekjandi yfirbragð en svo eru þeir 
mjög hlýir og með stórt hjarta,“ segir 
hann. Áður en Leandro kom hingað 
fyrst ákvað hann að taka íslensku-
kúrs hjá Fjólu Dögg Hjaltadóttur í 
höfuðborg Argentínu, Buenos Aires. 
„Ég bjóst við því að vera einn. En svo 
voru 24 samlandar mínir mættir til 
að læra íslensku, og þeir voru allir 
þarna út af íslenskri tónlist. Hver 
einn og einasti.“

Hann segir íslensku erfiða í 
fyrstu. „En svo þegar þú ert kominn 
yfir erfiðasta hjallann er hún mjög 
blátt áfram. Svolítið eins og fólkið 
hér.“  snaeros@frettabladid.is

Gerir heimildarmynd 
um íslenska tónlist
Argentínskur maður er kominn hingað til lands til að ljúka við gerð myndar um 
íslenska tónlist. Hann varð hugfanginn þegar hann heyrði í Sigur Rós í kvikmynd 
með Tom Cruise. Þungarokkarar á Austurlandi komu honum á óvart.

KVIKMYNDAGERÐAR-
MAÐUR  Leandro hefur 
lengi unnið á sjónvarps-
stöðinni Fox í Argentínu. 
Hann dreymir um að 
koma heimildarmynd-
inni sinni um íslenska 
tónlist á kvikmynda-
hátíðir um allan heim. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

RANNSÓKN Íslendingar vilja að 
sala á vændi sé refsiverð. Þetta 
sýnir könnun sem unnin var af 
Félagsvísindastofnun Háskóla 
Íslands í apríl síðastliðnum.

Mikill kynjamunur er á svörum 
í könnuninni. 46 prósent kvenna 
vilja að hægt sé að refsa fyrir sölu 
á vændi á móti þrjátíu prósentum 
karla.

Niðurstöður rannsóknarinnar 
sýna líka kynjamun þegar spurt 
er um hvort kaup á vændi ættu að 
varða refsingu. 78 prósent kvenna 
vilja að kaupin séu refsiverð en 
aðeins 39 prósent karla eru þeirr-
ar skoðunar. 

Íslensk löggjöf í dag miðar við 
að kaup á vændi séu refsiverð en 
sala refsilaus. Úrtak könnunarinn-
ar var 1.200 manns, um sextíu pró-
sent svöruðu.  - snæ

Ný íslensk rannsókn sýnir að ekki eru allir sáttir við lög um vændisstarfsemi: 

Meirihluti vill refsa fyrir vændi
AFSTAÐA ÍSLENDINGA TIL VÆNDISLÖGGJAFAR
Á að refsa 
fyrir kaup á vændi?

Á að refsa 
fyrir sölu á vændi?

 JÁ  NEI  HVORKI NÉ 
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HERSÝNING  Hermenn marseruðu í takt við vélardrunur skriðdreka á götum 
Singapúr þegar afmæli ríkisins var fagnað.  NORDICPHOTOS/AFP

SINGAPÚR Skriðdrekar og önnur hertæki óku um götur Singapúr í gær 
þegar borgríkið fagnaði fimmtíu ára sjálfstæðisafmæli sínu. Singapúr 
hlaut árið 1965 sjálfstæði frá Malasíu. 

Flugeldum var einnig skotið á loft auk þess sem minningarathöfn 
var haldin til að heiðra Lee Kuan Yew, sjálfstæðishetju singapúrsku 
þjóðarinnar. Yfirvöld í Singapúr sögðu Lee hafa breytt Singapúr úr 
lítilli nýlendu í stórveldi á svæðinu.  - þea

Héldu upp á fimmtugsafmæli með risavaxinni hersýningu:

Singapúrar fagna stórafmælinu

MENNTUN Níutíu prósent barna sem ljúka 
grunnskólanámi árið 2018 eiga að geta lesið 
sér til gagns. Það er markmið átaksverk-
efnisins „Þjóðarsáttmáli um læsi“ sem Illugi 
Gunnarsson menntamálaráðherra mun hleypa 
af stokkunum á næstu dögum. 

„Við þurfum að gera mun betur, bæði skól-
arnir og heimilin,“ segir Illugi. Samkvæmt 
niðurstöðu PISA-prófsins árið 2012 gátu 30 
prósent drengja og 12 prósent stúlkna ekki 
lesið sér til gagns. „Það sem við höfum séð 
á undanförnum árum og áratug er að læs-
inu hefur hrakað ár frá ári og við getum ekki 
sætt okkur við það,“ segir Illugi.

Illugi segir verkefnið í samræmi við Hvít-
bók um umbætur í menntamálum sem hann 
lagði fram fyrir rúmu ári. Verkefnið verði 
unnið í samstarfi við öll sveitarfélögin á 
landinu. Illugi ætlar að ferðast hringinn í 
kringum landið í haust til að undirrita sam-
komulag um átakið við sveitarfélögin. 

„Þarna erum við að taka saman höndum 
um að tryggja það að börnin nái að tileinka 
sér þennan grundvallarþátt, að börnin geti 
lesið sér til gagns. Það er erfitt að benda á 
þau mál sem hafa jafn mikla þýðingu, bæði 
fyrir einstaklingana og samfélagið allt,“ 
segir Illugi. - ih

Menntamálaráðherra vill að níutíu prósent grunnskólabarna geti lesið sér til gagns árið 2018:

Boðar til þjóðarátaks um bætt læsi barna

ILLUGI GUNNARSSON  Menntamálaráðherra segir að 
gera þurfi meira til að bæta læsi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Ungur maður braut 
bílrúðu í leigubifreið við Lækjar-
götu í miðborg Reykjavíkur aðfara-
nótt gærdagsins. Maðurinn hafði 
snöggreiðst þegar fólk tók leigubíl 
sem hann taldi sig hafa beðið eftir 
og átt rétt á.

Leigubílstjórinn og maðurinn 
höfðu ætlað að útkljá málin með 
handalögmálum áður en lögregla 
mætti á staðinn og skildi deiluaðil-
ana að. Seinna um nóttina var karl-
maður handtekinn eftir að hafa ekið 
ölvaður á tvær kyrrstæðar bifreið-
ar við Skólavörðustíg í Reykjavík. 
Maðurinn var færður á lögreglu-
stöð.  - jóe

Ágreiningur við Lækjargötu:

Braut rúðu í 
leigubifreið

NÁTTÚRA Búist er við að óvenju-
djúp lægð komi upp að landinu 
með suðaustan átt og rigningu.

„Það er hvassasti vindur sem 
við höfum séð síðan síðasta 
vetur,“ segir Teitur Arason, 
veðurfræðingur á Veðurstofu 
Íslands. Þessi lægð kann að líta út 
eins og fyrsta haustlægðin.

Teitur segir hið jákvæða við 
lægðina sem kunni að koma yfir 
landið verði að henni fylgi hlýtt 
loft sem muni ýta kalda loftinu 
sem hefur verið yfir Austur-
landi og Norðurlandi í burtu. 
Ekki eru frekari lægðir í kort-
unum. - jhh

Spá hvassviðri á miðvikudag:

Líkur á djúpri 
lægð í vikunni
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500 MB 
eða 1.000 kr.
notkun á mán.

 í 3 mán.
fylgir
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LÖGREGLUMÁL Íslendingar skrifa 
ummæli undir nafninu Huldumað-
ur á íslensku spjallborði, hýstu á 
bandarískri síðu, þar sem haturs-
áróðri er dreift. Skrifað er um 
hatur á útlendingum, múslimum, 
konum, hinsegin fólki, gyðingum, 
Pólverjum og blökkumönnum svo 
fátt eitt sé talið.

Síðan er virk enn í dag og skipt-
ust gestir meðal annars á skoð-
unum um HIV-smitaða hælis-
leitandann sem fjallað var um í 
Fréttablaðinu í júlí. Einn Huldu-
mannanna á spjallborðinu velti til 
dæmis fyrir sér hugsunarhætti 
íslenskra kvenna. „Ég ætla að sofa 
hjá negra og ekkert slæmt mun 
gerast,“ skrifaði nafnleysinginn.

Einnig virtist íslam spjall-
borðsgestum hugleikið. Mörg 
ummæli hvöttu til útrýmingar 
múslima og vildu margir hverjir 
láta banna trúna í þjóðaratkvæða-
greiðslu. Huldumennirnir svoköll-
uðu deildu einnig fæðingarárum 
sínum í spjallþræði. Þar kom í ljós 
að meðal aldurinn er frekar ungur 
og eru þar margir undir átján ára 
aldri. Sá yngsti sem lét aldurs síns 
getið sagðist vera fæddur árið 
1999.

Friðrik Smári Björgvinsson, 
yfirlögregluþjónn á höfuðborgar-
svæðinu, segir lögreglu ekki hafa 
frétt af síðunni áður en Frétta-
blaðið benti á hana. „Við munum 
væntan lega kíkja á þetta og hvers 
eðlis þetta er,“ segir Friðrik.

„Ef það er hægt að rekja 
ummælin til einstaklinga og færa 
sönnur á að þetta sé frá þeim og 
þess eðlis að þau brjóti í bága við 
lög eru væntanlega einhver úrræði 
fyrir hendi,“ segir Friðrik. Hann 
segir enn fremur þurfa að skoða 

hvort hægt sé að loka síðunni en 
ekki er víst hvort það er lagalega 
framkvæmanlegt.

„Það hafa komið upp dæmi um 
síður og dæmi um erlendar síður 
þar sem ekki er hægt að rekja 
ummæli til tiltekinna einstak-

linga. Það er erfitt að eiga við 
þetta.“

Síðan er ekki fyrsta síðan 
þar sem Íslendingar dreifa hat-
ursáróðri. Fréttastofa Stöðvar 2 
greindi frá því í apríl síðastliðnum 
að Bandaríkjamaðurinn Donald 

Pauly héldi úti kynþáttaníðssíð-
unni bardaga.org þar sem tveir 
ungir drengir, búsettir á Íslandi, 
eru níddir. Síðan er hýst í Banda-
ríkjunum. Auk þess greindi DV frá 
íslenskri hatursáróðurssíðu árið 
2012. thorgnyr@frettabladid.is

BROT AF ÞEIM UMMÆLUM SEM FINNA MÁ Á SPJALLBORÐINU

SPURNING DAGSINS

Viltu meðhöndla liðverkinn 
án þess að taka töflur?

150g50%
 meira m

ag
n!

Prófaðu að meðhöndla liðverkina
með Voltaren geli.

Lyfjaauglýsing

Baldur, er forsetinn ekki nógu 
hýr?
„Með örgum forseta myndi sannar-
lega hýrna yfir Bessastöðum.“
Baldur Þórhallsson stjórnmálafræðingur 
sagði frá því í helgarblaði Fréttablaðsins að 
það væri kominn tími á samkynhneigðan 
forseta á Íslandi.

MANNLÍF „Ég á svolítið erfitt með 
að tala núna þar sem munnur-
inn á mér allur í salti en ég geri 
mitt besta,“ segir Sigrún Þuríður 
Geirsdóttir, en hún varð aðfara-
nótt sunnudags fyrsta íslenska 
konan til að synda einsömul yfir 
Ermarsund. Sundið tók Sigrúnu 23 
klukkustundir og 30 mínútur.

Þar til í gær hafði Benedikt 
Hjartarson verið eini Íslending-
urinn til að ná þeim áfanga en 
það gerði hann árið 2008. Stysta 
leið yfir sundið er 34 kílómetrar í 
beinni loftlínu en vegalengdin sem 
Sigrún synti var sennilega tvöfalt 
lengri þar sem straumar hafsins 
báru hana af leið.  - jóe

Synti ein yfir Ermarsundið:

Með munninn 
fullan af salti

SUND  Sigrún synti ein yfir Ermarsund-
ið, fyrst íslenskra kvenna.  MYND/SIGRÚN

LÖGREGLUMÁL Íslensk kona sem 
situr í fangelsi í Bretlandi getur 
búist við allt að 20 ára fangelsi 
fyrir aðild sína að vörslu á þrettán 
kílóum að heróíni.

Hún og fjórir Bretar eru einnig 
ákærð fyrir peningaþvætti. Breski 
vefmiðillinn Liverpool Echo segir 
að konan heiti Kolbrún Ómarsdótt-
ir. Kolbrún var handtekin í heima-
húsi í úthverfi Liverpool þann 7. 
júlí síðastliðinn Auk þrettán kílóa 
af heróíni fannst reiðufé að jafn-
virði 209 milljóna króna.  - kbg

Íslensk kona í heróínmáli:

Gæti endað í 20 
ára fangelsi

Rita hatursáróður á íslenskt 
spjallborð í skjóli nafnleyndar
Íslendingar skrifa nafnlaus ummæli á spjallborði sem hýst er á erlendri síðu. Hatursáróður gegn konum, hins-
egin fólki, múslimum og fleiri hópum er áberandi á síðunni. Óljóst er hvort hægt sé að loka umræddri síðu.

LÖGREGLUMÁL „Ég fór í vinnuna á 
föstudegi og sé að kötturinn minn 
er eitthvað skrítinn. Er ég kom 
heim í lok dags sá ég að hann var í 
raun fárveikur,“ segir Aðalsteinn 
Magnússon, íbúi í Hveragerði, en 
annar katta hans var aflífaður í 
nótt. „Ég fór með hann til dýra-
læknis og hann var greindur með 
lungnabólgu. Svo frétti ég það í 
gær að það hefði fundist blátt fisk-
flak hjá húsi beint á móti mér og 
að fleiri kettir væru lasnir,“ segir 
Aðalsteinn.

Talið er að minnst fjórir kettir 
hafi drepist sökum þessa. Einn 
köttur liggi veikur og sömu sögu 
er að segja af hundi þar í bæ. Að 
sögn Aðalsteins er einnig óvenju 
margir dauðir fuglar í görðum og 
á götum Hveragerðis í dag.

„Ég veit eiginlega ekki hvað ég 
á að segja. Ég svo reiður og sár á 
sama tíma,“ segir Aðalsteinn. 

„Það er ekkert vitað hver var 
að verki eða hvað honum gekk til. 
Annað hvort er hér í bænum ein-
hver virkilega veikur einstakling-

ur sem er að leika sér að því að 
drepa dýr eða hann hefur dreift 
þessu á þök til að drepa máva og 
þaðan hefur þetta dottið á jörðina. 
Hvort sem það er þá er þetta ekki 
gáfulegt,“ segir Aðalsteinn.

Frá lögreglunni á Suðurlandi 
fengust þær upplýsingar að rann-
sókn málsins væri á frumstigi. 
Ekki væri víst að eitrað hefði verið 
fyrir nokkrum dýrum. Lögreglan 
hefði einungis bláan fiskbita undir 
höndum sem ætti eftir að efna-
greina.  - ih, jóe

Talið er að fjórir kettir hafi drepist í Hveragerði um helgina auk þess sem einn köttur og hundur hafa veikst:

Grunur um að eitrað hafi verið fyrir dýrum

KÖTTURINN PÚTÍN  Sviplegt fráfall 
katta í Hveragerði veldur reiði.



Vönduð hönnun, fagurlega unnin húsgögn og munir eru hlutir sem halda verðgildi áratugum 

saman. Í Módern bjóðum við það besta í evrópskri hönnun og leggjum metnað í fallegar 

útstillingar sem gefa viðskiptavinum okkar hugmyndir og innblástur. Það er mikilvægt að 

vanda valið og sérfræðingar verslunarinnar eru ávallt til taks með fróðleik og ráðgjöf 

byggða á vöruþekkingu og þrautþjálfuðu auga fyrir samræmi og stíl. 

HLÍÐASMÁRA 1  •  201 KÓPAVOGUR  •  534 7777  •  modern.is 

GÓÐ HÖNNUN 
FEGRAR HEIMILIÐ

ÞITT HEIMILI – ÞÍN STUND

OPIÐ VIRKA DAGA 
KL. 11–18 

  

Eclipse borð  ⁄ ⁄   Verð frá 34.900 kr.

M-sófi  ⁄ ⁄   Verð frá 239.900 kr.

Catifa 80 hægindastóll  ⁄ ⁄   Verð frá 214.900 kr.

4240 Octo ljós  ⁄ ⁄   Verð 144.900 kr.

Nordic Plain gólfmotta  ⁄ ⁄   Verð á m2 74.900 kr.

Arper púðar  ⁄ ⁄   Verð 28.900 kr.

Manhattan teppi  ⁄ ⁄   Verð 18.900 kr.

Omaggio thermobolli   ⁄ ⁄   Verð 3.990 kr.

Botanica vasi   ⁄ ⁄   Verð 11.490 kr.  
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GRJÓNAGRAUTUR
alveg mátulegur

Nú einnig í litlum umbúðum– fullkominn skammtur fyrir einn

TILBÚINN TIL NEYSLU
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Kletthálsi 7, Reykjavík

Fuglavík 18,  Reykjanesbæ

GIRÐINGAR!

Leitið tilboða!

Vinnustaðagirðingar 
330cm x 200cm.

Steyptar undirstöður 
og samtengingar.

LÖGREGLUMÁL Fræðslufundur um 
mansal á Vestfjörðum varð til þess 
að formaður verkalýðsfélags í Bol-
ungarvík ákvað að kalla þyrfti til 
mansalsteymi að sunnan vegna 
máls sem hafði verið rannsakað 
sem fjárkúgun í heilt ár.

„Við höfum lært heilmikið af 
þessu. Ég fór fyrst á námskeið um 
mansal á formannafundi á Ísafirði 
og þetta mál kom upp í kjölfarið,“ 
segir Lárus Benediktsson, for-
maður Verkalýðs- og sjómanna-
félags Bolungarvíkur, um meint 
mansalsmál er varðar fiskvinnslu 
í Bolungarvík og lögreglan á Vest-
fjörðum rannsakar.

Lárus fékk, í kjölfar fræðsluer-
indisins sem var haldið í septem-
ber fyrir ári, erindi frá Pólverj-
um sem störfuðu í fiskvinnslu í 
Bolungarvík. Lögreglan hafði þá 
rannsakað meinta fjárkúgun verk-
stjóra í fiskvinnslunni á tuttugu 

Pólverjum sem 
þar störfuðu í 
nærri því eitt ár.

Lárus óskaði 
svo eftir því að 
kallað yrði til 
mansalsteymi 
lögreglunnar 
á höfuðborgar-
svæðinu til að 
aðstoða við rann-

sóknina. Hann segir alla þá sem 
hafa aðkomu að verkalýðsmálum 
og vinnueftirliti hafi lært af mál-
inu og segir mansalsmál falin, en 
þau verði að koma upp á yfirborðið.

„Því miður þá virðist þetta vera 
voðalega falið, þetta eru hlutir sem 
verða að koma upp á yfirborðið og 
ég hvet alla sem verða varir við 
eitthvað svona, að gera viðvart og 
gera eitthvað í þessum málum því 
það er kominn tími til. Það er of 
mikið af þessu í samfélaginu, ég 

er sannfærður um það og þetta á 
ekki að líðast.“

Lárus segist trúa því að aðkoma 
mansalsteymisins hafi komið að 
gagni. „Samkvæmt skýringum í 
bréfum þá fannst manni svona eins 
og að þarna væri eitthvað grugg-
ugt á seyði.“

Lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu sinnir fræðslu sem þessari í 
grasrótarstarfi. Fræðslunni fylgir 
engin fjárveiting. Íslensk stjórn-
völd eru gagnrýnd fyrir slaka lög-
gæslu þegar kemur að baráttunni 
gegn mansali í nýlegri skýrslu 
bandaríska utanríkisráðuneytis-
ins.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra 
sagðist í vetur munu leggja sitt af 
mörkum til að leita eftir fjármun-
um til framkvæmdar aðgerða sem 
miða að því að sporna gegn man-
sali. Enn bólar ekkert á því fé.  
 kristjanabjorg@frettabladid.is 

Fá ekki peninga til 
fræðslu um mansal
Lögreglumenn verja frítíma sínum í að fræða fólk um mansal. Ekkert fjármagn 
fylgir aðgerðaáætlun gegn mansali. Lögreglurannsókn hófst eftir fræðslufund.

BOLUNGARVÍK  Umfangsmikil rannsókn á mansali hefur staðið yfir að undanförnu vegna fiskvinnslufyrirtækis sem er starfandi 
í Bolungarvík. Upphaflega var málið rannsakað sem fjárkúgun. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LÁRUS 
BENEDIKTSSON

KJARAMÁL „Við höfum verið að 
hitta gerðardóm núna reglulega 
síðustu vikurnar og farið yfir 
okkar kröfur. Samninganefndin 
hefur verið á þeim fundum líka,“ 
segir Ólafur G. Skúlason, formað-
ur Félags íslenskra hjúkrunar-
fræðinga.

Hjúkrunarfræðingar felldu í 
júlí kjarasamning og hefur deilu 
þeirra verið vísað í gerðardóm. 
Félagið hefur stefnt ríkinu vegna 
laga sem sett voru á verkfall 
þeirra.

„Við höfum ekkert hitt samn-
inganefndina á sérstökum fund-
um, þetta hefur allt farið í gegnum 
gerðardóm,“ segir Ólafur.

Gerðardómur hefur samkvæmt 
lögunum vikufrest, til 15. ágúst, 
til að skila niðurstöðu sinni um 
kaup og kjör félagsmanna í Félagi 
íslenskra hjúkrunarfræðinga sem 
og BHM.

Næsta fyrirtaka í dómsmáli 
félagsins gegn ríkinu er á fimmtu-
daginn í næstu viku.

„Við teljum ekki hafa verið 

grundvöll fyrir því að banna verk-
föll hjúkrunarfræðinga og að gerð-
ardómur geti ekki tekið til starfa í 
okkar tilfelli miðað við orðun lag-
anna,“ segir Ólafur og bætir við að 
félagið og lögfræðingur þess telji 
málið ólíkt öðrum verkfallsmálum.

„Verkfallið hafði aðeins stað-
ið í tvær vikur og aðeins fjórtán 
fundir höfðu samtals farið fram í 
öllum viðræðunum. Þannig að við 
teljum að forsendurnar í okkar til-
felli séu öðruvísi en í öðrum sam-
bærilegum málum.“  - fbj

Gerðardómur hefur frest til 15. ágúst til að ákveða kjör félagsmanna BHM og hjúkrunarfræðinga:

Ekki fundað sérstaklega án gerðardóms

DÓMSMÁL
Mál BHM gegn ríkinu flutt
Mál BHM gegn íslenska ríkinu vegna 
lagasetningar á verkfall BHM verður 
flutt fyrir Hæstarétti klukkan níu í dag. 
BHM telur að lögin á verkfallið séu 
bæði brot á stjórnarskrá og Mannrétt-
indasáttmála Evrópu. Héraðsdómur 
Reykjavíkur hefur áður komist að þeirri 
niðurstöðu að íslenska ríkinu hefði 
verið heimilt að setja umrædd lög. 

MENNING
Handverksmaður ársins
Þórdís Jónsdóttir er handverksmaður 
ársins og verðlaun fyrir sölubás ársins 
hlýtur Vagg og velta. Árlega velur 
valnefnd Handverkshátíðar Eyjafjarðar 
fallegasta sölubás ársins og hand-
verksmann ársins. Valnefnd veitti ein 
aukaverðlaun í ár, Gleði og bjartsýnis-
verðlaunin, en þau hlaut Hildur 
Harðardóttir með sölubásinn Hildur H. 
List-Hönnun.

FRAMHALDIÐ ÓLJÓST  Félag hjúkrun-
arfræðinga skrifaði undir kjarasamning 
í júní sem síðan var hafnað í atkvæða-
greiðslu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1. Hversu oft hefur fi skidagurinn 
mikli verið haldinn?
2. Hvern segir Donald Trump hafa 
verið skotmark sitt þegar hann kallaði 
konur feit svín?
3. Hversu marga farþega fl utti Ice-
landair í júlí?

SVÖR

1. 15 sinnum 2. Rosie O‘Donnell 3. 415.000 
farþega

VEISTU SVARIÐ?

BANDARÍKIN Fast var skotið á 
Donald Trump, sem sækist eftir 
útnefningu Repúblikanaflokks 
Bandaríkjanna til forsetaframboðs, 
eftir að hann sagði blóð flæða hvað-
an sem er út úr Megyn Kelly, sem 
stýrði kappræðum forsetaframbjóð-
andaefna repúblikana á fimmtudag. 

Carly Fiorina, meðframbjóðandi 
Trumps, sagði meðal annars að 
ummælin væru óafsakanleg, óvið-
eigandi og móðgandi. Hún sagði enn 
fremur frá reynslu sinni af karl-
mönnum sem héldu hana óhæfa til 
að taka ákvarðanir af því að hún 
gæti verið á túr. Fiorina var áður 
forstjóri Hewlett Packard.

Trump er ósammála túlkun Fior-
ina og annarra sem brugðust við. 
„Ég ætlaði að segja að það blæddi 
úr nefinu hennar eða eyrum. Það 
er algengt orðasamband sem er 
notað um reiði. Aðeins afbrigði-
legt fólk myndi segja að ég væri að 
tala um blæðingar,“ segir Trump. 
„Mér þykir vænt um konur og ég 
vil hjálpa þeim.“

„Ég á frábært samband við 
margar konur í viðskiptaheimin-
um. Þær eru frábærir stjórnendur, 
algjörir morðingjar. Þær eru ótrú-
legar,“ segir Trump í samtali við 
bandarísku sjónvarpsstöðina ABC. 
 - þea

Segir konur algjöra morðingja í viðskiptaheiminum og frábæra stjórnendur:

Trump sver af sér túrummæli

UMDEILDUR  Samkvæmt könnun ABC 
þótti Trump hafa betur í kappræðum 
þrátt fyrir umdeild ummæli.  
 NORDICPHOTOS/AFP
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FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN 
– frá byrjendum til sérfræðinga

Krefjandi tveggja anna nám sem nær meðal annars yfir tölvuviðgerðir A+, 
uppbyggingu og uppsetningu tölvukerfa, Network+, CCNA, MCSA og 
Exchange. Nemendur þurfa ekki að hafa reynslu eða aðra menntun á 
sviði upplýsingatækni þegar námið hefst.

ALÞJÓÐLEGAR PRÓFGRÁÐUR
Að námi loknu eiga nemendur möguleika á að öðlast 7 alþjóðlegar 
prófgráður sem er mikilvægt að hafa þegar sækja á um vinnu í 
upplýsingatæknigeiranum.

Hefst: 31. ágúst og 1. sept. 2015 • Lýkur: Júní 2016
Lengd: 520 std. • Dag- og kvöldhópar • Verð án prófa: 899.000 kr.  
Verð með 8 alþjóðlegum prófum: 1.099.000 kr.

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI

Markmiðið er að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf til að geta skarað 
fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir fyrir próf til viðurkenningar 
bókara á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Nemendur 
læra einnig námstækni í MindManager hugarkortshugbúnaðinum.

Námið skiptist í fjóra hluta: • Bókhald – grunnur • Bókaranám fyrir 
lengra komna • Skattskil einstaklinga með rekstur • Viðurkenndur 
bókari.

Námsbrautin er unnin í samvinnu við Endurmenntun Háskóla Íslands (EHÍ).

Hefst: 7. okt. • Lýkur: 15. des. • Lengd: 413 std. • Morgun- og kvöldhópar  
Verð: 529.000 kr.

NETSTJÓRNUN – CCNA

Lögð er áhersla á uppsetningu, rekstur og hönnun netkerfa fyrir lítil 
og meðalstór fyrirtæki með Cisco netbúnaði. Ekki er gert ráð fyrir að 
nemendur hafi þekkingu á netkerfum. Námi lýkur með lokaverkefni 
og CCNA-prófi frá Cisco.

Hefst: 31. ágúst og 1. sept. 2015 • Lýkur: 20. jan. 2016 • Lengd: 250 std. 
Dag- og kvöldhópar • Verð með 4 alþjóðlegum prófum: 649.000 kr.

KERFISSTJÓRNUN: MCSA + O365

Nám fyrir fólk sem stefnir á starf kerfisstjóra í Windows netþjónaumhverfum. 
Megináherslan er á Windows Server 2012 R2 stýrikerfið og hvernig 
þjónusta innan þess er notuð til að uppfylla kröfur sem gerðar eru til 
nútímatölvukerfa. Að auki er farið í hvernig fyrirtæki geta nýtt sér 
skýjaþjónustu Microsoft í Office 365.

Hefst: 31. ágúst og 1. sept. 2015 • Lýkur: 20. jan. 2016 • Lengd: 250 std. 
Dag- og kvöldhópar • Verð með 4 alþjóðlegum prófum: 649.000 kr. 

 LÁNSHÆFT NÁM

Sérstakur samstarfssamningur Promennt og Framtíðarinnar námslána-
sjóðs gerir nemendum Promennt á völdum námsbrautum nú mögulegt 
að sækja um námslán (skólagjöld) og framfærslulán. 

NÝTT 

 FJARKENNSLA

Þessar námsbrautir bjóðast bæði í stað- og �arnámi. Fjarkennslan okkar 
fer fram í beinni útsendingu sem þýðir einfaldlega að þú getur tekið þá� í 
kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu.

NÁMSKYNNING OG RÁÐGJÖF 
FYRIR TÆKNINÁM

mánudaginn 24. ágúst kl. 17:30.
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Opið 10-17 alla daga til 30. ágúst.  
Leiðarlýsingar á landsvirkjun.is/heimsoknir

Gagnvirkar orkusýningar Landsvirkjunar í Búrfelli  
og Kröflu varpa ljósi á orkuna sem býr í öllum hlutum. 

Landsvirkjun vinnur rafmagn úr endurnýjanlegum  
orkugjöfum; vatnsafli, jarðvarma og vindi.

Líttu við í sumar. 

66,4 prósent íbúa hér á 
landi notuðu netið til 

þess að kaupa eða selja vörur eða 
þjónustu á árinu 2014. Árið 2012 
var þetta hlutfall 55,5 prósent en 
árið 2010 44,7 prósent. 

Heimild: Hagstofa Íslands

AFGANISTAN Fjörutíu féllu í fjór-
um sprengjuárásum í Kabúl um 
helgina, sem fréttastofa Guardian 
kallar hina blóðugustu í afgönsku 
höfuðborginni í áraraðir. Flestir 
þeirra sem létust voru almennir 
borgarar og verðandi lögreglu-
menn. Atlantshafsbandalagið stað-
festi einnig að einn úr þess röðum 
hefði fallið.

Fyrsta árásin, og sú mannskæð-
asta, var sjálfsmorðsárás. Þá 
sprengdi talibani, klæddur í ein-
kennisbúning lögreglu, sig í loft 
upp fyrir utan höfuðstöðvar lög-
regluskóla þar sem verðandi lög-
reglumenn biðu í röð eftir að kom-
ast inn.

Nokkrum klukkustundum seinna 
sprungu tvær sprengjur norðan 
við alþjóðaflugvöll borgarinnar 
þegar árásarmenn réðust að her-
stöð Bandaríkjamanna, Camp 
Integrity. Einn hermaður lést auk 
átta almennra borgara og tveggja 
skæruliða samkvæmt tilkynningu 
Bandaríkjahers. Látni hermaður-
inn er sá fimmti úr röðum Banda-
ríkjamanna sem fellur í Afganist-
an á árinu. Í kjölfar árásarinnar 
hringsóluðu herflugvélar Banda-
ríkjamanna yfir Kabúl.

Bílsprengja sprakk þar að auki á 
laugardagsmorgun utan við herstöð 
Afgana í borginni, nærri miðborg 
Kabúl. Tuttugu féllu við spreng-
inguna og nokkur hundruð særðust, 
misalvarlega. Flestir hinna slösuðu 

leituðu læknisaðstoðar vegna gler-
brota sem í þeim höfðu lent. „Öll 
þau tuttugu sem féllu í valinn voru 
almennir borgarar,“ segir Kabir 
Amiri, talsmaður sjúkrahúsa í 
Kabúl.

Hin föllnu bætast í hóp fimm 
þúsund almennra borgara sem 
fallið hafa í átökum í Afganistan 
á þessu ári. Sameinuðu þjóðirnar 
greindu frá því að sex fyrstu mán-

uðir þessa árs hefðu verið þeir blóð-
ugustu í Afganistan undanfarin ár. 

Sameinuðu þjóðirnar segja að 
breytt aðferðafræði skæruliða 
liggi að baki meira mannfalli, en 
nærri tvöfalt fleiri sjálfsmorðs-
árásir urðu í Kabúl á fyrri helm-
ingi þessa árs en á síðasta hálfa ári 
á undan. 

Talsmaður talibana, Zabiullah 
Mujahed, lýsti yfir ábyrgð talib-

ana á árásinni á lögreglumennina 
en tjáði sig ekki um hinar árásirn-
ar þrjár.

Talibanar tilkynntu um skip-
un nýs leiðtoga þeirra, Akhtars 
Mansour, eftir að ríkisstjórn 
Afgana tilkynnti um andlát þess 
fyrrverandi, Muhammads Omar. 
Mansour hafði verið aðstoðarmað-
ur Omars undanfarin ár.  
 thorgnyr@frettabladid.is

Fjörutíu féllu í valinn í röð 
árása skæruliða á Kabúl
Skæruliðar myrtu fjörutíu í höfuðborg Afganistans um helgina. Meirihluti hinna látnu voru almennir borgar-
ar og verðandi lögreglumenn. Talibanar lýstu yfir ábyrgð á einni árás. Talibanar skipuðu nýjan leiðtoga í júlí.

EYÐILEGGING  Tugir létust í Kabúl um helgina eftir röð árása skæruliða á höfuðborg Afganistans.  NORDICPHOTOS/AFP
HAÍTÍ Haítar kusu til þings í gær. 
Kosið var bæði til öldungadeildar og 
fulltrúadeildar þingsins. Þó var ein-
ungis kosið um tvo þriðju hluta öld-
ungadeildarsæta. Venjulega er kosið 
um þriðjung þeirra sæta en þar sem 
þingkosningar fóru ekki fram í maí 
2012 voru kosningarnar tvöfaldar. 

Um 1.800 frambjóðendur gáfu kost 
á sér. Kosið var um 139 sæti en loka-
tölur lágu ekki fyrir þegar Frétta-
blaðið fór í prentun.  - þea

Haítar kusu til þings í gær:

Mótmæltu við 
þingkosningar 

SVONA ERUM VIÐ

RIFINN  Mótmælendur rifu kjörseðla á 
Haítí í gær.  NORDICPHOTOS/AFP



Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar 
þér afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af 
lánshæfis- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.  
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Tugþúsundir mættu 
til fagna ástinni
Tugir þúsunda komu saman í miðbænum á laugardag til þess að fagna fjölbreyti-
leikanum þegar gleðiganga Hinsegin daga fór fram. Í kjölfar göngunnar voru tón-
leikar á Arnarhóli. Gangan markar hápunkt Hinsegin daga og var mikið um dýrðir.

VINSÆLL  Páll Óskar Hjálmtýsson lét sig ekki vanta heldur mætti á glimmerskipi með landnámsdrottningum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

HART 
BARIST 
 Þessar 
ofurhetjur 
berjast 
fyrir rétt-
indum 
hinsegin 
fólks.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/

ANDRI MARINÓ

ÁHORFENDUR  Mikill fjöldi kom í miðbæ Reykjavíkur til að 
fylgjast með göngunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

BIFHJÓL  Gleðigangan er meira en bara ganga, en þátttak-
endur mættu meðal annars á bifhjólum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI 



Sendum frítt

ÚTSALAN ER HAFIN
15-60% afsláttur

úr vefverslun
lindesign.is

Reykjavík
& Akureyri

30-50%  afsláttur
af allri smávöru

15-60% afsláttur
af rúmfötum

Allt að 30% afsláttur
af púðum

30% afsláttur
af öllum barnafötum

30-50% afsláttur
af öllum barnavörum

40% afsláttur
af öllum dúnsængum

100% dúnn
100% bómull

Verð frá 4.790 kr

15-50% af
svuntum og

15-60% afsláttur
af rúmfötum

Peysa
0-8 ára

Áður 2.690 kr
Nú 1.883

Hettupeysa
2-8 ára

Áður 5.790 kr
Nú 4.053

eldhúsvörum

30% afsláttur
af öllum lökum

Hreindýr rúmföt
Stærð 140x200
Áður 13.490 kr

Nú 9.443

. . ..
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Magnús 
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Enginn einræðisherra
Áhugamenn um þjóðfélagsmál eru 
farnir að sýna forsetakosningunum 
næsta vor mikinn áhuga. Ákveðinn 
fjöldi hóps hefur engan áhuga á því 
að sjá Ólaf Ragnar Grímsson bjóða 
sig fram í sjötta skipti. Hinir sömu 
benda á að Ólafur hafi í vor setið í 
20 ár á forsetastóli. Í lýðræðisríkjum 
hafi enginn forseti setið jafn lengi og 
er Ólafi af þessum ástæðum oft líkt 
við mestu einræðisherra samtímans. 
Þeir hinir sömu virðast gleyma því 
að á þeim tuttugu árum sem Ólafur 
hefur setið í embætti hefur hann 
þrisvar hlotið kosningu meirihluta 
þjóðarinnar í lýðræðislegum og 
sanngjörnum kosningum. Og jafnan 
unnið með miklum yfirburðum. 
Samanburðurinn við einræðis-
herrana er því mjög skrítinn.

Sterk staða eftir 20 ár
Forseti Íslands er eini einstaklingur-
inn í stjórnskipaninni sem er kosinn 
lýðræðislegri kosningu. Nú, eftir 20 
ára setu í embætti, hafa í kringum 
tíu prósent kjósenda lýst yfir í skoð-
anakönnunum stuðningi við Ólaf 
Ragnar í embætti næstu fjögur árin. 
Alla jafna er einungis einn maður, 
Jón Gnarr, nefndur oftar í slíkum 
könnunum. Ætli lýðræðinu yrði ekki 
best þjónað ef fleiri en færri fram-

bærilegir menn gæfu kost á 
sér. Og kjósendur ættu því 
val.

Á höttunum eftir 
peningum

Starfsmenn 
í fjár-
málaráðu-

neytinu vinna nú hörðum höndum 
að því að koma saman fjárlagafrum-
varpi fyrir næsta ári. Samkvæmt 
þingsköpum verður frumvarpið svo 
kynnt opinberlega annan þriðjudag 
í september. Þetta vita forstöðu-
menn ríkisstofnana og þess vegna 
láta þeir ekkert tækifæri ónotað 
til krefjast meiri peninga úr vösum 
skattgreiðenda. Líkt og Ari Matthías-
son þjóðleikhússtjóri sem fékk rúm-
an tíma í þættinum Sprengjusandi 
á Bylgjunni í gær til að lýsa öllu því 

sem leikhúsið vanhagaði um. 
Og það má Ari eiga að hann 
viðurkenndi það bara um-
búðalaust að hann talaði 
beint til þeirra sem ábyrgð 

bera á fjárlögunum.
 jonhakon@frettabladid.is

„Vilt þú að Ísland taki á móti 50 flóttamönn-
um á næstu tveimur árum?“ Rúmlega 85% 
þátttakenda í skoðanakönnun Útvarps Sögu 
í júlí svöruðu spurningunni neitandi. Könn-
unin var framkvæmd í kjölfarið á tilkynn-
ingu íslenskra stjórnvalda um móttöku 50 
flóttamanna næsta árið sem er liður í sam-
vinnuverkefni nokkurra Evrópuþjóða um 
móttöku flóttafólks. Flóttamannanefnd 
sér um undirbúninginn hér á landi í sam-
ráði við sveitarfélög og Rauða krossinn. Í 
umfjöllun Fréttablaðsins fyrr í sumar kom 
fram að fjöldi kvótaflóttamanna sem Ísland 
mun taka við á næstu tveimur árum verði 
þannig hlutfallslega svipaður og skuldbind-
ingar Þýskalands og Frakklands á sama 
tímabili. Á vef velferðarráðuneytisins 
kemur fram að frá árinu 1956 til dagsins í 
dag hafi komið hingað til lands 511 flótta-
menn.

Bara á þessu ári hafa yfir tvö þúsund 
einstaklingar látist á flótta yfir Miðjarðar-
hafið samkvæmt tölum frá Alþjóða fólks-
flutningastofnuninni (IOM). Frá Bretlandi 
bárust í vikunni fréttir um ítrekaðar til-
raunir örvæntingarfullra flóttamanna til 
að komast til landsins í gegnum Ermar-
sundsgöngin. Umræðan og umfjöllun um 
málefni hælisleitenda og flóttamanna innan 
Evrópu byggir því miður ekki alltaf á stað-
reyndum. Dálkahöfundur Guardian fjallaði 

á föstudag um málið og vitnar í tölur frá 
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 
sem staðfesta að 86% af öllum flóttamönn-
um eru í dag staðsettir í minna þróuðum 
löndum heimsins, en Tyrkland hýsir þar 
flesta eða um 1,6 milljón manns.

Með samskiptum og upplýstri umræðu 
má draga úr þeim ótta sem stafar af hinu 
óþekkta. Martin Patzelt, þingmaður Kristi-
legra demókrata í Þýskalandi, ákvað fyrir 
rúmum mánuði að bjóða tveimur flótta-
mönnum frá Erítreu að búa heima hjá sér. 
Í viðtali við breska ríkisútvarpið sagðist 
hann þannig vilja tryggja flóttafólki bæði 
andlit og nafn, sem dragi úr klofningi, 
fjandskap og ótta meðal almennings. Hann 
hvatti fólk til að ræða málefni flóttafólks 
af opnum hug. Hér á landi þurfum við að 
varast að umræðan færist í öfgafullan far-
veg sem byggir á ósönnum staðhæfingum 
og upphrópunum. Tökum heldur vel á móti 
þeim flóttamönnum sem hingað koma til 
landsins og styðjum við bakið á fólki sem 
hefur þurft að flýja heimkynni sín vegna 
stríðs eða ofsókna af ýmsu tagi. 

Á fl ótta undan staðreyndum
SAMFÉLAG

Ragnar 
Þorvarðarson
varaformaður 
Rauða Krossins í 
Reykjavík

➜ Með samskiptum og upplýstri 
umræðu má draga úr þeim ótta sem 
stafar af hinu óþekkta.

H
vað á þetta að þýða? Þetta er ekki aðeins ójöfnuður og 
óréttlæti, heldur hættuástand sem hamlar eðlilegri 
framþróun greinarinnar og það sem meira er, sam-
félagsins alls – pælið í því. Þetta er þjóðfélagsmein. 
Þjóðfélag verður aldrei heilt með karlagildi ein í 

öndvegi.“
Þessi orð og mörg fleiri áhrifarík, sönn og merk orð, sagði Kristín 

Jóhannesdóttir kvikmyndaleikstjóri af því tilefni að Íslenska 
kvikmynda- og sjónvarpsakademían veitti henni heiðursverðlaun 
Eddunnar árið 2013. Kristín var að tala um það sem nú er loksins 
komið í hámæli en það er staða kvenna í íslenskri kvikmyndalist. 
Kristín er frumkvöðull í sínu starfi og kona sem átti með sönnu 

heiðurinn skilinn. En hún, eins 
og svo margar kynsystur hennar, 
hefði líka átt annað og meira 
skilið í gegnum tíðina af þeim 
sem fara með peningavöldin í 
íslenskri kvikmyndagerð. Kristín 
brýndi líka konurnar í bransanum 
til þess að bíða þess ekki að þeim 
yrðu færð tækifæri úr höndum 

þessa karllæga samfélags – heldur sækja sér rétt sinn og tækifæri. 
Kvikmyndalistinni og samfélaginu öllu til heilla. Að gera sitt til þess 
að gera samfélagið heilt.

Konur í íslenskri kvikmyndagerð hafa með sönnu svarað kalli 
Kristínar og kalli tímans. Kristín hefur ekki heldur ekki látið sitt 
eftir liggja og vinnur nú að undirbúningi fyrir tökur á nýrri kvik-
mynd á haustmánuðum. Heilt yfir virðist hlutur kvenna blessunar-
lega fara vaxandi í íslenskri kvikmyndagerð og er það fyrst og 
fremst að þakka ötulli baráttu og góðu starfi fjölda kvenna innan 
greinarinnar. 

Krafturinn er slíkur að Baltasar Kormákur, einn helsti kvik-
myndaframleiðandi og leikstjóri landsins, viðraði fyrir skömmu þá 
hugmynd að koma á einhvers konar kynjakvóta til þess að tryggja 
konum aðgengi að fjármagni til kvikmyndagerðar. Illugi Gunnars-
son ráðherra er spenntur fyrir hugmyndum Baltasars og það er með 
sönnu gott að nú er loks farið að huga að því fyrir alvöru að bæta 
hlut kvenna í íslenskri kvikmyndagerð.

Það fylgir því reyndar smá kjánahrollur, svona einhvers konar 
samfélagslegur kjánahrollur, að umræðan og hugmyndirnar þurfi 
að koma frá karlmönnum í lykilstöðum í bransanum en það er 
kannski sama hvaðan gott kemur. Hitt er öllu verra ef rétt reynist; 
að rétta eigi hlut kvenna með einhvers konar yfirfalli. Að með því 
að auka við fjármagn í sjóðnum myndist viðbótarfé sem verði svo 
eyrnamerkt konum í kvikmyndagerð. Það er hætt við því að með því 
fari þorri peninganna áfram í karllæg verkefni en viðbótin sem fari 
til kvenna dugi í besta falli til þess að draga úr þeim baráttuþrekið. 
„Hvað á þetta að þýða?“ Mætti nú ímynda sér réttsýna konu segja 
með þjósti. 

Málið er að ef það er til staðar vilji til þess að rétta hlut kvenna í 
kvikmyndagerð þá þarf að gera það fyrst og fremst að höfðu sam-
ráði við konur og vonandi mun ráðherra hafa það í huga. Það hafa 
nefnilega verið konur sem hafa búið við þetta misrétti og þær eru 
því að sönnu best til þess fallnar að rétta óréttlætið. Þær eru líka 
eflaust best til þess fallnar að rétta hlut áhorfenda sem hafa verið 
sviknir um veruleika íslenskra kvenna í kvikmyndum í gegnum 
árin.

Nú er því mikilvægt sem aldrei fyrr fyrir konur í íslenskri 
kvikmyndagerð að láta ekki deigan síga, heldur þvert á móti að 
nýta sér meðbyrinn. Þá er gott að muna lokaorð eldræðu Kristínar 
Jóhannesdóttur sem áður var vitnað til: „Fram til sigurs!“

Hvað á þetta að þýða?
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Þau sem andvíg eru fjölmenn-
ingu eru þá væntanlega fylgj-
andi fámenningu. Hvað er það? 
Fámenning er menning þar sem 
hver dregur dám af öðrum, fólk 
er almennt á einu máli um flesta 
hluti en rífst um tittlingaskít. 
Það aðhyllist ríkjandi viðhorf, 
það er að segja þau sjónarmið 
sem „alltaf“ hafa verið ráðandi, 
hugsun sem enginn man hvernig 
upphaflega kom til eða í hvaða 
kolli kviknaði. Í fámenningu 
klæðir fólk sig almennt eins, það 
talar eins, það notar hendurnar 
á svipaðan máta, það segir svip-
aðar sögur og það upplifir svip-
aða hluti. Það trúir á sömu guði, 
aðhyllist sömu helgisiði, borðar 
svipaðan mat. Það hefur tilhneig-
ingu til að segja: „Við erum nú 
vön að hafa það svona hérna.“ 

Í fámenningarsamfélagi eru 
nýjungar litnar hornauga, hvort 
sem það er nýtt krydd, ný dans-
spor eða framandleg orð af 
erlendum stofni.

Forvitni er bundin við einka-
hagi náungans og hugsanlega 

lesti: hver sefur hjá hverjum, 
hver heldur framhjá hverjum, 
hver datt í það og hvernig, hvar 
og hvenær. Í fámenningu kunnum 
við hvert annað meira og minna 
utan að.

Í fámenningarsamfélagi erum 
við úti í glugga bak við gardínu 
og fylgjumst með því hvort 
náunginn víki af þröngum vegi 
dyggðarinnar. Í fjölmenningar-
samfélagi opnum við alla glugga 
upp á gátt og hleypum inn loftinu.

Ávextir íslenskrar fjölmenningar
Íslenskt samfélag hefur ýmist 
einkennst af fámenningu eða 
fjölmenningu. Hér var vissulega 
mikil einangrun um aldir en þó 
er íslenskt samfélag í grunninn 
og að stofni til fjölmenningar-
samfélag innflytjenda úr ólíkum 
áttum sem blönduðust saman 
með ýmsum hætti. Í Landnámu 
er einkum mænt á landnám til-
tekinna norskra höfðingja til að 
renna stoðum undir eignarhald 
og tilkall vissra ætta til landa 
og valds; þar er múgurinn nafn-
laus, fjöldinn sem við erum flest 
komin af, fólk úr ýmsum áttum 
eins og genarannsóknir hafa leitt 
í ljós, og var margt af því þrælar. 

Sumar aldir var mikil verslun 
og umferð útlendinga hér við land 
– Þjóðverja og Englendinga til að 
mynda – en með svokölluðum Pin-
ingsdómi undir lok fimmtándu 
aldar tókst íslenskum stórbænd-

um að banna vetursetu erlendra 
kaupmanna við sjávarsíðuna og 
kipptu þar með fótunum undan 
þéttbýlismyndun og tryggðu sér 
aðgang að mjög ódýru vinnuafli, 
sem þar að auki var gert ókleift 
að fara um og bjóða hæstbjóð-
anda þjónustu sína, með vistar-
bandi og banni við lausamennsku. 
Meðal þess sem við þágum af 
Englendingum var endarímið 
og ferskeytlan, örugglega alls 
konar falleg og skemmtileg lög 
sem runnu í alls konar farvegi og 
urðu smám saman lítt þekkjan-
leg. Við fengum handverksþekk-
ingu, tískuvarning og ótal hug-
myndir frá Evrópu.

Á blómaskeiði sínu er íslensk 
menning opið svæði en ekki 
lokað. Fjölmenning en ekki 
fámenning. Þær bókmenntir 
sem hér voru skapaðar á 13. 
öld, og eru hátindur íslenskrar 
menningar, urðu ekki til í and-
rúmslofti fámenningar heldur 
fjölmenningar. Þær vitna um 
gjöful evrópsk áhrif á íslenska 
menntamenn þeirra tíma, rétt 
eins og gerðist á blómaskeiði 
íslenskrar ljóðlistar á 19. öld. 
Jónas Hallgrímsson endurnýj-
aði íslenska ljóðlist þegar hún 
gerðist trénuð um miðja 19. öld 
með ítölskum háttum og öðrum 
evrópskum nýjungum sem hann 
bæði lagaði að íslensku skálda-
máli af undraverðu listfengi, og 
gerði honum kleift að sjá fornan 

íslenskan skáldskap í nýju ljósi 
og nota hann til að endurnýja list 
sína. Hann sá eigin menningu 
í evrópsku ljósi; horfði á evr-
ópska menningu með íslenskum 
augum. Rímurnar sem margir 
telja það þjóðlegasta af öllu þjóð-
legu eru skringilegur hræri-
grautur ýmissa sundurleitra 
efna: epísk söguljóð um evrópskt 
kóngafólk og evrópska kappa, 
tyrfið skáldamál sem er leið til 
að varðveita, nánast með laun-
helgum, ákveðna heiðna þekk-
ingu og átrúnað – nokkurs konar 
hugmyndapækill – sönglist sem 
helst minnir á arabíska kveðandi 
– og svo hinn ferskeytti háttur 
í ótal tilbrigðum, sem sum eru 
ekki einu sinni ferskeytt, en er 
til okkar kominn frá Englandi 
eins og fyrr segir.

Mannréttindi eru ekki umbun
Fjölmenning. Fjörmenning. Rím-
urnar trénuðust smám saman í 
einangruninni og þær tóku að 
láta undan sem almenn alþýðu-
skemmtun um leið og boðið var 
upp bíómyndir, og höfðu ekki til 
að bera endurnýjunarmátt til 
að vera lifandi hluti íslenskrar 
menningar á 20. öld – en gengu í 
endurnýjun lífdaganna þegar ný 
kynslóð listafólks fór að horfa á 
þessa fornu list frá nýjum sjónar-
hornum sem ný menningaráhrif 
að utan höfðu opnað, svo að nú er 
kvæðamaðurinn góði, Steindór 

Andersen, einn ástsælasti lista-
maður þjóðarinnar.

Rímurnar lifna aftur við í fjöl-
menningu, þær visna og deyja í 
fámenningu. Fjölmenning verð-
ur til þegar safnast saman alls 
konar ólíkt fólk, með ólíkan bak-
grunn, ólíkt móðurmál, ólíka siði, 
ólíka trú, en á sameiginlegt opið 
fas og forvitni um hvert annað, 
löngun til að læra eitthvað nýtt 
hvert af öðru. Munum þetta. Fólk 
er gott, alveg lygilega gott, eins 
og Ari kvað. En fólki fylgir líka 
alls konar vesen – ekki síður í 
fjölmenningu en fámenningu. Og 
fólk sem hingað leitar í nauðum 
sínum, og kann jafnvel að luma á 
þekkingu sem við hefðum gott af 
að kynnast, og eiginleikum sem 
okkur gætu gagnast – það fólk 
á sér sín réttindi. En líka hæfi-
leikalausa og leiðinlega fólkið; 
það á sér líka sín réttindi. Mann-
réttindi eru altæk og mælikvarði 
á samfélög hvernig þau eru virt. 
Fólk vinnur sér ekki inn mann-
réttindi með góðri hegðun; það 
fæðist til þeirra. Því má aldrei 
gleyma.

Fjölmenning og fámenning
Á blómaskeiði sínu 
er íslensk menning 

opið svæði en ekki lokað. 
Fjölmenning en ekki fá-
menning.

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.

Hjartkær móðir okkar, systir,  
tengdamóðir og amma,

GUÐRÚN SVEINSDÓTTIR 
hjúkrunarfræðingur
frá Reyni í Mýrdal,

Vogatungu, 26 Kópavogi,

andaðist á Landspítalanum 2. ágúst. 
Jarðarförin fer fram frá Kópavogskirkju 
þriðjudaginn 11. ágúst klukkan 13.00.

Æsa Hrólfsdóttir Ingi Hafliði Guðjónsson
Hildur Björg Hrólfsdóttir Ómar Imsland

Guðbjörg Sveinsdóttir 
Brynja, Arna og Hrólfur.

Okkar elskaði eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

BJARNI BJARNASON
löggiltur endurskoðandi,

lést á hjúkrunarheimili Hrafnistu í Hafnarfirði, 
1. ágúst sl. Hann verður jarðsunginn frá 
Hafnarfjarðarkirkju, þriðjudaginn 11. ágúst, kl. 15.00.

Alma Thorarensen
Ragnheiður Erla Bjarnadóttir
Helga Hrefna Bjarnadóttir
Stefán Örn Bjarnason Sigrún Þórarinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn. 

„Pabbi minn var byggingameist-
ari og ég ætlaði að hylla hann í 
tengslum við 75 ára afmælisdaginn 
minn,“ segir Unnur Guðjónsdótt-
ir sem hefur um árabil rekið Kína-
klúbb Unnar en hún fagnar stóraf-
mæli í dag. 

Í tilefni af deginum lítur hún yfir 
farinn veg þakklát fyrir hversu 
gæfuríka ævi hún hefur átt. Hún 
ætlar að nýta daginn í að heiðra 
minningu pabba síns, Guðjóns Sig-
urðssonar byggingameistara. 

„Ég ætla að færa Tækniskólanum 
gjöf og skólameistarinn mun koma 
hingað og taka við henni. Ég ætla að 
tala um það hvað pabbi minn hafði 
mikil áhrif hvað varðar byggingar 
þegar ég var lítil.“ 

Unnur á þrjú hús við Njálsgötuna 
í Reykjavík sem hún hefur haldið 
utan um. Götuhúsið var byggt árið 
1907 og er einstakt fyrir það að vera 
fyrsta parhúsið í Reykjavík. Bakhús-
in tvö voru byggð nokkru eftir það. 
Í öðru húsinu hýsir Unnur Kínasafn 
en húsið var endurhannað með safn-
ið í huga.

„Ég hef sjálf að mestu leyti teikn-
að þetta hús sem ég reisti frá grunni 
og er alveg glænýtt. Ég var með 

arkitekta sem teiknuðu eftir mínum 
hugmyndum. Fyrir mig var mjög 
áríðandi að hafa húsið þannig að 
það félli vel að byggðinni á Skóla-
vörðuholtinu. Það var ægilega gott 
samband á milli mín og pabba. Og ég 
finn anda hans að baki mér og veit 
að hann hefði orðið ánægður með 
þessar byggingar mínar,“ segir hún. 

Hún ætlar að gefa Tækniskólan-
um danska orðabók sem pabbi henn-
ar fékk í verðlaun árið 1930 fyrir 
dugnað og siðprýði. Hann ánafnaði 
henni bókina og þetta var eina 
bókin sem hann ánafnaði ákveðinni 
manneskju. Síðan fær Tækniskólinn 
einnig hallamæli að gjöf sem pabbi 
hennar átti alveg síðan hann tók 
sveinsprófið árið 1930. 

„Dagurinn fer í að hylla hann og 
tala um nokkur atriði úr mínu lífi.“ 

Sendiherrar Kína og Svíþjóðar 
munu mæta í boð Unnar en þessum 
tveimur löndum tengist hún sterkum 
böndum. Hún bjó í Svíþjóð í fjörutíu 
ár og er með sænskan ríkisborgara-
rétt ásamt þeim íslenska. Þá hefur 
hún haft mikið dálæti á Kína en hún 
stofnaði Kínaklúbb Unnar árið 1992. 

„Ég hef farið með fólk í ferðir til 
Kína og hef gert allar götur síðan 

og búin að fara með mörg hundruð 
manns. Maturinn sem ég býð upp 
á verður náttúrulega Pekingönd, 
sænskar kjötbollur og íslenskur lax 
þannig að ég sameina þessi þrjú lönd 
í eitt.“ 

Unnur hefur haldið úti Kína-
safni í nokkur ár og vill nýta það til 
fræðslu um Kína. 

„Ég hafði safnað svolitlu af kín-
verskum munum í Svíþjóð og á upp-
boðum. Þetta eru rosa flottir munir 
sem sjást ekki lengur. Ég ætla svo 
með haustinu að bjóða skólayfir-
völdum að senda hingað krakka og 
ég er með marga muni sem er mjög 
skemmtilegt fyrir börn að skoða,“ 
segir hún.

Unnur er að skipuleggja hópferð 
til Kína næsta október en upplýsing-
ar um klúbbinn má finna á vefnum.

 stefanrafn@frettabladid.is

Heiðrar föður sinn
Unnur Guðjónsdóttir fagnar 75 ára afmæli sínu í dag. Sendiherrar Kína og Svíþjóðar 
verða viðstaddir veisluna en hún tengist löndunum tveimur sterkum böndum.

MERKISATBURÐIR
1628 Sænska herskipinu Vasa hvolfir í jómfrúarferð sinni, þá 
nýkomið úr höfn í Stokkhólmi.
1779 Rasmus Lievog hefur veðurrannsóknir á Álftanesi sem eru 
með þeim fyrstu á Íslandi.
1801 Landsyfirréttur tók til starfa. Magnús Stephensen var 
fyrsti dómstjóri.
1927 Stephan G. Stephansson skáld andast í Kanada.
1962 Siv Friðleifsdóttir, fyrrverandi alþingismaður og ráðherra, 
fæðist.
1984 Bjarni Friðriksson hlaut bronsverðlaun í júdó á Ólympíu-
leikum í Los Angeles.
1988 Stríði Íraks og Íran lauk með friðasamningnum
1991 Keflavíkurganga á vegum herstöðvaandstæðinga var farin 
frá herstöðinni til Reykjavíkur.
2002 Frjálshyggjufélagið er stofnað.

Þennan dag fyrir sléttum tíu árum hélt tónlistamaðurinn Seth 
Sharp tónleika til heiðurs tónlistarmanninum Prince. Tónleik-
arnir voru tvennir og voru haldnir á Gauk á Stöng. Fréttablaðið 
greindi frá því að hljómsveit hans, Black Clock, myndi flytja 25 
lög Prince fyrir þau 25 ár sem hann hafði verið í bransanum. 
Seth varð þess heiðurs aðnjótandi að hitta átrúnaðargoðið 
nokkrum árum fyrir tribute-tónleikana. 

„Það var í partíi sem var haldið í New York þegar hann 
fékk nafnið sitt aftur eftir lagadeilur,“ sagði Seth í samtali við 
Fréttablaðið. „Mig hafði alltaf langað til að hitta Prince þannig 
að þetta var algjör draumur. Hann er mjög skrítinn og rosalega 
lítill líka. Það var skrítið að standa við hliðina á átrúnaðargoðinu 
sínu og vera rúmlega 30 sentimetrum hærri. Annars er hann 
mjög merkilegur tónlistarmaður og einn af þeim sem hugsa ekki 
um annað en tónlist,“ sagði Seth.

ÞETTA GERÐIST 10. ÁGÚST 2005

Hitti goðið og hélt heiðurstónleika

Á NJÁLSGÖTU   Unnur Guðjónsdóttir á þrjú hús á Njálsgötunni. Þar er meðal annars fyrsta parhúsið í Reykjavík. Í einu húsinu hýsir hún svo 
Kínasafnið, en húsið var endurhannað með það safn í huga.

 Ég ætla svo með haust-
inu að bjóða skólayfirvöld-

um að senda hingað krakka 
og ég er með marga muni 
sem er mjög skemmtilegt 

fyrir börn að skoða.

Nýjasta kvikmynd leikstjór-
ans, handritshöfundarins og 
framleiðandans Rúnars Rún-
arssonar, Þrestir, hefur verið 
valin til þátttöku í aðalkeppni 
San Sebastián-hátíðarinn-
ar. Í tilkynningu frá Kvik-
myndamiðstöð segir að San 
Sebastián-hátíðin sé ein af 
fáum svokölluðum „A“ kvik-
myndahátíðum og fer fram 
í Donostia-San Sebastián á 
Spáni frá 18. – 26. september. 

Þrestir er dramatísk mynd 
sem fjallar um 16 ára pilt, 
sem sendur er á æskustöðv-
arnar vestur á firði til að búa 
með föður sínum sem hann 

hefur ekki séð í ein sex ár.  
Rúnar Rúnarsson leikstýr-
ir og skrifar handritið að 
Þröstum. Mikkel Jersin og 
Rúnar Rúnarsson eru aðal-
framleiðendur myndarinnar 
fyrir Nimbus Film. Fram-
leiðandi er Birgitte Hald 
og meðframleiðendur eru 
Lilja Ósk Snorradóttir fyrir 
Peg asus og Igor Nola fyrir 
Mp Film. Í aðalhlutverkum 
eru Atli Óskar Fjalarsson, 
Ingvar E. Sigurðsson, Rakel 
Björk Björnsdóttir og Rade 
Serbedzija. Tónlist myndar-
innar er samin af Kjartani 
Sveinssyni.  - jhh

Mynd Rúnars Rúnarssonar fær mikla athygli:

Þrestir í aðalkeppni 
San Sebastián-hátíðar

LEIKSTJÓRINN 
 Mynd Rúnars fjallar 
um sextán ára pilt 
sem sendur er 
vestur á firði. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Guðmundur Helgason, skólastjóri 
Listdansskóla Íslands og fyrr-
verandi dansari við Íslenska 

dansflokkinn, hefur alltaf haft mikinn 
áhuga á ýmiss konar hönnun, listum 
og menningu. Þótt dansinn hafi orðið 
ofan á þegar hann var yngri segir hann 
að vel hafi komið til greina að læra 
húsgagnasmíði eða innanhússhönnun. 
Guðmundur keypti fyrstu íbúðina sína 
árið 1998 en hún er við Barónsstíg í 
Reykjavík. „Ég hef gert íbúðina upp og 
breytt reglulega undanfarin ár en flest 
öll hönnun og vinna í tengslum við þær 
breytingar koma frá mér.“

ER EINHVER SÉRSTAKUR STÍLL EÐA 
MERKI SEM ÞÚ ERT HRIFINN AF?
Ég hef áhuga á hönnun og skoða mikið 
fallega hluti. Um leið spái ég í því hvern-
ig þeir eru gerðir því hluti af áhugasviði 
mínu er að hanna og smíða sjálfur. Ég 
hef samt ekki verið mikið að eltast við 
ákveðin merki eða stíl því notagildi 
skiptir mig mestu máli þegar kemur að 
húsgögnum og að þau þjóni tilgangi 
sínum sem best. 

HVAÐ VAR ÞAÐ FYRSTA SEM 
ÞÚ KEYPTIR INN Á HEIMILIÐ 
SEM SKIPTI MÁLI?
Ég myndi segja að það væri borðstofu-
settið mitt sem ég keypti rétt eftir að 
ég var búinn að ganga frá kaupsamn-
ingnum. Það var í raun fyrsti hluturinn 
sem ég keypti sem markaði upphafið að 
mínum stíl. Fram að því var maður bara 
í alls konar dóti héðan og þaðan. Borð-
stofusettið var svolítið fullorðins. 

EF ÞÚ ÆTTIR AÐ LÝSA HEIMILI 
ÞÍNU Í STUTTU MÁL, HVERNIG 
MUNDIR ÞÚ GERA ÞAÐ?
Ég held það sé best að vitna í fólk 
sem heimsækir mig og notar orð eins 

og kósý og hlýlegt. Ég blanda saman 
gömlu og nýju ásamt nokkrum sérsmíð-
uðum hlutum svo úr verður hin fínasta 
blanda. 

ÁTTU ÞÉR EINHVERN 
UPPÁHALDSHLUT Á HEIMILINU?
Ætli það verði ekki að vera borðstofu-
settið góða. Ég fór á stúfana eftir hús-
gögnum og rakst á borðstofusettið í 

NOTAGILDIÐ 
SKIPTIR MÁLI 
HANDLAGINN  Guðmundur Helgason, skólastjóri Listdansskóla Íslands, gerir 
íbúð sína reglulega upp og breytir til. Hann eltist ekki við ákveðin merki eða 
stíl því notagildi skiptir hann mestu máli og að húsgögn þjóni tilgangi sínum.

BÓLSTRAÐUR STÓLL
Guðmundur skellti sér 
á bólstrunarnámskeið 
og bólstraði þennan 
hægindastól. MYND/GVA

FYRIRLESTUR UM FORNAR PLÖNTUR
Sérstök sýning á tegundum og ættum plantna sem fundist 
hafa við fornleifarannsóknir á klausturjörðum hér á landi 
verður opnuð í Urtagarðinum við Nesstofu á Seltjarnarnesi 
á fimmtudag. Per Arvid Åsen, grasafræðingur frá Noregi, 
heldur fyrirlestur kl. 19.30. Fyrirlesturinn er  öllum opinn. 

MATSVEINN – MATARTÆKNIR 
 
 
 
 
 

HEILSA OG MATUR 
Matsveina- og matartæknanám er fyrir þá sem starfa eða vilja 
starfa á fiski- og flutningaskipum, mötuneytum vinnustaða, 
heilbrigðis- og menntastofnunum 

 

 
www.MK.IS 

Upplýsi nga r hjá 
Baldri  Sæmundssyni 

í síma 594 4000 eða á 
baldur.saemundsson@mk.i s 

Innritun stendur yfir 
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verslun með antík og notuð húsgögn. 
Borðstofusettið var sagt vera frá fjórða 
áratug síðustu aldar og þar sem húsið 
sem ég bý í er byggt árin 1932-3 fannst 
mér það virkilega eiga heima í íbúðinni. 
Það er hægt að stækka borðið nánast 
endalaust og við það hefur verið setið í 
mörgum matarboðum í gegnum tíðina. 

EF PENINGAR VÆRU ENGIN FYRIR-
STAÐA, HVAÐ VÆRI ÞAÐ FYRSTA SEM 
ÞÚ MUNDIR KAUPA INN Á HEIMILIÐ?
Ég myndi helst kaupa eitthvað „utan á 
heimilið“, það er að segja svalir, en það 
er það eina sem ég sakna að vera ekki 
með í þessari íbúð. Það væri mjög ljúft 
að geta stigið út á svalirnar á góðviðris-
dögum. 

HVAÐ ER HELST FRAM UNDAN HJÁ ÞÉR 
Í SUMAR OG NÆSTA VETUR?
Ég er að hefja fjórða árið mitt sem 
skólastjóri Listdansskóla Íslands og þar 
er alltaf nóg um að vera. Starfið er mjög 
krefjandi en um leið gefandi þegar mað-
ur sér nemendur skólans ná mjög góð-
um árangri, fara í virta skóla til fram-
haldsnáms eða bara beint í störf sem 
dansarar. Sjálfur sé ég ekki eftir að hafa 
valið þennan starfsvettvang og í raun 
er dansinn eitthvað sem strákar ættu 
að íhuga alvarlega því það vantar alltaf 
góða og sterka karldansara. Við bjóðum 
upp á sérstaka strákatíma í skólanum 
þar sem við gerum það sem við köllum 

„strákastöff“. Þetta eru skemmtilegir 
tímar þar sem þeir fá mikla útrás. Við 
erum með nemendur frá 9 ára aldri og 
upp í tvítugt og með grunn- og fram-
haldsdeild með fjölbreyttu og skemmti-
legu námi. Við hvetjum alla sem hafa 
gaman af því að dansa til að skoða list-
dansnámið. 

NÝTT OG GAMALT Fyrsti og síðasti hluturinn 
sem Guðmundur smíðaði: rammi utan um spegil 
og kerta-arinn.  MYND/GVA

FALLEGIR LITIR Málverkið var keypt af götumálara í Kaupmannahöfn en gólf-
lampinn er heimasmíðaður. Hillurnar eru keyptar í IKEA. MYND/GVA

UPPÁHALDIÐ Guðmundur situr hér við borðstofusettið góða en næst á dagskrá er að skipta um áklæði á stólunum. MYND/GVA

MINNINGAR Nokkrir minjagripir frá ferðalögum erlendis. MYND/GVA

VEL NÝTT Það má sauma púða úr gömlum efnisafgöngum og peysum. 
 MYND/GVA 

HEIMILIHEIMILI

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

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

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

Lofthradi.is      Sími 1817

MEIRI HRAÐI
Í BÚSTAÐINN

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða
í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is
Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða
í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is

ULTIMA THULE
Mikið úr val af Iittala 
vörum í verslun okkar.

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is



FASTEIGNIR.IS
10. ÁGÚST 201531. TBL.

LANDMARK, sími 512 4900 kynnir: 
Fallegt 224,9 fm raðhús á tveimur 
hæðum, þar af 30 fm bílskúr, 
á vinsælum stað í Kópavogi. 
Upplýsingar veitir Sigurður 
Samúelsson lögg. fasteignasali í 
síma 896-2312 eða ss@landmark.is 
OPIÐ HÚS Í DAG, KL. 17.30-18.00 AÐ 
SELBREKKU 19. 

Komið er inn í rúmgott flísalagt hol 
á neðri hæð með fatahengi inn af. 
Eitt svefnherbergi er á neðri hæð, 
það er rúmgott með nýlegu plast-
parketi á gólfi. Baðherbergið er 
rúmgott, flísalagt með hornbað-

kari, sturtu og gufubaði. Salerni er 
svo í sérrými. Flísalagt þvottahús 
er á neðri hæð.

Bílskúrinn er 30 fm og gengið er 
inn í hann úr holi í gegnum rúm-
góða geymslu.

Á efri hæð er parketlagt alrými 
þar sem liggja saman, eldhús, hol, 
stofa og borðstofa.

Eldhúsið er nýlegt með flísum á 
gólfi, fallegri viðarinnréttingu og 
vönduðum tækjum, þ. á m. span-
helluborði. Loft er tekið niður með 
halógenlýsingu. Parket er á stof-
unni og borðstofunni. Arinn er í 
stofu sem er mjög björt með útsýni 
til norðurs.

Hol er parketlagt og þaðan er út-

gengt á fallega verönd og garð sem 
snúa í suður. Þrjú svefnherbergi eru 
á herbergisgangi. Góðir fataskáp-
ar eru í hjónaherbergi. Korkur er á 
gólfi í hjónaherbergi og öðru barna-
herbergjanna en parket á því þriðja.

Baðherbergið er nýlega endur-
nýjað, en það er flísalagt með 
sturtu og hvítri innréttingu. Hiti er 
í gólfi á baðherbergi.

Eldhúsið var endurnýjað 2008 
og baðherbergi á efri hæð 2011. 
Þak var endurnýjað fyrir ári, skipt 
var um járn og pappa og annað yfir-
farið. Umhverfi hússins og lóð hið 
snyrtilegasta. Mjög góð eign á vin-
sælum stað í grónu hverfi í Kópa-
vogi. Fallegur garður með verönd. 

Góður staður í Kópavogi

Opið hús 
verður í dag, 
KL. 17.30 - 
18.00 að Sel-
brekku 19. 

Reynimelur 31 - OPIÐ HÚS
Frábær fyrstu kaup. Lítil íbúð í kjallara á góðum stað í Vesturbæ 
Reykjavíkur. Eignin skiptist í hol, stofu/herbergi, eldhús, baðher-
bergi og geymslu. Sameiginlegt þvottahús í kjallara. V.18,9m. 
Opið hús í dag frá kl.17:00-17:30. 
Allar nánari upplýsingar veitir Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Kvisthagi 11 - OPIÐ HÚS
Glæsileg íbúð í vestubæ Reykjavíkur. Björt og falleg stofa með 
góðu útsýni. Parket er á gólfum utan baðherbergis sem er 
flísalagt og með hornbaðkari. Gott eldhús, rúmgott svefnherbergi 
og risloft innan íbúðar sem má nýta sem t.d. svefnloft. Falleg eign 
þar sem Ægissíðan er handan við hornið og öll þjónusta nærri. 
V.26,9m. Opið hús í dag frá 17:00-17:30. 
Nánari upplýsingar veitir Brynjólfur s: 896-2953.

Básbryggja 2 - OPIÐ HÚS
Glæsileg 4ra herbergja íbúð ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu. 
Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö barna-
herbergi, baðherbergi, þvottahús og stæði í lokaðri bílgeymslu. 
V.33m Opið hús á morgun frá kl. 17:00-17:30. 
Allar nánari upplýsingar veitir Stefán 659-0500 stefan@heimili.is 

Tröllateigur - Endaraðhús  
Gott 5-6. herbergja 167 fm. Endaraðhús  í Mosfellsbæ. 
ENDALÓÐ innst í botnlanga - Stutt í leikvöll, skóla og aðra 
þjónustu.
Verð 46.9 m

Allar nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur 617 5161 
gab@heimili.is

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finndu okkur  
á Facebook

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Karen 
Sævarsdóttir 
MBA markaðsfræði

Gunnlaugur A. 
Björnsson
sölufulltrúi

Hjálmar Már 
Kristinsson
sölufulltrúi

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Suðurlandsbraut 22  |  Opið mán. – fös. frá kl. 9–17  |  www.heimili.is

Húsið er 195,2 fm. ásamt 
sérstæðum 41,2 fm. bílskúr, 
samtals 236,4 fm. Ytra byrði 
hússins er mikið endurnýjað,  
þak og gluggar. 419 fm. eignarlóð. 

Glæsileg eign sem býður upp á 
mikla möguleika. V.85m 

Allar nánari upplýsingar veitir 
Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Grundarstígur 7 Glæsilegt 5 herbergja 
einbýlishús á þremur hæðum á frábærum stað í  Rvk. OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Vantar 
eignir á skrá 

Frí  
verðmat 

Vel skipulögð íbúð, skráð Þ.Í. 102,6 fm 
2 svefnherbergi - möguleiki á þriðja 
Jarðhæð, lí llega niðurgrafin 
Sér inngangur 

 

A ending STRAX, við kaupsamning 
Þvo ahús og geymsla á sömu hæð 
Möguleg yfirtaka á ca 23 millj. hag-
stæðu láni frá Landsbankanum 

Opið hús miðvikudaginn 12. ágúst kl. 17:00 - 17:30 
34,9m 

 

Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

Safamýri 59 

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



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

HLÍÐARÁS - HAFNARFIRÐI HRAUNÁS - GB

Hlíðarás - Hafnarfirði. Einbýlishús á útssýnisstað.
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.

Hraunás - Garðabæ.  
Glæsilegt 310,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á þessum vinsæla stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Möguleiki er að útbúa sér
íbúð á neðri hæð. Fallegar eikarinnréttingar í öllu húsinu ásamt eikarparketi og flísum á gólfum. Allar innihurðar eru 2,50 m á
hæð. Gólfhiti er í húsinu. 
Húsið er staðsett ofan götu og er glæsilegt útsýni af efri hæðinni yfir hraunið, í átt að Bessastöðum, Snæfellsjökli
og víðar. Glæsileg frágengin lóð með fallegum gróðri og hellulögðum stéttum. Verð 99,5 millj.

Glæsilegt 153,6 fm. pallabyggt raðhús á þessum
vinsæla og eftirsótta stað í Vesturbænum. Allar
innréttingar eru sérsmíðaðar ásamt innihurðum.
Húsið var hannað að innan af Rut Káradóttur og
er búið að endurnýja (2012) m.a. eldhús, baðher-
bergi, sólbekki, milliveggi og innihurðir ásamt því 
að öll gólf voru flotuð og loft tekin niður með inn-
felldri lýsingu. Arinn í stofu. Glæsileg afgirt verönd
til suðausturs. Frábær staðsetning í göngufæri við
skóla, sundlaug o.fl.

Verð 69,5 millj.

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

Verð 56,9 millj.

Virkilega góð staðsetning miðsvæðis í 
borginni og stutt í skóla og aðra þjónustu.

Kaplaskjólsvegur. Glæsilegt raðhús.

Stóragerði.

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 viðar-
verönd. Staðsetning eignarinnar er mjög góð og
stutt er í skóla, íþróttasvæði og aðra þjónustu.

Verð 44,9 millj.

Krókamýri - Garðabæ. 

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 þvotta-
húsum.
Byggingaraðili er:
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

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

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 Arnarnesvog-
inn og að Seltjarnarnesi. Verulega aukin lofthæð
er í stofum, eldhúsi og einu herbergi íbúðarinnar. 
Allar innréttingar í íbúðinni frá Brúnási. Stórt opið
rými sem í eru eldhús og stofur. Setustofa er með
miklum gluggum. Örstutt er í ylströnd sunnan
megin hússins.

Verð 49,9 millj.

Langalína - Garðabæ. 4ra herbergja íbúð.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í 
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 105 -188
fermetrar og verða afhendar með vönduðum
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með
tvennum svölum eða stórum timburveröndum og
svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó
verða flísar á baðherbergjum og þvotta-
húsum.

Byggingaraðili er:
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

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

Hraunbær – Heil húseign 
Heil húseign, samtals 1339,1 fermetrar að stærð, sem er öll í 
útleigu og að stærstum hluta til opinberra aðila. Eignin, sem
er byggð árið 2001, er öll í mjög góðu ásigkomulagi að innan
og utan.
1. hæð hússins skiptist í fjóra aðskilda nýtingarhluta auk anddyris
með lyftu. Efri hæðin er að mestu einn stór opinn salur, nýttur
undir bókasafn á vegum Reykjavíkurborgar.
Lóð hússins er með fjölda malbikaðra bílastæða beggja vegna
hússins.  Aðkoma að eigninni er mjög góð.  Húsið er klætt að
utan með viðhaldsfrírri klæðningu og gluggar eru úr áli að innan
og utan.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

HRAUNBÆR – HEIL HÚSEIGN



EINSTAKT ÚTSÝNI.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
131,9 fm. útsýniseign á 2. hæð. Eignin er afar björt, vel skipulögð og þó nokkuð
endurnýjuð hið innra. Svalir til suðurs og gríðarlega fallegt útsýni að Snæfellsjökli, út
á sjóinn, að Gróttu, Esjunni og víðar.  Opið svæði er sunnan við húsið og stór sam-
eiginleg lóð. Verið velkomin. 

FREYJUGATA. EFRI HÆÐ OG RIS.
Frábærlega staðsett 9 herbergja efri hæð og ris, samtals 143,6 fm. að stærð, í 
virðulegu steinhúsi við Freyjugötu. Verulega aukin lofthæð er á aðalhæð íbúðarinnar
og fallegar hurðir og dyraumbúnaður. Lóð hússins: er mjög stór, tyrfð og frágengin
með steyptum veggjum allt í kring. Staðsetning eignarinnar er afar góð og með
fallegu útsýni yfir Listasafn Einars Jónssonar.

ÖLDUGATA - HAFNARFIRÐI. 
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. Staðsetning er mjög góð og
stutt er í skóla, leikskóla og út á aðalbraut. Íbúðin er laus til afhendingar nú
þegar.

HÁTÚN 4.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
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. Íbúð. fylgir 
innbú – tilv. íbúð fyrir félagas. Íbúð merkt 0204. Verið velkomin.

KRISTNIBRAUT 12- GRAFARHOLTI. FF ÚTSÝNISÍBÚÐ. 
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45   
Afar glæsileg 118,9 fm. íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi auk 25,2 fm. bílskúr á
frábærum útsýnisstað í Grafarholtinu. Stórar og bjartar stofur með gluggum til 
norðurs og suðurs. Rúmgóðar og skjólsælar svalir og frábært útsýni. Tvö rúmgóð
herbergi. Íbúð merkt 0302. Verið velkomin.

SÓLHEIMAR
Glæsileg og nær algjörlega endurnýjuð 105 fm. íbúð á 1. hæð.
Búið er að endurnýja m.a. eldhús, baðherbergi, innihurðar og öll gólfefni.  Glæsileg 
hvít háglansinnrétting í eldhúsi og fylgja ísskápur og uppþvottavél með í kaupunum.
Tvö rúmgóð herbergi. Rúmgóð stofa með útgengi á stórar svalir til suðurs. Frábær
staðsetning þar sem stutt er í skóla og ýmsa þjónustu.

BÓLSTAÐARHLÍÐ 50. 
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45    
Mjög góð og þó nokkuð endurnýjuð 56,9 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. sér geymslu í 
Hlíðunum. Búið er að endurnýja m.a. eldhúsinnréttingu og gólfefni. Svalir til austurs 
út af stofu. Stutt í alla þjónustu m.a. skóla og leikskóla ásamt því að Kringlan er í 
göngufæri. Snyrtileg og gróin afgirt lóð.

VATNSSTÍGUR. GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ. 
Glæsileg 135,6 fm. útsýnisíbúð með suðursvölum á 6. hæð við Vatnsstíg auk sér
bílastæðis í  bílageymslu í kjallara hússins. Tvö herbergi, sjónvarpshol og rúmgóð
stofa. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta og útsýni 
frá eigninni er óviðjafnanlegt, bæði til suðurs að Reykjanesi, út á sundin og að 
Snæfellsjökli.

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. Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ 
Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu.

38,5 millj.

43,9 millj.

36,7 millj.

24,5 millj.

95,0 millj.

43,9 millj

45,0 millj.

63,9 millj.

24,9 millj.

Sigluvogur „Sigvaldahús“.
Afar fallegt 216,5 fm. einbýlishús „Sigvaldahús” sem er hæð og kjallari að meðtöldum 30,0 fm. bílskúr. Húsið var reist árið
1952 eftir teikningum Sigvalda Thordarson arkitekts í anda módernismans þar sem litir og efnisval undirstrika form hússins. 
Stofur með mikilli lofthæð og arni. 6 herbergi. Lóðin er mjög skjólsæl, umlukin trjám og með harðviðarverönd. Heitur pottur er
á verönd. Hús og lóð hefur allt verið endurnýjað á síðustu 13 árum. Borgarstjórinn veitti eigendum hússins viðurkenn-
ingu árið 2005 vegna vel gerðra endurbóta. Verð 74,9 millj.

Heiðarhjalli 32 - Kóp. Parhús á einstökum útsýnisstað.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsilegt og einstaklega vel staðsett 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. Einstök 
staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs með frábæru útsýni. Stutt er í skóla á öllum stigum og íþróttasvæði ásamt
útivistarsvæði og hjólreiðastígum. Verið velkomin. Verð 72,5 millj.

SIGLUVOGUR 

5 HERBERGJA 3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA
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HEIÐARHJALLI 32 - KÓP

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

 Sanngjörn söluþóknun.



Guðlaugur I.
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali
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DYNGJUVEGUR 12 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Frábærlega staðsett og mikið uppgerð 130,7 fm efri hæð við Dyngjuveg í 
Reykjavík. Eignin er mikið uppgerð og með glæsilegu útsýni til austurs, suðurs
og vestur. Tvær bjartar og rúmgóðar stofur og tvennar svalir. Á lóð er sér ca
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30-35 fm sólpallur með skjólveggjum.
V. 46,5 m. 8865

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. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 10.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 27,9 m. 8908,

SUNNUVEGUR
GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS

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

EFSTALAND 2  108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Falleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi í Fossvogi
(íbúðin er á 1. hæð frá aðalinngangi hússins). Íbúðin skiptist m.a. í stofu,
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eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi og forstofu. Sameiginlegt þvottahús er í
kjallara Eignin verður sýnd mánudaginn 10.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 31,8 m. 8910

KJARRMÓAR 18 
210 

Kjarrmóar fallegt og einstaklega vel skipulagt endaraðús, hæð og ris ásamt
bílskúr samtals  133,5 fm . 4.svefnherbergi. Endurnýjað baðherb. Fallegt
eldhús. Parket og flísar. Mjög góður bakgarður og leikvöllur handan við girðin-
guna. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 11.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V.  44,9 m. 8948

SKEIÐARVOGUR 5 
104 RVK. 

Glæsileg íbúð á miðhæð og efri hæð í raðhúsi ásamt bílskúr. Húsið er mjög
vel staðsett og mjög bjart.  Útsýni er fallegt.  Aðkoma að húsinu er skem
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-

mtileg hvort sem er sumar eða vetur.  Á hvorri hæð eru suðursvalir og er
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gengið beint niður í garðinn af neðri svölum. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
11.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 49,8 m. 8949

Nýjar og  glæsilegar 2-4 herbergja íbúðir við hrólfsskálamel 10-18 Öll helsta þjónusta í göngufæri
og má þar nefna  sundlaug, líkamsrækt, heilsugæslu, verslunarmiðstöð, skóla  ásamt fallegu 
útivistarsvæði.  Uppl. gefur Magnea Sverrisd. í síma 861 8511
Verð frá 43,9 m. 2971

Hrólfsskálamelur 10 170 Seltjarnarnesi

Einstaklega fallegt og vel staðsett hús á einni hæð við lækinn. Húsið skiptist í forstofu, gesta-
snyrtingu, þvottaherbergi, geymslu, innbyggðan tvöfaldan bílskúr. Hol, stofur, eldhús með
borðkrók, búr, fjögur herbergi, baðherbergi og óskráða u.þ.b. 10 -15 fm geymslu sem er í kjallara.
V. tilboð 8711

 Sunnuflöt 30 210 Gbæ
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HAÐALAND 3 
108 RVK.

Fallegt og mjög vel staðsett 187 fm einbýlishús á einni hæð neðst við foss-
voginn. Mjög gott skipulag og fallegur stór garður með skjólgóðum veröndum.
Mikið af fallegum trjám. Fjögur svefnherbergi. Eignin verður sýnd miðviku-
daginn 12.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 88,0 m. 4122

ÁRSKÓGAR 
– ÞJÓNUSTUÍBÚÐ 

Mjög falleg 3ja herb. 97 fm íbúð á 9. hæð í lyftuhúsi við Árskóga í Reykjavík.
Glæsilegt útsýni. Innangengt er í félagsmiðstöð á vegum Reykjavíkurborgar. 
Húsvörður er í húsinu. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 11.ágúst milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 39 m.

ANDRÉSBRUNNUR 2 
113 RVK ÍBÚÐ MERKT -02.02

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. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 11.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 37,2 m. 8901

OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

miðvikudaginn



50 ÁRA OG ELDRI. 

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

EINBÝLI 

Seilugrandi 12 107 Rvk. Einbýlishús
Fallegt 174,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Seilu-
granda í Vesturbænum. Einnig er geymsluris. Innbygður
bílskúr. Húsið stendur í litlum rólegum botnlanga í fallegu
umhverfi. Örstutt í skóla, leikskóla og þjónustu. 

g g

V. 68 m. 8938

Bjarkarás 20  - 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 m. 8923

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

 HÆÐIR

Flókagata 45 105 Rvk. Hæð og ris
Mjög rúmgóð og mikið endurnýjuð hæð og ris við
Klambratún rétt ofan við Kjarvalsstaði. Sérsmíðaðar
innréttingar. Arinn í stofu. Góður bílskúr fylgir. Eignin er
samtals 236,9 fm. V. 84,5 m. 8937

Hofsvallagata 57 107 Rvk.
119,2 fm efri hæð með sérinngangi í fallegu húsi við hof-
svallagötu. Hæðin skiptist í Þrjú herbergi, tvennar stofur, 
eldhús og baðherbergi. Rúmgott geymsluloft er yfir allri
íbúðinni. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús ásamt lítilli
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sérgeymslu.  V. 47 m. 8936

Rauðalækur 2 105 Reykjavík
Björt og mjög vel skipulögð 100,9 fm íbúð á efstu hæð í 
fallegu og vel staðsettu fjórbýlishúsi ásamt 29,4 fm bíl-
skúr. tvö svefnherbergi og tvær stofur. Mjög gott útsýni.
Laus strax, sölumenn sýna. V. 39,5 m. 8710

 4RA-6 HERBERGJA

Mýrargata 26 101 Rvk.
4ra herbergja 128,8 fm íbúð á 3. hæð merkt 03.03 í nýju
glæsilegu lyftuhúsi við Reykjavíkurhöfn. Skipulag eignar:
Anddyri, hol, stofa, borðstofa, eldhús, tvö baðherbergi,
þrjú svefnherbergi og þvottahús. Úr stofunni er gengið út

y g

á 7,8 fm austursvalir. V. 56 m. 8820

Austurkór 100 og 102 - 203 Kóp. 
Glæsilegar Útsýnisíbúðir
Glæsilegar 3ja - 4ra  herbergja íbúðir í mjög vel staðsettu
sex íbúða fjölbýli. Tvö baðherbergi, sérinngangur, 
sérþvottahús. Norðvestur svalir með glæsilegu útsýni.
Eikar innréttingar, flísar og parket á gólfum. Íbúðirnar er
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til afhendingar við kaupsamning. V. frá 39,5 m. 8786

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

Efstihjalli 3 200 Kóp.  íbúð merkt 02-03.
4ra herbergja íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í hol, stofu,
eldhús, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Sameignlegt
þvottahús er í kjallara og sér geymsla.
V. 26,9 m. 8628

3JA HERBERGJA

Austurberg - mjög góð endaíbúð  
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 91 fm endaíbúð á
2.hæð í góðu vel staðsettu litlu fjölbýli rétt við mikla og
góða þjónustu. Sérinngangur. Rúmgóð herbergi. Stórar
svalir. Mjög gott skipulag. Laus fljótlega. V. 25,9 8947

ATVINNUHÚSNÆÐI

Síðumúli 37 108 Rvk.
Um er að ræða 345 fm jarðhæð (öll hæðin) sem eru tvö
rými í dag en geta verið eitt stórt rými eða þrjú ásamt 187
fm í kjallara með sér inngangi og innkeyrsluhurð. Samtals
532,7 fm V. 85 m. 8909

SÖLUSÝNING 

mánudag



t

Mjög fallegt og vel við haldið 160,1 fm 

5-6 herbergja raðhús á einni hæð ásamt 

21,1 fm bílskúr, samtals : 181,2 fm. 

Glæsilegur garðskáli með kamínu og 

útgengt út í sólríkan suður garð.

Hraunbær

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

1746 fm byggingarlóð vel staðsett á Selfossi 

Leyft byggingarmagn er 2400 fm 

Bílakjallari og 4 hæðir ofan á Blanda af 

verslunar, skrifstofu og íbúðarhúsnæði

 Frábært útsýni frá efri hæð, yfir Ölfusá

Eyravegur

Verð: 33,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Einbýlishús á einni hæð 

ásamt tvöföldum bílskúr 

Nýleg eldhúsinnrétting 

Stór stofa með arinn 

Fjögur svefnherbergi

Norðurvangur

Verð : 57,7 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Mjög mikið endurnýjað 224,6fm einbýlishús 

með 2 herbergja aukaíbúð og 28,8 fm bílskúr, 

samtals: 253,4 fm. Fallegt útsýni 

Eignin er mjög vel skipulögð 

Sjón er sögu ríkari

Keilufell

Verð : 57,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

87,4 fm 2ja til 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 

Þvottahús með útgengi 

Sólpallur til suður

Eignin verður sýnd miðvikudaginn 

12. Ágúst kl. 18:00 - 18:30

Drekavellir 36

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

Glæsileg íbúð að stærð 113,3 fm 

Sérinngangur af svölum. Lyftuhús 

Glæsilegt eldhús með eyju. Rúmgóðar og 

bjartar stofur. Stæði í bílageymslu / tvö auka 

stæði fyrir þvotta-aðstöðu

Gerplustræti

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

Mjög falleg 108,3fm 4ra herbergja endaíbúð 

á 2 hæð í góðu húsi 

vel staðsettu í miðborginni 

Eignin er laus til afhendingar strax

Laugavegur

Tilboð óskast Nánar: Helgi 780 2700

Fallegt einbýli á góðum útsýnisstað 

við Köldulind 214 fm 6 herbergja 

Fallegur garður 

Gott útsýni 

Stutt í alla helstu þónustu

Kaldalind

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

Fallega og vel skipulögð 56,6 fermetra 

3ja herbergja íbúð auk sér geymslu í risi 

Sameiginlegt þvottaherbergi er í risi hússins

Rauðarárstígur

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

Stórglæsilegt og mjög vel skipulagt 194,5 fm 

parhús á þremur hæðum á þessum 

sívinsæla stað 

Stór og fallegur suður garður 

Útleigurými í kjallara

Hávallagata

Verð : 82,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

160 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr 

Þrjú svefnherbergi, hjónaherbergi með sér 

baðherbergi Skjólgóður suðurpallur og garður 

Eldhús með góðu skápaplássi

Breiðavík

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Hléskógar 

Verð frá: 84,0 millj.

Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi

Stór bílskúr 

Fallegur garður í góðri rækt

2 aukaíbúðir

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík

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

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Páll Þórólfsson 
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson 
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 6955520

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi 
Sími: 780 2700

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

Skrúðás

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



t

Falleg 195,4fm íbúð á tveimur hæðum í mjög 

fallegu tvíbýlishúsi á góðum stað innarlega 

í götu við Grænlandsleið auk 38,8 fm bílskúrs, 

samtals er eignin 234,2 fm

Grænlandsleið

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

Glæsileg penhouse íbúð að stærð 188,5 

Þakherbergi með útgengi á pall Sjávarútsýni / 

Stæði í bílakjallara Vandað efnisval og glæsileg 

hönnun Lyftuhús

Vatnsstígur

Verð : 110,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Glæsilegt 400 fm einbýlishús 

Stór svefnherbergi 

Suðurgarður og útsýni til Bláfjalla, Bessastaða 

og víðar.Glænýtt eldhús, tæki og parket 

210 Garðabær

Hraunás

Verð : 109,0 millj.Nánar: Jason 775 1515

Fallega og mikið endurnýjaða 49,2 fermetra 

2ja herbergja íbúð með sér inngangi í góðu 

álklæddu húsi

Nýbýlavegur

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

Glæsileg 134 fm íbúð á efstu hæð 

Lyftuhúsnæði 

Stæði í bílakjallara 

Frábært útsýni 

Virkilega vönduð íbúð

Hofakur

Verð: 53,5 millj.Nánar: Jason 775 1515

Falleg íbúð á 7 og efstu hæð í Gullsmára 

2ja hæða íbúð 

Stórar stofur 

Tvennar svalir og mikið útsýni 

Samtals 132 fm

Gullsmári

Verð : 46,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Tvær íbúðir á tveimur hæðum auk bílskúrs 

Leyfi fyrir byggingu 3. hæðar 

Heildarstærð húss 212 fm 

Kjörið f ferðamannagistingu 

Frábær staðsetning

Norðurstígur

Verð : 90,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð : 77,9 millj.

Vel skipulögð 91 fm neðri hæð 

með sérinngangi

Rúmgóð herbergi og stofa

Gólfefni, eldhús og bað í góðustandi

Frábær staðsetning sunnanmegin á Nesinu

Melabraut

Verð: 32,0 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Falleg íbúð á 3 hæð 

4 herbergja 130 fm 

Góð staðsetning 

Bílskúr

Rauðalækur

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

Glæsilegt 210fm 6 herbergja einbýlishús 

ásamt 25,8 fm bílskúr 

Glæsilegar innréttingar og gólfefni 

Hiti í öllum gólfum. Útsýni. Hér er að ferðinni 

einstök eign sem vert er að skoða

Þingvað

Verð : 85,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Fallegt 166 fm miðjuraðhús 

Stórar stofur Vönduð tæki í eldhúsi

Sólpallur til suðurs og norðurs 

Rólegt hverfi og stutt í þjónustu

Kringlan

Verð: 59,5 millj.Nánar: Jason 775 1515

248 fm raðhús á tveimur hæðum 

Glæsilegt eldhús

3-4 svefnherbergi

Stórar þaksvalir 

Tvöfaldur bílskúr

Selbraut

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

Fallegt hús og vel hannað, að stærð 136,6 fm 

Studíó íbúð í kjallara, ósamþykkt 

Bílskúr 39,3 fm 

Fallegur garður með heitum potti

Vorsabær

Verð : 58,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Mikið uppgert einbýli við Einarsnes í 
Skerjafirðinum. Húsið er með mikla 
útleigumöguleika en í dag er rekin 
heimagisting þar með 4 útleiguherbergjum 
194,4 fm 10 herbergja. Heitur pottur 
Góð lóð með möguleika á tveimur gestahúsum

Einarsnes

Verð : 79,9 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

Mjög gott 237,6 fm einbýlishús ásamt 49,1 fm 

bilskúr, samtals : 286,7 fm 

Mikið að óskráðum fm 

Heitur pottur. Arinn í stofu 

Eignin er laus strax

Bröndukvísl

Verð : 70,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Falleg og vel skipulögð 80,8 fm 4ra herbergja 

útsýnisíbúð á efstu hæð í nýlega endurbættu 

steinhúsi á þessum vinsæla stað í Reykjavík 

Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni 

Samtals er eignin því 102,4 fm

Hjallavegur

Verð : 34,8 millj.Nánar: Páll 893 9929

Mjög vel staðsett 140 fm atvinnuhúsnæði 

á grandanum 

Húsnæðið er mjög snyrtilegt og nýtist 

vel undir verslun eða vinnuaðstöðu

Hólmaslóð

Verð : 29,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

152 fm - Geta verið 3 leigueiningar 

Íbúðir á 2 hæð auk kjallara 

Frábær staðsetning

Týsgata við Óðinstorg

Verð : 54,5 millj.Nánar: Jason 775 1515

Seljugerði Glæsilegt einbýlishús

Alls fimm svefnherbergi

Eldhús og bað nýlegt

Allt húsið mikið 
endurnýjað

Stutt frá Versló 
og Kringlu

Nánari upplýsingar veitir: 

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

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG



Hamarsbraut 6

Verð : 64,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 11.ágúst kl.17:00-17:30

Reisulegt einbýlishús í Hafnafirði 

Eignin er alls 208 fm þar af 30 fm bílskúr 

Róleg og eftirsótt gata, frábært útsýni 

Góð stofa, sjónvarpshol og 4 svefnherb 

Göngufæri við miðbæinn
Nánari upplýsingar veitir:

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

Laus strax

Hringbraut 47

Verð : 32,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 12.ágúst kl.17:00-17:30

Fallega og vel skipulögð 96,7 fm 

4ra herbergja íbúð á 3hæð að meðtöldu 

9,6 fermetra herbergi með aðgengi að 

snyrtingu í risi og 7,9 fermetra sér 

geymslu í kjallara 

Vatnsendablettur 
Fagraholt

Verð : 77,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 12.ágúst kl.17:00-17:30

Vel skipulagt 228 fm einbýlishús á einni hæð
Einstök gróin 4500 fm vatnalóð við Elliðavatn
Húsið telur góð alrými og 4-5 svefnherbergi
Góð verönd með heitum potti, 
sánu og sólskála
Sannkölluð náttúruprela innan borgarmarka

Hlíðarvegur 60

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 11.ágúst kl.17:30-18:00

Afar glæsileg 3-4 herbergja neðri  sérhæð í 

tvíbýlishúsi á þessum vinsæla stað

Íbúðin er 103,3 fm með glæsilegum 

innréttingum, gegnheilu parketi og 

gólfhita að hluta

Útgengt úr stofu á fallega lóð - lítill skógur við 

lóðarmörk - sér bílastæði

Hrísmóar 1 

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 10.ágúst kl.17:00-17:30

Falleg þriggja herbergja íbúð á 7 hæð

Tvennar svalir með miklu útsýni

Nýleg eldhúsinnrétting og tæki

Nesvegur 47 

Verð : 79,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 11.ágúst kl.17:30-18:00

Fallegt og vel skipulagt 6/7 herbergja 

einbýlihús við Nesveg 

Húsinu hefur verið vel viðhaldið á 

vandaðan máta. Bílskúr 222,8 fm 

Góður suðurgarður með viðarpalli 

Góð staðsetning. Stutt í alla helstu þjónustu 

Álfheimar 52 

Verð : 34,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 11.ágúst kl.13:00-13:30

Falleg og rúmgóð 6 herbergja íbúð sem 
hefur verið  endurnýjuð að hluta 
Eignin er á tveimur hæðum og er með 
4-5 svefnherbergjum. Nýleg gólfefni og 
hús endurnýjað fyrir ekki löngu síðan
Frábær staðsetning rétt við Laugardalinn 
og örstutt í skóla og þjónustu 
Eignin er laus strax

Álfheimar 9 

Verð : 45,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 10.ágúst kl.17:00-17:30

140 fermetra efri sérhæð

Fjögur svefnherbergi

Nýjar lagnir og nýmálað hús

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Engihjalli 11

Verð : 26,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 10.ágúst kl.17:00-17:30

Vel skipulögð 114,3fm 4 herbergja íbúð 

á 1 hæð með vestur svölum 

3 svefnherbergi 

Eignin getur verið laus við kaupsamning

Tjarnarból 17

Verð : 31,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 10.ágúst kl.17:00-17:30

3ja herbergja

Sérinngangur

útgengi á pall

Bílskúr

Stór garður

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Einbýlishús við Elliðavatn

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000
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Álfhólsvegur  22

Tilbúnar til afhendingu

37,9 millj.

3ja til 5 herbergja íbúðir

Stórbrotið útsýni

Stæði í bílgeymslu og lyfta

Verð frá:

Nánari upplýsingar veitir: 

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

 34,1 milljónirVerð frá:

Vindakór 2-8 Gott úrval 3ja til 5 herb. íbúða

Rúmgóð alrými

Stærðir: 118-166 fm

Stæði í bílageymslu með 
öllum íbúðum

Frábært fermetraverð

www.vindakor.is

Eignaskipti skoðuð

Íbúðir tilbúnar til afhendingar

6 íbúðir eftir

Nánari upplýsingar veitir:

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

Þorrasalir 17
Íbúð 202

Íbúðir afhendast innan 3ja vikna

38,9 millj.

Glæsilegar 3ja til 4ra herb.íbúðir

Sérinngangur í allar íbúðir

Lokuð bílageymsla

Vandaðar innréttingar

Fallegt útsýni yfir golfvöll

Stutt í skóla og sundlaug

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

• Einstök staðsetning – sjávarútsýni – 
ekkert byggt fyrir framan

• Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir

• Stæði í bílahúsi fylgir  
flestum íbúðum

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

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

• Afhendast eigi síðar en  
september 2016

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

Kópavogsgerði 5-7 

Helmingur íbúða seldar

einungis 11 íbúðir óseldar

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.ágúst kl.18:30-19:15

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 12.ágúst kl.17:00-17:30

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

- með þér alla leið -

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

Hofgarðar

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

Nýtt og áberandi verslunar- eða þjónusturými við 
Stakkholt 4b. Húsnæðið er 374,7 fm á tveimur 
hæðum en eigninni fylgja 4 bílastæði í bílageymslu 
Húsnæðið afhendist í því ástandi sem kaupandi eða 
leigutaki óskar eftir. Glæsilegt atvinnuhúsnæði á 
frábærum stað í nýju húsi!

Stakkholt

TILBOÐ Nánar: Svan 697 9300

Tæplega 200 fm neðri sérhæð 

Rúmgóður, nýlegur bílskúr

Aukaíbúð í kjallara 4 svefnherbergi 

Góð eign með mikla möguleika Verð: 54,5millj

Tjarnarból

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

130 fm 4ra herbergja íbúð á 2 hæð

Stæði í bílgeymslu

Vel með farin eign

Álfkonuhvarf

Verð : 37,7 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Vel skipulögð 85 fm, 

3ja  herbergja

íbúð á 1 hæð

Búið að opna eldhúsið

Rúmgóð svefnherbergi

Fornhagi

Verð : 31,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Vel skipulögð hæð við Bólstaðarhlíð 

5 herbergja 131 fm 

Bílskúr 

Góður garður með palli 

Góð staðsetning

Bólstaðarhlíð

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

Falleg jarðhæð 80,0 fm verið er að laga 

skráningu hjá FMR Þrjú svefnherbergi 

Sérinngangur Mikið endurnýjuð, 

bæði bað og eldhús 

Frábær staðsetning

Tunguvegur

Verð : 29,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Einbýlishús stærð 262,7 fm 

Nokkuð upprunalegt 

Eignarlóð

Sjávarútsýni

Tvöfaldur bílskúr

Blikanes

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

Einbýlishús að stærð 233,8 fm

Tveggja hæða. Mikið útsýni. Gott tækifæri

fyrir laghenta. Búið að draga rafmagn í veggi 

Hiti að mestu kominn. Foss við innganginn 

Golfvöllur handan götunar

Ólafsgeisli

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

Rúmgott og reisulegt 221 fm parhús á Selfossi
Húsið skilast fokhelt að innan og fullbúið að utan
Frábært skipulag, stórt alrými, fjögur svefnherbergi
Tvö baðherbergi. Lóð skilast fullfrágengin með verönd. 
Inntaksgjöld eru greidd og eru húsin tilbúin til afh. 
Hagkvæm viðbótarfjármögnun í boði

Lyngmói 12-14

Verð : 29,8 millj.Nánar: Atli 899 1178

Bygginarlóðir við Suðurmýri 36 

og 38 samtals 1820 fermetrar

Á lóðunum standa tvö hús í 

niðurníðslu 

Lóðirnar seljast saman 

Til stendur að rífa húsin og 

byggja nýjar eignir 

Ekki er búið að samþykkja neinar

teikningar og byggingarmagn 

liggur ekki fyrir

Verð : 110 milljónir

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Suðurmýri 36-38 
byggingarlóðir 

Sérlega vel staðsettar 107-140 fm
íbúðir í hjarta borgarinnar

Íbúðirnar eru 3ja-4ra herbergja og
flestar með stæði í bílageymslu

Frábært útsýni úr fjölda íbúða yfir
borgina og til Esjunnar

Flestar íbúðirnar afhentar fullbúnar
með gólfefnum

einungis 15 íbúðir óseldar

Stakkholt 2-4 Íbúðir í hjarta 
Reykjavíkur

90% lán

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Hádegissýning
miðvikudaginn 12.ágúst kl.12:00-13:00

Nánari upplýsingar veitir:

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

Íbúðir tilbúnar til afhendingar
Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ
Garðabæjar á frábærum útsýnisstað

Gott úrval 2ja - 4ra herbergja íbúða í 
mörgum útfærslum á bilinu 76 - 137 fm,
allar með stæði í bílageymsluí

Rúmgóðar svalir til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar frá GKS
og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt viðhaldslítið lyftuhús

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Atvinnuhúsnæði

Nánari upplýsingar veitir:

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

Garðatorg 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is



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

Kiðjaberg 
Grímsnesi

jj

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

17 fm sumarhús á 4500 fm leigulóð 

Tækifæri á að bæta við húsi á lóð 

Innbú fylgir m.a. ísskápur, borð, stólar, sófi

Neðstiás

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

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi, Innst í botnlanga

Um 70 km frá Reykjavík 

Tveir sólpallar

Eigin borhola

Hallkelshólar

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

1 hektara eignarland með 19 fm gestahúsi

Teikning fylgir fyrir samtals 125 fm glæsihús

Frábært útsýni og vel staðsett lóð 

Heitt og kalt vatn komið ásamt rafmagni

Smalaholt við Búrfell 

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

Perla á góðu verði í landi Svarfhóls 48,2 fm

auk milllofts Hitaveita er við lóðarmörk

Skiptist í forstofu, 1 svefnherbergi,

baðherbergi, eldhús og stofu

Dynskógar

Tilboð Nánar: Jón Rafn 695 5520

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 

heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 

efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur

hátt, sólar nýtur við frá morgni til kvölds 

Kjarri vaxið land/Mikið útsýni

Þingvallavatn

Tilboð óskast Nánar: Jórunn 845 8958

Húsið er 57,0 fm að stærð

Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrland

Tengiréttur við hitaveitu Hæðargarði

Húsið upphitað með rafmagni

Hús sem hefur hugsað vel um

Klausturhólar

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

Fallegt tæplega 70 fm hús á eignarlandi 

Þrjú svefnherbergi

Stofa stofa og opið eldhús með 

góðu skápaplássi

Útigeymsla og gróður vaxin lóð

Lerkilundur

Verð : 12,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

50 fm sumarhús ásamt

16 fm viðbyggingu (glerskála) 

Tvö svefnherbergi 

Stór stofa og opið eldhús 

Gott útsýni 4500 fm land

Eyrarskógur

TilboðNánar: Jón Rafn 695 5520

55 ha land (gegnt Tjarnabyggð)

Miklir möguleikar, spennandi tækifæri

Liggur að Eyrarbakkavegi, nýlegar girðingar

Rennandi vatn allt árið um kring

Frábært fyrir hestamenn

Nyrðri Trévörðumýri

Verð : 23,1 millj.Nánar: Atli 899 1178

Tvær eignarlóðir í Skeiða- og Gnúpvhreppi 

Búið er að reisa 20 fm gestahús og geymslu 

Lóðarstærð samtals 1,6 hektari

Rafmagnsinntak greitt

Áshildarvegur

Verð : 8,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Fallegur bústaður m svefnlofti 

Eignarland 1,976 fm, 1790 fm getur fylgt 

með í kaupunum. Svefnaðstaða fyrir sex 

Kjarrivaxtið land með fallegum trjám 

Leiktæki /Þingvallavatn

Þrastarstekkur

Verð : 16,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

2ja til 4ra herbergja íbúðir 

Vandaðar innréttingar frá

Brúnás 3ja metra lofthæð

Tilbúnar til afhendingar

Verð frá : 44,0 millj.

Skammt frá Selfossi

SUMARHÚS 

HHrólfsssskkáálammeelluurr 111000--111188888 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

einungis 6 íbúðir eftir

Mánatún 7-17
sýningaríbúð

Verð frá: 42,2 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 13.ágúst kl.16:30-17:00

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir. 

Sólpallur og svalir til suðurs.

Tvennar svalir með flestum íbúðum. 

Lyftuhús.

Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð.

Stæði í lokuðum bílakjallara.
Nánari upplýsingar veitir:

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

Mikil sala sumarhúsa - Vantar allar tegundir á skrá

Háaleitisbraut 111

Verð : 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 11.ágúst kl.17:30-18:00

Endaíbúð í Sigvaldahúsi með bílskúr·         

Efsta hæð

Íbúðin að stærð 141,1 fm

Bílskúr að stærð 32,5 fm

Upprunaleg hönnun eftir Sigvalda nýtur sín vel

Endurnýjað baðherbergi

Tröllakór 18-20
íbúð 104

Verð : 32,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 12.ágúst kl.17:30-18:00

Glæsileg endaíbúð að stærð 108,0 fm

Vandaðar innréttingar

Sérinngangur / Sérpallur

Lyftuhús, sem gengur niðir í bílakjallara

Stæði í bílageymsluNánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG



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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

867 3707

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. ágúst kl.17.30-18.00

Markarflöt 19   210 Garðabær 67.400.000

Mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð + bílskúr. Búið er að endurnýja flest 
öll gólfefni, eldhús og aðalbaðherbergi. Í eigninni eru 3 svefnherb. Húsið er 
einstaklega vel staðsett innst í botnlanga. Lóðin er stór með fallegum gróðri og 
timburverönd. Búið er að samþykkja stækkun á húsinu.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 237,4 m2     Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. ágúst kl. 17.30-18.00  

Þorláksgeisli 3    113 Reykjavík 35.900.000

Mjög björt og falleg 4ra herbergja íbúð á efstuhæð í góðu lyftuhúsi. Stórar svalir 
eru út frá stofu sem snúa í suður-vestur. Í íbúðinni eru þrjú góð svefnherbergi og 
sér sjónvarpshol. Tvær geymslur fylgja, ein innan íbúðar og ein í sameign. Innan 
íbúðar er mjög rúmgott þvottaherb. með glugga.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 124,2 m2        Stæði í bílageymslu

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. ágúst kl 18.30-19.00

Þorláksgeisli  5    113 Reykjavík 34.900.000

Mjög björt og falleg 3ja-4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi af 
bílastæði. Stór timburverönd eru út frá stofu sem snýr í suð-vestur. Í íbúðinni eru 
þrjú svefnherbergi í dag eitt þeirra var stúkað af stofu. Bæði þvottahús og 
geymsla eru innan íbúðar. Stutt í skóla og leikskóla.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3-4     Stærð: 109.5 m2     Stæði í bílageymslu

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. ágúst kl. 17.30-18.00

Tjarnarból 4    170 Seltjarnarnes 39.900.000

Mjög rúmgóð og falleg 5 herb íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Í íbúðinni eru 3 
svefnherbergi, 2. svalir og 2 stofur.  Húsið hefur fengið gott viðhald m.a  er búið 
að mála og múrviðgera, búið er að skipta um glugga og gler, báðar svalahurðir 
endurnýjaðar með gluggum, þakdúkur var lagaður og sameign máluð og skipt um 
teppi. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 124,2 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. ágúst kl. 18.30-19.00

Tjarnarból 14   170 Seltjarnarnes 42.900.000

Mjög rúmgóð og falleg 5 herb íbúð á 2.hæð með bílskúr í góðu fjölbýlishúsi. Í 
íbúðinni eru 3 svefnherbergi möguleiki á fjórum.  Húsið hefur fengið gott viðhald. 
Stórar svalir snúa í suð-vestur út frá stofu. Nýlegt eldhús. Bílskúr með hita, 
neysluvatni og rafmagni. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 148,9 m2       Bílskúr

Þorrasalir 13–15  201 Kópavogur

Verð: 36,9- 48,2 millj.

Fasteignasalan TORG kynnir 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 
102 fm - 126 fm.  

Afhending er þremur mánuðum eftir kaupsamning.

Þóra, fasteignasali thora@fstorg.is og Óskar, sölufulltrúi oskar@fstorg.is  sýna íbúðirnar á staðnum og gefa nánari 
upplýsingar.  Einnig er hægt að panta skoðun mánudaginn 10. ágúst.

Uppl.  Þóra fasteignasali gsm 822 2225,  Óskar sölufulltrúi gsm 893 2499  

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. ágúst kl 17.30-18.00

Fjölbýlishús      Stærð: 102-126 m2

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. ágúst kl. 17.30-18.00

Álfatún 19   200 Kópavogur 37.900.000 

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



Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

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

ÍSALIND 8 – 201 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN !
- Fallegt 191 fm einbýlishús á einni hæð, þar af rúmgóður bílskúr
- Frábær staðsetning, innst inn í botnlangagötu í vinsælu hverfi.
- Þrjú til fjögur svefnherbergi.  Glæsileg lóð með heitum potti og útisturtu.

V: 64,9 millj

LUNDUR 1 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS MÁNUD. 10. ÁGÚST KL: 18:30 – 19:00 
- Afar falleg 3ja herbergja, 121 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi
- Yfirbyggðar svalir og og fallegt útsýni til suðvesturs
- Stæði í bílageymslu fylgir.  Laus til afhendingar fljótlega.
- Vinsæl staðsetning – stutt í alla helstu þjónustu.

V: 48,5 millj

AUSTURKÓR 65 – 203 KÓP
- Um er að ræða nýjar 116-121 fm íbúðir 
- Þrjú svefnherb., rúmgóðar suð-vestur svalir
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Glæsilegt útsýni er úr íbúðum.
- Lyfta er í húsinu
V. 35 – 36 millj. 

SELBREKKA 19 – 20O KÓP
OPIÐ HÚS MÁNUD. 10. ÁGÚST  KL: 17:30 – 18:00
- Fallegt 224 fm raðhús með glæsilegum garði og verönd í suður.
- Fjögur svefnherbergi og baðherbergi á báðum hæðum.
- Eldhús og baðherbergi nýlega endurnýjuð sem og þak.
- Mjög gott hús á vinsælum stað í Kópavogi. Bílskúr alls 30 fm.

V: 56,9 millj 

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

SKIPHOLT – 105 RVK
- Stórglæsilegar 162 fm íbúðir m/bílskúr
- 2 svefnherb., stofa/borðstofa, baðherb.
- Innréttingar sérsmíðaðar / steyptar borðplötur
- Aukin lofthæð er í íbúðum / hærri hurðar
- Íbúðir hannaðar af Leif Velding & 

Berglind Berndsen
 -Innréttingar, hurðar og skápar eru 

sérsmíðaðar af FAGUS.
- Hita og ljósastýringarkerfi af nýjustu, 

fullkomnustu gerð í íbúð.
- LÝSING & HÖNNUN sá um alla lýsingahönnun  

í íbúð.
- MIELE ofn og span helluborð frá EIRVÍK 

í eldhúsi.
- SJÓN ER SÖGU RÍKARI

V. 59.9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

AUSTURKÓR 121-125, 203 KÓP
ÞRIÐJUDAG 11.ÁGÚST KL.17:00-17:30
- Raðhús á einni hæð með bílskúr
- Stærð 149.5 fm með bílskúr
- Hjónaherbergi með fataherbergi innaf
- Mögulegt að fá hús fullbúið án gólfefna
- Ástand í dag tilbúið til innréttingar
V. 44.5-49 millj.

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BÓKIÐ SKOÐUN

VALLAKÓR - 203 KÓP
- Fullbúin 4ra herb., 126 fm íbúð í lyftuhúsi
- Vandaðar innréttingar, steinn í borðplötum
- Glæsilegt útsýni 
- Útsýnissvalir til suðurs ca. 26 fm
- Stæði í bílgeymslu með íbúð
V. 42 millj. 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Landmark leiðir þig heim!þ g
Sími 512 4900 

landmark.is

LAUSAR TIL AFHENDINGAR

LAUSAR TIL AFHENDINGAR

LAUSAR TIL AFHENDINGAR

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312



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

ÁRSALIR 1. Kópavogi

Opið hús mánudag 10. ágúst milli kl. 18.00 – 18.30
( bjalla 31 ) Einstaklega falleg, björt og vel skipulög 98,9 fm 
íbúð á 3 hæð, í fallegu og vönduðu fjölbýlishúsi. Glæsilegt 
útsýni. Yfirbyggðar suðursvalir. Öll sameign er einstaklega 
snyrtileg. Tvær lyftur í húsinu. Verð 34,5 millj.
Allar nánari uppls. veitir Sigurður lögg.fasteignasali,

Hamrakór 12. Kópavogi

Opið hús þriðjudag 11. ágúst milli kl. 18.00 – 18.30
Gott einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 
tvöföldum bílskúr og góðu útsýni. Neðri hæðin er 114.25fm 
(þar af tvöfaldur bílskúr 41,2 fm) og efri hæð 114.25 fm. 3-4 
svefnherbergi. Húsið stendur ofan við götu og er gengið inn 
á neðri hæð. Verð 62 millj. Uppls. veitir Sigurður lögg. fast.

Asparlundur 1. Garðabæ.

Til sölu mjög vel staðsett 153,9 fm einbýlishús á einni hæð.
3-4 svefnherbergi, innbyggður 38,8 fm tvöfaldur bílskúr.
Samtals birt sameign 192,7 fm. Húsið hefur fengi gott 
viðhald. Fallegur garður. Verð 58,4 millj.
Allar nánari uppls. veitir Steinar s. 898-5254  
steinar@gardatorg.is

Leiðhamrar 3. Reykjavík.

Til sölu mjög gott og vel staðsett 164,2 fm. einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum 40,1 fm. bílskúr samtals birt 
séreign 2014,3 fm. Falleg gróin 907 fm. lóð með sólpöllum. 
Verð 66,5 millj.
Allar nánari uppls. veitir Steinar s. 898-5254  
steinar@gardatorg.is 

REYNSLA - TRAUST -  ÁRANGUR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sigurður Tyrfingsson Lögg. fasteignasali  S: 898-3708 sigurdur@gardatorg.is 

Gauksás 11. Hafnarfirði.

Opið hús mánudag 10. ágúst milli kl. 17.30 – 18.00
Mjög vel staðsett og gott 181.1 fm. endaraðhús á tveimur 
hæðum í Ásahverfi í Hafnarfirði. Neðri hæð: Andyri, þvotta-
hús, bílskúr gestasnyrting, svefnherbergi. Efri hæð: Eldhús, 
stofa, suðvestursvalir, tvö svefnherbergi, baðherbergi. 
Hjónaherbergi. Stutt í skóla og leiksóla. Forhitari á vatni.  
Allar nánari uppls. veitir Þóroddur lögg.fasteignasali í síma 
868-4508 thoroddur@gardatorg.is

Flúðir – sumarhús

Glæsilegt 118 fm heilsárshús á frábærum útsýnisstað við 
Langholtsfjall rétt við Flúðir Hrunamannahreppi ( í landi 
Ásatúns við Langholtsfjall).  Húsið er byggt úr steyptum ein-
ingum, reist á staðnum á steyptum sökklum og plötu ( gert 
ráð fyrir hita í gólfi ).   Skipulag hússins : Fjögur svefnher-
bergi, stór og björt stofa, rúmgott eldhús, stórt baðherbergi, 
forstofa og þvottahús. Verð 24.9 m m.v húsið fullbúið að 
utan með stórum sólpalli, að innan er húsið fokhelt.  Allar 
nánari uppls. veitir Steinar s. 898-5254 steinar@gardatorg.is

Vatnsendahlíð - Vatnalóð

Mjög fallegt sumarhús á einstaklega skjólgóðri vatnalóð við 
Skorradalsvatn.  Húsið er 52,2 fm auk 9fm svefnlofts. Í kring 
um húsið er um 100fm nýlegur sólpallur. Undir pallinum er 
20fm bárujárnsklædd geymsla.    Leigulóð í landi Vatnsenda, 
norðanmegin við Skorradalsvatn.  Húsinu fylgir bátaskýli og 
Terhi 385 bátur með 4h Susuki mótor ásamt kerru.
Innra skipulag: Eldhús, stofa, baðherbergi. Hjónaherbergi 
og gestaherbergi.9 fm svefnloft.  Verð 31,9 millj. 
 Uppls. veitir Þóroddur S. Skaptason löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali, sími 896-4013  

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, sími 844-6353 

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

FASTEIGNASALA REYKJAVÍKUR

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

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur 
fasteignasali

Davíð
Ólafsson
Löggiltur 
fasteignasalalallliiiii

Guðmundur
Steinþórsson
LögLögLöggggilgilgilg turt  
fasfasteiiteignagnaaasalsalsalasalsaliiiii

Svana
Ingvadóttir
Sölufulltrúi

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Einar
Birgisson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúirúi

Bílastæðahús 
121 fm

3 herb
38.200.000.-kr

897 1533 david@fr.is

Falleg íbúð með frábæru útsýni. Þrjú svefnherbergi, tven-
nar svalir og bílastæðahús.

Kristnibraut 35                                                         113 Reykjavík

Opið hús 10. ágúst KL.17:30-18:00

Raðhús
168,7 fm     

5 herb
53.900.000.-kr

695 4649 halldor@fr.is

Falleg og rúmgóð verönd með heitum potti.

Ljósavík 13                                                           112 Reykjvaík

Opið hús 11. ágúst KL.18:00-18:30

Fjölbýli 
74,7 fm

3 herb
25.900.000.-kr

660 8002 hordur@fr.is

Stóragerði 8                                                       108 Reykjavík

Opið hús 10. ágúst KL.17:00-17:30

Fjölbýli 
104,8 fm 

3 herb
32.900.000.-kr

862 1914 thordis@fr.is

Sérlega björt, falleg og vel skipulögð íbúð á efstu hæð
með sér inngang.

Hamravík 24            112 Reykjavík

Opið hús 11. ágúst KL.18:30-19:00

Fjölbýli
97,4 fm     

3-4 herb
32.900.000.-kr

695 4649 halldor@fr.is

Falleg og björt 97 fm 3-4 herbergja íbúð með sérinngangi 
á annari hæð og í risi.

Bústaðavegur 59                                                             108 Reykjvaík

Opið hús 11. ágúst KL.17:00-17:30

Fjölbýli  
71,8 fm 

2 herb
25.900.000.-kr

862 1914 thordis@fr.is

Sérlega björt og falleg 2ja herb. íbúð á efstu hæð í 
lyftu-fjölbýli Grafarholtinu.

Andrésbrunnur 6                                                                 113 Reykjavík

Opið hús 10. ágúst KL.17:30-18:00
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Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

Falleg 107,8 m2, 4ra herbergja endaíbúð á 
jarðhæð, ásamt bílastæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðher-
bergi, þvottahús, eldhús og stofu. Sérgeymsla í 
sameign á jarðhæð. Frábær staðsetning rétt við 
skoóla og leikskóla, sundlaug og World Class og 
er golfvöllur í næsta nágreni. V. 35,9

 

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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.

164,7 m2 einbýlishús á einni hæð 
ásamt 51,2 m2 bílskúr samtals 
215,9 m2. Eignin skiptist í fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi, 
snyrtingu með sturtu, þvottahús, 
hitakompu, forstofu, eldhús, stofu, 
borðstofu og sólstofu. Bílskúrinn 
er með tveimur innkeyrsluhurður 
sem er búið að gera herbergi með 
salerni innaf. Stór og gróin lóð 
með veröndum og stórri hellulagðri 
innkeyrslu. V. 57,7 m.

Vallarhús 27 – 112 Reykjavík. 

 Norðurvangur 31 - 220 Hafnarfjörður 

Opið hús  þriðjudaginn 11. ágúst 
frá kl. 17:30 til 18:00

109,3 fm raðhús við Réttarholtsveg 
67. Um er að ræða vel skipulagða 
eign á 3 hæðum, á þessum vinsæla 
stað. Falleg verönd afgirt er fyrir 
framan og aftan við húsið. Eignin 
skiptist í: Forstofu/gang, stofu/
borðstofu,eldhús,baðherbergi, 
þrjú svefnherbergi, þvottahús og 
geymslu. V. 36,9 m.

 Réttarholtsvegur 67 - 108 Reykjavík  

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.

Háholt 4 - 270 Mosfellsbær 

 
60,9 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð/kjal-
lara með sérinngangi og verönd. Íbúðin er 
staðsett í hjarta Mosfellsbæjar og er örstutt í 
alla þjónustu, samgöngur og skóla. V. 20,9 m.

Kólguvað 3 - 110 Reykjavík 

 
Falleg 127,5 m2, 4ra herbergja neðri sérhæð 
með sólpalli og garði í Norðlingaholti. Húsið 
er einkar vel staðsett í hverfinu og stutt er í 
skóla og leikskóla. V. 39,9 m.

Álfkonuhvarf 43 - 203 Kóp

 
 Falleg og rúmgóð 130,1 m2, 4ra her-
bergja endaíbúð á 2. hæð, ásamt bílastæði í 
bílageymslu. V. 37,7 m.

Laus strax

Laus strax

Þrastarhöfði 5, íbúð 101 -270 Mosfellsbær  

Opið hús mánud. 10. ágúst frá kl. 17:00-17:30.

118,4 m2, 4-5 herbergja endaíbúð á jarðhæð 
með sérinngangi og fallegri timburverönd í litlu 
fjölbýli við Hjallahlíð í Mosfellsbæ. Mjög stutt 
er í grunnskóla, leikskóla, sund og á Golfvöll 
Mosfellsbæjar. 

V. 36,9 m. 

Hjallahlíð 25 - 270 Mosfellsbær 

Mjög glæsileg og mikið endurnýjuð 183 m2 efri 
sérhæð með innbyggðum bílskúr við Gerðhamra 
14 í Grafarvogi. Falleg afgirt lóð með verönd og 
heitum potti. Stórt steypt bílastæði og rúmgóðar 
svalir með fallegu útsýni. Eignin skiptist í fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, 
fataherbergi, forstofu, eldhús, stofu og borðstofu. 
Gott skipulag. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
V. 54,9 m.

Gerðhamrar 14 - 112 Reykjavík 

200 m2 einbýlishús á einni hæð í byggingu á 
fallegri jaðarlóð. Húsið er afhent fullbúið án 
gólfefna, þó eru votrými flísalögð - bílaplan 
hellulagt með hitalögn. Eignin skiptist í: For-
stofu með fataskápum, þrjú svefnherbergi með 
fataskápum, sjónvarpshol, stofu og borðstofu 
í opnu rými, opið rúmgott eldhús með fallegri 
innréttingu, þvottahús og tvö baðherbergi. Bæði 
baðherbergi eru með sturtu. V. 62,9 m.

Stórikriki 35 - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast.

Gústaf A. Björnsson
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir 
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

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

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

EIGNIR VIKUNNAR

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

Flúðasel
- RAÐHÚS

170 fm fallegt raðhús á 2 hæðum ásamt bíl-
skúr. Niðri eru 3 svefnherbergi, baðherbergi,
þvottaherb. o.fl. Á efri hæð stofa með útgengi
á suðursvalir, opið eldhús og 1 svefnherbergi.
Vel skipulögð og velviðhaldin eign, skipti á 
minni eign koma til greina. 

Verð 43,4 millj.

Ástún 12, 3.h. 
OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUD. 11.8 KL.17-17:30

Ástún 12, 3.hæð f.m: Falleg 2ja herbergja
íbúð á góðum stað við Ástún í Kópavogi.
Þvottaherb inn af eldhúsi. Nýleg gólfefni.
Stórar vestursvalir með frábæru útsýni. 

Verð 21,9 mill. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 11.8 KL. 17-17:30 
VERIÐ VELKOMIN.

Bergstaðastræti 50, kjallari
OPIÐ HÚS

gg
 MÁNUD. 10.8 KL.17-17:30

j

Bergstaðastræti 50, stúdíóíbúð í kjallara:
Björt og falleg stúdíóíbúð á besta stað í 101. 
Eldhús, bað stofa/svefnherbergi og lítið
geymslaþ. Sameiginlegt þvottahús í kjallara.

Verð 19,9 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNUD. 10.8 KL.17-17:30.  
VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS

Jörfabakki, 4ra herberja íbúð + aukaherbergi. 
Opið hús þriðjudaginn 11. ágúst frá 17-17:30.

Fold kynnir nýtt á skrá: Jörfabakki 26, íbúð 101. Mjög góð 111,4 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð 
ásamt herbergi í kjallara með aðgang að salerni. Íbúðin er einstaklega falleg og vel um gengin.
Parket og flísar á gólfum. Mjög góð sameign og gott viðhald. Verð 29,9 millj.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 11. ÁGÚST FRÁ 17-17:30.

Eignir

Holtagerði , Kóp. hæð og ris - 
Holtagerði,  Kóp.  Ca. 168 fm. efri hæð og og ris
ásamt 43 fm. bílskúr á góðum stað í Kópavogi.
Hæðin og risið bjóða upp á mikla möguleika í 
nýtingu  Forkaupsréttur að kjallara. Bílskúrinn er 
stór og getur hentað vel sem vinnuaðstaða. Samtals
er eignin rúmir 210 fm. Verð 48,5 millj

Atvinnuhúsnæði Garðaflöt, Garðabæ.
Ca. 60 fm bjart og fallegt atvinnuhúsæði á einni
hæð á frábærum stað í Garðabæ. Getur hentað fyrir 
ýmis konar starfsemi. Verð 16,5 millj.

Sumarhúsalóð Fjallaland, Leirubakka.
Ca. 7000 fm. lóð á einstökum stað í Fjallalandi,
Leirubakka í grend við Rangá.
Gott verð 2.500 þúsund. Mögulegt að kaupa tvær 
samliggjandi lóðir og fá þá afslátt á heildarverð.

Fannborg - 4ra herbergja íbúð m. útsýni
Fannborg 3, Kópavogi, 3.hæð t.v.: Góð 4ra herberg-
ja íbúð á 3. hæð miðsvæðis í Kópavoginum. Stórar 
suðursvalir með frábæru útsýni. Verð 28,9 millj.

OPIÐ HÚS

Vesturgata 73, 1.h.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 12.8 KL.17-17:30 

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 39,9 millj. OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 12.8.FRÁ KL.17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS
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Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi,  
sími 519-2600

Ásdís Ósk
löggiltur fasteignasali
gsm: 863-0402
asdis@husaskjol.is 

Rósa Margrét, sölufulltrúi 
gsm 893 7969     

Hrísholt 5, Garðabæ

Verð: 99.800.000

Tegund: einbýli
Stærð: 320,4 fm 

 7Svefnherbergi:

OPIÐ HÚS Þriðjudaginn 11. ágúst kl. 17:30-18:00

WWW.HUSASKJOL.IS           HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS        WWW.FACEBOOK.COM/HUSASKJOL

Glæsilegt einbýli með aukaíbúð á neðri hæð með sér inngangi.  2-3 svefnherbergi á efri hæð ásamt 2 stofum. 
Neðri hæð: Vinnh, köld geymsla innaf. Baðh.m/sauna. Stórt fjölskylduh/Unglh.(ekki inn í ferm ásamt góðri 
geymsla þar innaf) Þvottahús. Aukaíbúð: 2ja herbergja sem er í útleigu. Auðvelt að opna aftur inn í aðalíbúð. 
(3 herbergi gerð að íbúð á neðri hæðinni) Sjón er sögu ríkari.   Rósa Margrét sölufulltrúi tekur á móti áhugasöm-
um og veitir nánari upplýsingar í gsm. 893 7969 eða á netfang  rosamargret@husaskjol.is

OPIÐ HÚS

11. ágúst

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium 
hdl., og löggiltur fasteignasali

Vel staðsett einbýlishús á einni hæð með viðbyggðum, rúmgóðum bíl-
skúr. Húsið stendur á stórri hornlóð sem er að stærð 1.096 fm.
4 svefnherbergi, húsið hefur verið tekið í gegn að utan og að hluta til að 
innan, Verð 56,5 millj.
Uppl. Þórarinn Friðriksson löggiltur fasteignasali s. 844-6353.

Hörpulundur 1 í Garðabæ
Opið hús, mánudaginn 10. ágúst, frá 18:00 - 18:30.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

OPIÐ HÚS

533-1616

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

Björn Stefánssson
sölufulltrúi
s. 698 9056

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

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916

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

www.lundur.is • lundur@lundur.is

          



Kristján hrl.
Fasteignasali

894-4388

Albert
Fasteignasali

821-0626

Snorri 
Sölufulltrúi

699-4407

Höfuðborg
Fasteignasala

Pantaðu frítt söluverðmat á

                               www.hofudborg.is
     Við þjónustum þig alla leið með persónulegri og faglegri þjónustu.

Við erum á facebook
Fylgstu með okkur

Sölvi 
Sölufulltrúi

618-0064

Óli Gísli 
Fasteignasali

822-8283

Sigríður 
Sölufulltrúi

866-9779

Hrönn 
Sölufulltrúi

692-3344

Höfuðborg fasteignasala | Hlíðarsmára 2, 6.hæð | 201 Kópavogur | Sími: 414 4488 | hofudborg@hofudborg.is

Já2m2

99,4

 
Bókið skoðun í S: 8944388
Vönduð, falleg og vel skipulögð 3ja 
herbergja íbúð á 7.hæð í lyftuhúsi. 

Nánari uppl. veitir Kristján í S:8944388

Verð 31,9 millj. Já3m2

176

Miðbúð 7, Kjósahreppi
Bókið skoðun í síma 8228283

herbergi og hjónasvíta með sér baðherbergi 
auk fataherbergis, glæsilegt eldhús og stofa 
með óviðjafnalegu útsýni. 
Einstaklega falleg eign á sérstökum stað. 

Verð 59,0 millj. Nei10m2

277

Nýbýlavegur, 200 Kópavogur 
Bókið skoðun í síma 8228283
Gistiheimilið LILY.IS er vel staðsett 10 herb. 
gistiheimili í fullum rekstri. Möguleiki að 
stækka. Stöðug aukning milli ára. Alltaf góð 
nýting. Frábært tækifæri. Hagstæð lán.
Nánari uppl. veitir Óli Gísli í síma: 8228283

Verð 89,5 millj. Nei3m2

103

Sólheimar 25, 104 Reykjavík 
BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 8228283
Vönduð og nýendurgerð 3-4ra herb. íbúð 
í lyftuhúsi á þessum vinsæla stað. Fallegar 
innréttingar með granít og innbyggðum 
tækjum. Eikar parket. SKOÐIÐ ÞESSA.  
Nánari uppl. veitir Óli Gísli í síma: 8228283

Verð 36,7 millj.

Nei4m2

120

 
OPIÐ HÚS MÁN 10/8 kl.19:30-20:00
Björt og vel skipulögð 4ra-5 herbergja 120,7 fm 
endaíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. Góð 
staðsetning innst í botnlanga með góðu útsýni.
Innréttingar úr eik og parket úr ask rustik.
                Sölvi sýnir eign S: 618-0064

Verð 37,9 millj. Já2m2

113

Lyngmóar 16, 210 Garðabær 
OPIÐ HÚS MÁN 10/8 milli kl: 18:30-19:00
Snyrtileg og björt 3ja herb. íbúð á 3 h.(efstu) 
í fjölbýli auk 18,8 fm bílskúrs. Íbúð 95 fm 
með geymslu alls 113,8 fm. Aukin lofthæð 
í stofurými og herbergjum. Innréttingar og 
gólfefni úr eik. Auka herbergi þar sem áður 
var sólstofa. Sölvi sýnir eign S: 618-0064

Verð 35,9 millj. Já3m2

190

Austurkór 113, 203 Kópavogi 
OPIÐ HÚS ÞRI 11/8 milli kl.18:00-18:30  
Glæsilegt raðhús á einni hæð, 3 stór svefnherb, 
bjart alrými þar sem hátt er til lofts, tvö baðherb. 
og stór bílskúr með jeppahurð. SÓLPALLAR ALLAN 
HRINGINN. Húsið skilast fullbúið að utan og 
rúmlega tilbúið til innréttinga - Loft klædd Lóð 
frágengin, bílaplan grófjafnað. Sölvi sýnir: 6180064

Verð 52,9 millj.

Skoðið „LAUSAR EIGNIR“ HOFUDBORG.IS
HAMRAHLÍÐ, RVK, 95 FM 3JA. VERÐ 32,5.  
HRÍSRIMI, RVK, 260 FM 7 HERB. VERÐ 45,0
LANDAKOT, GBR, 170 FM 5 HERB. VERÐ 30,5
MÓABARÐ, HFN, 205 FM 5 HERB, VERÐ 36,5

Nánari uppl. í hofudborg@hofudborg.is

Já4m2

169,8

Austurkór 167-169,  203 Kópavogi 
OPIÐ HÚS.MÁN 10/8 milli kl. 17:30-18:00
Nýtt parhús á einni hæð með 26 fm innbyggðum 
bílskúr, íbúðarrými er 143,8 fm, frábær nýting.  
Möguleiki er að sleppa einu herbergi og stækka 

utan og tilbúið til innréttinga að innan grófj. lóð.       
Sölvi sýnir eignina S: 6180064 

Verð 49,4 millj.

Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J. Rögnvaldsdóttir 
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Hjálmar Jóhannsson
Sölumaður 
Gsm: 778-0347

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

HRAUNBÆR 103, 0504
• 110 RVK. 
• 87,5 fm. 
• 5. hæð. 
• Snyrtileg íbúð. 
• Fallegt útsýni.  
Verð 33,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag á 
milli kl. 16:00 og 16:30.

Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi. 
2ja til 4ra herb. Verð frá 28,5 millj. Álklætt hús. Vandaðar íslenskar innréttingar.
Sjávarútsýni. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Naustavör í Kópavogi

NAUSTAVÖR

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

LAUGALÆKUR 1, 3. HÆÐ
105 RVK. 3ja herb. 93,5 fm. Snyrtileg sameign. 

Verð 28,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag á milli 

kl. 16:00 og 16:30. 

ÁSAKÓR 3, 0302
203 KÓP. 5 herb.  193,3 fm. Bílskúr þar af 26,2 
fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Fallegt 

útsýni. Verð 44,9 millj. Opið hús í dag
 mánudag á milli kl. 17:00 og 17:30.

SÚLUHÓLAR 2, 2.HÆÐ
111 RVK. 4ra herb. 111,3 fm. Bílskúr.  Endaíbúð.  

Fallegt útsýni. Verð 28,5 millj.  Opið hús 
þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30. 

GULLENGI 29-31, 2. HÆÐ
112  RVK. 3ja herb. 84,9 fm.  Nýtt parket. Nýjar 

innihurðir. Verð 27,9 millj. Opið hús í dag 
mánudag á milli kl. 17:00 og 17:30. .

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

URÐARSTÍGUR 2
• 220 HFJ. 
• Einbýli. 
• 117,4 fm.  
• 4 svefnherbergi.  
• Fallegur garður.  
• Mikið endurnýjuð. 
Verð 38,9 millj.
Opið hús í dag mánudag á 
milli kl. 17:00 og 17:30

SKÚLAGATA 20, 0103
• 101 RVK. 
• 3ja herb. 78,2 fm. 
• Endaíbúð. 
• Sjávarútsýni.  
• Stæði í bílageymslu.  
Verð 37,9 millj. 
Opið hús þriðjudag á milli kl. 
16:00 og 16:30. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandshverfinu í Garðabæ. 2ja til 4ra herb.   
Álklætt hús.  Vandaðar íslenskar innréttingar. Stórglæsilegt óhindrað sjávarútsýni.  
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og 
traustum byggingaraðila BYGG.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31
og www.fjarfesting.is

NÝBYGGING

NÝBYGGING

LANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Garðabæ

60 ára og eldri 

60 ára og eldri 



Traust og góð þjónusta í 13 ár

Borgargerði 3 - 108 Rvk  Iðunnarbrunnur  17 – 113 Rvk Grandahvarf 8 – 203 Kóp Norðurvangur 31 – 220 Hfj.

Opið hús mánudaginn 10.08.2015 milli  
KL. 17:30 - 18:00. Verið velkomin. 
Stórglæsileg 5 herbergja sérhæð í smáíbúðahverfi-
nu.  Íbúðin er á tveimur pöllum í tvíbýlishúsi við 
Borgargerði. Björt útsýnisíbúð með arni og 34.7 ferm. 
bílskúr. Eign sem vert er að skoða. V-49 millj.

Opið hús í dag mánud. 10.08.2015 milli kl. 18:30 – 19:00
Stórglæsilegt parhús á tveimur hæðum í Úlfarsárdal. 
Húsið er 228,9 fm og bílskúr 29 fm alls 257,9 fm. 
Glæsi legar stofur  og  eldhús, tvö baðherbergi og 
5 svefnherbergi. Eignin er öll hin vandaðasta. Allar 
innréttingar eru sérsmíðaðar, gólfhiti í öllu húsinu. Lóð 
fullfrág. með nýrri hellulögn með hita. V- 64.9 millj.

Opið hús í dag mánudag 10.08.2015 milli kl. 17.00-17:30
Stórglæsileg íbúð í Grandahvarfi 8 í Kópavogi með 
aukinni lofthæð ( 2,65 ).  Íbúðin er á jarðhæð með sér 
inngangi og verönd.  Bílskúr fylgir eigninni.  Eignin er 
skráð 151,1 fm, þar af er bílskúr 27,3 fm.  V-47,6 millj.

Opið hús þriðjudag 11.08.2015 milli kl. 17.00-17:30
Einbýlishús á einni hæð með tvöföldum bílskúr. Komið 
er inn í anddyri með skápum, úr holi er komið inn í 
stofu með miklum gluggum. Baðherbergi flísalagt með 
innréttingu og baðkari. Á gólfum er parket. Eigninni 
fylgir stór bílskúr. Stór gróinn lóð með miklum gróðri, 
pallar og hellulögn. V-57,7 millj.

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

VESTURGATA 7 - ELDRI BORGARAR

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

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

GOÐHEIMAR  –  NEÐRI SÉRHÆÐ

Vesturgata 15 A
230 Reykjanesbær 
3ja herb. íbúð í hjarta Keflavíkur

Stærð: 104,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Fasteignamat: 15.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 19.900.000
Vel skipulögð og falleg 3ja herbergja íbúð í Keflavík. Íbúðin er á efri hæð í fjórbýli með bílskúr. Stórar
suðursvalir í áttina að Keflavíkurkirkju. Nýir gluggar til suðurs, nýlegar endurbætur í sameign og íbúð
nýlega máluð. Göngufæri er í alla helstu þjónustu s.s. verslanir, leikskóla, grunnskóla o.fl.
ATH. Íbúðin er laus til afhendingar.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Sigrún Gréta
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjud. 11. ág. kl.18-19

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

864 0061

Fasteignasalan Sund - Sundagörðum 2 - 104 Reykjavík  
www.fastsund.is • Jónas Örn Jónasson hdl. og lgf. 

Opið hús í dag á milli 17.30 og 18.00
 Glæsileg og mikið endurnýjuð 5 herbergja sérhæð á eftirsóttum stað í 
Reykjavík. Hús nýlega viðgert og steinað. Bílskúr fylgir eigninni. Topp eign á 
góðum stað. Stærð 153,4 fm. V. 49,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

Til leigu glæsilegt 200 fm. skrifstofurými á efstu hæð í Kaaber húsinu. 
Frábært útsýni, gott aðgengi og frábær staðsetning. Tvær skrifstofur og 
opið rými. Nánari uppl. veitir Gylfi S. 822-0700 eða gylfi@fastsund.is 

Rauðalæk 69 - 105 Rvk.

Kaaber húsið / til leigu

OPIÐ HÚS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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BÍLAR &
FARARTÆKI

HONDA Cr-v elegance. Árgerð 2012, 
ekinn 86 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
álfelgur, loftkæling, góður bíll 
Tilboðsverð 4.090.000. Rnr.323535.

HÚSBÍLL
VW Lt35 tdi. Árgerð 2001, ekinn 128 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. svefnaðstaða 
fyrir tvo, ískápur, eldavél tilboðsverð 
1.690.000. Rnr.337017. skoðar skipt á 
ódýari bíl.

TOYOTA Land cruiser200 Árg. 2010, 
ek 122 Þ.KM, bensín, sjálsk.leður, 
lúga.gullfallegur bíll. Verð 8.790.000. 
Rnr.337115.

COMBI CAMP Family. Árgerð 1999, 
ekinn -1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 250.000. Rnr.323634.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

ALLT AÐ MILLJÓN KRÓNA 
AFSLÁTTUR

Á NÝJUM SÝNINGARHJÓLUM. Ýmsar 
gerðir til, sjón er sögu ríkari. EKKI 
MISSA AF ÞESSU.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

LAND ROVER Discovery 3 HSE 
G4.Ár06/2007, ek 111 Þ.KM, 
dísel,Toppeintak,Leður,sóllúga og 
fl. Verð 5.980.000. Rnr.157548.Er á 
staðnum

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 
25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 

eða sendu sms.

 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

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

til sölu

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: 

MÁNUDAGUR  10. ágúst 2015 5

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fornbílar

Buick Le Sabre 1971, ekinn 35 þ.m 
2 eig. 455cid. Verð 3 millj. Uppl. S. 
892 5767

 Bílaþjónusta

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

 Hjólbarðar

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

.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta 
bætt við sig verkefnum 

í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

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

 Hreingerningar

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

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

 Bókhald

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

 Garðyrkja

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.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan- 
borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttu- 
orf, sláttutraktorar, jarðvegs þjöppur, 
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af 
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 
554 0661. www.velaverkjs.is

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

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

SMR - Málum letur og myndmál á hús 
og skilti, tilboð á uppl@skiltamalun.is 
eða í s: 847 6624

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrir- 
tækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. 
Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. S. 
894 4560 www.flytja.is flytja@flytja.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: 

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

Save the Children á ÍslandiSaveSaveSavevee thethethethett ChiCCCChCC ldrenn

10. ágúst 2015  MÁNUDAGUR6
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 Húsaviðhald

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Spádómar

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

KEYPT 
& SELT

 Sjónvarp

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

 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.

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. 

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

HEILSA

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR
 Fyrir veiðimenn

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

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

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 80fm í Skútahrauni hfj, 
mikið útipláss stórar innkeyrsludyr 
S.8943755

Til leigu 100fm á annarri hæð, 
atvinnuhú vel staðsett Flatahrauni hfj 
S.8943755

 Geymsluhúsnæði

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

HOUSEKEEPERS
Þernur óskast fyrir íbúðarhótel 

í 101, laun samk. 
kjarasamningum. 

Umsóknir sendast á: 
headhousekeeper@apartmentk.is 

Apartment Hotel in 101 
Reykjavik seeks full time 

and part time housekeepers. 
Please send applications to: 

headhousekeeper@apartmentk.is

FJARÐARBAKARÍ - KORNIÐ
Starfsfólk óskast í hlutastörf næsta 
vetur. Íslensku kunnátta skilyrði. 
Umsóknir sendist á umsokn@kornid.is

SÓLAR EHF
Óskum eftir hressu fólki í 
ræstingarvinnu, hlutastarf. Nánari 
uppl á skrifstofu Sólar Kleppsmýrarveg 
8, 104 R milli 10-16. We are looking 
for people for cleaning jobs, part 
time. More info at Sólar office 
Kleppsmýrarveg 8, 104 R between 
10-16. Must speak icelandic or english.

Kaffifélagið leitar að starfsmanni í 
fullt starf til afgreiðslu og sölustarfa. 
Þarf að kunna að laga ítalskt kaffi 
og hafa áhuga og drekka kaffi. Góð 
laun í boði fyrir réttu manneskjuna. 
Áhugasamir sendi póst á einar@
kaffifelagid.is

Bjössi ehf. vantar vanan vörubílstjóra 
á fjögurra öxla MAN. Uppl í S: 696 
6676

TILKYNNINGAR

 Einkamál

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

Kona, vilt þú spjalla við heita karla 
gegn gjaldi? Kynntu þér málið. www.
hitaspjall.eu.

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

VÉLAVÖRÐUR
Vísir hf óskar eftir að ráða Vélarvörð
til afleysingar á Fjölnir GK657. 
Fjölnir er línuveiðiskip með beitningarvél. 

Umsækjendur sækja um á heimasíðu 
Vísis www.visirhf.is

atvinna
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Veðurspá
Mánudagur

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

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. flík, 6. kringum, 8. dauði, 9. sæti, 
11. nesoddi, 12. ís, 14. yfirstéttar, 16. 
Vörumerki, 17. svipuð, 18. nam burt, 
20. frú, 21. skarpur.
LÓÐRÉTT
1. ló, 3. skammstöfun, 4. nennuleysi, 
5. berja, 7. planta, 10. saur, 13. frost-
skemmd, 15. skrifa, 16. stykki, 19. 
bókstafur.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. pels, 6. um, 8. hel, 9. set, 
11. tá, 12. klaki, 14. aðals, 16. ss, 17. 
lík, 18. tók, 20. fr, 21. klár. 
LÓÐRÉTT: 1. kusk, 3. eh, 4. letilíf, 5. 
slá, 7. melasól, 10. tað, 13. kal, 15. 
skrá, 16. stk, 19. ká.

Æj, æj, æj... herinn! 
Hann kveikir fjölda 

minninga! 

Varst þú í 
hernum?

Heldur 
betur!

Ég man eftir 
þessum endalausu 

nóttum, öllum 
ferðalögunum... við 
vorum uppgefnir en 

okkur óx hár á
              pung.

Ég er enn með 
mynd af mér og 

félögunum í veskinu...

Varst 
þú í 

Kiss-
hernum?

Ég var meira að 
seg ja orðinn 

undirliðþjálfi! Ég 
var hópforingi 

á túrnum til 
Gautaborgar 

árið ´88!

Ætlar þú að fara á 
vetrardansleikinn með 

honum? Um... já. 
Hver ert 

þú?

Andvarp
Það skiptir ekki máli 

lengur, er það?

Ég held ég hafi 
móðgað apann 

Pierce.

Ég veit ekki hvað 
það þýðir en er 

nokkuð viss um að 
ég tengi við hann.

Ég veit ekki hvað 
mig langar að 
borða í kvöld. 

Hvað langar þig í?

Mmmmm... 
látum 

okkur nú 
sjá...

Það getur 
verið hvað 

sem þig langar.

Jæja, þá vil 
ég...

.. allt sem inniheldur 
morgunkorn og 

brokkólí... Uhm...

Einungis.

Krakkar! Við 
borðum úti í 

kvöld!

Að hugsa 
sér! Okkur 
langar að 
borða það 

sama í kvöld! 

Á morgun verða 
vestan 3 til 8 
metrar á sekúndu, 
skýjað að mestu 
og einhverjir 
rigningarskúrir 
munu detta niður 
hér og þar. Það 
verður hvassara og 
meiri rigning nyrst 
á landinu.

Haraldur Baldursson (1988) hafði 
hvítt gegn Jóni Trausti Harðarsyni 
(2092) á Íslandsmóti skákfélaga.

37. Hxd3! cxd3 38. Kxe4 d2 39. Hd7 
He2 40. Kf3 og hvítur vann skömmu 
síðar. Hannes Hlífar stóð sig frábær-
lega á móti í Þýskalandi. Hann vann 
mótið og nær 2600 skákstigum.

www.skak.is: Mót í Vin.

Hvítur á leik
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TRAINWRECK 8, 10:35
FANTASTIC FOUR 8, 10:15
MISSION IMPOSSIBLE 8
PIXELS 3D 5
SKÓSVEINARNIR 2D 4
MINIONS 2D 6

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
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FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR AVENGERS 

OG GUARDIANS OF THE GALAXY

EMPIRE

TOTAL FILMVARIETYHITFIX

THE HOLLYWOOD REPORTER

VARIETY

KL. 18:45

„Ég var að taka þátt í afmælistón-
leikum hjá Gunnari Þórðarsyni 
í Eldborg í lok mars, hann á svo 
mikið af brjálæðislega fallegum 
lögum og ég fékk spark í rassinn 
að gera þetta á íslensku,“ segir tón-
listarkonan Una Stefánsdóttir, sem 
gefur í haust út nýja EP-plötu.

Nýja platan er önnur plata Unu 
en fyrir rúmu ári gaf hún út plöt-
una Songbook.

Una hefur til þessa samið texta 
á ensku en ákvað að láta slag 
standa eftir að hafa sungið lög á 
borð við Bláu augun þín á afmæl-
istónleikunum og eru textarnir á 
nýju plötunni á íslensku. „Ég hef 
alltaf verið hrædd við að semja á 
íslensku og alltaf fundist það brjál-
æðislega ógnvekjandi.“ 

Leiðin að textunum var örlít-
ið lengri en gengur og gerist. 
„Ég samdi þá á ensku, þýddi yfir 
á ítölsku og svo á íslensku, til að 
koma því frá mér sem ég vildi 
koma frá mér,“ segir hún hlæjandi 
og viðurkennir að flæðið sé orðið 
betra núna.

Ekki nóg með það að Una sé að 
fara að gefa út plötu, heldur á hún 
einnig von á barni í haust. „Það 
er spennandi hvort kemur fyrst, 
plötubarnið eða mannabarnið,“ 
segir hún.

„Þegar ég gaf út plötuna mína 
í fyrra þá var ég að útskrifast úr 
FÍH á sama tíma.  Ég held að ég 
geri bara annaðhvort ekkert eða 
allt,“ segir hún glöð í bragði að 
lokum. - gló

Samdi textana fyrst á ensku, þýddi 
þá yfi r á ítölsku og loks á íslensku
Tónlistarkonan Una Stefánsdóttir gefur út sína aðra plötu í haust. Það er nóg um 
að vera hjá Unu þessa dagana en hún á einnig von á sínu fyrsta barni í haust.

SPENNANDI TÍMAR  Una Stefánsdóttir 
gefur út EP-plötu í haust. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Stefán Ívarsson sem hefur verið 
að semja tónlist undir listamanns-
nafninu MSTRO samdi lagið fyrir 
lokasenuna í kvikmyndinni Web-
cam sem kom út í sumar. Hann átti 
einnig annað lag í myndinni. „Þeir 
voru að leggja lokahönd á myndina 
og voru í miklu stressi að leita að 
lokalagi og þeir spurðu mig. Ég átti 
þetta lag en ég var að fara að gefa 
það út á þessum tíma. Það hentaði 
mjög vel inn í senuna og þetta var 
bara ákveðið,“ segir Stefán sem er 
að vinna í sinni fyrstu smáskífu 
sem kemur út á næstunni. 

Hér áður fyrr spilaði Stefán 
undir nafninu Maestro og gaf út 
partílög. „Í fyrsta lagi var nafnið of 
líkt kortafyrirtækinu og svo var ég 
aðallega bara að endurhljóðblanda 
lög og gera þau að partí lögum. Nú 
er ég kominn með nýtt verkefni og 
er búinn að breyta um áherslur. Ég 
reyndi að ná sterkustu tilfinning-
unum með nýju lögunum, reyni að 
byggja upp stemningu og svo skipta 
tónlistarmyndböndin miklu máli en 
þau mynda heildaranda tónlistar-
innar.“

Stefán hefur ekki komið mikið 
fram en mun líklega gera meira 
af því þegar smáskífan kemur út. 
„Ég hef eitthvað verið að spila niðri 
í bæ og þó svo að það sé ekkert 
bókað eins og er þá er það planið á 
næstunni.“ - gj

Samdi lagið í lokasenu Webcam
Framleiðendur myndarinnar leituðu til hans í stressi þar sem það vantaði lokalag fyrir kvikmyndina sem 
kom út í sumar. Hann vinnur nú að útgáfu fyrstu smáskífunnar sem mun koma út á næstunni.

MSTRO VAR ÁÐUR MAESTRO  Stefán gaf áður út partílög en núna einbeitir hann sér að tónlist með tilfinningu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

 Ég átti þetta lag en 
ég var að fara að gefa 
það út á þessum tíma. 

Það hentaði mjög vel inn 
í senuna og þetta var 

bara ákveðið.

Justin Bieber þurfti á dögunum 
að hætta við tónleika á tónlistar-
hátíðinni UK Fusion. Ekki er 
vitað hvers vegna Bieber afbók-
aði sig en góður vinur hans, Ed 
Sheeran, samþykkti að koma 
fram í hans stað. Sheeran er á 
lokasprettinum á tónleikaferða-
laginu fyrir plötuna X sem kom 
nýlega út. Hann lét aðdáendur 
vita að við hefðu bæst einir tón-
leikar sökum þess að góður vinur 
hans þurfti að hætta við. Bieber 
hefur sætt mikilli gagnrýni 
vegna þessarar uppákomu en 
hann svaraði póstinum hans Eds 
á Twitter, þakkaði honum fyrir 
og sagði að hann ætti hjá honum 
greiða.  - gj

Ed Sheeran 
 leysir Bieber af

ÓSÁTTIR AÐDÁENDUR  Það eru margir 
reiðir yfir því að Justin hætti við tón-
leikana. MYND/GETTY



www.ntc.is 
/ verslunin.eva

Laugavegi 26 Tel. +354 512 1715
/ verslunineva
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Frábær vinnuaðstaða með góðu aðgengi fyrir farm og farþega. 180° opnun á afturhurðum, rennihurð, þægileg hleðsluhæð, há sætisstaða og fjöldi geymslu-
hólfa. Öflug en sparneytin 90 hestafla dísilvél ásamt spólvörn og ESP stöðugleikakerfi gera Berlingo Van að öruggum og hagkvæmum kosti fyrir þinn rekstur.
Brimborg er stærst í sölu atvinnubíla á Íslandi. Veldu traust umboð með einstöku þjónustuframboði fyrir bíla- og tækjaflota.

KOMDU OG PRÓFAÐU CITROËN BERLINGO VAN

citroen.is

 • 3,3 M - 4,1 M  HLEÐSLURÝMI • 850 KG BURÐARGETA • 3JA MANNA • SPARNEYTINN •3 3

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

BETRI REKSTUR OG AUKIN ÞÆGINDI
CITROËN BERLINGO VAN 1,6 HDi 90 hö dísil

VERÐ FRÁ: 2.379.032 KR. ÁN VSK
VERÐ FRÁ: 2.950.000 KR. MEÐ VSK

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16. 
  Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

ÚRSLIT
PEPSI-DEILD KARLA

LEIKNIR - ÍBV 0-2
0-1 José Enrique (12.), 0-2 Enrique (58.).

STJARNAN - VÍKINGUR 1-1
1-0 Þórhallur Kári Knútsson (75.), 1-1 Vladimir 
Tufegdzic (83.).

FÓTBOLTI
Martraðarbyrjun Cech 
Tékkneski markvörðurinn Petr Cech fór 
ekki vel af stað með Arsenal þegar liðið 
tapaði 0-2 fyrir West Ham á heimavelli 
í gær. Cheikhou Kouyaté kom Hömr-
unum yfir á 43. mínútu eftir slæm 
mistök hjá Cech sem leið heldur ekki 
vel í seinna marki sem West Ham sem 
Mauro Zárate gerði. 

FÓTBOLTI
Swansea byrjar vel 
Swansea fer vel af stað í ensku úrvals-
deildinni en liðið gerði 2-2 jafntefli við 
Englandsmeistara Chelsea á útivelli á 
laugardaginn. Gylfi Þór Sigurðsson lék 
allan leikinn fyrir Swansea sem var 2-1 
undir í hálfleik. En Frakkinn Bafétimbi 
Gomis jafnaði metin á 55.  mínútu úr 
vítaspyrnu sem dæmd var á Thibaut 
Courtois, markvörð Chelsea, sem fékk 
einnig að líta rauða spjaldið.

SUND Heimsmeistaramótinu í 
Kazan í Rússlandi lauk í gær. Eins 
og fyrri daga mótsins var íslenska 
sundfólkið áberandi. Hrafnhildur 
Lúthersdóttir synti í úrslitum í 50 
metra bringusundi í gær og end-
aði í 7. sæti af átta keppendum en 
hún kom að bakkanum á 31,12 sek-
úndum. 

„Þetta er búið að vera alveg frá-
bært,“ sagði Hrafnhildur þegar 
Fréttablaðið náði tali af henni í 
gær. Hún segir árangurinn á HM 
hafi farið fram úr hennar björt-
ustu vonum: „Ég fór inn í mótið 
með það að markmiði að hafa 
gaman af þessu, gera eins vel og 
ég gæti.“

Það gekk heldur betur eftir en 
Hrafnhildur var í miklu stuði í 
Kazan og setti alls fimm Íslands-
met; í 50, 100 og 200 metra bringu-
sundi. Hrafnhildur komst í úrslit 
í 50 og 100 metra bringusundi og 
var hársbreidd frá því að komast 
í úrslit í 200 metra bringusundi, 
en hún tapaði fyrir Jinglin Shi frá 
Kína í svokölluðu umsundi. 

Hrafnhildur endaði í 7. sæti í 50 
metra bringusundinu eins og áður 
sagði, því sjötta í 100 metrunum og 
því níunda í 200 metrunum. Hrafn-
hildur er því meðal þeirra tíu 
bestu í heiminum í þremur grein-
um. Hún segir að það hafi komið 
skemmtilega á óvart að komast í 
úrslit í 50 metra bringusundinu.

„Það er svo erfitt að búast við 
einhverju í 50 metrunum því 
þetta er bara ein ferð. Þetta snýst 
bara um það hver snertir bakkann 
fyrst,“ sagði Hrafnhildur sem er 

búin að tryggja sér þátttökurétt 
á Ólympíuleikunum í Ríó á næsta 
ári í þremur greinum; 100 og 200 
metra bringusundi og 200 metra 
fjórsundi.

Hrafnhildur synti einnig með 
íslensku boðsundssveitinni í 4x100 
metra fjórsundi í gær. Sveitina 
skipuðu, auk Hrafnhildar, Bryn-
dís Rún Hansen og systurnar 
Eygló Ósk og Jóhanna Gerða Gúst-
afsdætur. Íslenska sveitin synti á 
4:04,43 mínútum og sló rúmlega 
þriggja ára gamalt Íslandsmet í 
greininni. Ísland endaði í 18. sæti 
af 25 sveitum en tólf efstu sveitirn-
ar komust inn á Ólympíuleikana.

„Þetta gekk mjög vel, við náðum 
Íslandsmetinu og það var ótrúlega 
skemmtilegur andi í liðinu,“ sagði 
Hrafnhildur og bætti við: „Við 
stefndum að því að komast inn á 
Ólympíuleikana en við eigum enn 
möguleika á því.“

Fjögur sæti eru enn laus í boð-
sundinu á Ólympíuleikunum en 
Ísland gæti tryggt sér farseðilinn 
þangað á EM í London á næsta ári 
að sögn Hrafnhildar, sem útskrif-
ast frá Florida-háskólanum í des-
ember. Hún mun þó halda áfram 
að æfa með sundliði skólans fram 
að Ólympíuleikunum á næsta ári.
 ingvithor@365.is

Setti fi mm Íslandsmet
Sundkonan Hrafnhildur Lúthersdóttir náði frábærum árangri á HM í Kazan. 

KÖRFUBOLTI Ísland tapaði fyrir 
Hollandi með átta stigum, 65-73,í 
Laugardalshöllinni í síðasta leik 
liðsins fyrir EuroBasket, Evrópu-
mótið í körfubolta, sem hefst 5. 
september næstkomandi.

Íslensku strákarnir unnu 
öruggan 25 stiga sigur á Hollandi 
í fyrri vináttuleik þjóðanna í Þor-
lákshöfn á föstudaginn en það var 
ekki sami kraftur í þeim í gær.

„Þessi leikur var töluverð 
vonbrigði, eins og sá fyrri var 
góður,“ sagði Hlynur Bærings-
son, fyrirliði Íslands, eftir leik-
inn. „Ég hefði viljað vinna þá 
tvisvar. Það er ansi margt sem 
við þurfum að laga, en við höfum 
ennþá einn mánuð.“ - iþs

Tap í síðasta 
heimaleiknum

FRÁBÆR ÁRANGUR  Hrafnhildur Lúthersdóttir komst í undanúrslit í þremur grein-
um og úrslit í tveimur, auk þess sem hún setti fimm Íslandsmet.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

ÖFLUGUR  Haukur Helgi gerði 13 stig 
gegn Hollandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

EYJASIGUR  ÍBV vann mikilvægan sigur 
á Leikni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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ALLT AÐ

50%

ÚTSALA

Borgartúni 28 • Sími 520 7900 • www.ef.is

OFNAR, HELLUBORÐ, 
KÆLISKÁPAR, ÞVOTTAVÉLAR, 

HRAÐSUÐUKATLAR, 
ÖRBYLGJUOFNAR, 

UPPÞVOTTAVÉLAR, 
HEILSUGRILL, KAFFIVÉLAR, 

BÚSÁHÖLD OG FLEIRA!

Mánudaga-föstudaga 9-18 og laugardaga 11-15

Sjá allt úrvalið 
á www.ef.is

Mánudaga föstudaga 9 18 og laugardaga 11 15
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10. ágúst 2015  MÁNUDAGUR

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

 | 19:45
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
X-MEN 2 
Nú eru nokkrir mánuðir liðnir 
síðan X mennirnir sigruðu 
Magneto og stungu honum í 
rammgert fangelsi. 
Hörkuspennandi kvikmynd.

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

 | 21:20
ORANGE IS THE NEW BLACK
Þriðja þáttaröðin um Piper 
Chapman sem lendir í 
fangelsi fyrir glæp sem hún 
framdi mörgum árum fyrr.
 

 | 22:15
 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

 | 20:10
FRESH OFF THE BOAT 
Gamanþættir um tævanska 
fjölskyldu sem flytur til 
Ameríku á tíunda áratugnum 
og freistar þess að fá að 
upplifa ameríska drauminn.

 | 21:40
STRIKE BACK
Fjórða þáttaröðin sem byggð 
er á samnefndri sögu eftir 
fyrrum sérsveitarmann í 
breska hernum.

 | 07:00-20.30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.

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

08.55 World Golf Championship 2015
14.55 Golfing World 2015
15.45 Inside The PGA Tour 2015
16.10 2015 Players Official Film
17.05 PGA Tour 2015 - Highlights
18.00 World Golf Championship 2015

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.22 Dr. Phil
09.04 The Talk 
09.45 Pepsi MAX tónlist
13.30 Cheers
13.55 Dr. Phil
14.37 Rules of Engagement 
14.58 Psych 
15.41 Judging Amy
16.25 The Good Wife 
17.07 Reign 
17.48 Dr. Phil 
18.30 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

15.50 HM íslenska hestsins 2015
16.05 Sumardagar
16.20 Íslendingar
17.20 Tré fú 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 Vísindahorn Ævars
18.30 Andraland
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Attenborough: 
20.00 Ofnæmi: Nútíminn og ég. Heim-
ildarmynd frá BBC um ofnæmi og of-
næmisvalda í nútímasamfélagi. Rann-
sóknir benda til þess að breytingar á 
bakteríubúskap mannsins valdi sívaxandi 
ofnæmi. Í þættinum eru venjur tveggja 
fjölskyldna rannskaðar til að sjá hvort 
þessi tilgáta á við rök að styðjast.
20.55 Vitnin Norsk sakamálaþáttaröð. 
Tveir unglingsdrengir verða vitni að blóð-
baði á afskekktum stað í skóginum. Af 
ótta við að upp komist um tilfinningarn-
ar sem þeir bera hvor til annars og af 
ótta við árásarmanninn, ákveða þeir að 
þegja yfir þessari lífsreynslu. Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools Holland 
23.25 Skytturnar
00.20 Fréttir Endursýndar Tíufréttir.
00.35 Dagskrárlok

10.50 Mirror Mirror 

12.35 The Amazing Spider-Man 2 

14.55 Of Two Minds 

16.25 Mirror Mirror 

18.10 The Amazing Spider-Man 2

20.30 Of Two Minds Dramatísk mynd 
frá 2012 með Kristin Davis í aðalhlut-
verki og fjallar um unga konu sem þarf 
skyndilega að bera ábyrgð á velferð syst-
ur sinnar sem glímir við alvarlegan geð-
sjúkdóm.

22.00 X-Men 2 

00.15 Insidious Spennutryllir frá 2010 
sem fær hárin til að rísa. Lambert-fjöl-
skyldan flytur í nýtt hús og fljótlega fara 
óhugnanlegir hlutir að gerast. Aðalhlut-
verkin leika Patrick Wilson, Rose Byrne og 
Ty Simpkins.

02.00 The Look of Love 

03.40 X-Men 2 

17.50 Strákarnir

18.20 Mike and Molly

18.40 Friends

19.05 New Girl

19.30 How I Met Your Mother

19.50 Sjálfstætt fólk

20.20 Eldsnöggt með Jóa Fel

20.45 Sisters

21.35 Hostages

22.20 Curb Your Enthusiasm

22.50 Sjálfstætt fólk

23.15 Eldsnöggt með Jóa Fel

23.40 Sisters

00.30 Hostages

01.10 Curb Your Enthusiasm

01.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

07.00 Brunabílarnir 07.22 Kalli á þak-
inu 07.47 Ævintýraferðin  08.00 Ævin-
týri Tinna  08.25 Latibær  08.47 Mæja 
býfluga  09.00 Dóra könnuður 09.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  09.45 
Doddi litli og Eyrnastór 09.55 Sumar-
dalsmyllan  10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 10.49 Tommi 
og Jenni  10.55 UKI  11.00 Brunabílarn-
ir 11.22 Kalli á þakinu  11.47 Ævintýra-
ferðin  12.00 Ævintýri Tinna  12.25 Lati-
bær  12.47 Mæja býfluga 13.00 Dóra 
könnuður  13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar  13.45 Doddi litli og Eyrnastór 
13.55 Sumardalsmyllan  14.00 Áfram 
Diego, áfram!  14.24 Svampur Sveins-
son  14.49 Tommi og Jenni 14.55 UKI 
 15.00 Brunabílarnir 15.22 Kalli á þak-
inu 15.47 Ævintýraferðin  16.00 Ævin-
týri Tinna  16.25 Latibær 16.47 Mæja 
býfluga  17.00 Dóra könnuður  17.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  17.45 
Doddi litli og Eyrnastór 17.55 Sumar-
dalsmyllan  18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 18.49 Tommi 
og Jenni 18.55 UKI  19.00 Lína Lang-
sokkur

16.50 World‘s Strictest Parents

17.50 One Born Every Minute

18.35 Suburgatory

19.00 Who Do You Think You Are

19.45 Wilfred 

20.05 Drop Dead Diva

20.50 No Ordinary Family

21.40 Strike Back

22.25 Mental

23.10 Justified

23.50 Who Do You Think You Are

00.30 Wilfred

00.55 Drop Dead Diva

01.40 No Ordinary Family

02.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Græðlingur 21.00 
Matvælalandið  21.30 Siggi Stormur

07.00 Stoke - Liverpool  
08.40 Arsenal - West Ham
10.20 Enska uppgjörið  
13.00 Newcastle - Southampton
14.40 Arsenal - West Ham
16.20 Stoke - Liverpool  
18.00 Goðsagnir - Ólafur Þórðarson  
18.50 WBA - Man. City  Bein útsending
21.00 Football League Show 2015/16  
21.30 Premier League World 2014
22.00 Pepsímörkin 2015  
23.15 Valur - Breiðablik
01.05 WBA - Man. City

13.55 FH - Valur  
15.50 Norðurálsmótið  
16.25 MotoGP 2015 - Indianapolis
17.25 Einvígið á Nesinu
18.20 NB90’s: Vol. 2  
18.45 Valur - Breiðablik  
Bein útsending
21.15 Goðsagnir - Steingrímur Jó
22.00 Pepsímörkin 2015  
23.15 Valur - Breiðablik
01.05 Pepsímörkin 2015

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.00 The Middle
08.25 The Goodwin Games
08.50 2 Broke Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Á uppleið
10.45 Um land allt
11.05 Fókus
11.30 Back in the Game
11.50 Harry‘s Law
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol
13.45 American Idol
14.30 American Idol
15.25 Hart of Dixie
16.10 ET Weekend
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
19.40 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 lagið ná feðgarnir alltaf að líta 
á björtu hliðarnar og hafa sérstaka hæfi-
leika til þess að draga það besta úr hvers-
dagsleikanum.
20.05 Fresh Off the Boat
20.25 Suits
21.10 Orange is the New Black.
22.05 True Detective Önnur þáttaröð-
in af þessum spennandi þáttum með 
Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel Mc-
Adams og Taylor Kitsch í aðalhlutverkum. 
23.35 Daily Show: Global Edition
23.55 White Collar
00.40 Empire
01.25 The Brink
01.50 Ballers
02.20 The Strain
03.15 Louie
03.40 Last Week Tonight With John 
Oliver
04.10 Bones
04.50 Forever
05.35 Fréttir og Ísland í dag



SPARIDAGARSPARIDAGAR
Tilboð  Afslættir  Verðlækkun

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 

SKELLTU ÞÉR SPARIFÖTIN - AFSLÁTTUR ALLAN HRINGINN

7 kg 1200 SN
WF1702NHV

KR. 59.900.-

Þurrkari með varmadælu
DV70F5E0HGW

106.000.-

Þ k i ð d

FRYSTISKÁPUR ÞVOTTAVÉLAR OG ÞURRKARAR

TÖLVUSKJÁIR OG PRENTARARKÆLISKÁPAR AF ÖLLUM GERÐUM

20%
AFSLÁTTUR

UE48JU6415  kr.199.900.-
UE55JU6415 kr. 269.900.-

UE48JU6675 kr. 199.900.-
UE55JU6675 kr. 269.900.-

Allar helstu gerðir af prenturum og gott 
úrval af hágæða tölvuskjám frá SAMSUNG.

SOUNDBAR - BEINIR

30%
AFSLÁTTUR

Áttu 48” SAMSUNG sjónvarp?
Soundbar HW-H751 silfur 310W 

m. með bassaboxi.

48” eða 55” UltraHD Samsung sjónvörp með 
þráðlausu interneti

48” eða 55” UltraHD bogin Samsung sjónvörp 
með þráðlausu interneti.

Kr. 119.920.-

RZ27H6200WW

15%
AFSLÁTTUR

277 lítra
180 cm hár 
Blásturs kældur
(no frost.)
Aldrei að afþýða.

SOUNDBAR - BOGNIR

30%
AFSLÁTTUR

Áttu 55” SAMSUNG sjónvarp?
Soundbar HW-H7500 svart 310W 

m. bassaboxi.

55” Samsung sjónvarp með þráðlausu interneti.
   UE55H6475 kr. 199.900.-

Verð áður: 249.900,- og þú sparar 50.000,-

20%
AFSLÁTTUR
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson 
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ 
SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan 

Atli Sveinsson jonatan@365.is,  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar 
Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Vertu eins og 
heima hjá þér

KENYA
Fáir sitja betur. Háir armar og stutt sessa veita einstök 
þægindi. Fáðu þér sæti og hann fer með þér heim. 
Stærð: 69 × 70 × 86 cm

 39.990 kr.   49.990 kr.

MARIBOWL
Vatnsgræn, græn og skógargræn.
Stærð: 15,5 cm

 5.190 kr.   6.390 kr.

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Stórhljómsveitin Kings of Leon 
spilar í Nýju-Laugardalshöllinni á 
fimmtudaginn. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins munu tæp-
lega 70 manns koma með henni til 
landsins til þess að vinna í kring-
um tónleikana. Nokkrir Íslending-
ar verða líka að vinna með hljóm-
sveitinni. Tónleikarnir verða þeir 
fyrstu á þessum legg tónleika-
ferðalagsins en hljómsveitarmeð-
limir hafa verið í pásu frá tón-
leikahaldi til þess að eiga tíma með 
fjölskyldum sínum. Það er aldrei 
að vita nema fjölskyldurnar ferð-
ist með þeim, en eiginkona Calebs 
Followill, aðalsöngvarans, er engin 
önnur en Lily Aldridge ofurfyrir-
sæta. Hljómsveitameðlimirnir 
fjórir eru nátengdir, 
þrír þeirra eru bræð-
ur og einn frændi. Þeir 
hafa spilað saman í 15 
ár. 

Búist er við að félag-
arnir komi með einka-
flugvél á miðvikudaginn 
svo að líkur eru á að ein-
hverjir rekist á þá á rölti 
um Reykjavík. Þeir fara 
svo af landi brott daginn 
eftir tónleikana og spila 
í Búdapest 15. ágúst. Við 
komuna til landsins krefj-
ast hljómsveitarmeðlimir 

þess að fá fjóra stóra jeppa með 
dökkum rúðum til þess að skutla 
þeim á hótelið. 

Kröfur hljómsveitarinnar um 
búningsherbergin eru ekki mikl-
ar eða óvenjulegar. Herbergin 
þurfa að vera eins heimilisleg og 
hægt er með leðursófum, plöntum 
og  ísskápum. Við komu sveitar-
innar í búningsherbergin þarf að 
vera stútfullur ísskáp-
ur af bjór, Coca cola, 
Gatorade, Red bull 
ásamt gvakamóle og 
salsasósu. Þeir biðja 
einnig um rauðvín, 
flösku af Absolut 
vodka, Jameson 

viskí, margar tegundir af kartöflu-
flögum, hnetu-M&M, hreinsiklúta 
og margt fleira.  

Tækjabúnaður sveitarinnar kom 
til landsins fyrir helgi með Nor-
rænu á Seyðisfjörð. Mörg tonn af 
búnaði eru nú á leiðinni til Reykja-
víkur í rólegheitunum í þremur 
vörubílum, en bílstjórarnir skoða 
sig um á leiðinni og sofa í bílun-
um. Þegar þeir koma til borgarinn-
ar verður bílunum lagt fyrir utan 
Laugardalshöllina og í þeim sofa 
bílstjórarnir. Tækin munu síðan 
fara með flugi til Ungverjalands 
en bílstjórarnir keyra aftur til 
Seyðisfjarðar með bílana. 

Eins og margar stjörnur sem 
koma hingað til lands munu 
hljómsveitarmeðlimirnir gista 
á Hilton-hótelinu. Talið er að 
ástæðan fyrir því að Hilton-hót-

elið er vinsælt hjá fræga fólkinu 
sé góð staðsetning, auðvelt að kom-
ast að því og frá, stór og rúmgóð 
móttaka og svíturnar þar eru með 
þeim flottustu sem finnast á land-
inu. 

Tónleikar Kings of Leon verða 
á fimmtudaginn og það eru enn til 
örfáir miðar á tix.is. Þetta verður 
ein stærsta tónlistarveislan í ár en 
sveitin er ein sú frægasta í heim-
inum í dag.  
 gunnhildur@frettabladid.is

Kings of Leon mætir í 
einkaþotu til Íslands
Á fi mmtudaginn mun Kings of Leon halda sína fyrstu tónleika hér á landi í Nýju-
Laugardalshöllinni. Hljómsveitin hefur ýmsar sérþarfi r varðandi búningsherbergin.

Ljósmyndarinn Snorri Björnsson 
hefur verið að gera það gott sem 
íþróttaljósmyndari en það vakti 
athygli þegar snap-sögurnar hans 
slógu í gegn á meðan hann var á cross-
fit-leikunum. Hann heldur uppi Insta-
gram-aðganginum Berserkur þar sem 
hann birtir myndir af okkar fremstu 
íþróttakonum. 

„Þetta sameinar í raun helstu 
áhugamálin, crossfit og ljósmyndun. 
Ég fór til Mallorca í sumar þar sem 
þjálfari nokkurra þeirra Íslendinga 

sem voru að fara á heimsleikana bað 
mig um að fara með þeim út og mynda 
þau. Það voru æfingar fjórum sinnum 
á dag. Hann borgaði fyrir mig flug-
ið og gistinguna en svo voru íþrótta-
mennirnir sponsaðir af SciTec og 
borguðu undir mig í Bandaríkjunum 
í skiptum fyrir myndir,“ segir Snorri, 
en það sem hann hefur fram yfir aðra 
íþróttaljósmyndara var að hann bjó 
með þeim og náði einstökum mynd-
um. Eftir leikana hefur Snorri náð að 
koma sér á framfæri erlendis og er 

hann með nokkur járn í eldinum eins 
og stendur.  Snap-sögur Snorra vöktu 
mikla athygli fyrir að vera hnitmið-
aðar, vel gerðar og spennandi. Á þess-
ari einu helgi byrjuðu 3.800 manns 
að fylgja honum á Snapchat. „Ég var 
búinn að vera að sýna frá leikunum í 
einn dag þegar ég fékk tölvupóst frá 
Nova og þeir báðu mig um að sjá um 
aðganginn þeirra á lokadeginum. Það 
eina sem ég bað um í staðinn var 4G-
inneign og batterípakki. Ég varð að 
hlaða símann tíu sinnum á dag.“ - gj

Tekur einstakar myndir af íþróttafólki
Snorri Björnsson heldur uppi Instagram-síðunni Berserkur þar sem hann deilir myndum af afreksíþróttakon-
um. Hann sló í gegn á Snapchat á crossfi t-leikunum þar sem hann lýsti æsispennandi keppninni í beinni.

MÆTA Á MIÐVIKUDAGINN  Kings of Leon er ein vinsælasta hljómsveitin í heiminum í dag.  MYND/GETTY

EINSTAKUR LJÓSMYNDARI  Snorri 
sameinar áhugamálin í íþróttaljósmynd-
unum.  MYND/SINDRI JENSSON

„Ég fæ mér alltaf bara gott kaffi og 
sleppi morgunmatnum.“ 
Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmda-
stjóri Já.



www.plusferdir.is

Takmarkað magn!* Innifalið: Flug, skattar, gisting og fararstjórn. 
Verð miðast við að bókað sé á netinu. Birt með fyrirvara um prentvillur.

SÓLAR
Hefst mánudaginn 10. ágúst

kl. 12:00! 
Misstu ekki af þessu einstaka tækifæri því þú hefur aðeins 
24 klst. til að bóka sólarlandaferðina þína á frábæru verði!

Allra síðustu sætin í sólina í ágúst

Flugsæti
Flug til Mallorca 
Aðra leið

FRÁ 9.900 kr.
á mann.
Brottför: 11. og 18 ágúst

Tenerife

Brottför: 11. og 18 ágúst

Flug til Tenerife 
Aðra leið
FRÁ 14.900 kr.á mann.
Brottför: 12. ágúst

Sólarpakki
Flug, gisting, farastjórn 
og auðvitað taskan með
FRÁ 69.900 kr.*m.v. tvo fullorðna og tvö börn. Tímabil: Ágúst 

Almeria
Brottför: 12. Brottför: 12. ággússtt

Flug til Almeria 
Aðra leið

FRÁ 19.900 kr.
á mann.
Brottför: 1. september

Sólarpakki
Flug, gisting, farastjórn og 
auðvitað taskan með
FRÁ 59.900 kr.*á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn. Tímabil: Ágúst

Costa Brava

Alicante

Sólarpakki
Flug, gisting, farastjórn og 
auðvitað taskan með

FRÁ 69.900 kr.*
á mann m.v. tvo fullorðna og eitt barn.
Tímabil: Ágúst 

Sólarpakki
Flug, gisting, farastjórn og 
auðvitað taskan með

FRÁ 69.900 kr.*
á mann m.v. tvo fullorðna og eitt barn.
Tímabil: Ágúst 

Aðra leið
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

HEYRNARSTÖ‹IN

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

PEPSI MAX OG WOW AIR KYNNA

KINGS
OF LEON 

Á FIMMTUDAGINN Í NÝJU HÖLLINNI

#KOLICELAND WWW.SENA.IS/KOL

MIÐASALA Á TIX.IS

Fyrir nokkrum árum var ég á 
gangi á Laugaveginum þegar 

ég sá mann sem ég kannaðist 
lítillega við koma gangandi á 
móti mér. Ég var að nálgast 
gatnamót Snorrabrautar og 
hann var hinum megin við þau. 
Ég reiknaði það út að við mynd-
um mætast á um það bil miðri 
gangbrautinni yfir götuna og ég 
varð skelfingu lostinn. Af ein-
hverjum ástæðum fannst mér 
ég verða að koma í veg fyrir að 
við heilsuðumst.

ÉG veiddi símann upp úr jakka-
vasanum og „hringdi í vin“. Ef 
ég væri upptekinn í símanum 
kæmist ég upp með að kinka 
bara kolli til mannsins en þyrfti 
ekki að segja hæ. Vinurinn sem 
ég hringdi í var í vinnunni og 
svaraði strax. Hann hvíslaði: 
„Ég hringi í þig eftir fimm mín-
útur – bæ,“ lagði á og afvopnaði 
mig algjörlega.

ÞAÐ fór sem fór og ég mætti 
manninum á miðri gangbraut-
inni. Við umluðum „blessað-
ur“ og hægðum ekki einu sinni 
á okkur. Auðvitað ekki, við 
vorum á miðri gangbraut. En 
stóra spurningin var auðvitað: 
„Hvað í fjáranum er eiginlega 
að mér?“

ÉG hafði áður lagt lykkju á 
leið mína til þess að mæta ekki 
einhverjum á götu. Fólki sem 
mér líkar vel við. En þetta var 
í fyrsta sinn sem mér leið eins 
og veröldin myndi hrynja ef 
ég þyrfti að segja hæ við aðra 
manneskju.

SKRILLJÓN sálfræðitímum 
síðar er ég loksins komin á lyf 
við kvíða. Ef þér hefur ein-
hvern tímann liðið eins þá mæli 
ég með að þú prófir það líka. 
Ég geng lyfjaður um göturnar 
með hasshausalegt glott á vör 
og kippi mér ekki upp við það 
þó fólk heilsi mér og jafnvel 
faðmi. Aukaverkanirnar eru 
margar og furðulegar en í höfð-
inu líður mér eins og ég held að 
„eðlilegu“ fólki líði. Dagarnir 
eru auðvitað misjafnir en ég hef 
ekki enn þurft að hringja aftur 
í vin.

Lyfi n lækna 
hitt og þetta

BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar
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