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MYND/ANTON

RA

tu Pritzker- arkítektaverðlaun árið 2015. Otto lést fyrr á þessu ári.SÍÐA 2

ELDAR
UM JUR
Jónasso
fræðingu
jurtir fjár
sé að nýt
gert er.
MYND/ANTO

FASTEIGNIR.IS
17. ÁGÚST 2015

33. TBL.

Einbýli við Grundarstíg
Allir þurfa þak yfir höfuðið

58

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

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl-júní 2014

Mánudagur

12

2 SÉRBLÖÐ Fasteignir | Fólk  

Sími: 512 5000

17. ágúst 2015
191. tölublað 15. árgangur

Raflína um Sprengisand
Landsnet vill leggja raflínu um 
Sprengisand og styrkja byggðalínu 
á Norður- og Austurlandi. Hefur 
neikvæð umhverfisáhrif. Um 50 km 
verða í jörðu á hálendinu, verði þetta 
að veruleika. 4

SKOÐUN Guðmundur Andri Thorsson 
skrifar um Esjuna og einkavæðingu 
útsýnisins. 13

SPORT Ólafur Jóhannesson gerði Val 
að bikarmeisturum um helgina og KR-
ingar losna ekki úr álögum hans. 22

Takast á um leiðtogastöðuna   
Formannskjör er hafið í Verkamanna-
flokki Bretlands. Jeremy Corbyn, sem 
í upphafi þótti ólíklegastur, stendur 
nú best að vígi. Kjörinu lýkur 10. 
september. 10
80 milljónir í landsmótssvæði  
 Rúmar 80 milljónir króna fara í upp-
byggingu á Hólum í Hjaltadal vegna 
Landsmóts hestamanna. 2

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900  landmark.is

Munndreifitöflur
250 mg

Pinex® 
Smelt

5

LÍFIÐ Hverjir eru fimm flottustu og 
fimm ljótustu búningar ensku úrvals-
deildarinnar? 18

SETIÐ VIÐ ROKKINN  Á Árbæjarsafni mátti í gær sjá vinnuhjú spinna úr hrosshári, bregða í gjarðir og fl étta bönd fyrir gesti. Hafdís Bjarnadóttir sat við rokkinn og spann 
á meðan Guðný Ingibjörg Einarsdóttir kembdi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DÝRALÍF Ný hvalatalning Haf-
rannsóknastofnunar (Hafró) leið-
ir í ljós að talsverðar breytingar 
hafi orðið í fjölda og útbreiðslu 
hvala við landið síðustu tuttugu 
ár. Fram kemur á vef Hafró í 
gær að 10. ágúst hafi einkar víð-
tækum hvalatalningum lokið. 
Skipulagning talninganna er 
á vettvangi Norður-Atlants-
hafs sjávarspendýraráðsins, 
NAMMCO.  - óká / sjá síðu 6

Ný hvalatalning hjá Hafró:

Hrefnu hefur 
fækkað mikið

UTANRÍKISMÁL „Við teljum að það 
sé sjálfsögð krafa að stjórnvöld 
efni til umræðu um aðgerðir sem 
snerta jafn mikilvæga hagsmuni 
þjóðarinnar og íslenskur sjávar-
útvegur gerir,“ segir Kolbeinn 
Árnason, framkvæmdastjóri 
Samtaka fyrirtækja í sjávar-
útvegi í grein sinni í Frétta-
blaðinu í dag. 

Gunnar Bragi Sveinsson utan-
ríkisráðherra gagnrýndi í gær 
suma útgerðarmenn harðlega 
vegna orða þeirra um ákvörðun 
Íslands um að styðja viðskipta-
þvinganir Evrópusambandsins 
gegn Rússum. „Ef þeir vilja taka 
eiginhagsmuni fram yfir hags-
muni heildarinnar þá er rétt að 
velta því fyrir sér hvort þeir séu 
bestu aðilarnir til að fara með 
auðlindina,“ sagði Gunnar Bragi 
í útvarpsþættinum Sprengisandi 
í gær. 

„Við gerum okkur grein fyrir 
því að málið er ekki einfalt og 
snertir víða hagsmuni. Hins 
vegar er það svo að áhrifin hitta 
okkur Íslendinga sérlega harka-

lega fyrir vegna þess hve sam-
ofnir hagsmunir Íslendinga og 
sjávar útvegsins eru,“ segir Kol-
beinn í grein sinni. 

Þá segir í greininni að það 
skjóti skökku við að stjórnvöld 
skuli ekki hafa gætt íslenskra 
hagsmuna betur. „Hagsmunir 
Íslendinga í þessu máli tengjast 
ekki einungis hagsmunum nokk-
urra fyrirtækja í sjávarútvegi. 
Þeir varða þjóðarhag. Í húfi er 

fjöldi starfa, gjaldeyrisöflun 
þjóðarbúsins, afkoma sveitar-
félaga víða um land, afkoma 
fyrir tækja sem skila samfélaginu 
stórum hluta tekna sinna sem við 
byggjum velferð okkar á.“

Gunnar Bragi sagði í hádegis-
fréttum í gær að ólíklegt væri að 
stuðningurinn yrði afturkallaður. 
Hann sagði að einhugur sé í ríkis-
stjórn um viðskiptaþvinganirnar.  
 nadine@frettabladid.is

Stjórnvöld gættu ekki 
íslenskra hagsmuna
Utanríkisráðherra gagnrýndi útgerðarmenn vegna orða þeirra um ákvörðun Íslands um 
að styðja viðskiptaþvinganir Evrópusambandsins gegn Rússum. Framkvæmdastjóri Sam-
taka fyrirtækja í sjávarútvegi segir stjórnvöld ekki hafa gætt hagsmuna Íslands nægilega. 

Ef þeir 
vilja taka 

eiginhags-
muni fram 

yfir hagsmuni 
heildarinnar 
þá er rétt að 

velta því fyrir sér hvort 
þeir séu bestu aðilarnir til 

að fara með auðlindina.
Gunnar Bragi Sveinsson, 

utanríkisráðherra.

Áhrifin 
hitta okkur 
Íslendinga 

sérlega harka-
lega fyrir 

vegna þess 
hve samofnir 

hagsmunir Íslendinga og 
sjávarútvegsins eru.

 Kolbeinn Árnason, framkvæmdastjóri 
Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
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BRASILÍA Hundruð þúsunda flykktust út á stræti stærstu borga Brasi-
líu, Ríó de Janeiro og Sao Paulo, til að krefjast afsagnar forseta lands-
ins, Dilmu Rousseff, í gær. Margir mættu í gulu og grænu, einkennis-
litum brasilíska fótboltalandsliðsins, og hrópuðu slagorð á borð við „út 
með Dilmu“ og „nei við spillingu“.

Mótmælendur kvarta undan spillingu og efnahagserfiðleikum í 
landinu og eru þetta ekki fyrstu mótmælin gegn Rousseff. Í mars mót-
mæltu um milljón Brasilíumenn forsetanum og um 600.000 í apríl. - þea

Almenningur í Brasilíu krefst afsagnar Dilmu Rousseff:

Hundruð þúsunda mótmæltu

MÓTMÆLI  Mótmælendur flykktust út á götur Sao Paulo til þess að krefjast afsagn-
ar forsetans.  NORDICPHOTOS/AFP

VEÐUR

SJÁ SÍÐU 16

GANIC 
Sófaborða sett (tvö í pakka)  
Svart með hvítri plötu. 
Stærð: 130x73 H:45 cm.

 59.990 kr.   69.980 kr.

 Hæg suðvestlæg átt og smá skúrir, en 
birtir til fyrir austan.   Hiti 9 til 16 stig, 
hlýjast norðaustanlands.

SKAGAFJÖRÐUR Framkvæmdir 
við Landsmót hestamanna árið 
2016 eru í fullum gangi á Hólum 
í Hjaltadal. Unnið er að gerð 
keppnis valla og aðstöðu fyrir 
áhorfendur. Áætlað er að kostn-
aður við verkið nú í sumar verði 
82,7 milljónir króna og greiðist að 
hálfu úr ríkissjóði og að hálfu af 
sveitarfélaginu Skagafirði. 

„Það eru fjölmargir málaflokk-
ar þar sem ákveðin kostnaðar-
skipting á sér stað milli ríkis og 
sveitarfélaga. Við höfum tekið 
þátt í kostnaði við uppbyggingu 
fjölbrautaskólans, uppbyggingu 
endurhæfingarhúss við Heil-
brigðisstofnunina, uppbyggingu 
Háskólans á Hólum, landsmót á 
vegum UMFÍ og svo má lengi telja. 
Þessi framkvæmd við Háskólann 
á Hólum í Hjaltadal er því ekki 
að neinu leyti frábrugðin öðrum 
verkefnum til uppbyggingar á inn-
viðum samfélagsins,“ segir Ásta 
Pálmadóttir, sveitarstjóri sveitar-
félagsins Skagafjarðar. 

Verkfræðistofan Stoð ehf. gerði 
kostnaðaráætlun fyrir fram-
kvæmdir á svæðinu í maí síðast-
liðnum sem hljóðaði upp á um 
68 milljónir króna og opnað var 
fyrir tilboð í verkið, sem snýr að 
lagningu valla og gerð áhorfenda-
brekku svo eitthvað sé nefnt. Þrjú 
tilboð bárust sem öll voru langt 
yfir kostnaðaráætlun, eða á bilinu 
111 til 130 milljónir króna. 

Öllum tilboðum var hafnað en 
farið var í að semja við lægstbjóð-
anda. 

„Þær framkvæmdir sem nú 
eiga sér stað á Hólum tengj-
ast uppbyggingu aðstöðu vegna 

Landsmóts hestamanna árið 2016, 
sem jafnframt mun nýtast sem 
kennsluaðstaða fyrir Háskólann á 
Hólum. Skólinn fékk fjörutíu millj-
ónir sem eyrnamerktar voru til 
framkvæmda til að bæta aðstöðu 
til kennslu í hestafræðideild. 
Háskólinn á Hólum tekur þátt 
í að móta umgjörð fyrir Lands-
mót hestamanna með því að veita 
aðgang að glæsilegri aðstöðu skól-
ans og landrými, en kemur ekki að 
fjármögnun landsmóts,“ segir Erla 
Björk Örnólfsdóttir, rektor Háskól-
ans á Hólum.

Þann 1. desember síðastliðinn 
komu inn í fjárlögin fjörutíu millj-
ónir til að bæta útikennslusvæði 
Hólaskóla. Daginn eftir var tekin 
ákvörðun á stjórnarfundi Lands-
sambands hestamannafélaga um 

að færa landsmótið frá Vindheima-
melum í Skagafirði að Hólum í 
Hjaltadal.   sveinn@frettabladid.is

80 milljónir í lands-
mótssvæðið á Hólum
Landsmót hestamannafélaga að Hólum í Hjaltadal verður haldið á næsta ári. 
Kostnaður við uppbyggingu í ár verður rúmar áttatíu milljónir. Sveitarfélagið 
Skagafjörður greiðir um helming kostnaðar á móti helmingi úr ríkissjóði.

LANDSMÓT HESTAMANNAFÉLAGA  Landsmót er haldið annað hvert ár og sækja 
nærri tíu þúsund manns mótið. Frá mótinu á Gaddsstaðaflötum á Hellu í fyrra. 
 MYND/BJARNI ÞÓR SIGURÐSSON

  Þær 
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Landsmóts hestamanna árið 
2016, sem jafnframt mun 

nýtast sem kennsluaðstaða 
fyrir Háskólann á Hólum.  

Erla Björk Örnólfsdóttir, 
rektor Háskólans á Hólum.

NÁTTÚRA Í gær tókst að skera á net 
sem farið var að ganga inn í hol 
hnúfubaks sem fannst í Faxaflóa 
fyrir nokkrum vikum.

Í tilkynningu frá Matvælastofn-
un segir að útlit sé fyrir að hnúfu-
bakurinn nái sér að fullu. 

Sérfræðingateymi í losun 
flæktra hvala á vegum Alþjóða-
hvalveiðiráðsins lagði í leiðangur 
um helgina í því skyni að undirbúa 
og framkvæma björgunar aðgerð 
vegna hnúfubaksins, sem sést 
hefur í fjölda hvalaskoðunarferða 
í Faxaflóa og var illa flæktur í net.

Fjölmargir aðilar komu að 
björguninni og undirbúningi 
hennar, þar á meðal hvalaskoðun-
arfyrirtæki, Landhelgisgæslan, 
umhverfis- og auðlindaráðuneyt-
ið, Hafrannsóknastofnun, Mat-
vælastofnun, British Divers‘ Mar-
ine Life Rescue og International 
Fund for Animal Welfare. 

Talið er að hvalurinn hafi flækst 
fyrir nokkrum vikum og stórt sár 
hafi myndast neðan við sporðinn 

þar sem margvafið fínt girnið hafi 
grafið sig djúpt inn í holdið. 

 - ngy

Sérfræðiteymi í losun flæktra hvala lagði í björgunarleiðangur um helgina:

Tókst að losa hnúfubakinn í gær

KOMIÐ TIL BJARGAR  Fjölmargir aðilar komu að björguninni og undirbúningi 
hennar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SÝRLAND Að minnsta kosti sjö tíu 
manns létu lífið í loft árás um sýr-
lenska stjórn ar hers ins á markað 
í bænum Douma í Sýr landi í gær. 
Bærinn er á valdi upp reisn ar-
manna í Sýrlandi. 

Að minnsta kosti 200 manns 
slösuðust í árás un um. Frá þessu 
greinir Al Jazeera.

Flest ir hinna látnu eru óbreytt-
ir borg ar ar og óttast er að tala lát-
inna muni hækka, þar sem marg-
ir hinna slösuðu eru í alvarlegu 
ástandi.

Um var að ræða fjór ar loft-
árás ir en fjöl marg ir voru sam an-
komn ir á markaðnum, í miðbæ 
Douma, þegar sprengingin varð. 

Bær inn er nálægt Dam askus, 
höfuðborg Sýr lands.

Stjórn ar her inn hef ur gert fjöl-
marg ar loft árás ir í Ghouta-hér-
aðinu á und an förn um miss er um. 
Mann rétt indasam tök in Am nesty 
In ternati onal hafa gagn rýnt árás-
irn ar harðlega og sagt þær jafn-
gilda stríðsglæpum.  
 - ngy

Sýrlenski stjórnarherinn gerði loftárás á markað í bænum Douma í Sýrlandi:

70 létu lífið í loftárásum í Sýrlandi

LOFTÁRÁS  Óttast er að taka látinna 
muni hækka þar sem margir hinna 
slösuðu eru í alvarlegu ástandi.   
 NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLAN Lögreglan í höfuðborg-
inni rannsakar líkamsárás í Breið-
holti sem varð á sjötta tímanum á 
laugardag. Málsatvik eru óljós og 
ekki er vitað um meiðsl. Par var 
flutt á slysadeild til aðhlynningar.

Í Vesturbænum handtók lög-
regla mann í annarlegu ástandi 
sem reyndi að brjótast inn í apó-
tek. Búið var að brjóta rúðu og er 
maðurinn grunaður um að hafa 
gert það. Rætt verður við hann 
þegar ástand hans leyfir. Atvikið 
átti sér stað seint í gærkvöldi.  - nej

Annasamt hjá lögreglunni:

Lögreglan rann-
sakar líkamsárás

ÍRAK Bílsprengja sprakk á bíla-
sölu í írösku höfuðborginni Bag-
dad í gær. Þrettán féllu í spreng-
ingunni sem Íslamska ríkið hefur 
lýst yfir ábyrgð sinni á. Þá særð-
ust einnig 52 við sprenginguna.

Liðsmenn Íslamska ríkisins 
felldu einnig sautján íraska her-
menn í borginni Fallujah, sem er 
á valdi Íslamska ríkisins. Þrír 
hryðjuverkamenn keyrðu þá bíla 
drekkhlaðna sprengjum á vegar-
tálma hermannanna, að sögn tals-
manns Írakshers. - þea

Íslamska ríkið fellir þrettán:

Bílsprengja í 
Bagdadborg

REYKJAVÍK Borgarráð samþykkti á 
fundi sínum í síðustu viku að fram-
lengja með óbreyttum forsendum 
rekstrarsamning Reykjavíkur-
borgar við Leikfélag Reykjavíkur 
til næstu þriggja ára. Samningur-
inn tekur gildi um áramót.

Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir 
árið 2015 nemur heildarframlag til 
starfsemi og reksturs Borgarleik-
hússins um 936 milljónum króna. 
Þetta er hæsti rekstrar samningur 
Reykjavíkurborgar í menningar-
málum.  - ngy

Semja við Leikfélag Reykjavíkur:

Borgir framlengir 
rekstrarsamning
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Öryggi - Ekkert mál að skila eða skipta
Augljós kostur við að versla við innlenda risavefverslun
og vöruhús eins og Heimkaup.is er að ekkert mál er að 
skila eða skipta ef upp koma vandamál. 

Hægt að greiða við afhendingu 
Ólíkt mörgum netverslunum býðst þér  einnig að greiða 
með peningum  eða korti við afhendingu vörunnar. 
Öruggara verður það ekki.

Höfuðborgarsvæðið: Pantaðu fyrir kl. 13:00 og sendingin getur verið komin til þín fyrir 16:00 sama dag
og strax sama kvöld ef pöntun berst fyrir kl. 17:00. Pantanir berast strax daginn eftir víðast hvar á landsbyggðinni.
Allar pantanir yfir 4.000,- sendar frítt hvert á land sem er.

Frí heimsending samdægurs 

heimkaup.is

Nú versla Íslendingar á netinu... á Heimkaup.is!

á örfáum mínútum!á örfáum mínútum!

Vandaðar töskur með endurskini og fjölmörgum
vösum. Sundpokar og pennaveski í stíl.

Tulipop
skólataska
Verð kr. 10.890,-

Tilboð
kr. 7.990,-

Under Armour
hettupeysa
Verð kr. 8.690,-

Tilboð
kr. 6.990,-
 

Totto pennaveski grænt og svart

Totto Pennaveski
Verð kr. 1.690,-

Tilboð kr. 990,-
 

Fáanlegt í 
fjórum litum.

Vönduðu litirnir sem
kennararnir velja.

Maped trélitir
12 stk
Verð kr. 659,-

Tilboð
kr. 399,-
 

Einfaldur vasareiknir
fyrir fyrstu bekkina.

Truly
vasareiknir
Verð kr. 799,-

Tilboð
kr. 499,-
 

d rskini og fjölmörgum

ska
90,-

0,-

ur

vasareiknir
u bekkina.

eiknir
99,-

ð
99,-

Klassískt
pennaveski
Verð kr. 789,-

Tilboð
kr. 499,-

20%
AFSLÁTTUR

39%
AFSLÁTTUR

Faber-Castel tvöfaldur yddari.
Staðalbúnaður í öllum skólatöskum.

Faber-Castel
yddari

Verð kr. 499,-

Tilboð
kr. 299,-
 

37%
AFSLÁTTUR

38%
AFSLÁTTUR

27%
AFSLÁTTUR

3
AFSLÁTTTURAFSLÁTTUR

Bakpokarnir frá Adidas eru sísvalir. Fullt af flottum
bakpokum fyrir allan aldur.

Adidas
Versatile
bakpoki 
Verð kr. 4.990,-

Tilboð
3.493,- 

T
V

T

nir frá Adidas eru sísvalir Fullt af flottum

as
atile

poki 
4.990,-

oð
93,- 30%

AFSLÁTTUR

Bananahulstrið heldur banananum
ferskum í töskunni.

Brix bananabox
Verð kr. 1.890,-

48%
AFSLÁTTUR

15%
AFSLÁTTUR

14“ skjár
500BG harður diskur,
Intel Core i3–4030U 
Flott vél í skólann!

Acer Aspire E5
Verð kr. 99.990,-

Tilboð
84.990,- 

Fáa
fjór

K
p
Ve

T
k5%

FSLÁTTUR

E5

2.090,-

1.490,-

5.290,-

890,-

4.690,-

3.590,-

Totto pennaveski grænt og svart

tto Pennaveski
ð kr. 1.690,-

boð kr. 990,-

37%

Tot
Verð

Tilb 41%
AFSLÁTTUR

Vinsælasta hettupeysan frá UA. Frábær í haustveðrinu,
hlý og hrindir frá sér vatni.

yddari.
kólatöskum.

el

40%
AFSLÁTTUR

Tilboð
990,- 

fjöl ö

n fyrir 16:00 sama dag
eftir víðast hvar á landsbyggðinni

1.290,-

Kláraðu skólainnkaupinKláraðu skólainnkaupin
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ORKUMÁL Landsnet kynnti á föstu-
daginn var kerfisáætlun sína til 
næstu tíu ára. Leggur stofnunin 
til að lögð verði 220kV háspennu-
lína þvert yfir hálendið og byggða-

línan á Norður- 
og Austurlandi 
styrkt til þess 
að tryggja flutn-
ing á orku alls 
staðar á landinu. 
Guðmundur Ingi 
Ásmundsson, 
forstjóri Lands-
nets, telur þessa 
umsvifamiklu 

vinnu hafa skilað sér í góðum til-
lögum.
Í kerfisáætluninni skoðaði Lands-
net tvær mismunandi leiðir á níu 
ólíka vegu. Annars vegar að styrkja 
byggðalínuna hringinn í kringum 
landið og hins vegar að leggja nýja 
háspennulínu yfir Sprengisand.

Allar þær tillögur sem Lands-

net kannaði höfðu neikvæð áhrif á 
umhverfislæga þætti, þó misjafn-
lega eftir leiðum.

„Niðurstaða matsvinnunnar er 
að allir níu kostirnir sem voru til 
skoðunar koma til með að valda 
neikvæðum eða verulegum nei-
kvæðum áhrifum á land, landslag 
og ásýnd og/eða lífríki. Áhrifin 
eru ólík milli leiða, en meginmun-
ur liggur þó í því hvort flutnings-
leið fari um hálendið eða meðfram 
núverandi byggðalínu,“ segir í 
skýrslu Landsnets.

Sú uppbygging sem kom best út 
að mati Landsnets gerir ráð fyrir 
að hægt verði að setja um 50 km af 
línunni á miðhálendinu ofan í jörð-
ina þannig að hún raski ekki upp-
lifun ferðalanga á ósnortnu víðerni 
hálendisins.

„Byggt á faglegum viðmiðum, 
með tilliti til tæknilegra, um hverfis-
legra og hagrænna sjónarmiða þá 
telur Landsnet að leið frá Suður-

landi til Norðurlands um Sprengi-
sand komi best út. Til þess að draga 
úr sýnileika línunnar á miðhálend-
inu, þá er mögulegt að leggja jarð-
streng á allt að 50 km kafla. Miðað 
við aðra valkosti kann þessi leið að 
vera hagkvæmari en byggðaleið-
in og leiða til víðtækari sáttar um 
framtíðaruppbyggingu flutnings-
kerfisins,“ segir Guðmundur Ingi.

Sverrir Jan Norðfjörð, deildar-
stjóri kerfisþróunar Landsnets, 
kynnti niðurstöður Landsnets á 
fundinum síðastliðinn föstudag. 
Sagði hann núverandi ástand í 
flutningi raforku milli landshluta 
óviðunandi. Ekki væri með góðu 
móti hægt að flytja raforku þar 
sem byggðalínan, sem liggur hring-
inn í kringum landið, er fulllestuð, 
að hans sögn. Líkti hann núver-
andi stöðu við rútu á vegi og að öll 
sæti væru nú þegar upptekin. Ef 
einhver þyrfti á raforku að halda 
til uppbyggingar atvinnu í lands-

byggðunum væri undir hælinn lagt 
hvort hægt væri að flytja raforku 
á svæðið.

Sverrir benti á að í rauninni væri 
flutningur á raforku líkur flutn-
ingum á mannfólki. Núverandi 
byggðalína væri eins og fyrstu 
þjóðvegir landsins. Munurinn væri 
hins vegar sá að mikið hefur áunn-
ist í uppbyggingu vegakerfisins en 
byggðalínan væri barn síns tíma.

 sveinn@frettabladid.is

Vill raflínu um Sprengisand
Landsnet vill leggja háspennulínu þvert yfir hálendið og styrkja byggðalínu á Norður- og Austurlandi. 50 km af 
línunni gætu farið í jörð á miðhálendinu. Nokkrir kostir skoðaðir sem allir hafa neikvæð umhverfisáhrif.

HUGMYNDIR KYNNTAR  Samkvæmt Landsneti fer best á því að setja um 50 km af línunni á miðhálendinu ofan í jörðina þannig að hún raski ekki upplifun ferðamanna á 
ósnortnu víðerni hálendisins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SVERRIR JAN 
NORÐFJÖRÐ

  Niðurstaða matsvinn-
unnar er að allir níu 

kostirnir sem voru til 
skoðunar koma til með að 

valda neikvæðum eða 
verulegum neikvæðum 

áhrifum á land, landslag 
og ásýnd og/eða lífríki. 

Úr skýrslu Landsnets.

TYRKLAND Átök Tyrkjahers við verkamanna-
flokk Kúrda (PKK) héldu áfram um helgina. 
Tyrkir og Kúrdar berjast við Íslamska ríkið en 
einnig innbyrðis.

Einn tyrkneskur hermaður féll í gær eftir 
skotbardaga í tyrknesku borginni Kars í norð-
austurhluta landsins. Þá féllu þrír aðfaranótt 
laugardags í borginni Daglica, nærri landa-
mærum Tyrklands og Íraks, og einn almennur 
borgari féll um nóttina þegar hann varð fyrir 
skoti í bardaga hersins við Kúrda í suðaustur-
hluta landsins.

Frá því Tyrkir fóru af fullum krafti í stríðið 
gegn Íslamska ríkinu og verkamannaflokki 

Kúrda hafa fjörutíu tyrkneskir hermenn fallið 
fyrir hendi Kúrda. Á sama tíma hafa um  fjögur 
hundruð hermenn Kúrda fallið fyrir hendi 
Tyrkjahers, meirihlutinn í loftárásum.

Andstæðingar ríkisstjórnar forsetans Receps 
Tayyips Erdogans hafa sagt ríkisstjórnina nota 
átökin við Kúrda til að tryggja sér fylgi tyrk-
neskra þjóðernishyggjumanna til að lágmarka 
áhrif lýðræðisflokks Kúrda á Tyrkjaþingi.

Flokkur Erdogans, AK, hlaut hins vegar ekki 
meirihluta á þinginu í nýafstöðnum kosning-
um og hafa stjórnarmyndunarviðræður siglt í 
strand. Stjórnmálaskýrendum þykir líklegt að 
kosið verði aftur fljótlega.   - þea

Fimm féllu í átökum PKK við herlið um helgina, meðal annars í skothríð í tyrknesku borginni Kars: 

Enn kljást tyrkneskir hermenn við Kúrda

UMDEILDUR  Andstæðingar Receps Tayyips Erdogans, 
forseta Tyrklands, saka hann um að kljást við Kúrda í 
pólitískum tilgangi.  NORDICPHOTOS/AFP

Þórunn, ætlið þið að senda 
ríki og borg tóninn?
Já, þögnin frá þeim er þrúgandi.
Þórunn Guðmundsdóttir er stjórnarmaður 
Samtaka tónlistarskóla í Reykjavík. Þórunn 
segir tónlistarskólana skorta fjármagn til að 
geta haldið starfi sínu gangandi.

HAFNARFJÖRÐUR Vinnuskóli Hafnar-
fjarðar ákvað í sumar að innleiða 
Grænfánann, alþjóðlegt verkefni til 
að auka umhverfismennt og styrkja 
menntun til sjálfbærni. 

Nú flokkar Vinnuskólinn allt 
rusl og nýtir matarafganga til 
moltugerðar. 

Umhverfishópur skipaður ungu 
fólki var stofnaður og stóð hópur-
inn fyrir fræðslu fyrir starfsmenn 
Vinnuskólans og voru meðal ann-
ars með fræðslu í mötuneyti starfs-
manna Hafnarfjarðarbæjar.
Í byrjun júní 2016 þegar starf 
Vinnuskólans hefst að nýju verður 
haldin Grænfánahátíð.  - ngy

Vel staðið að ruslaflokkun:

Vinnuskólinn fær 
Grænfánann

VINNUSKÓLINN  Grænfáninn er alþjóð-
legt verkefni til að auka umhverfis-
mennt. 

INDÓNESÍA Flak farþegaflugvélar 
Trigana Air fannst á Indónesíu-
hluta eyjunnar Papúu í gær. Vélin 
missti samband við stjórnstöð um 
klukkan þrjú að staðartíma.

Fimm voru í áhöfn vélarinn-
ar sem hrapaði og 49 farþegar, 
þar af fimm börn. Ekki er vitað 
hvort nokkur hafi komist lífs af. 
„Íbúar á svæðinu tilkynntu um 
að vélin hefði hrapað á Tangok-
fjalli,“ sagði í tilkynningu frá 
flugyfirvöldum á eynni. Tíu flug-
vélar Trigana Air hafa hrapað og 
eyðilagst frá 1991 og er félagið á 
svörtum lista ESB.  - þea

Týndist með 54 innanborðs:

Fundu flak 
flugvélarinnar

SPURNING DAGSINS

NICOTINELL FRUIT
Ódýrasta Nicotinell 
lyfjatyggigúmmíið!

Nicotinell Fruit lyfjatyggigúmmí, inniheldur 2 eða 4 mg nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim 
sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Ekki má nota Nicotinell Fruit ef þú reykir ekki eða ert með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefna lyfsins. Ráðlagður skammtur fer eftir því hversu háð/-ur þú ert reykingum. 
Þú skalt nota Nicotinell Fruit 4 mg ef þú ert með mikla nikótínþörf, reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring eða ef þér hefur ekki tekist að hætta að reykja með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Annars skaltu nota Nicotinell Fruit 2 mg ef reykt er 
minna en 20 sígarettur á sólarhring. Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri skammtsins skaltu íhuga minni skammt í staðinn. Tyggið hægt þar til finnst sterkt bragð, látið tyggigúmmíið hvíla á milli kinnar og tannholds, tyggið aftur þegar 
bragðið dofnar, endurtakið í um 30 mínútur. Ekki má kyngja lyfjatyggigúmmíinu. Í upphafi meðferðar skaltu venjulega nota eitt stk á 1-2 klst. fresti þegar þú finnur fyrir reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 stk í á sólarhring. Þú mátt ekki nota 
fleiri en 25 af 2 mg eða meira en 15 af 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Lengd meðferðar er einstaklingsbundin en varir yfirleitt í a.m.k. 3 mánuði, þá skal draga úr fjölda stk. smám saman. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 
1-2 stk á sólarhring og er ekki mælt með notkun lengur en í 1 ár. Sumt reykingafólk gæti þó þurft lengri meðferð til þess að forðast að byrja aftur að reykja. Leitaðu faglegrar ráðgjafar hjá lækni eða lyfjafræðingi ef þú getur ekki hætt að nota lyfið 
eftir eitt ár eða ef þér tekst ekki að fækka fjölda reyktra sígaretta eftir 6 vikur. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er tilbúinn til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta 
reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing áður en þú notar Nicotinell því ekki er víst þú megir nota lyfið ef þú: hefur fengið einhverja hjarta eða æðasjúkdóma, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, ert með 
alvarlega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi, með magasár, gervitennur, barn á brjósti eða ert á meðgöngu. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar sem börn 
hvorki ná til né sjá. Lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ
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Íslandsbanki býður til opins hádegisfundar með Kathrine Switzer
í Silfurbergi í Hörpu fimmtudaginn 20. ágúst kl. 12.00. 

Kathrine Switzer öðlaðist heimsfrægð þegar hún breytti íþróttasögunni 
og hljóp Boston-maraþonið árið 1967 í óþökk skipuleggjendanna. Með 
því bylti hún stöðnuðum hugmyndum um getu og rétt kvenna til þess að 
taka þátt í langhlaupum. Á fundinum segir hún okkur frá þátttöku sinni 
og baráttu í bráðum hálfa öld og tekur að því búnu þátt í umræðum um 
jafnréttisbaráttuna fyrr og nú.

Aðgangur er ókeypis og er fundurinn öllum opinn meðan húsrúm leyfir.

Skráðu þig á islandsbanki.is og tryggðu þér sæti.
Árið 1967 skráði Kathrine Switzer sig til þátttöku í Boston-
maraþoninu sem K.V. Switzer og hljóp það fyrst kvenna þótt konum 
væri þá meinuð þátttaka í langhlaupum! Switzer er sérstakur gestur 
okkar í tengslum við Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka.

Jafnrétti  
er langhlaup

Opinn fundur með Kathrine Switzer
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NÝR NISSAN NOTE
ACENTA, BENSÍN, BEINSKIPTUR – EYÐSLA 4,7 L/100 KM*

2.750.000 KR.

NISSAN FJÖLSKYLDAN
BÝÐUR UPP Á SPENNANDI NÝJUNGAR

NÝR NISSAN PULSAR
ACENTA, BENSÍN, BEINSKIPTUR – EYÐSLA 5,0 L/100 KM*

3.490.000 KR.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

DÝRALÍF Ný hvalatalning Hafrann-
sóknastofnunar (Hafró) leiðir í 
ljós að talsverðar breytingar hafi 
orðið í fjölda og útbreiðslu hvala 
við landið síðustu tuttugu ár. 

Fram kemur á vef Hafró í gær 
að 10. ágúst hafi lokið víðtækum 
hvalatalningum, sem fram fóru í 
samstarfi við nágrannaþjóðir við 
Norður-Atlantshaf. Skipulagning 
talninganna er á vettvangi Norður-
Atlantshafs sjávarspendýraráðs-
ins, NAMMCO. 

„Talningum Íslendinga, Norð-
manna og Færeyinga er nú lokið, 
en grænlenska hluta talninganna 
lýkur ekki fyrr en í september,“ 
segir þar, en talningarsvæðið nær í 
heild yfir svæðið frá Vestur-Græn-
landi í vestri, um Ísland og til Nor-
egs í austri. Talningin nái þannig 
yfir meginhluta sumarútbreiðslu-
svæðis helstu stórhvalastofna í 
Mið- og Norðaustur-Atlantshafi. 

„Talningar sem þessar fóru 
fyrst fram árið 1987 og voru síðan 
endurteknar árin 1989, 1995, 
2001 og 2007,“ segir í umfjöllun 
Hafró. Meðal breytinga á fjölda og 
útbreiðslu hvala við landið síðustu 
tvo áratugi er að langreyði hefur 
fjölgað talsvert, sérstaklega vest-
ur af landinu. „Á grunnslóð hefur 
hrefnu hins vegar fækkað mikið 
síðan 2001, en mikil fjölgun hefur 
orðið í stofni hnúfubaks við landið 
undanfarna áratugi.“

 Auk þess að vera megingrund-
völlur ráðgjafar Hafrannsókna-
stofnunar um ástand, veiðiþol og 
verndun hvalastofna við landið, 

eru talningarnar sagðar mikil-
vægur hluti vöktunar á vistkerfi 
hafsins. Alls tóku þátt í talning-
unni fjögur skip og þrjár flugvél-
ar, þar af tvö skip og ein flugvél 
af Íslands hálfu. Fram kemur að 
veður hafi að hluta til verið óhag-
stætt við talninguna, sér í lagi við 
flugtalningu sem fram fór frá 20. 
júní til 19. júlí.

Þá segir Hafró að fyrir dyrum 
standi umfangsmikil úrvinnsla 
gagna úr leiðangri þátttökuþjóð-
anna. „Munu endanlegar niður-
stöður talninganna liggja fyrir í 
vetur, en þær verða lagðar fyrir 
vísindanefndir Alþjóðahvalveiði-
ráðsins (IWC) og Norður-Atl-
antshafs sjávarspendýraráðsins 
(NAMMCO).“  olikr@frettabladid.is

Hrefnu á grunnslóð fækkar mikið
Í byrjun vikunnar lauk hvalatalningum sem Hafró hefur stundað í sumar. Reglubundnar talningar hafa staðið frá 1987. Síðustu tvo áratugi 
hafa talsverðar breytingar átt sér stað í fjölda og útbreiðslu hvala við landið. Beðið er grænlenskra gagna. Langreyðum hefur fjölgað.

RISAR HAFSINS  Á Hvalasafninu í Reykjavík er að finna eftirmyndir í raunstærð af 
hvölum þeim sem er að finna í hafinu við Ísland.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HREFNAN SKOTIN  Hrefnu hefur fækkað mikið á grunnslóð síðan 2001 og gerir enn, 
eins og kemur fram í hvalatalningu Hafró. Áhöfnin á Hrafnreyði skaut þessa hrefnu 
árið 2012. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

ÁRNI FRIÐRIKSSON  Hafrannsóknaskipin Árni Friðriksson og Bjarni Sæmundsson 
töldu hvali í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í hvalatalningum Hafró í sumar 
sáust eftirfarandi hvalategundir:  
Steypireyður, langreyður, sand-
reyður, hrefna, hnúfubakur, búr-
hvalur, andarnefja, háhyrningur, 
marsvín (grindhvalur), leiftur, 
hnýðingur, rákahöfrungur, svín-
hvalir og hnísa.

➜ Tegundir sem sáust  Á grunnslóð hefur 
hrefnu hins vegar fækkað 
mikið síðan 2001, en mikil 
fjölgun hefur orðið í stofni 

hnúfubaks við landið 
undanfarna áratugi. 

Úr umfjöllun Hafrannsóknastofnunar.



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

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

Skoðaðu citroen.is

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.690.000 KR.

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

ÞARF MAÐUR AÐ 
SÆTTA SIG VIÐ 

SKELLUR OG RISPUR?

ER NAUÐSYNLEGT AÐ 
MÆLABORÐIÐ SÉ 

FULLT AF TÖKKUM?

ÞARF AÐ VERA 
SVONA DÝRT AÐ 

REKA BÍL?

Velkomin í reynsluakstur

3, 4 l/100 km

2
CO 8 9 g/km

15ára afmæli  
Citroën
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Að lifa í jafnvægi
Holl fæða hjálpar okkur að skapa 

stöðugleika í líkamanum og lífinu.
ABT vörurnar fást í handhægum og 

þægilegum umbúðum og henta vel sem 
morgunverður eða millimál.

Um 1.500 mættu til þess að berja fl ugeldasýninguna augum

Á JÖKULSÁRLÓNI  Björgunarfélag Hornafjarðar hélt sína árlegu flugeldasýningu á Jökulsárlóni á laugardaginn. Í ár var sýningin 
haldin í tíunda skipti og mættu mun fleiri en undanfarin ár, alls um 1.500 talsins.  MYND/SINDRI REYR EINARSSON

BANDARÍKIN Donald Trump ætlar að láta Mexí-
kóa borga fyrir vegg á landamærum Mexíkó og 
Bandaríkjanna. Trump, sem sækist eftir útnefn-
ingu Repúblikanaflokksins í Bandaríkjunum 
til forsetaframboðs, hefur mikið verið spurður 
hvernig hann hyggist gera það og kynnti hann 
áform sín í gær.

Auðjöfurinn hyggst stórhækka gjöld sem 
Mexíkóar þurfa að greiða þegar þeir fara yfir 
landamærin og borga þannig upp vegginn ef 
mexíkóska ríkisstjórnin samþykkir ekki að 
borga vegginn.

Þar að auki sagði Trump í viðtali við NBC að 
hann hygðist draga til baka allar áætlanir núver-

andi forseta, Baracks Obama, er varða innflytj-
endamál. Trump var þó hvergi nærri hættur að 
tala um innflytjendamál en hann sagðist einnig 
ætla að vísa öllum ólöglegum innflytjendum úr 
landi, næði hann kjöri.

Ef tollarnir duga ekki til segist Trump ætla að 
hækka hafnargjöld sem mexíkósk skip greiða í 
Bandaríkjunum og skera á alla fjárhagsaðstoð 
sem Bandaríkjamenn veita Mexíkóum. 

„Mexíkóska ríkið hefur tekið Bandaríkin í 
bakaríið. Það ber ábyrgð á innflytjendavand-
anum og því ber að leysa hann,“ sagði Trump. 
Trump nýtur nú fylgis um 22 prósenta kjósenda 
 Repúbl ikanaflokksins. - þea

Vinsælasta forsetaefni Repúblikana kynnir áætlun sína til þess að stemma stigu við innflytjendum:

Trump borgar vegginn með Mexíkóatolli

VEGGUR  Donald Trump ætlar að reisa vegg til 
að halda ólöglegum innflytjendum úti.  

 FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

AUSTURRÍKI Mannréttindasamtök-
in Amnesty International segja að 
Traiskirchen-flóttamannabúðirn-
ar í Austurríki séu til skammar og 
aðstæður þar séu ómannúðlegar. 
Traiskirchen eru stærstu flótta-
mannabúðir Austurríkis.

Fimmtán hundruð manns sofa 
þar undir berum himni og eru 
búðirnar sagðar vera óþrifalegar 
og illa skipulagðar.

Innanríkisráðuneyti Austurríkis 
segist vera að vinna að því að bæta 
aðstæður í búðunum. Samkvæmt 
frétt BBC segist ráðuneytið eiga 
í vandræðum vegna fjölgunar 
hælis leitenda í Austurríki.

Heinz Pazelt hjá Amnesty í 
Austurríki segir búðirnar vera til 
skammar fyrir ríkt land eins og 
Austurríki.  - ngy

1.500 manns í Traiskirchen-flóttamannabúðunum í Austurríki:

Illa skipulagðar flóttamannabúðir

FLÓTTAMANNABÚÐIR  Innanríkisráðu-
neyti Austurríkis segist vera að vinna í 
því að bæta aðstæður í búðunum.  
 NORDICPHOTOS/AFP

VELFERÐARMÁL „Það ástand hefur 
komið og verið núna í vor að það 
hefur fyllst hjá okkur hvað eftir 
annað. Við höfum þurft að vísa 
mönnum frá, sem er náttúrulega 
bagalegt því þessir menn hafa ekki 
í mörg úrræði að venda,“ segir 
Sveinn Allan Morthens, forstöðu-
maður Gistiskýlisins á Lindargötu. 

Pláss er fyrir 29 manns í Gisti-
skýlinu með því að bæta aukadýn-
um við en undanfarið hefur þurft 
að vísa frá á nánast hverju einasta 
kvöldi einum og upp í sex manns.

Hann segir borgina bjóða upp á 

góða þjónustu fyrir þennan hóp en 
að vandinn sé líka tilkominn vegna 
þess að ýmsir nýti sér Gistiskýlið 
sem búsetuúrræði en ekki neyðar-
athvarf.   

„Það eru að myndast svona 
tappar, eldri einstaklingar sem 
hafa verið að nýta sér Gisti skýlið 
í Þingholtsstræti og svo hérna 
sem líta á þetta sem heimili sitt, 
kannski eðlilega, þeir hafa ekki í 
önnur hús að venda.“ Sveinn segir 
mikilvægt að koma upp betri með-
ferðarúrræðum til þess að hjálpa 
þessum hóp.  - vh

Hafa þurft að vísa mönnum frá vegna plássleysis:

Segir ástandið vera mjög slæmt

BAGALEGT  
Sveinn Allan 
Morthens 
segir ástand-
ið í Gistiskýl-
inu bagalegt. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SVONA ERUM VIÐ

363 loftför voru skráð árið 
2014 á Íslandi. 

Árið 1984 var hins vegar 221 loftfar 
skráð á Íslandi.



Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Verð og vildarverð gilda 17. ágúst. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndabrengl.

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

kr.

1.999 kr
1.999 kr

1.199 kr

kr.

358
Reikningsbók

kr

358
Stílabók

kr
  5 stk í pakka

  5 stk í pakka

1.789
VILDARTILBOÐ 
5x í pakka

áður 2.745 kr
kr.

559
Stílabók A5

kr

639
Stílabók 

kr
Fagskiptar

Fagskiptar

2.399 kr

899 kr
999 kr

NOTUÐ BÓK

NOTUÐ BÓK

NOTUÐ BÓK

NOTUÐ BÓK

NOTUÐ BÓK

NOTUÐ BÓK

3.299 kr

NOTUÐ BÓK
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Vilt þú gefa egg?
Með því að gefa egg getur þú hjálpað 

annarri konu/pari að uppfylla drauma 
sína að verða foreldrar.

Ef þú vilt leggja okkur lið þá er númer okkar 
hjá Art Medica 1322. Hjúkrunarfræðingar Art 
Medica veita fúslega allar nánari upplýsingar 

áður en ákvörðun um egggjöf er tekin. 

www.artmedica.is
Ef margar konur svara 
þessu kalli verður hægt 
að hjálpa fleiri pörum. 

HOLLAND Allir 150 þingmenn neðri 
deildar Hollandsþings voru í gær 
kallaðir úr sumarfríi til að ræða 
og kjósa um nýjan neyðaraðstoðar-
samning framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins og Seðla-
banka Evrópu við Grikki. Umræð-
urnar hefjast á miðvikudag.

Fjármálaráðherrar ríkja evru-
svæðisins samþykktu á föstudag-
inn að veita Grikkjum 86 milljarða 
evra lán eftir að Grikkir sam-
þykktu skilyrði lánardrottnanna.

Nú þurfa hins vegar nokkur 

þjóðþing evrusvæðisins að sam-
þykkja lánveitinguna. Búist er 
við því að stjórn forsætisráðherra 
 Hollands, Mark Rutte, mæti mik-
illi mótspyrnu stjórnarandstöð-
unnar í landinu. Stjórnarandstað-
an er andvíg frekari lánveitingum. 

Hollendingar, líkt og Þjóðverjar, 
hafa verið einna harðastir í garð 
Grikkja og beittu sér gegn því að 
hluti skulda Grikkja yrði felldur 
niður nýverið eins og Grikkir og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kröfð-
ust.  - þea

Hollenskir þingmenn voru kallaðir aftur úr sumarfríi til að greiða atkvæði:

Munu kjósa um neyðaraðstoð

UMRÆÐUR  Mark Rutte stólar á að hol-
lenska þingið samþykki lán til Grikkja. 
 NORDICPHOTOS/AFP

BRETLAND Formannskjör í verka-
mannaflokki Bretlands stendur 
nú yfir, en það hófst á föstudag-
inn. Kjörinu lýkur tíunda septem-
ber næstkomandi og verða úrslitin 
kynnt tveimur dögum síðar. 

Kjörið fer fram í kjölfar afsagn-
ar Eds Miliband, fyrrverandi for-
manns, sem sagði af sér vegna 
ósigurs flokksins í þingkosning-
unum í maí síðastliðnum. Á meðan 
beðið er eftir nýjum formanni 
gegnir varaformaðurinn, Harriet 
Harman, formannsembættinu.

Frambjóðendurnir sem gefa 
kost á sér til formanns eru fjór-
ir; Andy Burnham, Jeremy Cor-
byn, Yvette Cooper og Liz Ken-
dall. Þegar fylgismælingar hófust 
þótti Burnham vinsælastur, en 
nafn Corbyn var hvergi að finna 
í skoðanakönnunum. Nú mælist 
hann hins vegar með 46 prósenta 
fylgi, rúmlega tvöfalt meira en 
Burnham.

Hugmyndir Corbyns hafa ekki 
fengið mikinn hljómgrunn á síð-
ustu árum en hann er ötull tals-
maður félagshyggju og þjóðnýt-
ingar. Frá því Tony Blair gegndi 
formannsembætti hefur flokkur-
inn fært sig lengra til hægri en nú 
virðist sem margir hafi fengið nóg 
og vilji hverfa aftur til vinstri.

Frá því kosningabaráttan hófst 
hefur fjöldi þeirra sem eru á kjör-
skrá farið úr 200.000 manns og 
upp í rúm 610.000. Á síðasta degi 
skráninga einum bættust við um 
160.000 manns.

Stóraukinn fjöldi kjósenda er 
umdeildur. Þingmaður flokks-
ins, John Mann, kallaði eftir því 
að kosningarnar yrðu settar í 
salt eftir að blaðamaðurinn Toby 
Young skrifaði grein í dagblaðið 
Telegraph þar sem hann hvatti 
kjósendur Íhaldsflokksins til að 
skrá sig í Verkamannaflokkinn 
og kjósa Corbyn. Young, líkt og 
fjöldi stjórnmálaskýrenda í Bret-
landi, telur Corbyn ólíklegastan til 
að færa flokknum sigur í næstu 
þingkosningum.

Burnham og Kendall hafa hins 
vegar sagt opinberlega að engar 
sannanir séu fyrir því að aðrir 
flokkar séu að reyna að hafa áhrif 
á útkomu formannskjörsins. Þá 
hefur Corbyn sjálfur sagst einung-
is vilja atkvæði „alvöru stuðnings-
manna flokksins“.

Corbyn nýtur hins vegar gífur-
legra vinsælda sem má að miklu 
leyti rekja til þess að hann talar 
gegn hinum ríkustu og fyrir aukn-
um jöfnuði. Auk þess leggur hann 
megináherslu á að ekki skuli skera 
niður í ríkisrekstri.

Vinsældirnar hafa komið 
 Corbyn í opna skjöldu en hann 
hugðist í fyrstu ekki einu sinni 
bjóða sig fram. „Ég býð mig fram 
í ljósi yfirþyrmandi óska meðlima 
Verkamannaflokksins sem vildu 
sjá fjölbreyttari hóp frambjóð-
enda og alvöru umræðu um fram-
tíð flokksins. Ég býð mig fram til 
að ljá flokksmönnum rödd,“ sagði 
Corbyn þegar hann tilkynnti 
framboð sitt í júní.  
 thorgnyr@frettabladid.is

Corbyn sigurstranglegastur
Formannskjör í verkamannaflokki Bretlands er hafið. Fjórir frambjóðendur keppast um atkvæðin. Sá sem í 
upphafi þótti ólíklegastur nýtur nú mests fylgis. Fjöldi á kjörskrá hefur þrefaldast frá því í maí síðastliðnum.

VINSÆLL  Corbyn er í yfirburðastöðu í formannsslag Verkamannaflokksins í Bretlandi. Hann mælist með rúmlega tvöfalt meira 
fylgi en næsti maður.  NORDICPHOTOS/AFP

Andy Burnham hefur setið á 
þingi frá árinu 2001. Hann gegnir 
nú embætti heilbrigðisráðherra 
stjórnarandstöðunnar og gagnrýnir 
í því hlutverki stefnu heilbrigðis-
ráðherra ríkisins. Hann er mann-
réttinda- og alþjóðahyggjusinni og 
ötull talsmaður gegn þjóðernis-
hyggju. Burnham nýtur nú næst-
mests fylgis á meðal frambjóðenda.

Fylgi: 21 prósent*

➜ Andy Burnham
Liz Kendall hefur setið á þingi frá 
árinu 2010 og hefur þar af leiðandi 
minnsta reynslu af þingstörfum 
á meðal frambjóðenda. Hún 
gegnir embætti velferðarráðherra 
stjórnarandstöðunnar og gagnrýnir 
í því starfi stefnu velferðarráðherra 
ríkisins. Kendall nýtur minnsts 
fylgis á meðal frambjóðendanna og 
þykir því ólíklegust til sigurs.

Fylgi: 12 prósent*

➜ Liz Kendall

Yvette Cooper hefur setið á þingi 
frá árinu 1997, í átján ár alls. Hún 
gegnir embætti innanríkisráðherra 
stjórnarandstöðunnar og gagnrýnir 
stefnu innanríkisráðherra ríkisins. 
Yvette var áður aðstoðarmaður 
Gordons Brown þegar hann gegndi 
embætti fjármálaráðherra Bret-
lands. Cooper varð fyrsta konan til 
að gegna embætti aðstoðarmanns fjármálaráðherra.

Fylgi: 20 prósent*

➜ Yvette Cooper
Jeremy Corbyn hefur setið á breska 
þinginu í 32 ár. Hann er lengst 
til vinstri af frambjóðendum 
og þótti í upphafi ólíklegur til 
að ná formannskjöri. Corbyn er 
hernaðarandstæðingur, andvígur 
kjarnorkuvopnum, styður sjálfstæði 
Palestínu og aukin umsvif ríkisins 
í atvinnulífinu. Hann hefur hins 
vegar sótt í sig veðrið og þykir nú sigurstranglegastur.

Fylgi: 46 prósent*

*Samkvæmt könnun YouGov og London Evening Standard

➜ Jeremy Corbyn 

LÖGREGLAN Maður hafði samband 
við lögreglu klukkan sjö í gær-
morgun vegna þess að hann var 
læstur inni á skemmtistað við 
Austurstræti. 

Í tilkynningu frá lögreglunni 
á höfuðborgarsvæðinu segir að 
maðurinn hafi sofnað á veitinga-
staðnum um nóttina eftir drykkju 
og þegar hann vaknaði var part-
íið búið, staðurinn lokaður og allir 
farnir heim. 

Maðurinn var aðstoðaður við að 
komast út af staðnum.  - ngy

Maður sofnaði á skemmtistað:

Læstist inni 
á skemmtistað

Pétur Jóhann Sigfússon hefur 
verið ráðinn til 365 og mun starfa 
að íslenskri dagskrárgerð hjá miðl-
inum. 

Pétur Jóhann vinnur nú þegar 
að sjónvarpsþáttum í samvinnu við 
Jón Gnarr. Þættirnir bera vinnu-
heitið Borgarstjórinn og þar mun 
hann leika aðstoðarmann borgar-
stjórans í Reykjavík sem leikinn 
verður af Jóni. Þættirnir verða 
sýndir á Stöð 2 haustið 2016.

„Ég hlakka mikið til að fá Pétur 
Jóhann til samstarfs. Við vinnum 
að því að efla og styrkja vand-
aða íslenska dagskrárgerð og þar 
gegnir hann lykilhlutverki,” segir 
Jón Gnarr, ritstjóri innlendrar 
dagskrár hjá 365.  - ngy

Vinnur nú þegar að þáttum:

Pétur Jóhann 
ráðinn til 365

PÉTUR JÓHANN SIGFÚSSON  Pétur 
starfar nú að íslenskri dagskrárgerð hjá 
365.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

REYKJAVÍK Þrjár milljónir króna 
voru á miðvikudag veittar úr 
Menningarnæturpotti Landsbank-
ans til 32 verkefna og viðburða 
sem fram fara á Menningarnótt. 

Menningarnæturpottur er sam-
starfsverkefni Landsbankans og 
Höfuðborgarstofu en bankinn 
hefur verið máttarstólpi Menn-
ingarnætur frá upphafi. 

Allur fjárstuðningur Lands-
bankans rennur beint til lista-
manna og hópa sem koma fram á 
hátíðinni. Þetta er í sjötta sinn sem 
styrkir eru veittir úr Menningar-
næturpottinum.  - ngy

Styrkir fyrir Menningarnótt:

Styrkja um 
þrjár milljónir

DANMÖRK Ný fætt stúlku barn 
fannst í plast poka á milli tveggja 
ruslagáma í Kaup manna höfn  á 
laugardaginn.
Íbúi í hverf inu fann barnið og kall-
aði strax eft ir aðstoð lög reglu.

Barnið var á lífi og var líðan 
þess góð eft ir at vik um. Það var 
flutt um svifa laust á sjúkra hús.

Lög regl an í Kaup manna höfn 
tel ur að það hafi ekki legið leng-
ur en í einn sól ar hring í pok an um 
og segja læknar að það sé tveggja 
sólarhringa gamalt.  - ngy

Íbúi í hverfinu fann barnið:

Fann nýfætt 
barn í plastpoka
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

SALLY 
Fáir sitja betur.

Hægindastóll PU Brandy,  
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Í
sland er ekki lítið land. Ísland er stórasta land í 
heimi,“ sagði Dorrit Moussaieff forsetafrú á tilfinn-
ingaþrungnu augnabliki í lífi lítillar þjóðar. Karla-
landsliðið í handbolta var nýbúið að tryggja sér sæti 
í úrslitaleik Ólympíuleikanna og það er ekki lítið 

afrek fyrir litla þjóð. Þessi ummæli vöktu mikla gleði í 
stóru hjarta lítillar þjóðar. Ekki vegna þess að þau væru 
mælt á örlítið bjagaðri íslensku heldur fremur vegna þess 
að Dorrit sagði að við værum stór. Fátt gleður smáþjóðina 
meira en að vera stór.

Íslenska þjóðin hefur líka 
haft ófá tækifærin í gegnum 
tíðina til þess að gleðjast yfir 
afrekum sínum á alþjóðleg-
um vettvangi íþrótta, lista og 
menningar. Það er eitthvað 
sem við megum með sönnu 
vera stolt af í alla staði. En 

einmitt vegna þess að við erum smáþjóð.
Engu að síður virðumst við endalaust finna hjá okkur 

þörf til þess að reyna að hafa alla hluti sem stærsta og 
mesta. Við viljum til dæmis halda eins stórar hátíðir og 
veislur og mögulegt er með það að meginmarkmiði að gefa 
þeim nú ekkert eftir, þessum veislum úti í hinum stóra 
heimi. Menningarnótt í Reykjavík er ágætis dæmi um 
þetta.

Menningarnótt í Reykjavík er um margt vel heppnuð 
hátíð. Uppfull af alls konar skemmtilegum list- og menn-
ingarviðburðum þar sem allir eiga að geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi. En hún er líka ágætis dæmi um það hvernig 
það sem er stórt og fyrirferðarmikið tekur yfir það sem 
er lítið og skemmtilegt. Fyrstu árin einkenndist Menn-
ingarnótt af því að borgarbúar, sem og aðrir gestir, gátu 
lagt leið sína í miðbæinn til þess að njóta fjölda smárra en 
skemmtilegra listviðburða. 

En smátt og smátt virðist blessuð minnimáttarkenndin 
hafa náð í skottið á okkur og í seinni tíð virðist vera aukin 
áhersla á risatónleika sem ríkisstofnun stendur fyrir 
af einhverjum ókunnum ástæðum. Að ógleymdri flug-
eldasýningu sem er kannski í boði stórfyrirtækis. Það er 
dálítil synd hvað okkur gengur illa að halda í fegurðina og 
gleðina sem býr í hinu smáa og sjálfsprottna.

Í þessu smáa og sjálfsprottna felast nefnilega verðmæti 
sem vert er að hlúa að. Tónleikar í bakgarði og mynd-
listasýning á miðri götu eru nefnilega frábær vettvangur 
fyrir fjölskylduna til þess að njóta samveru og eiga góðar 
stundir. Vettvangur sem hefur heilmargt fram yfir fyrir-
ferðarmikla tónleika á Arnarhóli þar sem allt er keyrt 
í botn, foreldrar ríghalda í börnin í mannþrönginni og 
unglingarnir eru fyrir löngu farnir fyrir framan sviðið að 
reyna að ná soga í sig síðustu útihátíðartóna sumarsins.

Stórasta hátíðin
í öllum heiminum

Magnús 
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Rökfastur ráðherra
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkis-
ráðherra hefur haft í nógu að snúast 
eftir að Rússar gerðu það sem legið 
hefur í loftinu í rúmt ár og bættu 
Íslandi á lista yfir lönd sem þeir beita 
viðskiptabanni. Löndin á honum 
eru einmitt löndin sem beita Rússa 
viðskiptabanni. Gunnar Bragi var 
býsna beinskeyttur þegar fréttastofa 
365 spurði hann út í kröfu útgerðar-
innar um að stuðningur Íslands við 
viðskiptabann á Rússa yrði endur-
skoðaður. Ráðherrann skaut 
föstum skotum á útgerðina 
og sakaði hana um að taka 
eigin hagsmuni umfram 
hagsmuni heildarinnar. Það 
gæfi honum tilefni til að spyrja 
sjálfan sig „hvort þeir sem 
taka eiginhagsmuni umfram 

heildarhagsmuni séu bestu aðilarnir 
til að fara með auðlindirnar“. Hér er 
hátt reitt til höggs. Þeir sem ekki sjá 
heildarhagsmunina, ástæðuna fyrir 
viðskiptabanninu á Rússa, eru varla 
traustsins verðir.

Á þó ekki við um ESB
Þetta eru athyglisverðar yfirlýsingar, 
ekki síst í ljósi þess að deginum 
áður hafði Gunnar Bragi sagt að 
fyllsta ástæða væri til að ræða 
afstöðu Íslands í málefnum Rússa 
ef Evrópusambandið yrði ekki við 
þeirri beiðni að lækka innflutn-
ingstolla á íslenskar sjávarafurðir. 
Þar tók Gunnar Bragi undir með 
Jóni Gunnarssyni, formanni 

atvinnuveganefndar, 
sem vakti máls á 
þessu. 

Sjálfsnuprun?
Mögulega er Gunnar Bragi að snupra 
sjálfan sig, því trauðla er annað hægt 
en að setja samasemmerki á milli 
afstöðu hans og Jóns annars vegar 
og útgerðarinnar hins vegar. Jón og 
Gunnar vilja að við græðum meiri 
peninga á að selja fiskinn okkar til 
ESB og ef það gengur ekki eru þeir 
tilbúnir til að endurskoða afstöðu 
Íslands til yfirgangs Rússlands. 
Útgerðin vill græða meiri peninga á 
að selja fiskinn okkar til Rússlands 

og ef það gengur ekki er hún 
tilbúin til að endurskoða 
afstöðu Íslands til yfirgangs 
Rússlands. Kannski er þetta 
kommúnísk sjálfsgagnrýni hjá 

ráðherranum.  
 kolbeinn@frettabladid.is

Óskir Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi 
hafa snúið að því að stjórnvöld taki tillit til 
íslenskra viðskiptahagsmuna en fela ekki í 
sér kröfu um breytingar á utanríkisstefnu 
Íslands. 
 Við teljum að það sé sjálfsögð krafa að 
stjórnvöld efni til umræðu um aðgerðir sem 
snerta jafn mikilvæga hagsmuni þjóðarinnar 
og íslenskur sjávarútvegur gerir. 

Við gerum okkur grein fyrir því að málið 
er ekki einfalt og snertir víða hagsmuni. 
Hins vegar er það svo að áhrifin hitta okkur 
Íslendinga sérlega harkalega fyrir vegna 
þess hve samofnir hagsmunir Íslendinga og 
sjávarútvegsins eru. 

Þær viðskiptaþvinganir sem Rússar eru 
beittir af hálfu Evrópusambandsins og 
Bandaríkjanna snerta fá svið. Þær ganga út 
á það að Rússum verði ekki seld hergögn, að 
eignir ákveðinna einstaklinga séu frystar og 
að komið sé í veg fyrir fjármögnun sumra 
fjármálastofnana í Rússlandi. Ekkert þess-
ara atriða snerta Ísland. 

Viðbrögð Rússa við þessum aðgerðum eru 
að loka á innflutning á matvælum og það hitt-
ir Íslendinga hins vegar mjög illa fyrir. Mér 
er það til efs að nokkurt annað land verði 
fyrir jafn alvarlegum efnahagslegum afleið-
ingum þessara viðskiptaþvingana sem önnur 
lönd hönnuðu á grundvelli sinna hagsmuna. 
Þannig sáum við nýlega fréttir af því að 

þýska fyrirtækið Siemens var að gera 40 ára 
þjónustusamning við rússnesk járnbrauta-
fyrirtæki, áfram selja Rússar gas til Evrópu 
og svo mætti áfram telja. 

Hagsmunir Íslendinga í þessu máli tengj-
ast ekki einungis hagsmunum nokkurra 
fyrir tækja í sjávarútvegi. Þeir varða þjóð-
arhag. Í húfi er fjöldi starfa, gjaldeyrisöfl-
un þjóðarbúsins, afkoma sveitarfélaga víða 
um land, afkoma fyrirtækja sem skila sam-
félaginu stórum hluta tekna sinna sem við 
byggjum velferð okkar á.

Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki horfa ekki 
bara til næsta ársreiknings, þau hafa á 
undan förnum árum lagt í gríðarlega fjárfest-
ingar á skipum og vinnslum til að geta eflst 
og stækkað. Til hliðar við þær fjárfestingar 
hafa tæknigreinar eflst og ýmiss konar vöru-
þróun til að nýta hráefni sem best og skapa 
þannig aukin verðmæti sem svo nýtast sam-
félaginu. Þessi sjónarmið hafa fyrirtækin að 
leiðarljósi í starfi sínu og óska eftir því að 
það geri stjórnvöld líka. Við hjá Samtökum 
fyrirtækja í sjávarútvegi höfum ekki áhuga 
á að því að leggjast í skotgrafahernað við ein-
staka menn eða ráðuneyti, við gerum okkur 
vel grein fyrir því hve flókin staða þetta er. 
Við óskum hins vegar eftir því að unnið sé í 
friðsemd að því að gera sem best úr stöðunni 
og hægt er úr því sem komið er með hags-
muni íslensks samfélags að leiðarljósi. 

Leitum sameiginlegra lausna
UTANRÍKISMÁL

Kolbeinn 
Árnason 
framkvæmdastjóri 
LÍÚ
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ŠKODA Octavia G-TEC sameinar kosti metans og bensíns; þú nýtir íslenska orku og lækkar 

eldsneytiskostnað um allt að 35%. Með metantank og 50 lítra bensíntank kemstu 1.330 km án 

þess að fylla á og svo færðu líka frítt í stæði. Komdu og reynsluaktu ŠKODA Octavia G-TEC.

Þú kemst lengra en borgar minna

ŠKODA Octavia G-TEC 
verð frá 3.420.000 kr.

G-TEC FYRIR
NÁTTÚRUNA
OG VESKIÐ

G-TEC FYRIR
NÁTTÚRUNA
OG VESKIÐ

www.skoda.is

Frægt er úr stjórnmálasögunni 
þegar Sveinn Skorri Höskulds-
son, þá ungur Framsóknar-
maður, gerði úti um möguleika 
framboðs síns flokks í borgar-
stjórnarkosningum með því að 
að skrifa grein í málgagn ungra 
Framsóknarmanna þar sem 
hann líkti Esjunni við fjóshaug.

Ætla mætti að þessi sýn 
hins þingeyska Borgfirðings á 
Reykjavíkurfjallið ætti sér æsta 
áhangendur innan borgarskipu-
lagsins. Eða hver er sá maður 
sem tók þá ákvörðun að fela Esj-
una? Hvar er sá hugsjónamaður 
og hvenær var hann kosinn til að 
uppfylla það loforð sitt að múra 
upp í Esjuna? 

Samsærið gegn Esjunni
Markvisst hefur verið komið 
fyrir háhýsum meðfram strand-
lengju Reykjavíkur í átt til Esj-
unnar. Til stendur að bæta um 
betur og reisa kringum Hörpu 
nokkur risahús til að tryggja í 
eitt skipti fyrir öll að Esjan sjálf 
geri engum ónæði sem verður 
á ferli í miðbæ Reykjavíkur, og 
að Akrafjall og Skarðsheiði – og 
sjórinn – trufli ekki þá nautn 
sem vegfarendur mega hafa af 
íslenskri nútímabyggingarlist á 
fögru vorkvöldi. Að ekki sé talað 
um þau æsilegu ævintýri sem 

gefast þeim sem fjúka um í vind-
strengjunum kringum háhýsin 
þegar haustlægðirnar koma.

Sundin blá, sem Tómas orti 
um, væru enn fegursti hluti 
Reykjavíkur ef útsýnin til þeirra 
væri ekki vandlega skipulögð 
og hönnuð af hinum ötulu Esju-
andstæðingum. Þar er grá gata 
meðfram sjávarsíðunni og grá 
kassahús sjávarmegin sem forð-
um hýstu alls konar bílabras og 
hvergi hægt að sjá yfir þau svo-
kölluðu hús eða annar litur í boði 
en sá grámi sem reykvískum 
skipulagshönnuðum þykir svo 
þekkilegur. 

Sú var tíð þegar ég var lítill 
stúfur að við Vogabúar gátum 
gengið niður að sjó og notið þess 
að horfa á hið unaðslega útsýn 
yfir Sundin blá en fljótlega sáu 
borgaryfirvöld að við svo búið 
mátti ekki standa – fólk hang-
andi þarna í iðjuleysi að horfa 
á sólarlagið eins og fífl, og tóku 
þá ákvörðun að þessi strand-
lengja myndi helst henta fyrir 
vöruskemmur og bílaverk-
stæði, sem svo sannarlega er 
góð og gagnleg iðja, en kannski 
ekki svo göfug að taka þurfi frá 
undir hana svo dýrmætt land 
við ströndina. 

 Útsýni er almannagæði
Af hverju snýr Harpa öfugt? 
Okkur almennum gestum gefst 
kostur á því að horfa út á grátt 
malbik í stað þess að horfa út 
á Sundin blá; útsýnið er baka 
til, fyrir skrifstofurnar. Þetta 
er reyndar alls ekki einsdæmi 
þegar kemur að því að skipu-
leggja og hanna hús hér á landi, 
þar sem stærstu gluggarnir eru 

furðu oft látnir snúa út að bíla-
stæði. Þetta hefur maður séð 
víða um land: og kann að eiga 
sér þá skýringu að verkfræðing-
arnir sem hanna þetta geti ekki 
ímyndað sér neitt ánægjulegra 
að horfa á en fagurgrátt bíla-
stæði …

Kannski er þetta einhver 
íslenskur doði gagnvart fegurð-
inni, andvaraleysi um þau lífs-
gæði hún veitir; kannski meira 
að segja andúð á fegurðinni, eins 
og maður verður oft var við í 
íslenskri nútíma-húsagerð: sú 
hugmynd að fegurð sé ekki bara 
óþörf heldur til þess fallin að 
spilla okkur og láta okkur hætta 
að vera svona dugleg eins og við 
erum. 

Og samt höfum við Íslend-
ingar útsýnið í mestum háveg-
um þegar kemur að því að meta 
húsnæði og það sem það hefur 
upp á að bjóða. Alltaf skal það 
nefnt fyrst: Útsýnið er það dýr-
mætasta sem Íslendingar geta 
hugsað sér þegar þeir leggja mat 
á húsnæði. Það er ekki einung-
is til að næra augað og hugann 
með fögrum náttúruformum 
heldur gefur útsýni líka annað 
sem mörgum Íslendingum þykir 
ákaflega mikilsvert: tilfinningu 
fyrir rými; að sjá vítt; að hafa 
sitt pláss í tilverunni. Ef eitthvað 
er eftir af íslenskri þjóðernis-
kennd einhvers staðar felst hún í 
þess háttar rýmisskynjun. 

Hvað sem öðru líður er Esjan 
almenningur. Hún er til fyrir 
sjálfa sig og okkur öll. Hún á að 
vera í augnfæri fyrir alla Reyk-
víkinga. Hún er ekkert eins og 
fjóshaugur; hún er bæjarfjallið í 
Reykjavík og fólk verður að eiga 

þess kost að kinka til hennar 
kolli daglega. Það hefur stund-
um hvarflað að manni að þessi 
markvissa iðja, að múra upp í 
Esjuna, sé ekki til komin vegna 
þess að yfirvöldum þyki hún svo 
ljót heldur einmitt þvert á móti: 
það séu mikilsverð gæði að eiga 
þess kost að sjá hana – og yfir 
Sundin blá – og þeim gæðum 
verði að koma með einhverju 
móti í verð, samkvæmt þeirri 
ríku hugsjón nútímans að efna 
til misskiptingar gæða hvar 
sem henni verður við komið. Og 
þess vegna sé þessum háhýsum 
raðað meðfram ströndinni, svo 
að útsýnið sé einungis í boði 
fyrir hina útvöldu – sem borga. 
Frátekið handa þeim ríku. Þetta 
er einkavæðing útsýnisins. Væri 
skipulag miðað við almannahag 
myndi byggðin vera lágreist við 
ströndina og fara svo hækkandi 
eftir því sem innar og hærra 
drægi. Hjá okkur er þessu 
þveröfugt farið. Það fólk sem 
nú fer með stjórn borgarinn-
ar var kosið til að stöðva þessa 
öfugþróun.

Einkavæðing útsýnis
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Það er ekki einungis 
til að næra augað 

og hugann með fögrum 
náttúruformum heldur 
gefur útsýni líka annað 
sem mörgum Íslendingum 
þykir ákaflega mikilsvert: 
tilfinningu fyrir rými; að 
sjá vítt; að hafa sitt pláss í 
tilverunni. 

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Fáðu þér áskrift í síma
1817 eða á 365.is

ENDALAUST
TAL OG 10 GB
Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 
og fáðu frábært sjónvarpsefni 
á fáránlega góðu verði.

Allt það besta hjá 365

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365
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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.

Knattspyrnumaðurinn vinsæli Thierry 
Henry fæddist þennan dag árið 1977. 
Henry spilaði í stöðu framherja. Hann 
hóf ferilinn hjá Monaco, fór síðan í 
Juventus og þaðan í Arsenal. Hann 
spilaði hjá Arsenal í heil átta ár og varð 
markahæsti leikmaður liðsins frá upp-
hafi. Hann er líka sagður vera uppáhalds-
leikmaður flestra Arsenal-aðdáenda. 
Þrítugur að aldri var hann seldur til 

Barcelona þar sem hann spilaði í þrjú 
ár. Hann flutti svo til Bandaríkjanna og 
spilaði með New York Red Bulls í fjögur 
ár. 

Henry átti farsælan feril með landsliði 
Frakklands. Á meðan hann spilaði með 
landsliðinu varð Frakkland heims-
meistari árið 1998 og Evrópumeistari 
árið 2000, auk þess sem Frakkar urðu 
álfumeistarar árið 2003.

ÞETTA GERÐIST 17. ÁGÚST 1977  

Thierry Henry kom í heiminn
MERKISATBURÐIR
1560 Mótmælendatrú er formlega tekin upp í Skotlandi.
1819 Jón Árnason þjóðsagnasafnari fæðist.
1926 Jiang Zemin, fyrrverandi leiðtogi Alþýðuveldisins Kína, 
fæðist. 

1943 Robert de Niro 
leikari fæðist.
1945 Indónesía lýsir yfir 
sjálfstæði. 
1960 Sean Penn leikari 
fæðist.
1980 Heklugos hefst 
og stendur yfir í nokkra 
daga.
1988 Muhammad 
 Zia-ul-Haq og Arnold 
Raphel farast í flugslysi.

Vagnstjórar hjá Strætó unnu liða-
keppnina á árlegu Norðurlandamóti í 
ökuleikni strætisvagnabílstjóra sem 
fram fór í Lilleström í Noregi fyrir 
fáeinum dögum. Á eftir Íslendingum 
urðu Norðmenn í öðru sæti á mótinu 
og Finnar hlutu brons. Vagnstjórar 
Norðurlanda hafa att kappi í ökuleikni 
frá 1976 en reykvískir vagnstjórar 
hófu þátttöku 1983.

Hörður Tómasson, einn liðsstjóra 
íslenska liðsins, segir að Íslendingar 
hafi verið nokkuð sigursælir frá árinu 
1993. „Það tók okkur tíu ár að átta 
okkur á því að við gætum gert betur,“ 
segir hann.  Íslenskir vagnstjórar 
hafa unnið keppnina ellefu sinnum 

auk þess sem þeir hafa unnið ellefu 
silfurverðlaun og ein bronsverðlaun 
frá upphafi. Hörður þakkar íslenska 
gatnakerfinu og uppbygginguna á 
því að svo vel hefur gengið, en áhugi 
manna á starfi sínu skipti líka máli.

Að þessu sinni var ekin níu þrauta 
braut og var hvert lið skipað sex vagn-
stjórum sem þurftu að aka brautina á 
sem skemmstum tíma, auk þess sem 
villur í brautinni reiknuðust í mín-
útum og bættust við aksturstíma. 
Saman lagður tími vagnstjóra telst 
til liðsúrslita auk þess sem árangur 
hvers og eins telst til einstaklingsúr-
slita.

Hörður segir að forkeppni sé haldin 

hér heima og þannig valið í lið. Þeir 
sex efstu hér heima komist út. Hörður 
segir að þátttakan í forkeppninni sé 
yfirleitt ágæt. „Oftast er það nú. Það 
fer eftir því hvernig liggur á mönn-
um. Þetta er svona fimmtán til tutt-
ugu manns og jafnvel þrjátíu manns 
sem taka þátt í þessu,“ segir hann.

Ráðgert er að halda keppnina hér á 
landi á næsta ári. „Það verður fundur 
hjá okkur núna í október og þá reyn-
um við að finna dagsetningu,“ segir 
Hörður. Menn kvarti þó undan háu 
verði hér heima. „Það sem við erum að 
berjast við núna er að fá hótel á verði 
sem hentar þeim,“ segir Hörður. 

 jonhakon@frettabladid.is

Strætóbílstjórar 
í sigurför til Noregs
Íslenskir strætóbílstjórar hafa unnið Norðurlandakeppni í ökuleikni ellefu sinnum. 
Liðsstjórinn þakkar íslenska gatnakerfi nu fyrir það hversu leiknir Íslendingar eru. 

SIGURVEGARAR HJÁ STRÆTÓ  Efri röð frá vinstri: Pétur G. Þ. Árnason, Guðsteinn Valdimarsson, Andrés B. Bergsson, Sigurjón Guðnason,  Guð-
mundur Norðdahl og Guðmundur H. Jónsson. Neðri röð frá vinstri: Magnús Gunnarsson, Jóhann Gunnarsson, Kristján Kjartansson og Hörður 
Tómasson.

Þórarinn Ingi Pétursson, formaður 
Landssamtaka sauðfjárbænda, vill 
að bændur og skógræktarfólk starfi 
saman og kanni grundvöll þess að 
hefja sérstakt átak í ræktun íslenskra 
beitarskóga. Þetta kom fram í erindi 
sem Þórarinn flutti á 80. aðalfundi 
Skógræktarfélags Íslands í Hofi á 
Akureyri. 

Að verkefninu myndu starfa saman 
Landssamtök sauðfjárbænda, Skóg-
ræktarfélag Íslands, Skógrækt ríkis-
ins, Landgræðsla ríkisins, Bænda-
samtök Íslands, Landssamtök 
skógareigenda og Umhverfis- og auð-
lindaráðuneytið. 

Í tilkynningu frá Landssamtök-
um sauðfjárbænda segir að með vel 
heppnuðu samstarfi megi á næstu 
árum og áratugum setja stórauk-
inn kraft í skógrækt í landinu, bæta 
beitarland, fjölga trjám og stækka 
íslenska skóga. 

Langstærstur hluti íslenskra birki-
skóga sé á löndum bænda og er víð-
ast í framför. Sauðfjárbændur hafa 
undanfarna áratugi gert árangurs-
ríkar tilraunir með skógarbeit þar 
sem skynsamleg og nútímaleg beitar-
stjórnun hefur skilað góðum árangri. 
Hagsmunir sauðfjárbeitar og skóg-
ræktar fara þar augljóslega saman.

Bændur taki þátt í skógrækt
Formaður Landssamtaka sauðfj árbænda vill samstarf skógræktar og bænda.

ÞÓRARINN INGI PÉTURSSON

Meira en 400 börn í Kópa-
vogi sem hefja skólagöngu 
í Kópavogi í haust sækja 
þessa dagana dægradvöl í 
skólum sínum. Hugmyndin 
er að skapa samfellu milli 
skólastiga, börnin útskrif-
ast úr leikskóla fyrir sum-
arfrí en fá tvær vikur í 
sumardvöl dægradvalar í 
skólunum sínum. 

Markmið Kópavogs-
bæjar með því að bjóða 
upp á þjónustuna er að 
stuðla að vellíðan, öryggi 
og jákvæðri aðlögun 
barnanna að umhverfi 
grunnskólanna áður en 
kennsla hefst. Meðal þess 
sem bryddað var upp á í 
liðinni viku er sameigin-
leg Heiðmerkurferð skóla-
barnanna. 

Þetta er annað árið í röð 
sem nemendum í 1. bekk i 
skólum Kópavogs stendur 
sumardvölin til boða og 
segir í tilkynningu að þjón-
ustan hafi mælst vel fyrir. 
„Við höfum fengið mjög 
góð viðbrögð við sumar-
dvölinni, foreldrar eru 
ánægðir með að börnin fái 
að kynnast skólaumhverf-
inu vel áður en skólinn 
hefst og börnunum finnst 
þetta spennandi,“ segir 
Anna Birna Snæbjörns-
dóttir, sviðstjóri mennta-
sviðs Kópavogsbæjar.

Alls hefja um rúmlega 
500 börn nám í 1. bekk í 
grunnskólum Kópavogs 
24. september og nýta tæp 
80% sér þjónustu sumar-
dvalar.   - jhh

Sumardvöl í boði 
fyrir yngstu börnin
Um 400 börn í dægradvöl áður en skóli hefst.

DÆGRADVÖL  Markmið Kópavogsbæjar með því að bjóða upp á 
þjónustuna er að stuðla að vellíðan, öryggi og jákvæðri aðlögun barn-
anna að umhverfi grunnskólanna áður en kennsla hefst.



Ekki bara arkítektúr
Frei Otto hlaut hin virtu Pritzker- 
arkítektaverðlaun árið 2015. Otto 
lést fyrr á þessu ári.
SÍÐA 2

ELDAR ÚR ÍSLENSK-
UM JURTUM Magnús 
Jónasson garðyrkju-
fræðingur segir íslenskar 
jurtir fjársjóð sem hægt 
sé að nýta mun betur en 
gert er.
MYND/ANTON

Ég hef alltaf haft gaman af að elda 
og eldaði oft í sumarbústað fjöl-
skyldunnar. Notaði þá það sem ég 

fann í náttúrunni; túnfífil, hundasúru, 
birki og fleira, og bjó til salat og krydd.  
Út frá því skrifaði ég bók um krydd-
jurtir, Ræktað kryddað, kokkað,“ segir 
Magnús Jónasson garðyrkjufræðingur.

Við bústaðinn ræktaði fjölskyldan  
rabarbara, rifsber, sólber og stikilsber 
og einnig grænmeti og nýtti allt. 

„Úr rabarbaranum og berjunum var 
alltaf búin til sulta, sem mér fannst 
svolítið einsleit nýting, en rabarbarinn 
er til dæmis ein af þeim jurtum sem 
búa yfir fjölbreyttum eiginleikum,“ segir 
Magnús.

„Áður fyrr var hann nýttur til litunar, 
í sultur og til lækninga en þá var rótin 
þurrkuð og mulin og gert af henni seyði 
við magakvillum. Í seinni tíð er fólk farið 
að nýta rabarbarann betur til matar 
enda liggja þar óteljandi möguleikar, 
sultur, síróp, saft, bökur, mauk og ótal-

margt fleira. Í seinni tíð hefur fólk líka 
nýtt rabarbarablöðin sem mót og steypt 
í þeim hellur í garðinn. Laufblöðin er 
einnig hægt að nýta til að búa til skor-
dýraeitur eða til litunar á garni og textíl. 
Nú er verið að rannsaka rabarbarann og 
eiginleika hans sérstaklega við Háskól-
ann á Akureyri og það er ég afskaplega 
ánægður með,“ segir Magnús.

Hann segir fjársjóð leynast í íslensku 
náttúrunni sem hægt væri að nýta mun 
betur en til þess þurfi rannsóknir á 
eiginleikum og virkni jurtanna. 

„Við troðum undir fótum það sem við 
gætum verið að borða, blóðbergið og 
túnfíflana, en til dæmis er hægt að búa 
til ljúffengt síróp úr túnfíflum og þá má 
meira að segja steikja til matar.“ 

Magnús segir að rabarbara megi nýta 
allt sumarið með því að taka stærstu 
stilkana. Þá sé hægt að frysta stilkana 
og grípa til þeirra þegar þarf. Blöðin 
þurfi þó að nýta strax.

Magnús gefur hér tvær afar ólíkar 

RABARBARA MÁ 
NÝTA Á ÓTAL VEGU
FALINN FJÁRSJÓÐUR  Magnús Jónasson garðyrkjufræðingur segir fjársjóð 
leynast í íslenskum jurtum. Rabarbari sé jurt með ótal eiginleika. Hann megi 
nýta til matar, til litunar á textíl og í skordýraeitur.

SÆTT SÍRÓP Rabar-
bara má sjóða í ljúffengt 
síróp út á pönnukök-
urnar.

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og 
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og 
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum

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



FÓLK|

uppskriftir, annars vegar að 
skordýraeitri úr rabarbara og 
hins vegar að sætu sírópi sem er 
gott á pönnukökur.

SKORDÝRAEITUR 
ÚR RABARBARA

10-12 laufblöð af rabarbara
4 msk. grænsápa eða önnur líf-
ræn sápa 
5 lítrar vatn 

Blöðin eru soðin í vatni í lokuðum 
potti, við vægan hita í 3 klukku-
tíma, þá eru þau síuð frá og 
grænsápunni blandað saman við. 
Það þarf að gera meðan lögurinn 
er vel heitur. Lögurinn þarf svo 
að kólna áður en úðað er með 
honum. Það getur þurft að úða 
trén tvisvar. Logn og þurrt veður 
þarf að vera þegar úðað er.

RABARBARASÍRÓP
1/2 kíló rabarbaraleggir 
13/4 dl vatn
1/2 kíló sykur fyrir hvern lítra af 
vökva
1 tsk. vanillusykur
1 tsk. sítrónusýra  

Sjóðið rabarbarann í vatninu í 10 
mínútur. Síið og mælið vökvann. 
Bætið sykrinum og vanillu-
sykrinum út í og sjóðið í 5-7  
 mínútur. Bætið sítrónusýrunni 
saman við og hellið í flösku. Þá 
er sírópið tilbúið til notkunar. 
Þetta er svo gott út á pönnukök-
urnar og kexið eða út á ísinn. 
Svo má líka þynna það með vatni 
og þá er kominn sumarljúfur 
drykkur.

■ heida@365.is

Frei Paul Otto (1925–2015) 
var fertugasti Pritzker-
verðlaunahafinn en verð-

launin eru þau virtustu í heimi 
arkitektúrs. 

Otto fæddist í Siegmar í 
Þýskaland en ólst upp í Berlín. 
Hann stundaði nám í arkitektúr 
í Berlín áður en hann var kall-
aður í flugherinn á síðustu árum 
heimsstyrjaldarinnar seinni. 
Dvöl hans í herbúðum nærri 
Chartres hafði mikil áhrif á feril 
hans enda urðu lélegar aðstæð-
ur til þess að hann fór að prófa 
sig áfram með að hanna ýmis 
tjöld til að veita hermönnum 
skjól. Áhrif frá þessum tíma má 
sjá í gegnum allan hans feril. 
Eftir stríðið lærði hann um tíma 
í Bandaríkjunum og heimsótti 
menn á borð við Erich Mendel-
sohn, Mies van der Rohe, 
Richard Neutra og Frank Lloyd 
Wright.

Otto setti á stofn eigin stofu 
í Þýskalandi 1952. Hann vakti 
fyrst athygli fyrir tónlistar-
skálann í Bundesgartenschau 
í Kassel. Otto stundaði alla tíð 
rannsóknir, prófanir og þróun 
á viðkvæmum arkitektúr þar 
sem notuð eru létt byggingar-
efni. Þessar rannsóknir hafa 
haft áhrif á fjölmarga um allan 
heim, bæði arkitekta og bygg-
ingameistara. Hann kom á fót 
stofnun fyrir léttar byggingar 
í Stuttgart árið 1964 sem hann 
veitti forstöðu í fjölmörg ár.

INNBLÁSTUR FRÁ NÁTTÚRUNNI
Otto taldi arkitektúr ná yfir breitt 
svið og var því allt í senn rann-
sakandi, uppfinningamaður, 
verkfræðingur, byggingameistari, 
kennari, umhverfisverndarsinni, 
húmanisti og skapari eftirminni-
legra bygginga og rýma. Innblást-
ur sótti hann víða en þó sér í lagi 
frá náttúrunni, allt frá höfuðkúp-
um fugla til kóngulóarvefja.

Helstu verk Ottos eru skáli 
Vestur-Þýskalands á heimssýn-
ingunni í Montreal árið 1967 og 
þakið á Ólympíuleikvanginum í 
München árið 1972.

Otto starfaði sem arkitekt og 
verkfræðingur fram á síðasta 
dag og var til að mynda ráðgjafi 
lærisveins síns, Mahmoud Bodo 
Rasch, í fjölmörgum verkefnum 
í Miðausturlöndum. Eitt nýj-
asta verkefni hans var samstarf 
með Shigeru Ban við japanska 
skálann á Expo 2000 þar sem 
þakið var búið til að öllu leyti úr 
pappír. 

TJALDIÐ Í NÝJU LJÓSI
ARKITEKTÚR  Frei Otto hlaut hin eftirsóttu Pritzker-arkitektaverðlaun í ár. 
Otto lést fyrr á þessu ári en skilur eftir sig ófáar fagrar byggingar.

FREI OTTO

ÓLYMPÍUHÖLLIN Í MÜNCHEN Otto 
hannaði þakið á Ólympíu höllina í Mün-
chen fyrir Ólympíuleikana 1972. 
MYND/CHRISTINE KANSTINGER

DIPLÓMATAKLÚBBUR Í SÁDI-ARAB-
ÍU Diplómataklúbbinn í Ríad í Sádi-Arabíu 
hannaði Otto árið 1980.
MYND/FREI OTTO

HEIMSSÝNING 1967 Á heimssýningunni 1967 í Montreal í Kanada hannaði Otto skála 
Vestur-Þýskalands.   MYND/FREI OTTO

EXPO 2000 Þak japanska skálans á 
heimssýningunni í Hannover árið 2000 
var búið til úr pappír. 
MYND/HIROYUKI HIRAI

DIPLÓMATAKLÚBBURINN AÐ INNAN Hann er fagur á að líta að innan, diplómata-
klúbburinn í Ríad í Sádi-Arabíu.    MYND/CHRISTINE KANSTINGER

HEIMILIHEIMILI

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu frábært
sjónvarpsefni á fáránlega góðu verði.

Allt það besta hjá 365

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

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
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30%
AFSLÁTTUR

ÁĐUR 22.500

ÁĐUR 91.600

ÁĐUR 99.900

ÁĐUR 16900

20-25%

20%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

ÁĐUR 179.800

ÁĐUR 151.300

ÁĐUR 199.800

ÁĐUR 17.700
NÚ 14.160

ÁĐUR 93.800
NÚ 75.000

ÁĐUR 184.900



FASTEIGNIR.IS
17. ÁGÚST 201533. TBL.

Heimili Fasteignasala kynnir 
glæsilegt 195,2 fm einbýlishús 
ásamt sérstæðum 41,2 fm 
bílskúr, samtals 236,4 fm. 
Húsið er við Grundarstíg 7 í 
101 Reykjavík. Húsið er á 419 
fm eignarlóð.

Komið er inn í flísalagða forstofu 
þar sem stigi er bæði upp á efri 
hæð og niður í kjallara. Á fyrstu 
hæð hússins er rúmgott herbergi 
sem er skrifstofa í dag. Stór og 
björt stofa með parketi á gólfi. 
Eldhús með innréttingu á tveim-
ur veggjum, fallegum borðkrók í 
sólskála sem var byggður fyrir 
um tíu árum. 

Á annarri hæð eru þrjú rúm-
góð svefnherbergi. Baðherbergi 
með flísum á gólfi. Baðkar, kló-
sett og vaskur, meiri lofthæð. 
Svalir á stigapalli. Í kjallara er 
gestasalerni, þrjár geymslur, 
þvottahús þar sem einnig er 
sturta. Ekki full lofthæð í kjall-
ara. 

Bílskúr var endurnýjaður 2001. 
Glæsilegur og stór garður, bíla-
stæði fyrir 4-5 bíla. Byggingarár 
hússins er 1913 en það var endur-
byggt 1942. Samkvæmt FMR er 
eignin skráð sem raðhús. 

Endurbætur: Skipt var um járn 

og pappa á þaki fyrir um fimm 
árum. Gluggar á fyrstu og annarri 
hæð endurnýjaðir 2005 með ál-
gluggum. Bílskúr: Nýtt þak, nýjar 
hurðir og útveggir einangraðir. 
Allar nánari upplýsingar veitir 
Stefán 659-0500

Einbýli við Grundarstíg

Garðurinn við Grundarstíg 7 er mjög gróinn.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

Björt og falleg 91,2 m2, 3ja 
herbergja íbúð á efstu hæð í 
3ja hæða fjölbýli. Eignin skiptist 
í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús og 
stofu. Íbúðinni fylgir sérgeymsla á 
jarðhæð. Stutt í skóla og leikskóla, 

sundlaug og á golfvöll Mosfellsbæjar. V. 30,5 m.

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

118,4 m2, 4-5 herbergja endaíbúð 
á jarðhæð með sérinngangi og 
fallegri timburverönd í litlu fjölbýli 
við Hjallahlíð 25 í Mosfellsbæ. Stutt 
í grunnskóla og leikskóla, sundlaug 
og á golfvöll Mosfellsbæjar. 

V. 35,9 m. 

Fálkahöfði 6, íbúð 302 - 270 Mosfellsbær  

Hjallahlíð 25, íbúð 101 - 270 Mosfellsbær 

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, for-
stofu, baðherbergi, 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 m.

Þrastarhöfði 5, íbúð 101 -270 Mosfellsbær  

Réttarholtsvegur 67 - 108 Rvk 

 
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 svefn-
herbergi, þvottahús og geymslu. V. 36,9 m.L

Helgaland 3 - 270 Mosfellsbær

 
286,4 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með 
aukaíbúð við Helgaland 3 í Mosfellsbæ, auk 
þess er ca. 30 m2 óskráð rými í kjallara undir 
bílskúr. Húsið stendur á 1.200 m2 eignarlóð. 
Stórt bílaplan og fallegur og skjólgóður 
garður í suðvestur. V. 58,5 m.

Hlíðarás 9 - 270 Mosfellsbær 

 
Glæsilegt 407,3 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum með tveimur aukaíbúðum og 
tvöföldum bílskúr á fallegum útsýnisstað í 
Mosfellsbæ. Eignin hefur verið mikið stand-
sett á myndarlegan hátt. V. 79,9 m.

Laus strax

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

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

Leirutangi 30 - 270 Mosfellsbær  

Hamravík 22, íbúð 201 - 112 Reykjavík 

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

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

suðurátt. V. 74,5 m.

Fallegt og vel skipulagt 212,6 m2. einbýlishús 
með tvöföldum bílskúr. Stórt hellulagt bílaplan 
og gróinn garður með  timburverönd í suður. 
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, sjónvarp-
shol, baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, 
geymslu, forstofu, eldhús með borðkrók, stofu 
og borðstofu. Eignin er skráð 212,6 m2, þar af ein-
býlishús 160,1 m2 og bílskúr 52,5 m2. V. 59,9 m.

Borgartangi 3 -270 Mosfellsbær 

Opið hús miðvikudaginn 19. ágúst  
frá kl. 17:30 til 18:00

65 m2, 2ja herbergja íbúð 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. Íbúðin skiptist 
í svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, eldhús, 
stofu og borðstofu. V. 26,3 m

Bláhamrar 2, íbúð 501 - 112 Reykjavík 
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Guðmundur Th. 
Jónsson
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Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

ÞINGÁS VÍÐIHLÍÐ

Þingás.
Mjög gott 180,2 fm einbýlishús að meðtöldum 34,5 fm bílskúr. Um er ræða timburhús á steyptri plötu og hlaðið utan múrsteini.
Byggt var við húsið árið 2002 og þar með stofan stækkuð og auka svefnherbergi útbúið. Náttúruflísar eru á gólfi viðbyggingar,
útgengt er í garðinn og loft eru upptekin með innfelldum ljósum og hiti í gólfum.  Bílskúr er sérstæður. Lóðin er mjög glæsileg og
hönnuð með það í huga að hún þurfi sem minnst viðhald og engan slátt. Verð 64,5 millj.VV

Víðihlíð - Suðurhlíðar Reykjavíkur. 
Mjög fallegt og vel skipulagt 308,9 fm. sérbýli með innbyggðum bílskúr á fallegum og grónum stað í Suðurhlíðum Reykjavíkur,
stutt frá fallegum útivistarsvæðum og gönguleiðum.  Um er að ræða tvær efri hæðir í þriggja hæða raðhúsi. Glæsilegar stórar
samliggjandi stofur, stórt nýlegt og vandað eldhús og 5 svefnherbergi. Mögulegt er að bæta við svefnherbergjum ef vill.
Stór verönd/svalir er útaf stofum og þaðan er gengið niður á lóð. Rúmt er um húsið auk þess sem gestabílastæði eru í götunni. 
Verð 69,9 millj.VV

Mjög gott 338,6 fm einbýlishús á fjórum pöllum
með innbyggðum bílskúr í lokuðum botnlanga á
frábærum stað neðst við Elliðaárdalinn í Árbænum.

Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð. Arinn
í stofu. Stutt er í alla útivist, sundlaug og alla
þjónustu. Skjólgóður trjá garður, tvær verandir til
suðausturs og suðvesturs og svalir til vesturs.

Gangstéttar á lóð allar endurnýjaðar. Lítil umferð
um götuna og mjög skjólgott.

Verð 69,0 millj.VV

Klapparás. Frábær staðsetning.

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 Gb. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.

Mjög vandað og vel skipulagt 356,4 fm. einbýlis-
hús á tveimur hæðum með 60,0 fm. 2ja herbergja
aukaíbúð á neðri hæð hússins, sem auðvelt væri
að breyta í 3ja herbergja ca. 80,0 fm. íbúð ef vill.
Húsið er í góðu ástandi að innan og utan og hefur
verið þó nokkuð endurnýjað nýlega. Stórar og
glæsilegar stofur með arni og útgengi á skjólsælar
suðursvalir með steyptum heitum potti og af 
svölum er gengið niður á lóð.

Verð 99,5 millj.VV
Staðsetning eignarinnar er afar góð innarlega
í götu á kyrrlátum stað á Arnarnesinu. 
Seljandi er tilbúinn til að athuga með skipti á
minni eign.

Haukanes - Garðabæ. Einbýli með aukaíbúð.

Fallegt 305,8 fm. endaraðhús, tvær hæðir og ris
með góðri lofthæð, að meðt. 34,8 fm. innbyggðum
tvöföldum bílskúr í grónu hverfi. Rishæðin er með
góðri lofthæð og fjórum þakgluggum. Stórar sam-
liggjandi stofur með útgangi á tvennar svalir. Einnig
svalir út af hjónaherbergi á efri hæð/rishæð. Fimm
herbergi. Möguleiki er að gera einstaklingsíbúð á
neðstu hæðinni. Mikil hellulögn er fyrir framan hús
og bílskúr og er pláss fyrir 4-5 bíla. Hiti er í inn-
keyrslu að bílskúr. 

Vel staðsett eign þar sem er stutt í leik-,VV
grunn- og framhaldsskóla og íþróttaaðstöðu.

Verð 59,9 millj.VV

Langamýri - 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.

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

Eignin er samtals 540,0 fermetrar að stærð og innréttuð á afar 
vandaðan og smekklegan máta.

Stór lóð, fallegt útsýni, stór bílskúr 
og möguleiki á aukaíbúð í hluta neðri hæðar hússins.

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



Mjög vel skipulögð 116,9 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu.  á þessum eftirsótta
stað í Vesturbænum. Sameiginlegur inngangur er með 2. hæð. Rúmgóð stofa og
borðstofa. Þrjú rúmgóð herbergi. Góðar suðursvalir með fallegu útsýni. Þak hússins
var endurnýjað árið 2000 og lóðin endurnýjuð árið 2009.
Góð eign á frábærum stað. Örstutt í skóla og sundlaug.

KRISTNIBRAUT -ÚTSÝNISÍBÚÐ.
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. Eldhús með miklum og fallegum innréttingum.
Íbúð merkt 0302. Verið velkomin.

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

MEISTARAVELLIR 31. ENDURNÝJUÐ ENDAÍBÚÐ
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
Falleg og mjög mikið endurnýjuð 78,4 fm. endaíbúð með gluggum í þrjár áttir og
suðursvölum á 3. hæð neðst á Meistaravöllum.  Bílskúrsréttur fyrir tvo bílskúra fylgir
íbúðinni. Stofa með gluggum til suðurs og vesturs. Búið að endurnýja m.a. gólfefni,
innr. í eldhúsi og baðherbergi. Íbúð merkt 0303. Verið velkomin.VV

EIÐISMÝRI – SELTJARNARNESI. 60 ÁRA OG ELDRI
Vel skipulögð 74,6 fm.  íbúð á 1. hæð (jarðhæð) auk 6,4 fm. sér geymslu í kjallara 
í vönduðu húsi fyrir 60 ára og eldri sem eru félagsmenn í Félagi eldri borgara. 
Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Útgengt er út á viðarverönd til
suðurs úr stofu. Íbúðin á hlutdeild í sameign, t.d. billjardsal og samkomusal í húsinu.

VATNSSTÍGUR.VV 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.

BÓLSTAÐARHLÍÐ -  60 ÁRA OG ELDRI  
42,9 fm íbúð á 1. hæð með yfirbyggðum svölum til suðvesturs og sér geymslu með
hillum á hæðinni. Húsvörður er í húsinu.  Íbúðin er í húsi fyrir þá sem eru 60 ára og
eldri og eru félagsmenn í Samtökum aldraðra. Í húsinu er þjónustumiðstöð á vegum
Reykjavíkurborgar.

EIGNARLÓÐIR VIÐ ÞINGVALLAVATN 
7.400 fermetra eignarlóðir niður við Þingvallavatn. Höfum fengið til sölumeðferðar
tvær 7.400 fm. samliggjandi vatnslóðir á einstökum stað alveg niður við Þingvalla-
vatn í landi Villingavatns, samtals 1,48 hektarar að stærð. Skv. nýju deiliskipulagi
má byggja allt að 223 fermetra hús á hvorri lóð, þar af allt að 40 fermetra bílskúr/
bátaskýli.

SUMARHÚS Í LANDI KÁRASTAÐA, ÞINGVÖLLUM.
58,9 fm. sumarhús ásamt 16,2 fm. gestahúsi með gufubaði í landi Kárastaða við
vestari jarðarmörk þjóðgarðsins á Þingvöllum. Sumarhúsið stendur hátt á gróður-
vaxinni 5.600 m² leigulóð með góðu útsýni yfir Þingvallavatn og nágrenni. Sumar-
húsið er endurbyggt á árunum 2002-2005.  Stór verönd umhverfis allt húsið.

33,9 millj.

31,9 millj.

95,0 millj.

19,5 millj.

29,0 millj.

36,9 millj

47,9 millj.

43,9 millj.

49,9 millj.

Kaplaskjólsvegur 33A. Glæsilegt raðhús.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45. Glæsilegt og mikið endurnýjað 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, baðherbergi, sólbekki, milliveggi og innihurðir ásamt því að öll gólf 
voru flotuð og loft tekin niður með innfelldri lýsingu. Arinn í stofu. Glæsileg afgirt verönd til suðausturs. Frábær staðsetning í 
göngufæri við skóla, sundlaug o.fl. Verð 69,5 millj.VV Verið velkomin.VV

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

KAPLASKJÓLSVEGUR 33A. 
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KRÓKAMÝRI - GARÐABÆ.

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

 Sanngjörn söluþóknun.



ÞORRASALIR 17 
203 KÓPAVOGUR

Íbúð 0305 er ný og glæsileg 117 fm 4ra herbergja íbúð á 3.hæð 
(efstu), sérinngangur og svalir út frá stofu til suðvesturs með 
fallegu útsýni. Sér merkt bílastæði í bílageymslu. V. 39,9 m. 3720

HÓLASTEKKUR 5 
111 RVK.

Fallegt 336,3 fm einbýli með aukaíbúð í kjallara. Mikið útsýni er 
til norðurs, stutt í helstu þjónustu og Elliðaárdalinn.  Hverfið er 
rólegt og ákaflega skjólsælt. V. 72 m. 8958

FLÓKAGATA 
 STÓR 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

KAPLASKJÓLSVEGUR 41 
107 RVK. ÍBÚÐ MERKT 03-02

falleg fvel skipulögð 3ja herbergja 91,1 fm íbúð á 3.hæð í fallegu taeinstaklega
vel staðsettu fjölbýli í Vesturbæ . Endurnýjað skólp og dren og mjög gott
viðhald á húsinu.Skólar, sundlaug og önnur góð þjónusta í nágrenninu. Íbúðin
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er til afhendingar strax. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 18.ágúst milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 32,9 m. 8933

ÞRASTANES 13 
210  GARÐABÆ

Fallegt einbýlishús með bílskúr og ca 70 fm sundlaugarhúsi á Arnarnesinu
í Garðabæ. Húsið er skráð 277,8 fm með bílskúrnum sem er 57 fm. Sundlau-
garhúsið er ekki í skráðum fm. Húsið er byggt árið 1980 og er á pöllum með
góðri lofthæð. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 18.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 74,9 m.VV 4551

SKIPHOLT 62   
105 RVK.

Glæsileg einstaklega vel skipulögð 100,2 fm 3ja herbergja hæð í góðu
þríbýlishúsi sem byggt var 2002. Vandaðar innréttingar frá Brúnás. Parket og
flísar. 2 góð svefnherbergi. Sérþvottahús og sérgeymsla innan íbúðarinnar. 
Hellulögð verönd. Sérbílastæði. V. 37,2 m. 8962

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

HERJÓLFSGATA 36 
220  HAFNARF. ÍBÚÐ MERKT -01.07 

Vönduð og einstaklega vel skipulögð 2ja herbergja 96 fm íbúð á jarðh.í nýlegu 
lyftuhúsi sem er fyrir 60 ára og eldri. Vand. eikarinnrétt. og parket. Rúmgóð
stofa , sérverönd út frá stofu. Opið úr svefnherb. yfir i vandað baðherbergi.
Mjög góð staðsetning. Mikil og góð sameign. Íbúðin er laus fljótlega. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 17.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 32,5 m. 8861

KAPLASKJÓLSVEGUR 65 
107 RVK.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 133,8 fm 5 herb. íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist
m.a. í samliggjandi stofu og eldhús og fjögur herbergi. Mikil lofthæð er í 
íbúðinni að hluta til. Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni. Mög stutt í þjónustu,
leikskóla og skóla.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 18.ágúst milli kl. 17:15 og  
kl. 17:45.  V. 45,5 m. 8957

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 30-35 fm sólpallur með skólveggjum.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
18.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 46,5  m. 8865

HOFSVALLAGATA 57  
107 RVK. ÍBÚÐ MERKT  

3ja herbergja íbúð við Hofsvallagötu með sérinngang. Íbúðin skiptist í anddyri,
eldhús, tvö svefnherbergi baðherbergi og stofu. Sameignlegt þvottahús á
hæðinni.
Eignin verður sýnd mánudaginn 17.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 31,9 m. 8961

HOFSVALLAGATA 57  
107 RVK. ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

119,2 fm efri hæð með sérinngangi í fallegu húsi við hofsvallagötu. Hæðin
skiptist í Þrjú herbergi, tvennar stofur, eldhús og baðherbergi. Rúmgott 
geymsluloft er yfir allri íbúðinni. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús ásamt
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lítilli sérgeymslu.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 18.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 44,9 m. 8936

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

BLÖNDUHLÍÐ 28 

105 RVK.

Fallegt og frábærlega staðsett 202 fm parhús á þremur hæðum við Blönduhlíð
í Reykjavík. Eignin er nýlega endursteinuð og henni fylgir aukaíbúð í kjallara
og bílskúrsréttur. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 17.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 69,5 m. 8950

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

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

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali 



EINBÝLI

Lyngrimi 9 112 Reykjavík
Vel staðsett og fallegt 242 fm einbýlishús • tveimur 
hæðum, með innbygg?um bílskúr, við Lyngrima í Rey-
kjavík. Eignin er björt með fallegri gluggasetningu og
staðsett efst í botnlangagötu. Neðri hæðin hefur verið öll
nýlega endurnýju? á smekklegan máta. Eignin er laus til
afhendingar. V. 53,9 m. 3575

PARHÚS

Esjugrund 12 116 Rvk.
153 fm parhús ágætlega staðsett í hverfi. Fínt skipulag,
Þrjú svefnherbergi.  Eignin er til afhendingar við kaup-
samning, sölumenn sýna. V. 32 m. 8847

RAÐHÚS

Prestbakki 15 109 Rvk.
Vel staðsett og bjart 211 fm miðraðhús á þremur pöllum 
með innbyggðum bílskúr við Prestbakka í Reykjavík. Stór
og björt stofa með arni og rúmgóðum vestur svölum. V. 
46 m. 8955

Kjarrmóar 18 210 
Kjarrmóar fallegt og einstaklega vel skipulagt endaraðús,
hæð og ris ásamt bílskúr samtals  133,5 fm . 4.svefnher-
bergi. Endurnýjað baðherb. Fallegt eldhús. Parket og
flísar. Mjög góður bakgarður og leikvöllur handan við
girðinguna. V.  44,9 m. 8948

4RA-6 HERBERGJA

Efstaland 2  108 Rvk. íbúð merkt 02-01.
Falleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjöl-
býlishúsi í Fossvogi (íbúðin er á 1. hæð frá aðalinngangi
hússins). Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, þrjú herbergi,
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baðherbergi og forstofu. Sameiginlegt þvottahús er í 
kjallara V. 32,9 m. 8910

Hjarðarhagi 64 107 Rvk. 
Snyrtileg og vel skipulögð 4ra herbergja 84,5 fm íbúð á
1. hæð. Þrjú svefnherbergi, björt stofa með útgangi út
á suður svalir. Einstaklega vel staðsett fjölbýlishús á
góðum stað í vesturbæ Reykjavíkur. V. 33,9 m. 8867

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

Arnarsmári 28 203 Kópavogi
Vel um gengin og snyrtileg 97,5 fm 4ra herbergja íbúð við 
Arnarsmára í Kópavogi. Rúmgóðar suður svalir og fallegt
útsýni er úr íbúðinni. V. 31,5 m. 8839

Austurkór 100 og 102 - 203 Kóp.  Glæsilegar
Útsýnisíbúðir
Glæsilegar 4ra  herbergja íbúðir í mjög vel staðsettu sex 
íbúða fjölbýli. Tvö baðherbergi, sérinngangur, sérþvot-
tahús. Norðvestur svalir með glæsilegu útsýni. Eikar
innréttingar, flísar og parket á gólfum. Íbúðirnar er til
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afhendingar við kaupsamning. V. frá 49,5 m. 8786

EYJABAKKI  4RA AUKAHERB

Falleg og björt 108,8 fm endaíbúð á efstu hæð. Eigninni
tlheyrir u.þ.b. 21 fm rými í kjallara með aðgangi að sa-
meiginlegu baðherbergi með sturtu. Parket, endurnýjaðar
innihurðir og fataskápar o.fl.  V. 27,9 m. 8934

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

Nýbýlavegur 88 200 Kópavogi
Einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja ca 69 fm íbúð á
1.hæð í að sjá ágætu fjölbýli ásamt ca 27 fm  bílskúr.  2 
svefnherb. Endurnýjað baðherbergi, rúmgott eldhús.  
Laus fljótlega. V. 29,9 m. 8963

SUMARBÚSTAÐIR

Við Biskupstungnabraut -  Sumarbústaður
Heiði lóð 6
Vel staðsettur sumarbústaður með góðri verönd, 
Bústaðurinn er 37 fm auk 12 fm svefnlofts og skiptist, tvö
svefnherbergi og wc og stofa með eldhúskróki)  Landið 
er gríðarlega fallegt og með miklum trjágróðri og stórri
grasflöt. V. 9,9 m. 2129

Mánatún 7-17

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

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

• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.

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

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

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

N
óa

tú
n

www.manatunid.is

Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað

Sölusýning í sýningaríbúð mánudaginn 17. ágúst milli kl 17:15 og 17:45

OPIÐ HÚS



Viðar Böðvarsson
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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.

Bólstaðarhlið 42 4ra 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 18.8. FRÁ 17:-17:30

Bólstaðarhlíð 42, 4.HÆÐ T.V.:Ca. 94 fm. björt
og vel hönnuð íbúð á efstu hæð í fjölbýli við
Bólstaðarhlíð. Stofa og 3 svefnherbergi, auk 
eldhúss og baðherbergis. Vestursvalir frá
stofu. Frábær staðsetning þaðan sem stutt er í 
alla þjónustu og skóla.

LAUS VIÐ SAMNING. Verð 28,9 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 18.8  
FRÁ KL. 17-17:30.

SÆVIÐARSUND 33-HÆÐ M. BÍLSKÚR
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 19.8 KL.17-17:30

Sæviðarsund 33, 2.hæð: Stórglæsileg íbúð
á annari hæð v. Sæviðarsund í Reykjavík 
ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist í dag í tvö 
svefnherbergi, stofu og vinnukrók. Eldhús og
bað eru glæsilega endurnýjuð. Rúmgóður 
bílskúr fylgir. 

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 19.8  
FRÁ KL. 17-17:30. 
VERIÐ VELKOMIN.

Dísaborgir 13, jarðhæð
OPIÐ HÚS MÁNUD. 17.8 KL. 17-17:30

Dísaborgir 13, jarðhæð: Björt og góð jarðhæð
m. sérinngangi við Dísaborgir í Reykjavík.
Þrjú svefnherbergi, björt stofa með útgengi á
verönd og sérlóðarhluta.

Verð 31,9 millj.

EIGNIN ER LAUS. OPIÐ HÚS MÁNUD.  
17.8 FRÁ KL. 17-17:30.  
VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS

Sumarhús v. Álftavatn

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

Eignir

Sunnubraut Kópavogi, 
EINBÝLI M. SJÁVAÁÁ RÚTSÝNI
Ca. 218 fm. arkitektasteiknað einbýlishús á
frábærum stað við Sunnubraut í Kópavogi. Húsið 
ser með upprunalegum innréttingum. Fallegur 
skjólsæll garður er við húsið, húsinu fylgir garðskáli
og tvær verandir. Innbyggður bílskúr er á jarðhæð 
Verð 67,9 millj.

Reykjabyggð Mosfbæ,m. aukaíb.
Reykjabyggð, Mosfellsbæ: Ca. 179 fm. vandað 
einbýli á góðum stað við Reykjabyggð í Mosfellsbæ.
Baðherbergi er einstaklega vandað með nudd-
baðkari og sérsturtuklefa. Í bílskúr hefur verið
innréttuð stúdíoíbúð sem getur hentað vel að leigja.
Verð 48,9 millj.

Smiðshöfði/Stórhöfði-góð eign
Ca. 240 fm. mjög snyrtilega innréttað atvinnuhús-
næði. Plássið er skráð við Smiðshöfða en aðkoma
er frá Stórhöfða. Lofthæð um 4 metrar og góðar 
innkeyrsludyr. Verð 38,9 millj.

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Jörfabakki, 4ra herberja íbúð + aukaherbergi 

Fold kynnir nýtt á skrá: 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.
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595t r a u s t  

Einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús í nýjum miðbæ Garðabæjar. Í húsinu eru 42 íbúðir frá 75
m2 til 190 m2 auk stæðis í bílageymslu. Mynddyrasími er í öllum íbúðum. Þegar er byrjað að afhenda
íbúðir! Afhentar fullbúnar án gólfefna.

Við hönnun íbúðanna var leitast við að hámarka notagildi íbúða og nýta stórbrotið útsýni sem staðsetning
húsanna býður uppá. Einstaklega vandaðar íbúðir. Allar innréttingar og fataskápar frá Trésmiðju GKS
og allt efnisval í hæsta gæðaflokki. Eldunartæki af vandaðri gerð með burstuðum stáláferð frá Siemens.

Öll hönnun tekur mið að notagildi íbúða og að staðsetning húsins gefi íbúum sem mesta útsýni yfir bæinn, 
Sjálandið, út á sjó, Álftanesið, Bessastaði, o.fl. ÞG Verk ehf. er byggingaraðili hússins. Fyrirtækið leggur 
áherslu á vandaðar íbúðir, góða þjónustu og skil íbúða á réttum tíma. Stefna fyrirtækisins er að leitast við að
eiga gott og náið samstarf við kaupendur. Félagið mun nú sem áður kappkosta að skila góðu og vönduðu
verki til handa viðskiptavinum sínum og ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum.

Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsingu má nálgast hjá söludeild Fasteignasölunni TORG í
síma 520-9595 og/eða senda fyrirspurn á netfangið torg@fstorg.is

Íbúð      StStærð ærð               He Herbergrgi   i     Svalir  ir  r  r                  Bað     Bílastæði

201       113,4 m        3ja                 26,1 m                 1          Já201 113,4,4 m²m 3ja 26,2 1 m² 1 Já
202       76,5 m²         2ja                 34,9 m²                1          Já
203       129,6 m²       3-4ra             48,5 m²                2          Já
204       108 m²          3ja                 8,5 m²                  1          Já
205       108 m²          3ja                 49,3 m²                2          Já
206       101 m²          3ja                 5,2 m²                  1          Já
207       129 m²          4ra                18,2 m²                 2          Já   
208       116 m²          3ja                 47,2 m²/16,1 m²   2          Já 
209       115,7 m²       3-4ra             11,9 m²                 2          Já 
210       137,2 m²       3-4ra             48,3 m²/27,1 m²   2          Já
211       89,3 m²         3ja                 35,8 m²                 1           Já
212       100,6 m²       3ja                 8,7 m²                  1          Já

301       115,2 m²       3ja                 10 m²                   1           Já
302       75,9 m²         2ja                 9,2 m²                  1           Já
303       126,3 m²       3-4ra             17,1 m²/6,8 m² 1          Já
304       108,2 m²       3ja                 8,5 m²                  1          Já
305       108 m²          3ja                 7 m²/6,8 m²  1          Já
306       101 m²          3ja                 5,8 m²                  1          Já
307       129 m²          4ra                11,9 m²                 1          Já
308       116 m²          3ja                 8,7 m²/5,8 m²
309       116,3 m²       3-4ra             11,8 m²                 2           Já
310       134,3 m²       3-4ra             16,6 m²/5,7 m²     2           Já
311       90,4 m²         3ja                 6,2 m²                   1          Já
312       99,9 m²         3ja                 8,6 m²                  1          Já

401       112,1 m²       3ja                 10 m²                   1          Já
402       75,7 m²         2ja                 9,2 m²                  1          Já
403       126,5 m²       3-4ra             17,1 m²/ 6,8 m²     2          Já
404       107,9 m²       3ja                 8,5 m²                  1          Já
405       108 m²          3ja                 7 m²/6,8 m²          2          Já
406       101 m²          3ja                 5,8 m²                  1          Já
407       129 m²          4ra                11,9 m²                 2          Já
408       115,4 m²       3ja                 8,7 m²                  2          Já
409       115,5 m²       3-4ra             11,9 m²                2          Já
410       136,2 m²       3-4ra             16,9 m²/5,8 m²     2          Já
411       90,4 m²         3ja                 6,2 m²                  1          Já
412       99,9 m²         3ja                 8,6 m²                  1          Já

501      144,2 m²        3-4ra             14,4 m²/20,2 m²   2          Já
502      190,4 m²        4-5                9,4 m²/5,8 m²       3          Já
503      115,4 m²        3-4ra             11,8 m²                 2          Já
504      134,4 m²        3-4ra             16,7 m²/5,7 m²     2          Já
505      91 m²             3ja                 8,6 m²                  1          Já

j506      99,5 m²          3ja                 10,5 m²                1          Já

SELD
SELD

SELD

SELD
SELD

SELD
SELD

SELD

SELD

SELD
SELD

SELD

SELD
SELD

SELD
SELD

SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD

Garðatorg 4  
210 Garðabær

OPIÐ HÚS mánudaginn 17.ágúst kl.17:00-18:00



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 17. ágúst kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. ágúst kl. 17.30-18.00  

Þinghólsbraut 19-21C  200 Kóp

Álfkonuhvarf 37    203 Kópavogur

38.900.000

35.900.000

*Frábært útsýni*Björt og rúmgóð 4-5 herb. íbúð á 2. hæð. Endurnýja þak og húsið 
nýlega málað að utan. Endurnýjað baðherb. og eldhús. Í dag er íbúðin 4ra herb. 
en auðvelt að breyta í 5 herb. Eignin er með opið rými við stofu, borðstofu, gang 
og eldhús. Tvær sérgeymslur í sameign+ sameiginl. þvottahús/ hjóla-vagnag. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Björt og falleg 4ra herb íbúð á 2.hæð með stæði í bílageymslu í góðu lyftuhúsi. 
Sérinngangur af svölum er að íbúðinni. Um er að ræða endaíbúð sem snýr upp í 
áttina að óbyggðri hlíð. Í einginni eru 3 góð svefnherb. Útgengi er út úr stofunni á 
suð-vestur svalir. Á gólfum er ljóst fallegt harðparket og náttúrusteinflísar.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4-5      Stærð: 133,5 m2

Herbergi: 4     Stærð: 131,4  m2     Stæði í bílageymslu

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. ágúst kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. ágúst kl. 17.30 - 18.30

Guðrúnargata 8  105 Reykjavík

Blikastígur 19    225 Álftanesi

48.900.000

71.900.000

*Einstök eign*Endurnýjuð 3ja herb. íbúð í þríbýli á 2. hæð. Húsið nýlega tekið í gegn 
að utan og steinað. Eldhús með L- innréttingu ásamt eldunareyju, útgengi út á svalir. 
Útsýni yfir að Klambratúni. Stofa er opin við eldhús og hol. Baðherb. með baðkari með 
sturtuaðstöðu, tengi fyrir þvottavél. Rúmgóð 2 svefnherb. Sérgeymsla í sameign ásamt 
sameiginl. þvottahúsi. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Stórkostlegt nýlegt einbýlishús, innréttað með 2ja herbergja aukaíbúð, ca 65 fm. 
Stærri íbúðin með 5 svefnherbergi, tvær snyrtingar og bað.  Björt og stór stofa 
með opnu eldhúsi, góð tæki, og mikil rýmd. Um 60 fm útsýnis og sólarsvalir. 
Gert ráð fyrir potti þar. Einstaklega flottur bílskúr, hátt til lofts. Afhending við 
kaupsamning. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 3     Stærð: 104,1 m2

Herbergi: 8     Stærð: 307,8 m2     Tvær íbúðir    Bílskúr   

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. ágúst kl. 17.30-18.00 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Glitvangur 3    220 Hafnarfjörður

Furuhvammur 4    311 Borgarbyggð

64.900.000

47.500.000

Einstaklega vandað og glæsilegt einbýlishús á einni hæð ásamt 29 fm bílskúr 
og 19,7fm garðskála. Um er að ræða hús teiknað af Kjartani Sveinssyni. Um 
innanhúshönnun sá  Agla Marta arkitekt. Glæsilegir sólpallar eru í kringum hús og 
gróin lóð hönnuð að Stanislas Bohic, garðurinn hefur fengið umhverfisverlaun frá 
Hafnarfjarðarbæ. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Glæsilegt og  fullbúið sumarhús (heilsárshús) með  frábæru útsýni yfir Skorradals-
vatn. Um 20,0fm aukahús er á veröndinni. Húsið er í Hvammslandi og lóðin er 
6.111,0m2 eignarlóð. Umhverfið er gróið með glæsilegu útsýni. Svefnherbergin 
eru 4. Falleg stór verönd með heitum potti umlykur húsið. Stór hluti af innbúi getur 
fylgt með. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 253,9 m2

Herbergi: 5     Stærð: : 153,1 m2

Naustavör 2-12  200 Kópavogur Langalína 28-32   Sjáland Garðabær

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu álklæddu fjölbýlishúsi við Naustavör í 
Bryggjuhverfinu í vestubæ Kópavogs við smábátahöfnina. Naustavör 2-12 er 3ja 
til 4 hæða álklætt fjölbýlishús við Naustavör í Kópavogi staðsett við smábáta-
höfnina, sjávarútsýni er úr flestum íbúðum. Í húsinu eru 62 íbúðir, ásamt lokaðri 
og upphitaðri bílageymslu. Í húsinu eru tveggja til fjögurra herbergja íbúðir og eru 
frá   83-169 fm. Íbúðirnar eru ýmist með svölum eða stórum timburveröndum, 
margar íbúðirnar eru með tvennum svölum. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, 
þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. búðirnar verða með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Frábær 
staðsetning þar sem stutt er í góðar gönguleiðir, hjólreiðastíga, sundlaug og falleg 
útivistarsvæði. 

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Sala er hafin á íbúðum í sérlega glæsilegu 3ja hæða álklæddu fjölbýlishúsi 
við Löngulínu 28-32 í  Sjálandi í Garðabæ. Um er að ræða 3ja-4ra herbergja 
íbúðir og eru frá 105-188 fm. Vandaðar íslenskar  innréttingar frá Brúnás og 
AEG eldhústæki. Íbúðirnar verða ýmist með tvennum svölum eða stórum 
timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Frábær 
staðsetning við sjávarkambinn, mikið og óhindar sjávarútsýni er úr flestum 
íbúðunum. Fjölskylduvænt og fallegt umhverfi við sjávarsíðuna. Ökuleiðir til og 
frá hverfinu eru greiðfarnar, stutt í Smáralind og miðbæ Garðabæjar. Vestast 
við voginn er náttúruleg fjara og í framhaldi af henni er sjóbaðsströnd sem 
snýr í sólarátt. Strandlengjan verður öll opin almenningi og gangstígur tengir 
hana og hverfið við miðbæ Garðabæjar.

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN

SJÁVAR-

ÚTSÝNI SJÁVAR-

ÚTSÝNI



Einstök útsýnisíbúð á efstu hæð 

Tvennar þaksvalir

Sérmíðaðar innréttingar og vandaður frágangur 

Íbúðarherbergi með salerni í kjallara

Stæði í bílageymslu

Pósthússtræti - Keflavík

Verð : 58,5  millj.Nánar: Davíð 697 3080

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

Góð 5 herbergja íbúð 

Falleg íbúð á annari hæð að stærð 156,5 fm 

Bjartar stofur og rúmgott eldhús

Tvennar svalir - Bílskúr

Frábær staðsetning

Laxakvísl

Verð : 41,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Sérhæð í þríbýli að stærð 150,4 fm

Stæði í bílakjallara

Möguleiki á fimmta svefnherberginu

Eign sem hefur verið vandað til

Opið eldhús og stofa - Mikið útsýni

Perlukór 

Verð: 49,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Glæsilegt einbýlishús

Alls fimm svefnherbergi

Eldhús og bað nýlegt

Allt húsið mikið endurnýjað

Stutt frá Versló og Kringlu

Seljugerði 

Verð : 77,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Mjög fallegt og vel staðsett 270,9 fm 

einbýlishús með tveimur aukaíbúðum 

á jarðhæð á einstökum útsýnisstað 

Mjög góðar leigutekjur 

Húsið mikið endurnýjað að utan sem innan

Dalbraut

Verð : 42,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

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 

Hlíðarvegur

Verð: 38,9 millj.Nánar: Svan 697  9300

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

Skrúðás

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

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

Vatnsendablettur

Verð : 77,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

Stórt einbýlishús með mikla möguleika

Góð eignarlóð á þessum eftirsótta stað

sunnan megin á Arnarnesinu

Eignin er skráð 313 fm

Laust fljótlega

Mávanes

Verð : 75,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

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

Fallegt og vel skipulagt 222,8 fm einbýlishús 

við Nesveg. Húsinu hefur verið haldið við 

á vandaðan máta. Bílskúr og góður 

suðurgarður með viðarpalli. Góð staðsetning. 

Stutt í helstu þjónustu.

Nesvegur

Verð : 79,8 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

Selbraut

Verð : 71,9 millj.

248 fm raðhús á tveimur hæðum 

3-4 svefnherbergi

Glæsilegt eldhús

Stórar þaksvalir 

Tvöfaldur bílskúr

Einstök staðsetning

Nánari upplýsingar veitir: 

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

- 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

sölufulltrúi
Sími: 780 2700



Fallegt ca 400 fmeinbýlishús á tveimur hæðum

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir á jarðhæð 

með sérinngangi

Fallegur garður í góðri rækt

Stór bílskúr

Hléskógar

Verð : 85,0 millj.Nánar: Þröstur  897 0634

140 fermetra efri sérhæð

Fjögur svefnherbergi

Nýjar lagnir og nýmálað hús 

Álfheimar 

Verð : 45,7 millj.Nánar: Þröstur  897 0634

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

Fallegt einbýlishús að stærð 180,2 fm 

Möguleiki á yfirtöku á 51,5 milljónum 

Greiðslubyrgði á mánuði 252.426 kr 

Sér hannaður garður, viðhalds léttur

Þingás

Verð : 64,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

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

Endaíbúð á þriðju hæð 

Íbúðin að stærð 141,1 fm 

Bílskúr að stærð 32,5 fm 

Hönnun eftir Sigvalda nýtur sín vel 

Endurnýjað baðherbergi

Háaleitisbraut

Verð : 44,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Laus strax

Hús á einni hæð, samtals að stærð 250 fm 

Mikil lofthæð / sérsmíðaðar innréttingar 

Stór bílskúr / tveggja bíla 

Viðhaldslítil og falleg lóð 

Skipti skoðuð á 2-3ja herbergja íbúð 

Þrastarhöfði

Verð : 84,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Glæsileg penhouse íbúð að stærð 188,5 fm

Þakherbergi með útgengi á pall

Sjávarútsýni / Stæði í bílakjallara 

Vandað efnisval og glæsileg hönnun

Lyftuhús

Vatnsstígur

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

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

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

91 fm íbúð á 2. Hæð.

Tvennar svalir

2-3 svefnherbergi

Gróinn garður

Langholtsvegur

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

Fallegt einbýli á góðum útsýnisstað 
við Köldulind 214 fm 
6 herbergja
Stutt í alla helstu þónustu
Fallegur garður 
Gott útsýni 

Kaldalind

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

Mjög snyrtilegt 187,9 fm 7 herbergja raðhús 

með 28,2 fm bílskúr, samtals : 216,1 fm

5 svefnherbergi 2 baðherbergi

Suður garður

Birtingakvísl

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

Vel skipulögð 116,4 fm 4ra herb. endaíbúð 

á 2 hæðum ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

Sérinngangur 

Suður svalir 3 herbergi 

Eignin er laus strax

Lækjarsmári

Verð : 35,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Vel skipulagt 267,7 fm 6-7 herbergja 

einbýlishús á 2 hæðum með innbyggðum 

bílskúr, 4 herbergi, 2 böð, stórar stofur. 

Fallegt útsýni og garður 

Húsið þarfnast viðhalds að utan sem innan

Vallhólmi

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

t

92,4 fm íbúð á jarðhæð

Tvö svefnherbergi

Pallur og útgengi út í garð

Stæði í bílakjallara

Frábær sameign

Kirkjusandur

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

2 aukaíbúðir

Verð  :

Verð frá :

69,9 millj.

55,9 millj.

Hrólfsskálamelur 18 

Skerjabraut  1

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

1131333388 8 fmmmmmfmmm 5 55555 h h   h eeeererrrrere b b b enenennendadaíbbúðúðúðúð 
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StStórórar stofur 
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Lyngás 4

Verð : 49,8 millj.

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

Fallegt og vel skipulagt einbýli á einni hæð 

við Lyngás 4 í Garðabæ 

175,6 fm 6 herbergja 

Stór og fallegur garður 

Upphituð innkeyrlsa 

Nýlegt þak

Ásbúð 25

Verð : 71,9 millj.

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

Fallegt 227,4 fm einbýlishús á þremur pöllum 

Stórar stofur, endurnýjað eldhús 

og baðherbergi 5-6 svefnherbergi, 

tvöfaldur innbyggður bílskúr 

Mjög stór og skjólsæl lóð með miklum gróðri 

og sólpalli  - 210 Garðabær
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

Gullsmári 8

Verð : 45,9 millj.

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

Falleg íbúð á 7 og efstu hæð í Gullsmára 

2ja hæða íbúð 

Stórar stofur 

Tvennar svalir og mikið útsýni 

Samtals 132 fm

Brávallagata 16a

Verð : 42,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 17.ágúst kl.12:00-12:45

4ra herbergja. 103 fm á 2. hæð 

Björt og falleg íbúð 

Frábær staðsetning 

Garður

Suðurhólar 14

Verð : 27,5 millj.

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

Falleg íbúð að stærð 91,0 fm  

Yfirtaka láns, 85% af heildarverði. 

Í dag þrjú svefnherbergi 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi að hluta. 

Uppþvottavél, ísskápur og þvottavél fylgja 

Dýrahald leyfilegt. 

Bílskúrsréttur

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fagraþing 10a 

Verð : 89,0 millj.

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

Fallegt parhús á tveimur hæðum alls 250 fm 

Glæsilegt útsýni yfir Elliðavatn 

Fjögur rúmgóð svefnherbergi og mögulegt 

að bæta við 

Samþykki fyrir byggingu bílskúrs 

Stór stofa og opið eldhús með 

vönduðum tækjum

Nánari upplýsingar veitir: 

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

 34,3 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

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18.ágúst kl.19:00-20:00

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

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir: 

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

 Austurkór 100 og 102 

Verð frá: 49,5 millj.

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

Rúmgóðar og glæsilegar 140 fm íbúðir 

Vel skipulagðar og veglega innréttaðar 

Einni eigninni fylgir bílskúr 

Algjörlega einstakt útsýni
Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178
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Álfheimar 52 

Verð : 34,5 millj.

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

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 

Sörlaskjól 70

Verð : 33,9 millj.

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

Falleg 4ra herb. risíbúð

Stærð 71,9 fm. en gólflötur stærri

Íbúð í góðu ástandi

Frábær staðsetning

Fallegt sjávarútsýni

Línakur 1C

Verð : 43,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18.ágúst kl.19:00-19:30

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð

Stærð 122,9 fm

Stórar suðursvalir

Fallegt útsýni

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Laus strax

Lindargata 60

Verð : 47,9 millj.

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

Sjarmerandi íbúð og ris við Lindargötu

Aðflutt hús að hluta, allt endurnýjað 2004

Neðri hæð : stofa, eldhús, herbergi

Efri hæð : fallegt alrými, herbergi og bað

Eigninni fylgja fínar svalir og skjólgóð lóð

Einstök eign á þessum eftirsótta stað.Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Lindargata 35
efsta hæð

Verð : 40,9 millj.

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

Glæsileg og rúmgóð 83,6 fm 

2ja herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli 

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Laus strax

Furugrund 74 

Verð : 23,4 millj.

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

Mjög vel skipulögð tveggja herbergja íbúð 

Eignin er snyrtileg á annarri hæð 

Góðar sólríkar svalir, eftirsótt staðsetning 

Frábær fyrstu kaup

Otrateigur 34

Tilboð

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

Raðhús við Otrateig

212,6 fm

7 herbergja

Góður garður

Bílskúr

Góð staðsetning 

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Aflagrandi 40
íbúð 705

Verð : 25,6 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 19.ágúst kl.17:00-17:45

69 fm 2ja herbergja íbúð á 7.hæð 

Þjónustuíbúð fyrir 60 ára og eldri 

Góð þjónustumiðstöð á jarðhæð 

Laus til afhendinga
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Týsgata 8

Verð : 54,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 19.ágúst kl.12:00-12:45

152 fm - Geta verið 3 leigueiningar 

Íbúðir á 2 hæð auk kjallara 

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Ljósvallagata 8
risíbúð

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18.ágúst kl.17:00-17:45

Falleg og vel skiplögð 53 fm, 2ja herbergja 

Nýlegt og vandað baðherbergi 

Fallegt útsýni yfir miðbæinn 

Frábær staðsetning
Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307
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55 ára og eldri

Íbúð fyrir 60 ára eða eldri 
í Hraunbæ, Árskógum eða 
Hæðargarði
Allar frekari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við 
Sóleyjarima, fyrir borgara 
+55 ára, stæði í bílakjallara 
þarf að fylgja
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn Skúladóttir 

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða 

jorunn@miklaborg.is 

3j-4ra herbergja íbúð við 
Sléttuveg fyrir íbúa +55 ára
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn Skúladóttir 

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða 

jorunn@miklaborg.is 

2-3ja herbergja íbúð fyrir
eldri borgara í Hvassaleiti, 
Árskógum eða Hæðargarði
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515

eða jassi@miklaborg.is

Studioíbúð

Studio íbúð miðsvæðis 
óskast fyrir ákveðin aðila
Allar frekari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Stúdíoíbúð í 101 eða 105
fyrir aðila sem búinn 
er að selja
Nánari upplýsingar veitir

Svan Gunnar í síma 697 9300

 eða svan@miklaborg.is

2 herbergja

2 herbergja íbúð á stór 
Reykjavíkursvæðinu fyrir 
ákveðinn aðila, 
verð allt að 20millj.
Allar frekari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

2ja til 3ja herbergja íbúð 
í 105, 107, 108 fyrir Huldu 
sem er búin að selja
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn Skúladóttir 

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða 

jorunn@miklaborg.is 

2ja- 3ja herbergja íbúð
við Furugrund í Kópavogi
eða næsta nágrenni
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

eða atli@miklaborg.is

2ja til 3ja herbergja íbúð 
sem er miðsvæðis í 
Reykjavík fyrir Bryndísi, 
má kosta allt að 30 milljónir
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða

jorunn@miklaborg.is

2ja – 3ja herbergja 
í snyrtilegri íbúð
miðsvæðis í Reykjavík.
Allar nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson í síma 697-3080

3 herbergja

3 herbergja íbúð við
Boðaþing í Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar í síma 697 9300

 eða svan@miklaborg.is

Vantar 80 – 100 fm 
3 herb.íbúð í 104 helst
með stæði í bílageymslu.
Nýlegt hús kostur.
Allar frekari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Vantar 3 herbergja íbúð á 
jarðhæð mð sérgarði í 103
Allar frekari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð 
í Grafarholti
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða

jorunn@miklaborg.is

Óska eftir íbúðum í 101, allar 
stærðir. Mikil eftirspurn.
Allar frekari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð við 
Álftamýri 108 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn Skúladóttir 

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða 

jorunn@miklaborg.is 

3ja herbergja íbúð 
á svæði 101-108 fyrir 
ákveðinn kaupanda 
Allar nánari upplýsingar veitir 

Davíð Jónsson í síma 697-3080

3ja herbergja íbúð 
í Fossvoginum 
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515 

eða jassi@miklaborg.is

3ja herbergja í Stakkholti 
eða nágrenni fyrir 
ákveðinn kaupanda
Allar nánari upplýsingar veitir 

Davíð Jónsson í síma 697-3080

3 herb.íbúð á stæði í 
bílageymslu í Ártúnsholti 
fyrir ákveðinn aðila
Allar frekari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is 

3ja herbergja íbúð í 
Baugakór og nágrenni. 
Má kosta 32 millj. 
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515 

eða jassi@miklaborg.is

3 herbergja íbúð í Kópavogi 
fyrir ákveðinn aðila
Allar frekari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

3-4 herb. Íbúð á jarðhæð 
með sérgarði og 
bílskúr/bílskýli. 
Verð í kring um 35millj.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Óska eftir 3-4 herbergja 
íbúð í lyftuhúsi með 
stæði í bílageymslu á stór 
Reykjavíkursvæðinu
Allar frekari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

3-4ra herbergja íbúð 
í Lindahverfi, Salahverfi, 
Kórahverfi eða Hvörfum
Kópavogi
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

eða atli@miklaborg.is

3-4 herbergja 
í Lindarhverfi í Kópavogi,
afhending samkomulag
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar í síma 697 9300

eða svan@miklaborg.is

3-4 herbergja íbúð í 
Laugarneshverfi, Hlíðum, 
Austurbæ eða Garðabæ 
fyrir allt að 38 M.
Opið eldhús, sérinngangur 
er kostur, 
má þarfnast viðhalds.  
Allar nánari upplýsingar veitir

Þórunn Pálsdóttir í s:773-6000

eða í thorunn@miklaborg.is

3-4 herbergja íbúð í Linda- 
Sala hverfi fyrir hjón sem 
eru búin að selja
Allar frekari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

3-4 herbergja íbúð
í Breiðholti með miklu
áhvílandi til yfirtöku
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar í síma 697 9300

eða svan@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð eða 
hæð í Norðlingaholtinu
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

eða atli@miklaborg.is

Íbúð við Gullsmára
í Kópavogi,  rúmur 
afhendingartími getur 
verið í boði
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

eða atli@miklaborg.is

Íbúð við Ársali 1, 3 eða 5 
við Ársali Kópavogi
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

eða atli@miklaborg.is

4 herbergja

4ra herbergja íbúð með 
stæði í bílageymslu í Linda 
eða Smárahverfi í Kópavogi. 
Allar nánari upplýsingar veitir 

Þórunn Pálsdóttir í s:773-6000 

eða í thorunn@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í nýlegu 
lyftuhúsi með stæði í 
bílageymslu.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð með 
bílskúr við Álfatún í 
Kópavogi. 
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515 

eða jassi@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð / 
raðhús í Ártúnsholti 
verð allt að 40 millj.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

4ra herbergja í 
Norðlingaholti, skipti 
á 3ja herbergja í sama 
hverfi koma til greina 
en ekki skilyrði
Allar nánari upplýsingar veitir 

Davíð Jónsson í síma 697-3080

4- 5 herbergja íbúð með 
bílskúr í Grafarvoginum 
eða Mosfellsbæ 
Allar nánari upplýsingar veitir 

Davíð Jónsson í síma 697-3080

Hæð

Hæð og ris í 101 – 107 
verð allt að 80 milljónir 
fyrir ákveðinn aðila.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Hæð með bílskúr fyrir 
Guðrúnu sem er búin að 
selja, helst vera fyrir neðan 
Ártúnsbrekku
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn Skúladóttir 

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða 

jorunn@miklaborg.is 

Hæð í vesturbænum eða 
101 Reykjavík, 
æskileg stærð ca. 130 fm
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn Skúladóttir 

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða 

jorunn@miklaborg.is

Hæð með bílskúr í 170 
fyrir ákveðinn aðila
Allar frekari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Rúmgóða hæð í 101- 105-
107 fyrir ákveðinn aðila
Allar frekari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Rað/Parhús

Rað/parhús í 101 – 107 
fyrir ákveðinn aðila.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Litlu par- eða raðhús 
í staðarhverfi í Grafarvogi
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn Skúladóttir 

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða 

jorunn@miklaborg.is

Par eða raðhúsi, má vera 
einbýlishús í Árbæ, 
helst kvíslunum
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn Skúladóttir 

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða 

jorunn@miklaborg.is

Rað eða parhús á einni 
hæð undir 140-200 fm í 
Smárahverfi, Lindahverfi, 
Salahverfi, Kórahverfi
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Húsi, par- eða raðhúsi 
í Lauganeshverfi, 
má þarfnast endurbóta
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn Skúladóttir 

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða 

jorunn@miklaborg.is

leitar að ...
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Raðhús í Fossvogi 
með 4 svefnherbergjum
Upplýsingar veitir 

Þröstur Þórhallsson í síma 897 0634

Rað/parhús eða einbýli
óskast í 110 Ártúnsholti fyrir
allt að 62millj.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Einbýli

Einbýli- eða raðhús með 
4 herbergjum og bílskúr 
í Reykjavík, Kóp.,
Hafnarf. eða Mosó
–  verðbil 50-55 millj.
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515

eða jassi@miklaborg.is

Nýlegu einbýlishúsi 
í Garðabæ, 450 – 500 
fermetra. 130 -160 millj.
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515

eða jassi@miklaborg.is

Einbýlishúsi í með 
sjávarútsýni 350 – 500 
fermetra. 120-130 millj.
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515

eða jassi@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Garðabæ 
(Flatir), Árbæ (Ásum). 
Hús sem er með aukarými. 
Má þarfnast endurbóta.
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða 

jorunn@miklaborg.is

Eibýli með aukaíbúð
í 101-107 fyrir ákveðinn 
aðila.
Allar frekari upplýsingar veitir 

Helgi Jónsson í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Sérbýli í Kópavogi,
einbýli, rað eða parhúsi
í póstnúmerum 
201 eða 203 Kópavogi
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

eða atli@miklaborg.is

Einbýlishúsi með aukaíbúð
eða möguleika á henni 
í Lindahverfi, Salahverfi, 
Kórahverfi eða Garðabæ 
verð að 90 milljónum
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

eða atli@miklaborg.is

Sérbýli í Garðabæ, einbýli,
rað eða parhús undir 65
milljónum, má þarfnast
endurbóta.
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

eða atli@miklaborg.is

Stórt eldra einbýli
í Garðabæ með aukaíbúð,
má þarfnast endurbóta.
Nánari upplýsingar veitir

Svan Gunnar í síma 697 9300

 eða svan@miklaborg.is

Einbýlishúsi með aukaíbúð
eða möguleika á henni í 
Lindahverfi, Salahverfi,
Kórahverfi eða Garðabæ
verð að 90 milljónum
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

eða atli@miklaborg.is

Einbýli óskast í 108 með
bílskúr fyrir ákveðin aðila.
Verð allt að 52millj.
Allar frekari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson í síma : 780-2700

eða helgi@miklaborg.is

Sérbýli í Garðabæ, einbýli,
rað eða parhús
undir 65 milljónum,
má þarfnast endurbóta.
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

eða atli@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði

Óska eftir atvinnuhúsnæði 
með góðum leigusamning
Verð: 300-800 millj.
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515

eða jassi@miklaborg.is

Um 500 fm atvinnuhúsnæði í 
Smiðjuhverfi,
góð aðkoma skilyrði
Nánari upplýsingar veitir

Svan Gunnar í síma 697 9300

 eða svan@miklaborg.is

1000 ferm. iðnaðarhúsnæði 
óskast fyrir 
bifreiðaverkstæði 
– kaup eða leiga
Upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson í síma 897 0634

500 ferm. iðnaðarhúsnæði 
vantar með 
innkeyrsluhurðum
Upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson í síma 897 0634

Atvinnuhúsnæði 
með leigusamningum 
fyrir fjárfesta
Upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson í síma 897 0634

Atvinnuhúsnæði af öllum 
stærðum og gerðum óskast 
á söluskrá
Upplýsingar veitir 

Þröstur Þórhallsson í síma 897 0634

Verslunar og 
skrifstofuhúsnæði allt 
að 450 fm fyrir útsöluvörur.
Verð allt að 55 millj.
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515 

eða jassi@miklaborg.is

Lagerhúsnæði á svæði 
108 frá 300-600 fm, góðar
greiðslur í boð
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar í síma 697 9300

eða svan@miklaborg.is

2-300 fm húsnæði 
fyrir nýjan veitingastað 
miðsvæðis.   
Kæmi einnig til greina 
að kaupa starfandi  
veitingastað til 
að breyta honum. 
Allar nánari upplýsingar veitir 

Þórunn Pálsdóttir í s:773-6000 

eða í thorunn@miklaborg.is

Sumarhús

Sumarhúsi í nágrenni við 
golfvelli í Öndverðarnesi 
eða Kiðjabergi.
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515 

eða jassi@miklaborg.is

Fjárfestingar

Heilli húseign með
nokkrum íbúðum í 
póstnúmerum 101-105, 108. 
Allar nánari upplýsingar veitir 

Davíð Jónsson í síma 697-3080

Húsnæði eða lóð í 
miðbænum eða í göngufæri 
við hann sem breyta 
mætti í eða byggja miðlungs 
stórt hótel.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Þórunn Pálsdóttir í s:773-6000 

eða í thorunn@miklaborg.is

Þorrasalir 17

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 Verð frá:

Tilbúnar til afhendingu

37,9 millj.

3ja til 5 herbergja íbúðir

Stórbrotið útsýni

Stæði í bílgeymslu og lyfta

Nánari upplýsingar veitir: 

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

6 íbúðir eftir

Verð frá:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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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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

Rúmgóð og björt 75,3 fm 

2ja herbergja íbúð í kjallara í bakhúsi 

með sérinngangi á þessum vinsæla stað 

Eignin er laus til afhendingar strax

Laugateigur

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

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

Steinsteypt hús á tveimur hæðum ásamt 

bílskúr, alls 196 fm.

Fjögur svefnherbergi á efri hæð. 

Gólfhiti á báðum hæðum. Eftir er að klæða 

hús að utan og lóð ekki fullkláruð.

Valsheiði Hveragerði

Verð : 34,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Mjög gott 179,6 fm einbýli á einni hæð 

ásamt 36,2 fm bílskúr, samtals 215,8 fm 

Eignin skiptist í 4 herbergi, 2 stofur, 

sjónvarpshol, eldhús, 2 baðherbergi, 

þvottahús og bílskúr. Eignin er laus

Glitvellir

Verð : 55,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

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

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

Vættaborgir

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

Einstök eign 

Einbýlishús stærð 262,7 fm 

Nokkuð upprunalegt 

Eignarlóð 

Sjávarútsýni 

Tvöfaldur bílskúr

Blikanes

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

Mjög falleg og vel skipulögð 134,4 fm 

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

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

Tvö böð og tvennar stofur 

Garðsendi 

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

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

Hamarsbraut

Verð: 64,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

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

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

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

- með þér alla leið -
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155 fm endaraðhús á tveimur hæðum 

Stæði í lokaðri bílgeymslu. 

Fjögur svefnherbergi, 

hægt að bæta við því fimmta

Flúðasel

Verð : 41,3 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

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

Vandað 999 fm atvinnuhúsnæði

2/3 hluti er stálgrindarhús m. 6 m. lofthæð og 

þremur innkeyrsludyrum 1/3 hluti skrifstofa 

á einni hæð. Eignin er í útleigu í dag.  

Yfirtaka á láni í boði

Rauðhella

TilboðNánar: Jón Rafn 695 5520

Parhús á þremur hæðum ásamt bílskúr

Góð staðsetning

Þrjú svefnherbergi

47,5 fm bílskúr

Samtún

42,7 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Snyrtilegt 588,5 fm atvinnuhúsnæði 

á tveimur hæðum 

Rúmgott afgirt bílaplan

Hyrjarhöfði

Verð : 83,5 millj.Nánar: Davíð 697 3080

Til sölu eða leigu 

Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar 

Glæsileg 93,9fm 3 herbergja risíbúð á tveimur 

hæðum ásamt 56,5fm suð/vestur svalir með 

vægast sagt frábæru útsýni yfir miðborgina

Bankastræti

65,0 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

Nýstandsett stórglæsilega 128 fm íbúð 

á 1 hæð, 

Tvær einingar, íbúð og 27 fm herbergi 

60 ára og eldri 

Húsvörður í húsinu

Grandavegur

Verð: 44,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

4ra herbergja íbúð með útsýni 

Veglegar innréttingar og flott gólfefni fylgir 

Stæði í bílageymslu

Vindakór 5-7

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

t

Falleg 195,4fm íbúð á tveimur hæðum í mjög 

fallegu tvíbýlishúsi á góðum stað innarlega 

í götu við Grænlandsleið auk 38,8 fm bílskúrs, 

samtals er eignin 234,2 fm

Grænlandsleið

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

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

Verð  : 42,2 millj. - 89,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir. 

Sólpallur og svalir til suðurs. 

Tvennar svalir með flestum íbúðum. 

Lyftuhús.

Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð.

Stæði í lokuðum bílakjallara.

Útsýni

Mánatún 7-17
Einstaklega glæsilegt fjölbýlishús 
í hjarta borgarinnar

99 fm hæð með sérinngangi
Þrjú svefnherbergi
Þvottahús innan íbúðar

Kársnesbraut

Verð : 28,3 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Gnitaheiði

Verð : 54,5 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 20.ágúst kl.12:00-12:30

Fallegt 176 fm raðhús, 3-4 svefnherbergi 

Gott útsýni til suðurs 

Heitur pottur í garði 

Staðsett í botnlanga nálægt skóla 

Suðurhlíðar Kópavogs
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -
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Byggingarverkefni - Fossvogur

Byggingarlóðir fyrir þrjú 3ja íbúða hús

Tveir bílskúrar við hvert hús - Öll gjöld greidd

Lautarvegur 

Verð : 99,0 millj.Nánar: Þröstur  897 0634

Lóð fyrir parhús 

Á lóðinni er búið að samþykkja byggingu 

samtals um 480 fm 

Hvort hús má vera um 240 fm 

Iðunnarbrunnur 18-20 

Verð frá: 20,0 millj.Nánar: Svan 697 9300

Einbýlishúsalóðir í Akralandshverfi Garðabæjar 

Byggja má 250 fm einbýlishúsi 

á einni hæð á hverri lóð 

Stærð lóða 740 til 790 fm 

Gatnagerðargjöld ógreidd

Seinakur

Verð frá: 25,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Byggingarlóðir fyrir fjögur raðhús á 

tveimur hæðum 

Innbyggðir bílskúrar við hvert hús 

Gatnagerðagjöld greidd 

Grófjöfnuð lóð 

Nönnubrunnur 2-8 

Verð : 43,0 millj.Nánar: Davíð 697 3080 

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 

Suðurmýri 36-38 

Verð : 110,0 millj.Nánar: Svan 697 9300

Byggingaréttur tvílyft raðhús
Byggingaréttur fyrir steypt hús að stærð 265,1 fm 
Þar af bílskúr 30,5 fm - Stærð endalóðar er 555,0 fm  
Byggingamagn lóðar er 1326,0 fm
Stæði fyrir 10 bíla á lóð eða 2 fyrir hvert hús 
Púði og gatnagerðargjöld eru greidd

Laxatunga 54

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

Einnig til sölu 
byggingaréttur 
fyrir raðhús við 
Laxatungu 36-52

Byggingaréttur fyrir einbýli

Lóðar stærð er 648,1 fm 

2 bílastæði á lóð

Púði, kominn

Gatnagerðargjöld eru greidd

Laxatunga 131

Verð : 6,0 millj.Nánar: Jason 775 1515

Byggingaréttur fyrir einbýli

Lóðar stærð er 975,0 fm 

2 bílastæði á lóð

Púði, kominn

Gatnagerðargjöld eru greidd

Laxatunga 169

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

BYGGINGARLÓÐIR

Nánari upplýsingar veitir:

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

Íbúðir tilbúnar til afhendingar

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Garðatorg 

Fullbúin sýningaríbúð Upplifðu útsýnið 
og staðsetninguna með eigin augum 

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 bílageymslu

Rúmgóðar svalir 
til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar 
frá GKS og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt 
viðhaldslítið lyftuhús
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Bústaðurinn að stærð 28,9. Á eignarlandi 

að stærð 1,2 ha. Frábær staðsetning við 

Heklu rætur. Gestahús ca 10 fm ekki skráð 

Dótakassi fyrir fjórhjól ca 6-7 fm ekki skráður 

Rafmagnskynding

Svínhagi

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

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 

heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 

efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur 

hátt, sólar nýtur við frá morgni til kvölds 

Kjarri vaxið land/Mikið útsýni

Þingvallavatn

Tilboð óskast Nánar: Jórunn 845 8958

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

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

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

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

Sumarhús með öllu innbúi og tækjum

120 fm með þremur svefnherbergum

Tvö eignarlönd fylgja húsinu

Steyptur kjallari með TV herbergi

Rúmgott loft

Klettaás Grímsnesi

Verð : 37,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Fallegt 81,3fm sumarhús 4-5 herbergi 

Einstakt útsýni til allra átta 

5000 fm eignarlóð

Heiðarbraut Grímsnesi

Verð : 19,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Fallegt og vel byggt 84 fm heilsárshús ásamt 

15 fm geymslu 8700 fm eignarland, gróðri vaxið

Næg bílastæði og grasblettur við hús

Heitt og kalt vatn, heitur pottur á skjólgóðri 

verönd. Þrjú svefnherbergi ásamt svefnlofti

Vaðnes

Verð : 32,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

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

50 fm notalegt sumarhús með góðu útsýni 

Þrjú svefnherbergi 

Stór pallur umhverfis hús

Vatnsendahlíð
Skorradalur

Verð : 16,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

59,4 fm fallegt sumarhús í landi Snorrastaða 

Hitaveita, heitur pottur, endurnýjuð rotþró 

Útisturta og tveir stórir sólpallar 

Innbú getur mögulega fylgt

Laugarvatn
Snorrastaðir

Verð : 20,7 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

85 fm sumarhús við vatnsbakka 

Skorradalsvatns Þrjú svefnherbergi 

Stóra stofa, opið eldhús, mikið útsýni 

Pallur umhverfis hús

Vatnsendahlíð

Verð : 23,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Sumarhúsaland með 22 lóðum 

Lóðir við bakka Rangár m.a 

Kalt vatn og rafmagn og stutt í heitt vatn 

Nálægð við ýmsa ferðaþjónustu 

Galtalækjaskógur

TilboðNánar: Jón Rafn 695 5520

SUMARHÚS Mikil sala sumarhúsa - Vantar allar tegundir á skrá

Stakkholt 2-4 Íbúðir í hjarta 
Reykjavíkur

90% lán

Sérlega vel staðsettar 107-150 
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

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

einungis 15 íbúðir óseldar

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG
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Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt 
einbýli mjög vel staðsett í rólegu hverfi 
miðsvæðis. Húsið er 200 fm. en þar af 
er bílskúr 41 fm.  Fjögur svefnherbergi. 
Arinn í rúmgóðri stofu. Fallega ræktuð 
lóð. Hús í mjög góðu viðhaldi. 
Verð 52,9 millj.

Norðurbakki 25D íbúð 110 - Hafnarfjörður - 2ja herb.

Lækjarás – Garðabær – Einbýli 

Hraunhamar kynnir glæsilegt vandað 
steinsteypt einbýlishús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskú.Hú er staðsett  innst 
í botnlanga á einstökum stað við Einarsreit. 
Hraunlóð, útsýni. Eignin er  182,7 fm að 
stærð. 4 svefnherbergi.  Hellulögð innkeyrsla 
með hitalögn og stór ca. 80 fm. verönd með 
skjólgirðingum og heitum potti. 

Verð 67,5 millj.

Hraunhamar kynnir: Skemmtilega 84,4 fm 
íbúð á tveimur hæðum með sér inngang 
hæð og ris, á þessum frábæra stað við 
Selvogsgötu 8 í suðurbæ Hafnarfjarðar. 

Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, 
eldhús, stofu, borðstofu, tvö herbergi, 
sjónvarpshol og geymslu.Snyrtileg eign. 

Verð 27,5 millj.

Kjóahraun - Hafnarfjörður - Einbýli

Selvogsgata  -  Hafnarfjörður - Hæð og ris

Höfum fengið í einkasölu glæsilegt og 
virðulega húseign á þremum hæðum 
með innbyggðum bílskúr samtals 330 fm. 

Tvímælalaust eitt allra fallegasta 
steinhús bæjarins. Einstök staðsetning 
í hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri við 
lækinn, miðbæinn, skóla og fleira. 
Verðtilboð.

Nýkomin glæsileg 96 fm. tveggja 
herbergja íbúð á 1.hæð í þessu vandaða 
fjölbýli ætlað 60 ára og eldri. 

Vandaðar eikar innréttingar, eikar 
parket á gólfi. Afgirt verönd út af stofu. 
Íbúðin er sérlega rúmgóð og björt. Góð 
sameign.

Verð 32,5 millj. 

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning

Herjólfsgata 36 - Hafnarfjörður - 60 ára og eldri

Lindarberg - Hafnarfjörður - Einbýli

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli 
á einni hæð með innbyggðum bílskúr, 
samtals ca. 215 fm. 

Vandaðar innréttingar, parket, stofa, 
borðstofa, 4 svefnherb. glæsilegt eldhús, 
ofl. Fullbúin eign í sérflokki, frábær stað-
setning og útsýni.

Álfaskeið - Hafnarfjörður - 5 herb.
Hraunhamar fasteignasala kynnir 
glæsilega 118,4 mikið endurnýjaða 5 
herbergja íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli 
við Álfaskeið 78 í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, gang, sjónvarpshol,þrjú 
herbergi, baðherbergi geymslu ásamt  
hefðbundinni sameign. Fallegar innrétt-
ingar og gólfefni. 
Verð 29,9 millj

Skógarás - Hafnarfjörður - Einbýli

Í einkasölu glæsilegt vandað tvílyft einbýli 
með innbyggðum bílskúr samtals 301,6 
fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Halegon lýsing, hiti í gólfum. Róleg og 
einstök staðsetning í Áslandshverfinu. 
Útsýni. 

Verð 79 millj.

Háholt 16 - Hafnarfjörður - Penthouse

Hraunhamar kynnir mjög fallega 
endaíbúð á efstu hæð, penthouse. Efsta 
hæð í 5.hæða lyftuhúsi samtals 104,7 fm. 

Að auki fylgir stæði í bílahúsi. Parket á 
gólfum og dúkur á gólfum. Stórkostlegt 
útsýni yfir bæinn, höfnina, Esjuna ofl.
 
Verð 31,9 millj.

Þrastarás 16 íbúð 301 - Hafnarfjörður - 4ra herb.

Línakur - Garðabær - 4ra herb.

Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 113 fm. útsýnis íbúð á 3.hæð (efstu) í 
vönduðu fjölbýli á þessum vinsæla stað í Áslandinu. Vandaðar Alno innrét-
tingar. 2-3 svefnherb. Sér inngangur af svölum. Vönduð og góð eign. 
Verð 33,9 millj. Hilmar Bryde sölumaður s. 892 9694 verður á staðnum.

Sérlega falleg 81 fm. tveggja herbergja íbúð á 1.hæð í vönduðu, vel staðsettu 
fjölbýli nyrst á bakkanum. Fallegar inn rétttingar. Rúmgóð stofa.  
Flísar á gólfum. Verönd með sjávarútsýni. Stæði í bílakjallara. 
Verð 31,9 millj. Hilmar Bryde sölumaður s. 892 9694 verður á staðnum.

Opið hús 
í dag milli 

kl. 17:15 og 17:45.

Opið hús 
í dag milli 

kl. 18 - 18.30.

Hraunhamar kynnir sérlega fallega 4ra 
herbergja útsýnisíbúð á þessum eftirsótta 
stað við Linakur 1c í Garðabæ. Íbúðin er á 
efstu hæð  með sérinnang.

Smekklega innréttuð með fallegum inn-
réttingum og gólfefnum. Eignin er skráð 
122,9 fm. með geymslu. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. 

Verð 43,9 millj.

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI 535 1000 
stakfell@stakfell.is

stakfell.is

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

  LAXATUNGA 207- 270 MOSFELLSBÆR

Einstaklega vel hönnuð 183,4 fm parhús með innbyggðum bílskúr við Laxatungu 205-
207 í Mosfellsbæ. Húsin afhendast fullfrágengin að utan með grófjafnaðri lóð. Að innan 
afhendist húsin tilbúin til innréttingar, eða lengra komin samkvæmt samkomulagi. Áætlaður 
afhendingatími húsanna er nóvember 2015.

ÁLFHÓLSVEGUR 111  - 200 KÓPAVOGUR Verð frá: 39,9 M.

Sölusýning mánudaginn 17. ágúst frá 18:00-18:30. Til sýnis verður 3. herbergja íbúð á annarri 
hæð (íbúð merkt 202)
Nýtt þriggja hæða fjölbýlishúsi á góðum stað í Kópavogi. Í húsinu eru fimm þriggja til fimm 
herbergja íbúðir sem allar hafa sér inngang. íbúðirnar afhendast fullbúnar, án gólfefna í 
september/október 2015. Einstakt tækifæri til að eignast nýja íbúð í grónu hverfi.

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali

EINAR S. 
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN 
ÁRNASON
Sölumaður
gsm 893 2121

ÓSKAR H.
BJARNASEN
Héraðsdómslögmaður, LL.M.
löggiltur fasteignasali
gsm 691 1931

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

Verð: 41,5 M.

  HÁTEIGSVEGUR 18 - 105 RVK.               30 M.

Rúmgóð, björt og lítið niðurgrafin 102 fm 
íbúð í kjallara í glæsilegu steinhúsi neðanlega 
við Háteignsveg. Húsið er virðulegt og nýlega 
steinað að utan. Sameiginlegt þvottahús 
og lítil geymsla í íbúð fylgir. Mjög flott 
staðsetning.

  VOGATUNGA 84-88 - 207 RVK       .    38,9 M.

Raðhús í Vogatungu 84 – 88 í Mosfellsbæ. 
Húsin eru 161,1m² að stærð á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr og afhendast 
fullfrágengin að utan með grófjafnaðri lóð. 
Að innan afhendist húsin ófrágengin.

 LOFNARBRUNNUR 22-28                     34,4 M.

Vel skipulagða raðhúsalengju með 
innbyggðum bílskúrum á tveimur hæðum við 
Lofnarbrunn 22-28. Um er að ræða fjórar 
eignir á bilinu 154 til 213 fm. Mögulegt er 
að fá hluta kaupverðs lánað hjá seljanda. 
Húsin afhendist fullbúin að utan og fokhelt 
að innan.

 ÁRMÚLI 23 - 108 RVK.                          238 M.

1.347 fermetra verslunar, skrifstofu og 
lagerrými við Ármúla í Reykjavík.
Húsnæðið skiptist í 380 fermetra 
verslunarrými og  bakhluta 288 fermetra 
skrifstofurými,  675 fermetra lagerrými á 
jarðhæð með innkeyrsluhurðum. Eignaskipti 
möguleg.

 ÁLFHÓLSVEGUR 145 - 200 KÓP.            26,7 M.

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

 SKÓGARVEGUR 12-14 - 103 RVK.       33,7 M.

Þú tryggir fast verð með því að kaupa strax.
Vandaðar íbúðir í nýju, fallegu, fjögurra hæða 
fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi, öllum 
íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. Greiðslur: 
10% greitt við kaupsamning, 10% þegar húsið 
er orðið uppsteypt (áætlað í janúar 2016) og 
afgangur við afhendingu íbúða.

NÝBYGGING

BREIÐAVÍK 37 - 112 RVK.                   31,5 M.

96,3 fm. 3ja herbergja íbúð á annari hæð 
með sér inngangi. Parket og flísar á gólfum, 
gott skápapláss. Þvottahús innan íbúðar. 
Rúmgóðar svalir og gott útsýni.

 LAMBASTAÐABRAUT 1 - 170 SELTJ.     54,9 M.              

Sérlega rúmgóð og skemmtileg 152,8 fm. 
efri sér hæð og ris ásamt bílskúr á þessum 
vinsæla stað. Frábær sjávarsýn. Svalir. Sér 
inngangur. Miklir möguleikar.

 LINDARGATA 28 - 101 RVK.                  31,5 M.

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

NÝBYGGING

NÝBYGGING

Lof-
nabrunnar

 KOLBEINSMÝRI 12, 170 SELTJ.            79,5 M.

OPIÐ HÚS, fimmtud. 20. ágúst kl. 17:30-18.
Sérlega gott parhús við Kolbeinsmýri á 
Seltjarnarnesi. Húsið er 252,2 fm að stærð í 
góðu viðhaldi. Íbúðarými er 222,9 og bílskúr 
er 29,5 Glæsilegur sólpallur við húsið.

 ÞÓRUFELL 18 - 111 RVK.                     24,9 M.

OPIÐ HÚS, þriðjud. 18. ágúst kl. 17:30-18.
Falleg og mikið endurnýjuð 78,7 fm. 3ja herb. 
íbúð á 4. og efstu hæð. Yfirbyggðar svalir. 
Snyrtileg sameign. Frábært útsýni. Gróið 
umhverfi, stutt í verslanir og þjónustu.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 LUNDI 3 - 200 KÓP.                              64,9 M.

OPIÐ HÚS Lundi 3, íbúð 301, mánudaginn 17. 
ágúst milli 17:30 og 18:00
Rúmgóð og glæsileg 154,3 fm. 4ra herb. 
íbúð í vönduðu lyftuhúsi á þessum vinsæla 
stað. Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Yfirbyggðar svalir. Stæði í bílageymslu. 
Góð sameign. Gróið og fallegt umhverfi. 
Lúxuseign fyrir vandláta.

NÝBYGGING

OPIÐ HÚS



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
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Birgisdóttir
Löggiltur
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
Fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur
Þráinsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala

 897 5930

Ingimar
Ingimarsson  
Hrl.

 519 5501     

Þórunn 
Sigurðardóttir  
Aðstoðarmaður
fasteignasala

 778 7707      

Stefán Páll
Jónsson     
Aðstoðarmaður
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G.
Hansen     
Löggiltur
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór
Davíðsson    
Löggiltur
Fasteignasali

 897 9030      

Jóhanna
Sigurðardóttir
Löggiltur
Fasteignasali

 662 1166 

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður
fasteignsala

 698 5222

Axel
Axelsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala

 820 6478

Birgitta
Ásgrímsdóttir

g

Aðstoðarmaður
fasteignasala

 695 2893

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
Fasteignasali

 864 8808 

Þóra    
Fasteignasali
 777 2882

Frostafold 171

Opið hús mánudaginn 17. ágúst kl. 18.30-19.00

Björt og vel skipulögð íbúð á efri hæð með sér 
inngangi í fjölskylduvænu og grónu umhverfi.
Forstofa, 3 svefnherbergi, stofa, eldhús og 
baðherbergi auk þvottahúss innan íbúðar. Gott 
geymsluloft er yfir allri íbúðinni.

Verð: 33.900.000

Sigurður 
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 897 5930

Stefán Páll 
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 781 5151

Furulundur - 801 Selfoss (Þingvellir)
Sumarhús við Furulund við austanvert Þing-
vallavatn í Miðfellslandi í Bláskógabyggð. 
Sumarhúsið telur 54,9 fm, einnig fylgir 
útigeymsla (óskráð) Landið sem  er eignarland 
og er 2549 fm. Fallegt og vel gróið land.

Verð: 13.600.000

 54,4,,99999
mm2.2

Klappakór 4
Glæsileg 4ra herbergja sérhæð með sérinngangi 
(gengið inn í götuhæð) og 24 fm. bílskúr. 
Björt og falleg íbúð með stóru alrými fyrir eld-
hús með eyju, borðstofu og stofu og 3 rúmgóð 
svefnherbergi. 

Verð: 49.900.000

Opið hús mánudaginn 17. ágúst  kl. 17.30-18.00

Þóra      
Fasteignasali
 777 2882

 4-54
herb.

160160160160
m2.2

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali
 897 9030

Verð: 34.900.000  

Skeljagrandi

Opið hús mánudaginn 17. ágúst kl. 17:00-17:30

4ra herb. ásamt stórri geymslu og stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er 92.3 fm og geymslan 
er 21 m2. Samtals 113.3 fm + stæði í 
bílageymslu. Heildarskráð stærð er 128.5.

Sigurður 
Aðstm. fasteignasala

 897 5930

Geymsla
21m21m21m21m2222

ÍbúðÍbúðÍbúðÍbúð
92.3929292 mm22

OPIÐ
HÚS

Verð: 63.900.000 

Stórikriki 28 

Opið hús mánudaginn 17. ágúst kl. 18:00-18:30

Einbýlishús við á einni hæð ásamt bílskúr, 
samtals 247,6 fm . Verönd til suðurs með 
fallegum garði við húsið. Seljandi er tilbúinn 
að skoða bíl, sumarhús eða bát uppí útborgun.

Ein-
býlishús

247,6
m2

OPIÐ
HÚS

4
herb.

100
m2.

OPIÐ
HÚS

Hrólfsskálamelur 10-18 
Aðeins 5 íbúðir eftir. Glæsilegar íbúðir að 
Hrólfsskálamel 10-18 Seltjarnarnesi.  Glæsilegt 
útsýni yfir borgina til suðurs. Öllum íbúðum 
fylgir stæði í bílageymslu sem er sérstaklega 
rúmgóð og með góðu aðgengi. 

Verð frá:  43.990.000

Opið hús fimmtudaginn 20 ágúst kl. 17:00 OG 18:00

Úlfar Þór
Fasteignasali
 897 9030

OPIÐ
HÚS

Hafnargata - Strandgata
Borg fasteignasala kynnir til sölu Hótel Capitano Fjarðarbyggð 
ásamt veitingarekstri. Hótelið er 18 herbergi, vel innréttað með 
tækjum og búnaði. Hótelið er rekið í tveimur fasteignum annars 
vegar 534,9 fermetar bárujárnsklæddu timburhúsi á tveimur 
hæðum með veitingasal fyrir 35 manns og bar og 173 fermetra 
timburhúsi á einni hæð. 

Minna húsið var endurnýjað í ágúst 2014. Föst viðskipti allt 
árið um kring við traust fyrirtæki fylgja. Frábært tækifæri fyrir 
samhent hjón eða fjölskyldu að skapa sér tækifæri í ört vaxandi 
atvinnugrein.

Verð: 115.000.000

Brandur
Fasteignasali

 897 1401



NASALA REY

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

Hæð
212,5 fm

5 herb
39.900.000.-kr

821 7676 maria@fr.is

Opið hús 19.ágúst kl. 18:15-18:45

marmmarmaria@ia@ia@a frfr.r.rffr isisis

Fjölbýli
91,2 fm

4 herb
30.900.000.-kr

Snyrtileg og vel skipulögð 4 herb. íbúð á jarðhæð með 
pall og stæði í bílageymslu í góðu fjölbýli í Berjarima

Opið hús  18. ágúst kl. 18:15 - 18:45

Berjarimi 14                112 Reykjavík

844 1421  salvor@fr.is

Skógarás 23                    110 Reykjavík

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

Fjölbýli
147 fm

4 herb
39.900.000.-kr

Björt og falleg 4ra herbergja efri hæð í litlu fjölbýli 
með sérinngangi og bílskúr.

Stutt í alla þjónustu.

Gautavík 17 112 Reykjavík

844 1421 salvor@fr.is

Sylvía G. Walthersdóttir
Löggiltur  fasteignasali

Salvör Davííííððððsdóttir
Sölufulltrúiiii

María K. Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjóóóóllllfffur ÞÞÞÞooorkellsssson
Sölufufuuulltrúi

Opið hús  17. ágúst kl. 18:15 - 18:45

Fjölbýli
77,5 fm     

3 herb
37.900.000.-kr

844 1421 salvor@fr.is

Vel skipulögð, björt og rúmgóð 3 herbergja íbúð með góðu útsýni

og þjónustumiðstöð í næsta húsi.

Hæðargarður 29                                                            
108 Reykjvaík

Opið hús - 60 ára + 17.ágúst kl. 17:30-18:00

Parhús
169,8 fm

4-5 herb
49.400.000.-kr

844 1421 salvor@fr.is

Opið hús 18. ágúst kl. 17:30-18:00

mmarm ia@@@@frfrr.is

Austurkór  167-169                    203 Kópavogur

Staðsteypt parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Gott útsýni og opið
og skemmtilegt skipulag þar sem hver fermeter nýtist. Húsið selst tilbúið til 

innréttinga. Afhending: sept 2015

NFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAAAASTEIGN YKJAVVÍKUR

FRÍTT VERÐMAT
Hringdu núna

820 8080

Vantar eignir á skrá
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Traust og góð þjónusta í 13 ár

Nýbýlavegur  54 – 200 Kóp  Lindargata – 101 Rvk Grandahvarf 8 – 203 Kóp Haukdælabraut 78-92  - 113 Rvk

Opið hús þriðjudag 18.08.2015 milli kl. 17.30-18:00
Stórglæsileg 116,7fm 3ja herbergja íbúð á annari 
hæð í þessu glæsilega nýja lyftuhúsi ásamt 25,7,fm 
geymslu á jarðhæð sem búið er að breyta í litla 
studeo-íbúð með sér inngangi.

Ný gullfalleg og björt 98,2 fm. íbúð á 6. hæð með 
suðursvölum og stæði í bílageymslu, í nýju lyftuhúsi 
í Skugganum. Vandaðar innréttingar og frágangur. 
Frábær staðsetning í hjarta bæjarins.  V-69,7 millj.

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.

Síðasta raðhúslóðin á besta stað í Reynisvatnsási. 
Um er að ræða lóð með byggingarrétt fyrir 8 raðhús, 
samtals 1.760 fermetra. Gatnagerðargjöld eru full-
greidd. Engin hönnunarvinna hefur farið fram. Lóðin 
stendur efst í hverfinu við Reynisvatnsás. V-72 millj. 

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

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Eydal, 
ritari 

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta Benónýsdóttir  
fjármálastjóri

Safamýri 40 - Reykjavík
Opið hús í dag, mánudag frá 17:00 - 17:30. 
Stórglæsileg endaíbúð á 3. hæð með bílskúr við Safa-
mýri, Reykjavík. Lýsing. Forstofa, eldhús, baðherbergi, 
stofa, þrjú svefnherbergi, tvennar svalir og geymsla í 
kjallara. Endabílskúr. Verð 34,9 millj.

Þórðarsveigur - Grafarholt.
Opið hús í dag, mánudag, frá 18:00-18:30. 
Góð 2ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við Þórðars-
veig, Reykjavík, 75 fm. Geymsla á hæðinni. Sérinngan-
gur frá svölum. Stæði í bílageymslu. Verð 25,9 millj.

Næfurás í Árbæ
Opið hús í dag, mánudag frá 17:00 - 17:30. 
Vandað og vel staðsett endaraðhús, 274 fm með innby-
ggðum bílskúr við Næfurás í Seláshverfi. Útsýni. Gott 
skipulag, upphituð bílastæði fyrir framan húsið, garður 
í góðri umhirðu. Verð 54,9 millj.

Melgerði - Reykjavík
Opið hús í dag, mánudag, frá 17:30-18:00.
 Einbýlishús á einni hæð með bílskúr við Melgerði í 
Reykjavík, samtals 144 fm. Forstofa, gangur, eldhús, 
þvottahús, stofa, arinstofa, sjónvarpsstofa, baðherergi, 
tvö svefnherbergi og bílskúr. Verð 49,8 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

4ra herbergja 2ja herbergja Raðhús - Árbæ Einbýlishús

TTiill ssööluu

Til sölu er rekstur Besta bitans á Patreksfirði 
– Öll skipti skoðuð, t.d skipti á bíl.               Verð 5,0 mkr

Innifalið í verði er innbú í eigu seljanda, leigusamningur við N1 vegna 
hússins og bensínsölu

Mikill uppgangur er í bæjarfélaginu og góðar rekstrarhorfur framundan.

Nánari upplýsingar hjá 
Fasteignasölu Vestfjarða 
s. 456 3244 – eignir@fsv.is 
og www.fsv.is 

Til sölu
Skipholt 62
105 REYKJAVÍK

Mjög falleg og nýleg hæð með sérinn-
gangi og bílskúr að Skipholti 62.
Húsið er byggt árið 2002 og íbúðin 
endurnýjuð að mestu 2006.

STÆRÐ: 185,8 fm
HÆÐ        HERB: 3

59.900.000

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Sölufulltrúi

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    18. ágúst 17:30 – 18:00

Er verið að leita að þér? radum.is



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

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

Víðimelur – 107 Reykjavík

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

Þorragata – 101 Reykjavík 
– 60 ára og eldri
Glæsileg íbúð á eftirsóttum stað
í húsi fyrir 60 ára og eldri við
Þorragötu í Reykjavík með fallegu
útsýni yfir Skerjafjörð. Íbúðin er 
skráð 124 fermetrar en  þar af er 
15,9 fm stæði í bílskýli. Íbúðin 
skiptist í glæsilegar og bjartar 
samliggjandi stofur, útgengt á
svalir sem eru yfirbyggðar að 
hluta, eldhús með hvítri inn-
réttingu, bókastofu, svefnher-rr
bergi með góðum fataskápum
og þvottahús innan íbúðar. Parket og flísar á gólfumi. Íbúðinni fylgir sérmerkt 
bílastæði í bílskýli við húsið. Glæsileg íbúð á eftirsóttum stað í námunda við fal-
legar gönguleiðir við Ægisíðu og Skerjafjörð. Verð 49,9 millj.

Brautarholt – 105 
Reykjavík
Sérlega glæsileg 140,1 fm 
penthouse íbúð á 5. hæð (efstu)
við Brautarholt en hæðin var 
byggð ofan á húsið árið 2004 
og þar gerðar tvær íbúðir. Íbúðin 
er innréttuð á afar vandaðan og 
glæsilegan hátt, en hönnuður 
er Rut Káradóttir, arkitekt. Íbúðin 
skiptist í forstofu, hjónaherbergi
með fataherbergi inn af, baðher-rr
bergi, svefnherbergi, stórar stofur, 
eldhús og þvottahús. Á gólfum
er gegnheil hnota. Allar innréttingar í íbúð sérsmíðaðar. 80 fm hellulagðar svalir 
sem snúa í norðvestur og hásuður. Læst lyfta upp á hæðina. Sér bílastæði í 
læstu porti. Verð 69 millj.

Lækjargata 34D – 210 Hafnarfjörður
Opið hús þriðjud.18. ágúst milli kl. 17:00 og 17:30 
Glæsileg 132,7 fm íbúð ásamt stæði í bílageymslu á góðum stað við Lækinn í Hafnarfirði.  
Íbúðin skiptist í forstofu/hol, bjarta stofu  með aukinn lofthæð, eldhús með endurnýjuðum
innréttingum, granítborðplötu og góðum tækjum, borðstofu sem er opin við eldhús, tvö
svefnherbergi, skrifstofuherbergi sem væri hægt að nýta sem svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús innan íbúðar og svefnloft. Flísalagðar svalir. Frábær staðsetning, stutt í skóla og
alla þjónustu. Verð 39,8 millj.

Gefjunarbrunnur – 113 Reykjavík
Opið hús mánud. 17. ágúst milli kl. 17:30 og 18:00 
Glæsilegt 221,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr við Gefjunarbrunn í 
Reykjavík. Húsið skiptist þannig: Neðri hæð - forstofa, þrjú svefnherbergi, baðherbergi sem 
er flísalagt í hólf og gólf, þvottahús og bílskúr. Á efri hæð eru stórar stofur, opið við eldhús 
með vönduðum innréttingum, baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf, sjónvarpsstofa,
svefnherbergi og geymsla. Verð 62,5 millj.
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Austurströnd – 170 
Seltjarnarnes

Falleg og björt 3ja 
herbergja útsýnisíbúð á
Austurströnd á Seltjar-
narnesi. Íbúðinni fylgir 
stæði í bílageymslu.
Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús með góðri
innréttingu og granít-
borðplötu, sjónvarpshol,
baðherbergi sem er 
flísalagt í hólf og gólf og
tvö góð svefnherbergi 
með fataskápum.
Flísar á gólfum.
Stæði í bílageymslu.

Björt og falleg íbúð á góðum stað á Seltjarnarnesi, stutt í skóla og helstu
þjónustu.
Verð 34,7 millj.

Bragagata – 101 
Reykjavík

Glæsileg íbúð á tveimur 
hæðum í Þingholtunum
í 101 Reykjavík, samtals 
122,3 fm. Íbúðin skiptist 
í þannig: Aðalhæð, hol,
samliggjandi stofur,
eldhús með nýlegri
vandaðri innréttingu,
færanleg eyja, innfelld
tæki. Borðstofa samliggj-
andi eldhúsi, útgangur 
á svalir. Eikarparket á
gólfum. Svefnhæð, stórt 
hjónaherbergi með
skápum (var áður tvö
herbergi), sjónvarpshol,
baðherbergi, þvotta-
hús. Parket og flísar á
gólfi. Afgirtur garður.  Afar falleg og skemmtileg íbúð á frábærum stað í 
Þingholtunum.
Verð 49,5 millj.

OPIÐ HÚS

LANGALÍNA 15
• 210 GBÆ.
3ja herb. 90 fm. Vönduð og
sérlega glæsileg íbúð, 
yfirbyggðar svalir, stæði í 
býlageymslu. Fallegt útsýni. 
Lyftuhús. 
Verð 41,5 millj.
Opið hús í dag mánudag á 
milli kl. 17:00 og 17:30. 

OPIÐ HÚS

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

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

Verð 28,5 millj

Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  
2ja til 4ra herb.  Álklætt hús.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Sjávarútsýni. 

g g ýj yggj p

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

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

Nýtt parket. Nýjar innihurðir. 
Verð 27,9 millj. 

ÁLFHÓLSVEGUR
200 KÓP. 2ja herb.  70 fm.

Nýlega standsett íbúð. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni.   Suður svalir.

Verð 25,3 millj. 

SKÚLAGATA 20, 0103
101 RVK. 3ja herb. 78,2 fm. Endaíbúð. 

Sjávarútsýni.  Stæði í bílageymslu.  
Verð 37,9 millj. 

URÐARSTÍGUR 2

Verð 38,9 millj.

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

SELJALAND 5,
2. HÆÐ
108 RVK. 4ra herb. 123,5 fm. 
Bílskúr þar af 24,4 fm. Góð 
sameign.  

Verð 39,9 millj. 

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 28-32 ásamt bílageyms-
lu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 
eru frá108-190 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Sérlega góð staðsetning niður 
við sjávarkambinn með stórglæsilegu sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

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

NÝBYGGING

NÝBYGGING

LANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Garðabæ

60 ára og eldri 

• 200 HFJ. 
• Einbýli. 
• 117,4 fm.

• 4 svefnherbergi.  
• Fallegur garður.  
• Mikið endurnýjuð.

SELD



FASTEIGNIR.IS24 17. ÁGÚST 2015

460 6060 Hafnarstræti 97 (Krónunni) á 1. hæð

Við sýnum allar eignir sjálf 
ERUM Á FACEBOOK

Mikið endurnýjað og fallegt 176,4 fm einbýlishús á eftirsóttum stað á neðri 
Brekkunni. Tvö einkabílastæði fylgja eigninni. Stutt í alla þjónustu s.s 
miðbæinn, sundlaug og skóla. Hentar einstaklega vel fyrir stórfjölskylduna 
og eða félagasamtök sem vilja góða og fallega eign í hjarta Akureyrar.  
Verð: 42.9 millj. 
Tryggvi og Erla gefa nánari upplýsingar í síma 460 6060.

Oddeyrargata 38 Akureyri

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími 519-2600
www.husaskjol.is,  husaskjol@husaskjol.is

www.facebook.com/husaskjol

Ásdís Ósk
gsm: 863 0402
asdis@husaskjol.is 

Ingibjörg
gsm: 897 6717  
inga@husaskjol.is 

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS 19. ÁGÚST. 

Mjög rúmgóð og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum í góðu fjölbýli 
með stæði í bílakjallara. Á neðri hæð er forstofa/hol, tvö svefnherbergi, baðher-
bergi, stofa/ borðstofa, eldhús og þvottahús/búr. Gengið er upp hringstiga upp á 
efri hæð, þar er sjónvarpshol, vinnurými, snyrting og geymsla með geymslulofti. 
Auðveldlega hægt að bæta við fleiri herbergjum ef þörf er á. Bókið skoðun í síma 
897-6717 – Ingibjörg

LÆKJASMÁRI 96

Verð: 42.000.000

Tegund:

Sölufulltrúi er Inga gsm: 897-6717 

Fjölbýli
Stærð: 153,1 fermetrar

 2Svefnherbergi:

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 19. ÁGÚST  
FRÁ: KL.17:30-18:00

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu frábært
sjónvarpsefni á fáránlega góðu verði.

Allt það besta hjá 365

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365



BÍLAR &
FARARTÆKI

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 70 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.690.000. Rnr.210659. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ ML 320. Árgerð 
2005, ekinn 193 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 750.000. Rnr.240263.

VW Caddy maxy 4motion. Árgerð 
2014, ekinn 32 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.690.000. Rnr.141622.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2012, 
ekinn 50 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.980.000. Rnr.240452.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

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

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

FORD Ka 1.3i. Árgerð 2008, ekinn 
AÐEINS 36 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 890.000.Bíllinn er á staðnum 
Rnr.210714.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

SLÁTTUVÉLA OG 
REIÐHJÓLAÞJÓNUSTAN

Til sölu Sláttutraktor 17,5hp 6 gíra 
Briggs&Stratton mótor 107cm 
sláttubreidd. V. 349.000,- S. 821 0040. 
Vagnhöfða 6

 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

 Garðyrkja

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

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

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

 Búslóðaflutningar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Húsaviðhald

Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, utan sem innanhúss, 
uppslátt og fl. Áratuga reynsla. S. 867 
7753

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og 
trésmíði. S. 616 1569

 Spádómar

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

 Viðgerðir

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

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. 

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

til sölu

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

 Nudd

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

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

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

GÓÐ FJÁRFESTING
Til sölu eða leigu mjög góð 50 m2 
iðnaðarbil í Steinhellu 14, Hfn. 
Fjölbreyttir möguleikar. Verð frá: 9,9 
m S: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

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

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

HJÁ JÓA FEL JL HÚSIÐ
Óskum eftir fólki til 

afgreiðslustarfa í bakarí okkar í JL 
Húsinu. Tvískiptar vaktir: önnur 

vikan 7-13 og hin vikan 12-18:30 
og önnur hver helgi.

Vinsamlega sendið umsóknir á 
jl@joifel.is

GEYSIR - BISTRÓ 
AÐALSTRÆTI 2, 101

HLUTASTARF
Erum að leita af röskum 

starfskrafti til starfa með okkur í 
eldhúsi og einnig í uppvask. Ekki 

yngri enn 18 ára.
Upplýsingar í s. 517 4300

MOSFELLSBAKARÍ - RVK.
Óskum eftir þjónustulunduðu, 

hressu og samviskusömu fólki til 
að vinna með okkur í verslunum 
okkar í Mosfellsbæ og Reykjavík. 
Vinnutími er frá 13:00 - 18:30 
virka daga og aðra hverja helgi 
annann daginn. Umsækjendur 

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

atvinnu-umsokn/

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

í boði! Tölvufærni og góð 
íslenskukunnátta áskilin. 

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

annamc@samhjalp.is

Nýtt hótel á reykjarvíkursvæðinu 
óskar eftir að ráða starfsfólk til starfa 
við herbergisþrif og fleiri störf. Uppl. í 
s. 898 7510

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI ?
Tökum að okkur viðhald eða nýsmíði, 
tilboð eða tímavinna. Uppl. veitir 
Helgi húsasmíðameistari s. 820 6154 
& Guöðmundur húsasmiður s. 862 
1417

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Konur sem leita tilbreytingar eða 
skyndikynna auglýsa frítt á símatorgi 
Rauða Torgsins. Kynntu þér málið. 
RaudaTorgid.is.

Karlmaður vill kynnast karlmanni með 
verulega nánin (skyndi)kynni í huga. 
Rauða Torgið, 905-2000 eða 535-9920. 
augl.nr. 8249

Karlmaður vill leika við karlmann. 
Rauða Torgið, 905-2000 eða 535-9920. 
augl.nr. 8423

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

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

og 8:15 á laugardögum

FÉKKSTU EKKI 
BLAÐIÐ Í MORGUN? 

KOM ÞAÐ OF SEINT?
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XS 600   Stærð (bxhxd) 
1475x837x757mm Kæling -12/ -24°C169.000.+vsk

Frystir

99.000.+vsk

109.000.+vsk

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

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

79.000.+vsk

99.000.+vsk

249.000.+vsk

Frystir
79.000.+vsk

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

99.000.+vsk

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

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

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

149.000.+vsk

Kælar

2 
stærðir

2
stærðir

199.000.+vsk

SD 801 - 800 ltr  B.1000 mm

219.000.+vsk

SD 1001 - 1000 ltr  B.1130 mm

Frystar

119.000.+vsk

TA
K

TI
K

/4
38

9/
15

x1
5 

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

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

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

Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

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

Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

Kælar

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

Kælar
h:85 cm

29.000.+vsk

Verð frá kr. (2 stærðir)

Minibar

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

Kæli- og frystitæki

til sölu



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

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

LITLAVÖR 3 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. ÁGÚST KL. 17:00 – 17:30
- Einstaklega fallegt 180,2 fm. 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum.  
- Afar vandaðar sér-smíðar eikar-innréttingar.  
- Lóð glæsilega frágenginn, heitur pottur og tjörn með koi fiskum, suðurverönd.  
- 4 svefnherbergi og 2 baðherbergi.  Bílskúr 25,3 fm.   m.  
 - Stutt í alla þjónustu og skóla.
V. 56,9 millj. 

FERJUVOGUR 21 – 104 RVK
- Efrihæð í tvíbýli 140 fm. sérhæð þ.a. 33,8 fm. bílskúr. 
- 3 rúmgóð svefnherbergi og  rúmlega 10 fm. 
- Upphituð útigeymsla sem er ekki hluti af birtum fermetrum. 
- Stór lóð með verönd. Frábær staðsetning.
V. 39,9 millj.

LAUS FLJÓTLEGA

Landmark leiðir þig heim!þ g
Sími 512 4900 

landmark.is

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

ÚLFARSBRAUT  50 – 56  -  113 RVK
FRÁBÆR FJÖLSKYLDUHÚS

innbyggður-bílskúr. Mjög „praktísk“ og stílhrein hönnun og gott sveigjanlegt innra 
skipulag, þ.e. efri hæð býður upp á skipulag með 3, 4 eða 5 svefnherbergjum.  
Búið verður að helluleggja bílaplan með hitalögn undir.ndi

H
Eignirnar eru rúmlega fokheldar.
Verð á miðjuhúsi 40,9 millj.    Endahús 42,9 millj.

LOGAFOLD 147 – 112 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. ÁGÚST KL. 17.30-18.00
- 173.1 fm íbúð, tvær hæðir 
-  Fimm svefnherbergi, tvær stofur
-  Stór verönd, mikið útsýni
-   Fjölskylduvænt hverfi
-   40.fm bílskúr
V. 52,9 millj.

Hafðu samband 
NADÍA KAÍÍ TAA RÍN BANINE
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. ÁGÚST KL. 18:00 – 18:30
VINDAKÓR 5-7, 203 KÓPAVOGUR

22 fullbúnar nýlegar 4-6 herbergja

íbúðir til sölu.

Afhentar við kaupsamning.

Vandaðar innréttingar og gólfefni,

granítborðplötur í eldhúsi.

Stæði í lokaðri bílageymslu. 

Stórar geymslur fylgja öllum

íbúðum. Frábært útsýni.

Stutt í alla þjónustu, skóla,

leikskóla, íþróttaaðstöðu og

verslun.

Verð frá 36,9 millj.

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

Thorarensen
sölustjóri

Sími 770 0309

Sigurður 
Samúelsson

löggiltur 
fasteignasali

 Sími 896 2312

AÐEINS 5 EFTIR

8:30

17
SELDAR
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Veðurspá
Mánudagur
 Hæg suðvestlæg 
átt og smá skúrir, 
en birtir til fyrir 
austan. 
 Hiti 9 til 16 
stig, hlýjast 
norðaustanlands.

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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Svartur á leik

Er mamma 
heima? Nei, 

hún er í 
ökutíma?

Já, hvernig 
ganga 

ökutímarnir 
hjá gömlu?

Þetta er farið 
að vera ansi 
dýrt, maður!

Því trúi ég. 
Fer hún í 
marga 
tíma?

Já, það er eitt. 
Annað er að hún 
er komin á bann-
lista hjá nánast 
öllum ökukenn-
urum landsins.

 „Stór hluti miðbæjartorgsins 
er nú í rúst. Svo virðist sem bíl 
hafi verið ekið yfir það. Hluti 
miðbæjarins lítur út eins og 

stríð hafi geisað þar.“

Er þetta 
ekki...?

Jú, hún var 
í tvöföldum 

ökutíma í 
morgun!

 Í þessu lífi... ...eru börnin okkar 
verðmætasta g jöf.

 Mamma, geturðu 
hætt því sem 

þú ert að gera 
og komið með 

tónhlöðuna mína 
í skólann?

Börnin eru verðmætasta 
g jöfin okkar.

Viltu popp, pabbi? 
Ég fann það undir púðunum 

í sófanum.

Nei 
takk.

Þú um það.

Það eru hnetur, eða 
hlutir sem gætu 

verið hnetur þarna 
á botninum. 

Enn og aftur, 
nei takk!

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.

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. umstang, 6. frá, 8. einkar, 9. lyfti-
duft, 11. lést, 12. kárna, 14. vansæmd, 
16. tveir eins, 17. eyða, 18. drulla, 
20. tveir eins, 21. fimur.

LÓÐRÉTT
1. gól, 3. skóli, 4. aldaskil, 5. kjafi, 
7. nýr, 10. rönd, 13. á nefi, 15. álits, 
16. kóf, 19. slá.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ómak, 6. af, 8. all, 9. ger, 
11. dó, 12. grána, 14. skömm, 16. kk, 
17. sóa, 18. aur, 20. tt, 21. frár. 
LÓÐRÉTT: 1. gagg, 3. ma, 4. aldamót, 
5. kló, 7. ferskur, 10. rák, 13. nös, 
15. mats, 16. kaf, 19. rá.

V  AMM
Marteinn Þór Harðarson (1801) átti 
leik gegn Stefáni Briem (2148) á 
Íslandsmóti skákfélaga sl. vor.  

40...Hxe2+! 41. Kxe2 De4+ 42. Kf1 
Df3+ 43. Kg1 De3+ 44. Hf2 Dg3+ 
45. Hg2 De1+ og samið um jafntefli 
þar sem hvítur sleppur ekki úr þrá-
skákinni.

www.skak.is: Jón Viktor vann 
Borgarskákmótið.



HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

RAKVÉLAR

MEIRA EN 2000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR
FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

BÍLTÆKI
BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

MP3 SPILARAR

FERÐATÆKI ÚTVÖRP

MAGNARAR

BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

UPPÞVOTTAVÉLAR

Sjá allt 
úrvalið 
á ht.is

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

7 VERSLANIR UM ALLT LAND

SUÐURLANDSBRAUT 26   REYKJAVÍK    S: 569 1500 

HAFNARGÖTU 90    REYKJANESBÆ   S: 414 1740

AUSTURVEGI 34    SELFOSSI    S: 414 1745 

ÞJÓÐBRAUT 1    AKRANESI   S: 431-3333

GLERÁRGÖTU 30   AKUREYRI    S: 460 3380 

GARÐARSBRAUT 18A  HÚSAVÍK    S: 464 1600

KAUPVANGI 6    EGILSSTÖÐUM    S: 414 1735
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1. Leicester City–  
varabúningurinn  
ADDA:  „Svart og hvítt er alltaf 
klassík, og stundum er einfaldleikinn 
bestur. Það mættu fleiri lið taka það svo 
sannarlega til sín.“

ÁLFRÚN:  „Langflottasti búningurinn 
í deildinni í ár. Hressandi að sjá svona 
einfaldan búning innan um litagleðina 
sem vanalega einkennir knattspyrnu-
vellina.“

2. Manchester City–  
varabúningurinn
ADDA:  „Ég er alveg að fíla þetta póló-
bolatennis-look. Þessi búningur minnir 
mig á franska landsliðsbúninginn sem 
er sá flottasti að mínu mati. Má segja 
að fótboltabúningur sé sexí?“

ÁLFRÚN:  „Þessi búningur minnir á 
þrönga stuttermaskyrtu með kraga 
og tölum. Hann virðist líka vera með 
þröngu sniði sem er mun klæðilegra, og 
örugglega þægilegra á vellinum.“

3. Manchester Uni-
ted–  varabúningurinn 
ADDA:  „Nú verður maðurinn minn 
brjálaður, en Adidas er alveg með þetta 
og þessi retro fílingur er algjörlega 
málið. Nú er bara að vona að þetta 
verði til þess að stuttu stuttbuxurnar 
geri comeback. Finnst auglýsingin 
reyndar skemma smá fyrir, en það 
kemur ekki að sök.“

ÁLFRÚN:  „Það er tískubragur yfir 
þessum. Ég er hrifin af bæði litasam-
setningu, sniði og klassísku þrírönd-
unum á ermunum. V-hálsmálið er flott 
og ef ég ætti að velja einn búning til að 
klæðast þá væri það þessi.“

4. Everton–  þriðji 
búningurinn
ADDA:  „Mér finnst mjög gaman að sjá 
gráan og hvítan í fótboltabúning. Mjög 
kærkomið eftir allt neon-æðið. Ég man 
ekki eftir að hafa séð fótboltabúning í 
þessum litum áður, en þessi tilbreyting 
er mjög velkomin.“

ÁLFRÚN:  „Þessi er óvenjulegur. Bæði 
er auglýsingin framan á meira eins og 
munstur og grá/hvít litasamsetningin 
flott. Knattspyrnuliðin mega alveg fara 
að róa sig í litagleðinni og velja einföldu 
leiðina. Svona eins og er að gerast í 
tískunni. Mögulega ættu þessir tveir 
heimar að tengjast betur?“

5. Chelsea –  
varabúningurinn 
ADDA:  „Adidas eru greinilega að koma 
sterkir inn í búningahönnun á þessu 
tímabili. Flott og einfalt snið og fallegir 
vínrauðu og dökkbláu litirnir í erm-
unum gera mikið fyrir búninginn.“

ÁLFRÚN:  „Það er eitthvað retró og flott 
við þennan búning. Væri samt flottari, 
eins og margir aðrir, ef auglýsingin 
framan á væri ekki. En rendurnar á 
ermunum gáfu þessum búning stig.“

1. Norwich City–  
Þriðji búningurinn
ADDA:  „Ég veit ekki alveg hvað gerðist 
þarna. Ég veit ekki hvar ég á að byrja, 
þetta er bara vont. Hár og furðulegur 
kragi og sniðið á ermunum eitthvað 
undarlegt. Litasamsetningin er til 
skammar.“

ÁLFRÚN:  „Sko. Í fyrsta lagi er litasam-
setningin alveg skelfing, Grænt, gult og 
appelsínugult og röndótt í þokkabót. 
Sniðið er óklæðilegt og hálsmálið 
nálægt því að vera rúllukragi. Ekki gott. 
Bara alls ekki gott.“

2. West Ham United–  
aðalbúningurinn
ADDA:  „Þetta er smá eins og náttföt. 
Veit ekki hvort annar stuttbuxnalitur 
hefði getað bjargað þessu. Vínrauður 
og ljósblár hafa líka alltaf verið svolítið 
vafasöm litablanda.“

ÁLFRÚN:  „Þessi rönd í miðjunni, 
hvernig hún heldur áfram út á ermar, 
það er bara skrýtið. Ljósblár og vín-
rauður á að vera flott litasamsetning 
er þarna hittu hönnuðirnir (eru ekki 
annars hönnuðir?) ekki í mark.“

3. Norwich City–  
aðalbúningurinn
ADDA:  „Hvað er að gerast í Norwich? 
Þetta er fótbolti, ekki trúðasýning. 
Gulur og grænn eru aldrei góðir saman.“

ÁLFRÚN:  „Jæja, þarna átti heldur 
betur að leyfa einhverjum að láta ljós 
sitt skína. það var allavega hugsað út í 
smáatriðin en útkoman er bara eitthvað 
sem á heima á lukkudýrinu, ef það.“

4. Watford –  
 aðalbúningurinn
ADDA:  „Það er örugglega skelfing að 
horfa á þessa búninga inni á vellinum. 
Alltof mikið að gerast.“ 

ÁLFRÚN:  „Þetta minnir á býflugu. Það 
þarf ekki að hafa fleiri orð um það.“

5. Southampton–  
varabúningurinn
ADDA:  „Það er nákvæmlega ekkert að 
gerast þarna. Leiðinlegir litir og ég skil 
ekki þennan „Miss World“ borða yfir 
bolinn.“

ÁLFRÚN:  „Skrýtnir litir og furðulegar 
rendur þvers og kruss yfir bolinn. Ekki 
gott.“
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Knattspyrnubúningar eru tískuvara og 
árlega bíða aðdáendur fjölmargra knatt-
spyrnuliða eftir því að geta uppfært fata-
skápinn með nýjum búningi. Um er að ræða 
iðnað sem veltir gríðarlegum fjármunum. 

Til dæmis er talið að Adidas greiði Man-
chester United 14,6 milljarða króna árlega í 
skiptum fyrir að liðið leiki í búningum sem 
fyrirtækið framleiðir. Samstarfið virðist 
ganga vel út frá fegurðarsjónarmiðum, því 

tískusérfræðingar Glamour, þær Álfrún 
Pálsdóttir ritstjóri og Adda Soffía Ingólfs-
dóttir blaðamaður, völdu varabúning Uni-
ted sem þann þriðja flottasta í deildinni.
Þær Álfrún og Adda fóru yfir búninga 

allra liða í deildinni; aðal-, vara- og þriðju 
búninga liðanna. Þeim þótti varabúningur 
Leicester koma best út af öllum, en tveir 
af búningum Norwich eru á meðal þeirra 
fimm ljótustu.

Flottustu og ljótustu búningarnir
Enska úrvalsdeildin er nú komin á fullt. Reglulega kynna lið deildarinnar nýja búninga og þykir mörgum gaman að bera þá saman við up-
phaf deildarinnar. Fréttablaðið fékk liðsmenn tímaritsins Glamour til þess að velja fi mm fl ottustu og fi mm ljótustu búninga deildarinnar.

Fimm fl ottustu

Fimm ljótustu



STÖÐ 2 KYNNIR
Í SAMSTARFI VIÐ HLJÓÐX 

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON VERÐUR Á PERSÓNULEGUM NÓTUM OG FLYTUR MÖRG AF SÍNUM BESTU LÖGUM ÁSAMT FRÁBÆRRI HLJÓMSVEIT

HÁSKÓLABÍÓ LAUGARDAGINN 26. SEPTEMBER

MIÐASALA HAFIN Á MIÐI.IS OG Í SÍMA 540 9800 
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KRINGLUNNI

AKUREYRIKEFLAVÍK

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

EMPIRETOTAL FILM

VARIETY

Ö

HITFIX

THE HOLLYWOOD REPORTER

VARIETY

Það muna allir eftir ógleymanlegu grínmyndunum um 
Griswold fjölskylduna. Nú er komið að syninum að fara með 

sína fjölskyldu í frí!

MATT SULLIVAN - IN TOUCH

“BRJÁLÆÐISLEGA FYNDIÐ 
FRAMHALD”

yyyyldu d í frí!

JAMES OSTER - JOBLO

“VACATION ER FYNDNASTA 
MYND ÁRSINS”

DAVE KARGER - FANDANGO

“ÉG HEF EKKI HLEGIÐ SVONA 
OFT UPPHÁTT Í LANGAN TÍMA”

VACATION 5:50, 8, 10:10
THE GIFT 8, 10:20
FRUMMAÐURINN 2D 5:50
TRAINWRECK 8
MINIONS - ENS TAL 2D 6
MISSION IMPOSSIBLE 10:35

Ung, fræg og 
rík undir 25 ára
Það er víst ekki tekið með sældinni að vera frægur, en að 
vera ungur og ríkur er allt annað mál. Unga fólkið er með 
þeim ríkari í bransanum nú til dags. Það er til gamans að 
geta stelpur eru í meirihluta á listanum. 

KATE UPTON  Fyrirsætan 
fræga hefur verið að gera 
það gott í auglýsingum. 
Hún er metin á 16 milljónir 
dala.

AVICII  Plötusnúðurinn 
kemur með hvern slagar-
ann á fætur öðrum og eru 
auðæfi hans metin á 40 
milljónir dala. 

SELENA GOMEZ  Þessi duglega söngdíva er metin á 15 
milljónir dala en hún er dugleg að fara í tónleikaferða-
lög.  MYNDIR/GETTY

NICK JONAS  Jónasbróðirinn mætti aftur í sviðsljósið 
fyrir ári og sló í gegn. Í dag eru auðæfi hans metin á 18 
milljónir dala. 

JENNIFER LAWRENCE  
Hún er aðeins 24 ára 
en er ein virtasta leik-
konan í Hollywood í 
dag. Hún er metin á 50 
milljónir dala.  

LORDE  Nýsjálenski 
söngfuglinn kom, 
sá, sigraði og hefur 
grætt 2 milljónir 
dala á stuttum tíma. 



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 

ÓDÝRIR                     VALKOSTIR:

SOUNDBAR - BEINIR

30%
AFSLÁTTUR

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

m. með bassaboxi.

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

SPARIDAGARSPARIDAGAR

ÓDÝRI

Nú fer hver að verða síðastur...
AFSLÁTTUR

ALLAN

HRINGINN
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23-2
Markatala liða Ólafs 
Jóhannes sonar í síðustu níu 
leikjum á móti KR. 

„Ég held það án gríns að ég hafi aldrei verið þreyttari. Síðustu fimm mínút-
urnar tók ég þetta á einhverju allt öðru en þoli,“ sagði Ásgerður Stefanía 
Baldursdóttir, fyrirliði og miðjumaður Stjörnunnar, eftir að liðið tryggði sér 
sæti í 32 liða úrslitum Meistaradeildarinnar í gær. Stjarnan vann þá 2-0 sigur á 
heimastúlkum í Apollon sem nægði jafntefli í þessum. Leikurinn fór fram við 
mjög erfiðar aðstæður enda hitinn og rakinn mikill á Kýpur.
„Mér fannst við vera þéttar til baka og leikurinn þróaðist eins og við vildum 
að hann myndi þróast. Við fengum hættulegri færi en þær í leiknum. Þetta var 
ótrúlega mikill vinnusigur og liðssigur en við hlupum allar mjög mikið í hit-
anum,“ sagði Ásgerður.  „Þær eru mjög góðar í fótbolta en við vissum að við 
myndum eiga þær í líkamlegum styrk og þoli. Við refsuðum þeim á réttan hátt 
og Poli og Harpa eru að ná gríðarlega vel saman upp á topp,“ sagði Ásgerður 
en það var hin brasilíska Poliana sem gerði úti um leikinn með einu marki í 
hvorum hálfleik. „Við fengum þessa Brassa til þess að gera þetta fyrir okkur í 
Evrópukeppninni, að gera eitthvað extra,“ sagði Ásgerður.  Stjörnuliðið kemur 
ekki heim fyrr en á morgun og tók endurheimt í sjónum á Kýpur í dag.  - óój

Þreyttar en sáttar Stjörnukonur komust í Meistaradeildina
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Knattspyrnudómarinn Rúna Kristín Stefáns-
dóttir endurskrifar dómarasöguna á Íslandi 
í Árbænum í kvöld þegar hún starfar fyrst 
íslenskra kvenna við leik í úrvalsdeild karla í 
fótbolta. Rúna Kristín verður þá aðstoðardómari 
Vilhjálms Alvars Þórarinssonar á leik Fylkis og 
Keflavíkur í 16. umferð Pepsi-deildar karla. Rúna 
Kristín er 27 ára gömul og er á sínu fjórða ári 
sem FIFA-aðstoðardómari en hún hefur verið 
aðstoðardómari hér á landi í sjö ár. Rúna Kristín 
hefur komið að mörgum leikjum í Pepsi-deild 
kvenna í sumar en nú fær hún tækifærið í 
karladeildinni. Leikur Fylkis og Keflavíkur hefst 
klukkan 18.00 og er einn af fjórum leikjum sem 
fara fram í Pepsi-deildinni í kvöld.

Söguleg stund hjá Rúnu í kvöld

FÓTBOLTI Valsmenn eru bikar-
meistarar í tíunda skipti eftir 
sannfærandi sigur á erkifjendum 
sínum í KR um helgina. Það þurfti 
hreinræktaðan Valsmann til að 
gera út um leikinn eftir að Vals-
menn höfðu klúðrað fjölda færa 
en bakvörðurinn Bjarni Ólafur 
Eiríksson skoraði fyrra markið og 
lagði upp það síðasta fyrir Kristin 
Inga Halldórsson.

KR-ingar eru ofar í töflunni, 
með að flestra mati betra lið á 
pappírnum, höfðu unnið þrjá 
bikar meistaratitla á síðustu fjór-
um árum og mættu löskuðu liði 
sem hafði tapað þremur deildar-
leikjum í röð. Það benti því flest 
til þess að KR bætti einum bikar 
enn við safnið. En líkt og í fyrri 
leik liðanna í sumar þá var KR-
liðið aðeins skugginn af sjálfu sér. 
Kannski má keyra upp dramatík-
ina og líkja þessu við álög, svoköll-
uð Óla-álög. 

KR-ingar eru búnir að mæta 
liðum Ólafs Jóhannessonar  þrettán 
sinnum í deild og bikar á undan-
förnum tólf árum og uppskeran er 
aðeins eitt fátæklegt stig. Lið Ólafs 
(Valur í sumar og FH 2003-2007) 

hafa unnið tólf leiki og markatal-
an er 30 mörk í plús (35-5). Fyrsti 
leikurinn af þessum þrettán var 
einmitt eftirminnilegur 7-0 sigur 
FH á nýkrýndum Íslandsmeistur-
um KR í lokaumferðinni 2007. 

Lið Ólafs hafa ekki aðeins unnið 
KR-liðið níu sinnum í röð heldur 
hafa þau unnið sjö síðustu leiki 
með tveimur mörkum eða meira. 
Markatala KR-inga á síðustu 810 
mínútum á móti lærisveinum Ólafs 
er 23-2 þeim í óhag. 

Leikirnir í sumar hafa aðeins 
hert tökin. Tveir sannfærandi 
sigrar Valsmanna, fimm Valsmörk 
og ekkert KR-mark. Það voru þó 
ekki KR-álögin sem voru Ólafi 
hugfengin í leikslok heldur sú stað-
reynd að hann var búinn að koma 
Hlíðarendafélaginu í Evrópufót-
bolta á fyrsta ári. 

„Ég átti kannski ekki von á því 

að taka titil á fyrsta ári en við 
erum með fínt lið og stysta leið-
in til þess að komast í Evrópu-
keppni er að vinna bikarinn,“ 
sagði  Ólafur. „Við vorum miklu 
betri en KR-ingarnir allan tím-
ann. Við fengum þrjú til fjögur 
dauðafæri sem við nýttum ekki. 
Á tímabili var ég hræddur um að 
þeir myndu refsa okkur fyrir að 
nýta ekki færin okkar. Sem betur 
fer gerðist það ekki,“ sagði Ólafur. 

„Samsetning leikmannanna í 
ár er mun betri en undanfarin ár 
og það gerði gæfumuninn,“ sagði 
Bjarni Ólafur Eiríksson, hetja 
Valsmanna í leiknum, aðspurð-
ur um þátt Ólafs.  „Liðsheildin er 
mun betri og það skiptir oft máli 
í stórum leikjum eins og þessum. 
Það hefur ekki vantað góða leik-
menn á Hlíðarenda undanfarin ár 
en leikmennirnir þurfa að passa 
saman,“ sagði Bjarni sem hrósaði 
einnig Sigurbirni Hreiðarssyni, 
aðstoðarþjálfara Vals. 

„Óli talaði mikið um það að 
skapa samheldni í liðinu og honum 
og Bjössa tókst það vel, þeir hafa 
unnið frábært starf á þessu ári,“ 
sagði Bjarni Ólafur. 

Ólafur Jóhannesson hefur nú 
unnið titil á síðustu fimm tíma-
bilum sínum með úrvalsdeildarlið 
en síðasti titill hans með FH var 
einmitt bikarmeistaratitill haust-
ið 2007. Þrjú tímabil á undan hafði 
liðið unnið Íslandsmeistaratitilinn.

Ólafur hefur nú þegar tekið einn 
titil af KR-ingum í sumar og ein-
hverjir KR-ingar eru eflaust farn-
ir að hafa áhyggjur af deildarleik 
liðanna á Alvogenvellinum í 18. 
umferð Pepsi-deildarinnar í lok 
mánaðarins.   ooj@frettabladid.is

KR-ingar undir Óla-álögum
Valsmenn unnu sinn fyrsta stóra titil í átta ár þegar liðið tryggði sér tíunda bikarmeistaratitil félagsins 
með 2-0 sigri á KR í úrslitaleik Borgunarbikarsins á laugardaginn. KR-ingar áttu aldrei möguleika á móti 
 hungruðum Hlíðarendapiltum enda örlögin kannski ráðin nú þegar Ólafur Jóhannesson stýrir Valsliðinu.

SÍÐUSTU LEIKIR KR Á 
MÓTI LIÐUM ÓLAFS Í 
DEILD OG BIKAR

ÓLAFUR MEÐ VAL
BIKARÚRSLITALEIKUR 2015 
-2 (Valur vann 2-0 á Laugardalsvelli)

7. UMFERÐ 2015 
-3 (Valur vann 3-0 á Hlíðarenda)

ÓLAFUR MEÐ FH
15. UMFERÐ 2007
-4 (FH vann 5-1 í Kaplakrika)

6. UMFERÐ 2007
-2 (FH vann 2-0 á KR-velli)

10. UMFERÐ 2006
-2 (FH vann 2-0 í Kaplakrika)

1. UMFERÐ 2006
-3 (FH vann 3-0 á KR-velli)

13. UMFERÐ 2005
-2 (FH vann 2-0 í Kaplakrika)

4. UMFERÐ 2005
-1 (FH vann 1-0 á KR-velli)

8 LIÐA ÚRSLIT BIKARSINS 2004
-2 (FH vann 3-1)

9. UMFERÐ 2004
0 (1-1 jafntefli í Kaplakrika)

1. UMFERÐ 2003
-1 (FH vann 1-0 á KR-velli)

UNDANÚRSLIT BIKARSINS 2003
-1 (FH vann 3-2 á Laugardalsvelli)

18. UMFERÐ 2003
-7 (FH vann 7-0 í Kaplakrika)

- Síðasti sigur KR á liði Ólafs var 8. 
júlí 2003. KR vann 2-1 á KR-velli með 
mörkum Garðars Jóhannssonar og 
Veigars Páls Gunnarssonar. 

HANDBOLTI
Mæta Brasilíu í dag
Íslenska 19 ára landsliðið hélt áfram 
sigurgöngu sinni í gær með því að 
vinna Suður-Kóreu 34-28 í 16 liða 
úrslitum HM í Rússlandi. Ómar Ingi 
Magnússon skoraði 10 mörk og Óðinn 
Þór Ríkharðsson, markahæsti maður 
keppninnar, var með 8 mörk. Íslensku 
strákarnir mæta Brasilíu í dag klukkan 
13.00 að íslenskum tíma en með sigri 
kemst íslenska liðið í undanúrslit. 

ENSKI FÓTBOLTINN
Sláarskot Gylfa skoppaði á 
marklínunni
Gylfi Þór Sigurðsson var 
ótrúlega nálægt því að skora 
fyrir Swansea í fyrsta heima-
leik tímabilsins en það kom 
ekki að sök því Swansea vann 
þá 2-0 sigur á Newcastle.  
Sláarskot Gylfa á 48. mínútu 
fór niður á marklínuna en 
marklínutæknin sýndi að 
aðeins hluti boltans var inni. 

ENSKI FÓTBOLTINN
Unnu meistarana stórt
Manchester City er á toppi ensku 
úrvalsdeildarinnar eftir 3-0 sigur á 
meisturum Chelsea í gær en City-menn 
hafa unnið tvo fyrstu leiki sína 3-0. 
Chelsea hefur aðeins eitt stig eftir tvo 
leiki og situr í 16. sæti. Fjögur lið eru 
enn með fullt hús,  bæði Manchester-
liðin, strákarnir hans Claudio Ranieri í 
Leicester City og Liverpool sem á leik 
inni á móti Bournemouth í kvöld. 

ÍSLENSKI FÓTBOLTINN
Stund hefndarinnar?
Topplið FH tekur á móti Íslandsmeist-
urum Stjörnunnar í Kaplakrika í kvöld 
í stórleik 16. umferðar Pepsi-deildar 
karla. Fyrir tæpu ári hrifsuðu Stjörnu-
menn titilinn af FH-ingum á þessum 
sama stað í hreinum úrslitaleik liðanna 
í lokaumferð Pepsi-deildarinnar. 
Leikurinn hefst klukkan 18.30 en 
klukkan 18.00 mætast Víkingur-Leiknir, 
Fylkir-Keflavík og Breiðablik-ÍA. 

MARKAHÆSTUR  E nginn er búinn að 
skora meira á HM í ár en Óðinn Þór 
Ríkharðsson.    MYND/FÉSBÓKARSÍÐA IHF

SKORAR LEIK EFTIR LEIK  Vincent 
Kompany, fyrirliði City, fagnar marki 
sínu á móti Chelsea í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SIGURVEGARI  Ólafur Davíð Jóhannesson, þjálfari 
Vals, lagði bikarsúrslitaleikinn frábærlega upp og 
fagnar hér eftir lokaflautið. Á litlu myndinni lyfta 
fyrirliðarnir Haukur Páll Sigurðsson og Bjarni Ólafur 
Eiríksson bikarnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

HETJA STJÖRNUNNAR  Hin brasilíska 
Poliana skoraði bæði mörkin í sigrinum 
á Kýpur í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Á MIKLU SKRIÐI  Leikmenn Þór/KA fagna hér einu af fjórum mörkum sínum í gær 
en norðanstúlkur unnu þá sinn fimmta sigur í röð.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Þór/KA hélt sigurgöngu 
sinni áfram í Pepsi-deild kvenna 
í gær þegar liðið vann 4-1 sigur á 
Fylki í Árbæ. Þór/KA hefur unnið 
fimm leiki í röð í deildinni og er 
með 4,2 mörk að meðaltali í þeim.

Klara Lindberg gerði þrennu 
fyrir Þór/KA og er komin með 11 
mörk í sumar og Sandra María 
Jessen skoraði í sjötta deildar-
leiknum í röð og er með tólf mörk. 

Sigurinn tryggir stöðu norðan-
stúlkna í þriðja sæti deildarinnar 
en þrátt fyrir fimmtán stig í síð-
ustu fimm leikjum vantar liðið enn 
sex stig til að ná Stjörnunni í öðru 
sætinu.  

Þór/KA gæti hins vegar bland-
að sér í titilbaráttuna vegna þess 
að bæði toppliðin, Breiðablik og 
Stjarnan, eiga eftir að koma norð-
ur í lokaumferðunum.  - óój

Fimmtán stig og 21 
mark í fi mm leikjum
Sandra María Jessen skoraði í sjötta leiknum í röð. 
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DAGSKRÁ
17. 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

 | 22:35
THOUGHT CRIMES: THE CASE OF THE CANNIBAL COP
Vandaður heimildaþáttur frá HBO. Lögreglumaðurinn 
Gilberto Valle var dæmdur árið 2013 fyrir að hafa skipulagt 
mannrán og mannát á eiginkonu sinni og fleiri konum. Þó lét 
hann aldrei verða af þessum áformum sínum.  
   

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

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

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

 | 22:00
X-MEN: THE LAST STAND 
Stjörnum hlaðin kvikmynd um 
ofurmennahópinn sem gengur 
undir nafninu X-Men. Í aðal- 
hlutverkum eru Halle Berry, 
Hugh Jackman, Patrick 
Stewart og Anna Paquin.

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

 | 20:25
FEÐGAR Á FERÐ
Feðgarnir Magnús og Fannar 
ferðast um suðurlandið og 
hitta fólk sem á það sam- 
eiginlegt að hafa einstaklega 
jákvæða sýn á lífið.

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

 | 19:35
GRAND DESIGNS
Flottir þættir þar sem fylgst 
er með stórkostlegum 
endurbótum á heimilum fólks 
með stíl.

 | 19:00
ALGJÖR SVEPPI OG 
TÖFRASKÁPURINN
Stórskemmtileg mynd fyrir 
alla fjölskylduna um félagana 
Sveppa, Villa og Góa sem 
lenda í æsispennandi 
ævintýrum saman. 20.00 Frumkvöðlar  20.30 Græðlingur  21.00 

Matvælalandið  21.30 Siggi Stormur

07.00 Crystal Palace - Arsenal
08.40 Man. City - Chelsea
12.30 Premier League World
13.00 Swansea - Newcastle
14.40 Crystal Palace - Arsenal  
16.20 Man. City - Chelsea
18.00 Goðsagnir - Gummi Ben
18.50 Liverpool - Bournemouth  BEINT
21.00 Messan
22.15 Football League Show 
22.45 Liverpool - Bournemouth
00.25 Messan  

10.35 The Fault In Our Stars 
12.40 My Girl
14.20 Words and Pictures
16.15 The Fault In Our Stars 
18.20 My Girl
20.05 Words and Pictures 
22.00 X-Men: The Last Stand  Þriðja 
myndin í hinum geysivinsæla kvik-
myndabálki um ofurmennahópinn 
sem sameiginlega ganga undir nafninu 
X-Men. Það lítur út fyrir að lækning sé 
fundin fyrir hina stökkbreyttu og þá fær-
ist enn meiri harka í stríðið milli manna 
og þeirra stökkbreyttu. Myndin er stjörn-
um hlaðin og skartar Hugh Jackman, 
Halle Berry, Patrick Stewart og Anne Pa-
quin.
23.45 Insidious: Chapter 2
01.30 Joe 
03.25 X-Men: The Last Stand

11.00 Herrahornið 1 1.15 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

08.20 Golfing World 2015   
09.10 PGA Championship 2015   
14.10 Golfing World 2015   
15.00 PGA Championship 2015   
20.00 LPGA Tour 2015   
22.00 World Golf Championship

17.40 Strákarnir
18.05 Friends
18.30 New Girl
18.50 How I Met Your Mother
19.15 Two and a Half Men  Í þessari 
elleftu syrpu hinna geysivinsælu gaman-
þátta fylgjumst við áfram með þeim 
Alan, Jack og Walden, milljónamærings-
ins sem kom óvænt inn í líf feðganna.
19.40 Sjálfstætt fólk 
20.15 Eldsnöggt með Jóa Fel
20.45 Sisters
21.35 Hostages
22.20 Curb Your Enthusiasm
22.50 Sjálfstætt fólk 
23.25 Eldsnöggt með Jóa Fel
23.55 Sisters
00.40 Hostages
01.25 Curb Your Enthusiasm 
01.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.21 Dr. Phil
09.04 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
13.30 Cheers
13.55 Dr. Phil
14.35 Rules of Engagement 
15.00 Psych 
15.45 Judging Amy
16.25 The Good Wife 
17.05 Reign 
17.50 Dr. Phil
18.30 The Talk
19.10 Kitchen Nightmares 
19.55 The Office 
20.15 Top Chef 
21.00 Rookie Blue 
21.45 State Of Affairs  Bandarísk 
þáttaröð með Katherine Heigl í aðal-
hlutverki. Hún leikur sérfræðing innan 
bandarísku leyniþjónustunnar sem 
hefur það hlutverk að upplýsa forset-
ann um stöðu viðkvæmra mála. Á sama 
tíma reynir hún að komast að til botns 
í hryðjuverkaárás sem kostaði unnusta 
hennar lífið. 
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

07.00 Brunabílarnir 07.22 Kalli á þakinu 07.47 
Ævintýraferðin 08.00 Ævintýri Tinna 08.25 
Latibær 07.00 Brunabílarnir 07.22 Kalli á 
þakinu 07.47 Ævintýraferðin 08.00 Ævintýri 
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 Sumardalsmyllan 10.00 Áfram Diego, 
áfram! 10.24 Svampur Sveinsson 10.49 
Tommi og Jenni 10.55 UKI 11.00 Brunabílarnir 
11.22 Kalli á þakinu 11.47 Ævintýraferðin 
12.00 Ævintýri Tinna 12.25 Latibær 12.47 
Mæja býfluga 13.00 Dóra könnuður 13.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.45 Doddi 
litli og Eyrnastór 13.55 Sumardalsmyllan 
14.00 Áfram Diego, áfram! 14.24 Svampur 
Sveinsson 14.49 Tommi og Jenni 14.55 UKI 
15.00 Brunabílarnir 15.22 Kalli á þakinu 15.47 
Ævintýraferðin 16.00 Ævintýri Tinna 16.25 
Latibær 16.47 Mæja býfluga 17.00 Dóra könn-
uður 17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.45 
Doddi litli og Eyrnastór 17.55 Sumardalsmyllan 
18.00 Áfram Diego, áfram! 18.24Svampur 
Sveinsson 18.49 Tommi og Jenni 18.55 UKI 
19.00 Algjör Sveppi - Töfraskápurinn

16.50 World‘s Strictest Parents
17.50 One Born Every Minute
18.40 Suburgatory
19.00 Who Do You Think You Are
19.45 Wilfred
20.10 Drop Dead Diva
20.50 No Ordinary Family
21.35 Strike Back  Fjórða þátta röðin 
sem byggð er á samnefndri sögu eftir 
fyrrverandi sérsveitarmann í breska 
hernum. Þættirnir eru framleiddir af 
HBO og fjalla um liðsmenn sérsveitar-
innar bresku leyniþjónustunnar MI6 sem 
sendir eru til að vinna hættuleg verkefni 
um víða veröld.
22.20 Mental
23.05 Justified
23.50 Who Do You Think You Are
00.30 Wilfred
00.55 Drop Dead Diva
01.35 No Ordinary Family
02.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

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 Andraland  (e)
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir  Íþróttafréttir dagsins í 
máli og myndum.
19.30 Veðurfréttir
19.35 Attenborough: Furðudýr í 
náttúrunni  Vandaðir heimildarþætt-
ir frá BBC. David Attenborough fer með 
áhorfandann í ferðalag og sýnir furðu-
verur í náttúrunni.
20.00 Ráðgátan um einhverfu  Kan-
adísk heimildarmynd um nýjustu rann-
sóknir á einhverfu. Greiningum hefur 
fjölgað gríðarlega og í myndinni er leit-
að skýringa í nútíma lifnaðarháttum.
20.55 Vitnin
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools Holland
23.25 Skytturnar 
00.20 Fréttir
00.35 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 The Middle
08.25 The Goodwin Games
08.50 2 Broke Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Um land allt
10.45 Fókus
11.10 Gulli byggir
11.50 Harry‘s Law
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
13.45 American Idol
14.30 American Idol
15.20 Hart of Dixie
16.05 ET Weekend
16.55 Marry Me
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar  Fylgjumst nú með 
lífinu í Ramsey-götu en þar þurfa íbúar 
að takast á við ýmis stór mál eins og 
ástina, nágranna- og fjölskylduerjur, ung-
lingaveikina, gráa fiðringinn og mörg 
mörg fleiri.
18.05 The Simpsons  (16:22) Átjánda 
syrpa langlífustu og einnar allra farsæl-
ustu gamanþáttaraðar í sögu sjónvarps-
ins. Homer ákveður að gerast stjörnu-
ljósmyndari en tekst að sjálfsögðu að 
koma sér í vandræði.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag
19.15 Mike & Molly
20.25 Feðgar á ferð
20.50 Suits
21.35 Orange is the New Black  Þriðja 
þáttaröðin af þessum verðlaunaþáttum 
um Piper Chapman sem lendir í fangelsi 
fyrir glæp sem hún framdi fyrir mörg-
um árum.
22.40 Thought Crimes: The Case of 
the Cannibal Cop
00.05 White Collar
00.50 Empire
01.35 The Brink
02.00 Ballers
02.30 The Strain
03.15 Last Week Tonight with John 
Oliver
03.45 Bones
04.30 Forever 
05.15 The Middle 
05.40 Fréttir og Ísland í dag

12.35 Pepsímörkin 
14.05 Borgunarbikarinn 
15.55 Sumarmótin 2015   Skemmtileg-
ur þáttur um knattspyrnustjörnur fram-
tíðarinnar. Svipmyndir frá Símamótinu í 
Kópavoginum. Umsjónarmaður er Guðjón 
Guðmundsson.
17.35 NBA  Skemmtilegur þáttur um 
NBA á tíunda áratugnum.
18.00 Pepsí deildin 
20.30 Goðsagnir efstu deildar
21.20 Einvígið á Nesinu
22.15 League Cup Highlights
22.45 Pepsí deildin
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Með Skemmtipakkanum fylgja sex sjónvarpsstöðvar, GSM, internet, heimasími, Stöð 2 Maraþon og aðild að Vild.

SKEMMTIPAKKINN

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. 
HBO® and all related programs are the property 
of Home Box Office, Inc. Aðeins 310 kr. á dag

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365. Nánari upplýsingar á 365.is.

Allt það besta hjá 365

HEFST 27. ÁGÚST HEFST 13. ÁGÚST HEFST 9. ÁGÚST 25. ÁGÚST

HEFST 24. ÁGÚST HEFST 17. ÁGÚST HEFST 9. ÁGÚST

HEFST 30. ÁGÚST HEFST 26. ÁGÚSTMÁNUDAGA

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu allt þetta frábæra sjónvarpsefni á fáránlega
góðu verði. Nýir íslenskir og erlendir þættir í bland við kvikmyndir í sérflokki.
Tryggðu þér áskrift núna á 365.is eða í síma 1817.

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

ktu maraþon af Breaking Ba

MIÐVIKUDAGAALLA DAGA ÞRIÐJUDAGA SUNNUDAGA

MÁNUDAGA ÞRIÐJUDAGASUNNUDAGA SUNNUDAGA
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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, 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

Fyrir þínar
bestu stundir

Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Þú finnur 
bæklinginn á dorma.is

MEIRA Á
dorma.is

JACKPOT
tungusófi

Aðeins  99.900 KR.

Slitsterkt áklæði, grátt eða antrasite. 

Hægri og vinstri tunga.

Fullt verð: 119.900

JACKPOT
horntungusófi

Aðeins  129.900 KR.

Slitsterkt áklæði, grátt eða antrasite. 

Hægri eða vinstri tunga.

Fullt verð: 159.900

JACKPOT
U-sófi

Aðeins  149.900 kr.

Slitsterkt áklæði, grátt eða antrasite. 

Hægri eða vinstri tunga.

Fullt verð: 189.900 kr.
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Rapparinn Herra Hnetusmjör, réttu 
nafni Árni Páll Árnason, ætlar að 
halda upp á afmælið sitt þann 31. 
ágúst á óhefðbundinn hátt. Hann 
mun þá gefa út sína fyrstu breið-
skífu og halda tónleika á Prikinu 
um kvöldið. Mikill uppgangur hefur 
verið á tónlistarferli Herra Hnetu-
smjörs undanfarin misseri. Hann 
er nýkominn frá Benidorm þar 
sem hann skemmti íslenskum fram-
haldsskólanemum í útskriftarferð 
og hefur spilað víða í sumar. „Mark-
miðið er að hafa einungis slagara á 
plötunni,“ segir Árni Páll ákveðinn 
og heldur áfram: „Við viljum ekki 
hafa nein lög sem gætu talist ein-
hvers konar uppfylling.“ Hann vill 
að hægt verði að setja plötuna á fón-
inn í partíum og láta hana renna 
alla í gegn.

Atlanta-framburður
Titill plötunnar verður Flottur 
skrákur. „Titillinn vísar til þess að 
ég er flottur gaur og nettur náungi. 
Stafsetningin vísar til eins konar 
Atlanta-framburðar á orðinu strák-
ur og má segja að það sé birtingar-
mynd þess sem við stöndum fyrir; 
eitthvað nýtt og í takti við það nýja 
sem er að gerast í Bandaríkjunum.“

Herra Hnetusmjör hefur unnið 
mikið með Jóhanni Karlssyni, sem 
gengur undir nafninu Joe Frazier. 
Þeir halda því samstarf áfram, því 
Jóhann gerir alla taktana á plöt-
unni og rappar í fjórum af þeim tíu 
lögum sem plötuna prýða. Bróðir 
Jóhanns, Karl Ingi Karlsson, sér 
um gerð plötuumslagsins.

Verður gefins
Herra Hnetusmjör mun hrein-
lega gefa plötuna sína, á nítján ára 
afmælisdaginn sinn. „Fólk mun 
geta nálgast hana á netinu. Á You-
tube, SoundCloud og svo er stefnan 
að hún komi inn á Spotify og á tón-
list.is. Ég vil að fólk fái að heyra 
tónlistina mína án endurgjalds,“ 
segir Herra Hnetusmjör og bætir 
því við að hann vonist til þess að 
tónlist hans fái fólk til að mæta á 
tónleika. Hann er þekktur fyrir líf-
lega sviðsframkomu, enda orðinn 
þaulvanur á sviði, hafandi spilað 
víða um landið að undanförnu. 

Óhætt er að segja að lítið hafi 
farið fyrir því að Herra Hnetu-
smjör ætlaði sér að gefa út plötu. 
Hann hefur sent frá sér nokkur 
lög síðustu mánuði, sem hafa notið 
mikilla vinsælda. „Við byrjuðum að 
vinna í fyrstu lögunum sem verða á 
plötunni í febrúar. Í byrjun sumars 
ákváðum við svo að gefa út plötu og 
ákvað ég að hún kæmi út á afmælis-
daginn minn. Nú eru öll lögin til-
búin og á bara eftir að „mastera“ 
plötuna,“ útskýrir hann.

Ein af vonarstjörnunum
Fjallað var um Herra Hnetusmjör 
í Fréttablaðinu í maímánuði. Þrátt 
fyrir ungan aldur hefur hann skip-
að sér sess með vinsælustu röpp-
urum landsins. Hann hefur spil-
að mikið með Erpi Eyvindarsyni, 
enda báðir úr Kópavogi. Í grein-
inni voru nokkrir af reynslubolt-
unum í íslensku rappi inntir eftir 
áliti sínu á Árna. Menn voru sam-

mála um að þarna væri einn af 
bestu ungu röppurum landsins á 
ferð, ein af vonarstjörnum rapps-
ins hér á landi.

Herra Hnetusmjör tilheyrir 
hópnum Kópboisentertainment, 
sem er skammstafað KBE. Hann 
vakti fyrst athygli með laginu 
Elías, sem kom út í febrúar 2014. 
Alls hefur verið hlustað á lögin 
hans í rúm 212 hundruð þúsund 
skipta á Youtube.    kjartanatli@365.is

Herra Hnetusmjör 
með plötu á afmælinu
Platan Flottur skrákur kemur út í lok mánaðarins, á nítján ára afmælisdag 
rapp arans Herra Hnetusmjörs. Tónleikar verða haldnir sama kvöld. Stafsetning 
titilsins er vísun í Atlanta í Bandaríkjunum. Platan fæst án endurgjalds á netinu.

Á SVIÐI  Hér má sjá Herra Hnetusmjör á sviði í Laugardalshöll í sumar, þegar hann hitaði upp fyrir Snoop Dogg.

FERSKUR  Herra Hnetusmjör þykir vera 
ferskur rappari.

➜ Lagalisti plötunnar
Titill plötunnar: Flottur skrákur   
                          (31. ágúst 2015)
Flottur skrákur (intro)
Hvítur bolur gullkeðja
Ekkert vesen
LaLa
Jámarh (ásamt Joe Frazier)
Skit (rap game)
Þori að veðja (ásamt Joe Frazier)
Fáum borgað (ásamt BlazRoca og 
Joe Frazier)
Selfie
Þangað til (ásamt Joe Frazier)

„Ég held að þetta sé eitthvað sem 
fólk geri bara einu sinni á ævinni,“ 
segir Hallfríður Þóra Tryggva-
dóttir, verkefnastjóri hjá RIFF, um 
bíósýningu í helli sem haldin verð-
ur þann 3. september næstkomandi. 
Sýningin er í tengslum við Alþjóð-
lega kvikmyndahátíð í Reykjavík, 
RIFF, sem haldin verður í tólfta 
sinn nú í ár. Sýningin fer fram í 
sérvöldum helli í nágrenni borg-
arinnar sem hentar vel til bíósýn-
ingar og lofa skipuleggjendur ein-
stakri upplifun. „Með í för verða 
leiðsögumenn, auk þess sem boðið 

verður upp á kynningu á íslenskri 
kvikmyndagerð.“ 

Í hellinum verða þrjár íslenskar 
stuttmyndir sýndar: Ástarsaga eftir 
Ásu Helgu Hjörleifsdóttur, Hval-
fjörður eftir Guðmund Arnar 
Guðmundsson, sem hlaut sér-
stök dómnefndarverðlaun í 
Cannes árið 2013, og Síðasti 
bærinn eftir Rúnar Rúnars-
son, en myndin var tilnefnd 
til Óskarsverðlauna í flokki 
stuttmynda árið 2006. Hall-
fríður segir að myndgæð-
in verði mikil inni í hell-

inum og hljómgæðin ekki síðri, en 
Sagafilm sér um þann hluta sýn-
ingarinnar. Þetta er í annað sinn 
sem boðið er upp á bíósýningu í 
helli í tengslum við RIFF. Hella-

sýningin hefur nú verið færð 
framar á dagatalinu, verður 
í byrjun september en kvik-
mynda hátíðin sjálf verður 24. 
september til 4. október. 

Hægt verður að nálgast 
miða á hellasýninguna á 
vefsíðu RIFF, www.riff.
is, og hefst miðasalan í 
dag.  -kak

Bjóða upp á bíósýningu í sérvöldum helli 
Hægt verður að stunda þá óhefðbundnu iðju að fara í bíó í helli í tengslum við RIFF-kvikmyndahátíðina. 

Í HELLI  Bíógestir fá að upplifa þrjár 
stuttmyndir í helli í grennd við Reykjavík.

HALLFRÍÐUR ÞÓRA 
TRYGGVADÓTTIR

„Mánudagslagið mitt er How good 
it is to be loved by you með James 
Taylor. Létt og „catchy“ lag og ég 
hreinlega elska James Taylor.“
Helga Möller söngkona.

MÁNUDAGSLAGIÐ



Ótrúlega flott úrval af pizzum
á frábæru verði

 Skráðu þig á www.netgiro.is
 

Borgaðu með símanum á einfaldan og öruggan máta með Netgíró.
Við sendum þér reikning í netbankann og þú færð allt að 14 daga vaxtalausan greiðslufrest.
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RISA
FARIN PLUSH

Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 278.710 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

139.355 kr.
= 50% AFSLÁTTUR!

ÓTRÚLEGT
TILBOÐ!

LAGER-
HREINSUN!
Sýningar- og 

skiptirúm eða 
dýnur á allt að  
70% afslætti!

AFSLÁTTUR

50%

Sængurfatnaður 
með allt að 
50% afslætti
Handklæði 
með allt að 
70% afslætti

MARIBOWL
Mikið úr val af Iittala 
vörum í verslun okkar.

Sonur minn heimtaði lítið  systkini 
um daginn svo við fórum saman 

í gróðrarstöð og keyptum flotta 
plöntu handa honum til að leika við. 
Eftir undursamlegt ferli umpott-
unar og nafngjöf leit ég í kringum 
mig og mundi af hverju heimilið 
var plöntulaust. Plönturnar voru 
allar dauðar. Ég er ekki með einn 
einasta grænan fingur. Ég er með 
svarta krumlu sem drepur allar 
ljóstillífandi lífverur sem hún 
snertir. Þykkblöðungar, kaktusar, 
tré og blóm koma til mín til þess að 
lina þjáningar sínar. 

KAKTUSINN sem ég fékk í 
afmælisgjöf var sá sem hélst 
lengst á lífi. Hann þornaði sáttur 
í glugga í marga mánuði áður en 
hann var óvart vökvaður með 
sódavatni og steindó sama dag. Ég 
vil meina að þetta atvik skrifist 
alfarið á þann sem gaf mér þenn-
an kaktus, það gilda sömu reglur 
um gæludýr og kaktusa: þú gefur 
ekki slíkt í gjöf nema viðtakandi 
sé tilbúinn. 

SÓLBLÓMIÐ sem sonur minn 
hafði ræktað í leikskólanum 
átti aldrei séns heldur. Glað-
legur kennari hvatti mig til að 
taka plöntuna með heim og halda 
ræktuninni áfram. Ég heyrði sól-
blómið öskra á hjálp en gat bara 
ekki viður kennt sannleikann fyrir 
framan börnin.

MYNTAN sem tengdó gaf mér 
eftir að ég hafði kvartað undan 
þessum hvimleiða galla mínum 
átti ekki sjö dagana sæla. Harð-
gerðasti andskoti sem þú finnur, 
getur meira að segja haft hana 
úti, sagði hún. Ég hlýddi því og 
tyllti henni út á pall í sjóðheita 
júlísólina. Þegar ég kom heim úr 
vinnunni næsta dag hafði myntu-
brúskurinn kastað sér niður tröpp-
urnar og moldarsletturnar náðu út 
á stétt. Ég gróf hana í fjöldagröf 
og faldi sönnunargögnin. Og fékk 
mér svo mojito með myntu úr búð.

NÚ er komið stærðarinnar dreka-
tré inn í stofu og ég hef ekki 
undan við að lesa greinar um 
skyndihjálp fyrir tré. Ef ég skrifa 
ekki aðra bakþanka um að allt 
gangi vel, ekki spyrja út í þetta 
mál.

Plöntu-
fanturinn

BAKÞANKAR 
Berglindar 
Pétursdóttur
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