
Ungir sem aldnir flóttamenn 
dvelja dögum saman í fullkom-
inni óvissu á lestarstöðinni í 
Ungverjalandi. 6 

Ný skoðanakönnun sýnir að 
naumur meirihluti Breta vill að 
Bretland yfirgefi Evrópusam-
bandið. Cameron vill áfram að-
ild með skilyrðum. 10

Takk Lars
Undir stjórn Lars Lagerbäck og Heimis Hallgrímssonar 

munu strákarnir okkar í knattspyrnulandsliðinu taka þátt 
í lokakeppni á stórmóti í karlaflokki í fyrsta sinn. 

Frakkland ±  við erum á leiðinni!  
➛16
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Fréttablaðið/Vilhelm

SKOÐUN  Þórir Guðmundsson 
hjá Rauða krossinum segir að  
við Íslendingar séum 
rík þjóð sem get-
um múltitaskað. 
12

FRÉTTIR   
Brynhildur 
Björnsdóttir er 
nýr stjórnar-
formaður 
Bjartrar 
framtíð-
ar. 4 

Fréttablaðið í dag

Sími 
512 4900

landmark.is

 
12

SPORT Einkunnir íslensku 
strákanna í leiknum. 16

TÍMAMÓT Barnabókahöfundur 
fagnar áttræðisafmæli sínu. 20

LÍFIÐ  Edda Guðmundsdóttir 
stíliseraði Taylor Swift fyrir 
myndbandið Blank Space. 30

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ l FÓLK   
l  FASTEIGNIR
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015



BRIDS
SKÓLINN
BYRJENDUR (stig 1)  . . .  21. sept.  8 mánudagar frá 20-23

KERFIÐ (stig 2)  . . .  23. sept.  8 miðvikudagar frá 20-23

 • STIG 1    Á byrjendanámskeiði er farið vel yfir leikreglur 
 spilsins og undirstöður hins vinsæla Standard-sagnkerfis. 
 Ekkert mál að mæta ein/einn. 

 • STIG 2   Sagnir eru í forgrunni á þessu námskeiði, bæði 
 tveggja-manna-tal og sagnbaráttan.  Mikið spilað og 
 ekki nauðsynlegt að koma með makker. 
   
  • Staður:  Síðumúli 37  í Reykjavík
  • Sjá nánar á  bridge.is /fræðsla
  • Upplýsingar og innritun í síma  . . .   898-5427
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Rífandi stemning á Ingólfstorgi

DÓMSMÁL Sérstakur saksóknari dreg-
ur ekki í efa að sú háttsemi Samherja 
sem Seðlabanki Íslands kærði til sér-
staks saksóknara geti talist brotleg 
við lög. Þetta kemur fram í yfirlýsingu 
frá Seðlabankanum. Mál saksóknara 
á hendur Samherja hefur verið látið 
niður falla. 

 Þorsteinn Már Baldvinsson, for-
stjóri Samherja, var harðorður í máli 
þegar hann ræddi málalyktir í kvöld-
fréttum Stöðvar 2 á föstudaginn. Sagði 
hann að til málsins hefði verið stofnað 
af illum vilja seðlabankastjóra.

Seðlabankinn segir að ágallar 
hafi verið á lögum um gjaldeyrismál 
þegar þau voru sett 2008 og varða 
refsiábyrgð lögaðila. Þessir ágallar 
standi ekki í vegi fyrir því að Seðla-
banki Íslands beiti lögaðila stjórn-
valdssektum. -snæ

Niðurfelling 
vegna galla  
á lögum

EFNAHAGSMÁL Tekjur ríkissjóðs af 
tryggingagjaldi munu hækka um 
fimm milljarða vegna kjarasamn-
inganna í vor. Þetta fullyrðir Almar 
Guðmundsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka iðnaðarins.

Tryggingagjald er 7,49% af öllum 
launagreiðslum í landinu. Almar 
bendir á að í fjárlögum síðasta árs 
hafi verið reiknað með að trygginga-
gjöld myndu skila um 78 milljörðum. 
Niðurstaða kjarasamninganna þýði 
að þessi tala muni hækka.

Almar segir að fjármálaráðherra 
hafi talað skýrt um að staða ríkissjóðs 
leyfi lækkanir á ýmsum sköttum og 
gjöldum. Samtök iðnaðarins vilji því 
sjá tryggingagjald lækka um minnst 
eitt prósentustig í fjárlögum fyrir 
árið 2016. Fjárlagafrumvarpið verður 
kynnt á morgun. „Fjármálaráðherra 
er alveg fullkunnugt um það hvar við 
stöndum í þessu,“ segir Almar þegar 
hann er spurður að því hvort Samtök 
iðnaðarins hafi rætt þetta mál við 
ráðherra meðan á fjárlagavinnunni 
stóð. „Við erum í reglulegum sam-
skiptum við stjórnvöld og það liggur 
fyrir í þeim samskiptum að þetta er 
mjög ofarlega á okkar lista,“ bætir 
hann við.

Hann bendir á að tryggingagjaldið 
leggist á allar launagreiðslur í land-
inu en sé greitt af vinnuveitendum. 
Lækkun tryggingagjalds sé þess vegna 
alveg jafnmikið hagsmunamál fyrir 
alla launþega í landinu og atvinnu-
rekendur þótt það sé ekki sýnilegt 
launþegum eins og tekjuskatturinn. 
Þá segir Almar að gjaldið hafi sérstak-
lega slæm áhrif á lítil fyrirtæki þar 
sem sérhver ráðning starfsmanns vegi 
þungt. Enn fremur finni mannauðs-
frek fyrirtæki mikið fyrir gjaldinu 

Tryggingagjald lækki 
um eitt prósentustig
Samtök iðnaðarins segja að tekjur ríkissjóðs af tryggingasjóðsgjaldi hækki 
um 5 milljarða á næsta ári. Þau vilja að tryggingagjaldið verði lækkað um eitt 
 prósentustig. Eitt af brýnustu hagsmunamálum iðnrekenda.

Samtök iðnaðarins segja að bæði atvinnurekendur og launþegar beri byrðarnar af 
tryggingagjaldinu, jafnvel þótt það sé launþegum ekki sýnilegt. Fréttablaðið/Daníel

Almar  
Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri  
Samtaka iðnaðarins  

S TJ Ó R N S Ý S L A  Skuldir dæmdra 
ofbeldis manna hafa aukist um 98 
milljónir síðan í júlí á síðasta ári. 
Heildarupphæð skuldanna er 538,5 
milljónir króna.

Að baki skuld unum liggja 505 
mál. Íslenska ríkið greiðir þolendum 
brotanna, hvort sem það eru líkams-
árásir eða kynferðisbrot, bætur fyrir 
ofbeldið. Miskabæturnar fara svo í 
endurkröfu til ofbeldismannanna.

Tveir ofbeldismenn skulda mest 
allra á listanum, eða nítján milljónir 
hvor um sig.

Í Fréttablaðinu á síðasta ári var 
greint frá því að illa gengi að inn-
heimta skuldirnar. Um væri að 
ræða þau brot sem vörðuðu við 
langa fangelsis refsingu. Á meðan 
fangelsis vist stæði yfir hefði fólkið 
engar tekjur, sem gerði niðurgreiðslu 
skulda erfiða. - snæ

Skuldir 
ofbeldismanna 
aukist um 100 
milljónir

Veður

Á morgun bætir í vind og rigningu 
vestanlands og von á hellidembum 
á Snæfellsnesi og Barðaströnd. 
Sunnanstrekkingur og úrkomuminna 
í dag, en áfram bleyta. Það spáir hins 
vegar blíðskaparveðri norðan og 
austan til þó að þykkni aðeins upp þar 
um tíma í nótt. SJÁ SÍÐU 22

Við erum í regluleg-
um samskiptum við 

stjórnvöld og það liggur fyrir 
í þeim samskiptum að þetta 
er mjög ofarlega á 
okkar lista.

og það valdi því að fyrirtækin vaxi 
hægar en ella og verðmætasköpunin 
verði minni. Ábatinn af því að lækka 
gjaldið sé því mikill. „Það ýtir undir 
atvinnu, heldur aftur af verðbólgu 
vegna kjarasamninga og styður við 
hagvöxt og framleiðniaukningu,“ 
segir Almar.

Almar bendir á að í könnun sem 
gerð er árlega fyrir Iðnþing komi 
fram að lækkun tryggingagjalds sé 
þriðja helsta áhersluatriðið sem iðn-
rekendur bendi á. 

Viðskiptaráð Íslands hefur  einnig 
hvatt til þess að tryggingagjaldið 
verði lækkað, með þeim rökum að 
lægra tryggingagjald skili sprota- og 
nýsköpunarfyrirtækjum miklum 
ávinningi.  
jonhakon@frettabladid.is
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✿  Skuldir ofbeldismanna

2011 2014 2015
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440
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STJÓRNMÁL

Laufey Rún formaður
Laufey Rún Ketilsdóttir var 
kjörin formaður Sambands ungra 
sjálfstæðismana á sambandsþingi 
sem haldið var í Vestmannaeyjum nú 
um helgina og bar yfirskriftina ,,Frjáls 
þjóð, frjáls markaður, frjálst fólk“. Elvar 
Jónsson var kjörinn varaformaður. 

Gleðin ríkjandi Fjöldi fólks var samankominn á Ingólfstorgi í gær til að horfa á leik Íslands gegn Kasakstan og var mikið fagnað í leikslok.  
Fögnuðurinn varð svo enn meiri eftir leikinn þegar liðsmenn íslenska landsliðsins litu við.  Fréttablaðið/Vilhelm

7 .  S E P T E M B E R  2 0 1 5   M Á N U D A G U R2 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Til hamingju 
strákar!
Við óskum íslenska karlalandsliðinu í knattspyrnu hjartanlega til hamingju  

með langþráð sæti í lokakeppni EM í Frakklandi 2016. Við erum stolt af

stuðningi okkar við liðið og þessum sögulega árangri þess. Góða ferð!



HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is

UP! MEÐ
STUÐIÐ

e-Up! rafmagnsbíll verð frá:

2.990.000 kr.

Óttarr Proppé var sjálfkjörinn formaður Bjartrar framtíðar. Áður en hann hellti sér út í stjórnmálin hafði hann gert garðinn frægan sem rokkari og bóksali. Hann segist í raun ekki hafa persónulegan metnað fyrir for-
mannsembættinu, hann finni þó til ábyrgðar. Fréttablaðið/Snærós

STJÓRNMÁL Það voru um sjötíu manns 
samankomnir á aðalfundi Bjartrar 
Framtíðar á laugardag, sem haldinn 
var í íburðarmiklu húsnæði Officera-
klúbbsins á Ásbrú í Reykjanesbæ. 
Fundurinn var þó nokkuð í fjöl-
miðlum síðustu vikur enda fyrirséð 
að á honum yrði breytt um forystu í 
einu og öllu.

Fyrir utan formannskjör voru hefð-
bundin aðalfundarstörf á dagskránni. 
Einhver hafði orð á því að formleg-
heitin væru ívið meiri en tíðkast hefði 
í Besta flokknum. Þetta liti allt miklu 
meira út eins og fundur hjá alvöru 
stjórnmálaflokki. Orðið vaxtarverkir 

kom fyrir hjá öllum sem minntust á 
fylgisvandræðin. Það er sérstök orð-
notkun í síminnkandi flokki.

Fráfarandi formaður flokksins, 
Guðmundur Steingrímsson, ávarpaði 
fundinn í upphafi. Hann ræddi ekki 
um fylgishrun flokksins, né það að 
hann væri að láta af embætti. Ræða 
hans snerist í einu og öllu um að 

kveða í kútinn gagnrýnisraddir sem 
segja að flokkurinn hafi enga stefnu. 
Og vitnaði hann í félaga sinn Óttarr 
Proppé. „Við erum íkornarnir sem 
dansa á trjátoppunum. Við hvíslum 
þegar aðrir öskra.“

Þegar Óttarr Proppé þingmaður 
tilkynnti um framboð sitt varð ekk-
ert úr framboði annarra sem voru 
orðaðir við embættið. „Ég hef ekki 
þannig séð metnað fyrir því að gegna 
embætti og vera formaður en ég fann 
til ábyrgðar og þess að ég hefði eitt-
hvað til málanna að leggja. Ég átti 
ekki von á öðru en að fleiri myndu 
bjóða sig fram.“ Hann segir ekki mál-
efnaágreining innan flokksins. Þó sé 
viðbúið að einhver áherslubreyting 
verði með nýjum formanni. Þeir 
Guðmundur séu ólíkir menn en sam-
mála.

Vaxtarverkir, formlegheit og ný forysta
Aðalfundur Bjartrar framtíðar fór fram á laugardag. Lítið var um nýliða en allir helstu áhrifamenn flokksins voru saman komnir til að 
skipta um menn í brúnni. Flokkurinn afgreiddi heilbrigðisstefnu og umhverfisstefnu af fundinum en önnur stefnuplögg bíða betri tíma.

20%

15%

10%

5%

0%

4,3%

18,6%

8,2%

4,4%

16,2%

✿  Fylgi Bjartrar framtíðar
31. janúar 2013

Alþingiskosningar 2013

Síðasta mæling

Sveitastjórnarkosningar 201418,6%

8,2%

16,2%

Alþingiskosningar 2013

Síðasta mæling

Sveitastjórnarkosningar 2014

Við erum íkorn-
arnir sem dansa á 

trjátoppunum. Við hvíslum 
þegar aðrir 
öskra.
Guðmundur 
Steingrímsson, frá-
farandi formaður 
Bjartrar framtíðar

Heilbrigðismál eru 
heita kartaflan
Heilbrigðisstefna Bjartrar framtíðar var 
samþykkt á fundinum. Einkavæðing 
heilbrigðisþjónustu var hitamál 
fundarins. Í nýrri heilbrigðisstefnu 
flokksins kemur fram að Björt framtíð 
styðji fjölbreytni í rekstri heilbrigðis-
þjónustu. Sigrún Gunnarsdóttir, sem 
kynnti stefnuna, tók fram að hún 
myndi ekki finna sig í flokki sem 
vildi takmarka einkaframtak. Önnur 
sjónarmið heyrðust líka. Ein kona 
lýsti því yfir að sér þætti erfitt að tala 
fyrir einkavæðingu. Önnur að einka-
vædd heilbrigðisþjónusta myndi rífa 
í sundur kerfi sem annars gæti unnið 
vel saman. Þá lýsti karlmaður því yfir 
að flokkurinn ætti ekki að velta því 
fyrir sér hvort einhver væri að græða 
á þjónustunni. Ef einhver gæti veitt 
þjónustuna fyrir minni pening en hið 
opinbera þá ætti að nýta sér það. Kona 
með reynslu af heilbrigðiskerfinu 
sagði að hættan við einkavæðingu 
væri að þá yrði það tekið út sem væri 
auðvelt og aðgengilegt en opinbera 
kerfið skilið eftir með erfiða og þunga 
umönnun. Það gerði vinnuaðstæður 
heilbrigðisstarfsfólks mun verri.

„Ég lít á þetta sem átaksverkefni til eins árs til að 
snúa við skipinu,“ segir Brynhildur S. Björnsdóttir, 
nýkjörinn stjórnarformaður Bjartrar framtíðar. 
Brynhildur bar sigur úr býtum í kosningunni 
með 61 prósent atkvæða. Hún hafði áður 
boðið sig fram til sama embættis en þá 
tapað fyrir Margréti Marteinsdóttur.

„Við þurfum að hafa andlegan og 
pólitískan leiðtoga og það er mín 
trú að Óttarr Proppé sé hann. En 
svo þarf skipulagsfríkið og þar 
kem ég sterk inn.“

Brynhildur er fyrsti varaþing-
maður í Reykjavíkurkjördæmi 
suður. Hún segist ekki hugsa 
sér að sitja í meira en eitt ár. 
Snúa þurfi fylgistapinu við. „Það 
verður að gera það. Kjósendur 
segja það og þeir hafa rétt fyrir 
sér.“

Stjórnarformaður 
og formaður  
flokksins jafnvæg

Brynhildur S. Björnsdóttir

Snærós  
Sindradóttir 
snaeros@frettabladid.is
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Fjórar sýningar að eigin vali  
á besta verðinu. 

Áskriftarkort  
Borgarleikhússins 

Vertu með  
í vetur! 

Miðasala 
borgarleikhus.is 

568 8000

UNGVERJALAND „Heilu fjölskyldurnar, 
gamalmenni og börn sofa á gólfinu á 
lestarstöðinni Keleti. Hér er magnað 
andrúmsloft,“ segir Höskuldur Kári 
Schram fréttamaður, sem staddur 
er í Búdapest, um stöðu mála í 
 Ungverjalandi. Flóttamenn streymdu 
frá Ungverjalandi til Austurríkis og 
Þýskalands í gær, ýmist með lestum, 
rútum, bílum eða fótgangandi. Enn 
bíða þó margir í Ungverjalandi eftir 
því að komast til Þýskalands.

Ríkisstjórn Angelu Merkel lýsti því 
yfir á dögunum að hún væri reiðu-
búin að taka á móti miklum fjölda 
flóttamanna og er það ein ástæða 
mikils straums flóttafólks þangað. 
Á BBC segir að um tíu þúsund flótta-
menn hafi komist til Þýskalands í 
gær. „Hundruð manna fóru héðan í 
gær og maður sér að það er ekki eins 
mikið af fólki hérna núna eins og var 
á laugardaginn. Stærsti hluti fólksins 
sem var hér er farinn.  Svo er  ekki 
vitað hvort það komi nýr straumur 
af flóttafólki hingað.“

Ungverjaland hefur verið mið-
punktur í flóttamannastraumnum 
undanfarið, en flóttafólk frá Mið-
austurlöndum og Afríku hefur 
streymt til Evrópu yfir Miðjarðarhaf. 
Flestir þeirra sem koma til Ungverja-
lands eru að flýja borgarastyrjöldina 
í Sýrlandi, sem hefur lagt landið í rúst 

og kostað þúsundir lífið. Flestir hafa 
farið í gegnum Tyrkland, Grikkland 
og Makedóníu á leið sinni. „Ég talaði 
við um tuttugu flóttamenn hér í dag 
og allir sem ég talaði við komu frá 
Sýrlandi eða Afganistan og voru að 
flýja stríðsátök.“

Samkvæmt upplýsingum frá Sam-
einuðu þjóðunum hafa rúmlega 

50.000 flóttamenn komið til Ung-
verjalands undanfarinn mánuð.

Keleti-lestarstöðin komst í heims-
fréttirnar í síðustu viku eftir að 
henni var lokað fyrir flóttamönnum 
af yfirvöldum í tvo daga. Yfirvöld í 
Ungverjalandi hafa verið sökuð um 
mikla harðneskju í garð flóttamanna 
en lögreglumenn hafa fengið auknar 
heimildir til valdbeitingar.

Höskuldur segir fólkið á Keleti- 
lestar stöðinni vera fullt af ótta. 
„Fólkið hérna bíður bara milli vonar 
og ótta. Þau vita ekkert hvort þau 
séu að fara að hefja nýtt líf í Þýska-
landi eða hvort þau verði send aftur 
til baka. Fólkið hefur engin réttindi, 
ekkert vegabréf og vill alls ekki snúa 
aftur til heimalandsins,“ segir Hösk-
uldur um ástandið á lestarstöðinni. 

„Fólkið er þó ekki hungrað og hafa 
íbúar Búdapest komið með matar-
gjafir. Fólkið er þó á vergangi og er 
því ekki hreint. Það hefur þurft að 
vera í sömu fötunum í langan tíma. 
Þó eru einhverjir útikranar hérna 
sem fólk getur notað til þess að þrífa 
sig. Sú aðstaða er þó takmörkuð,“ 
segir Höskuldur.

Höskuldur segir að það auki á 
óvissuna að sögusagnir séu uppi um 
að til standi að loka landamærum 
Austurríkis fyrir flóttamönnum.
nadine@frettabladid.is

Heilu fjölskyldurnar 
sofa á lestarstöðinni
Flóttamenn streymdu frá Ungverjalandi til Austurríkis og Þýskalands í gær. Enn 
bíða margir í Ungverjalandi eftir því að komast til Þýskalands. Hundruð flótta-
manna hafa dvalið áhyggjufullir á Keleti-lestarstöðinni síðustu daga.

Skógarhlíð 18 •  Sími 595 1000 
www.heimsferdir.is 
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Tenerife

Frá kr. 83.900
m/allt innifalið   

Netverð á mann frá kr. 83.900 m.v. 2+1 í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 89.900 m.v. 2 í stúdíó.

Tenerife
12. september í 7 nætur

Tamaimo Tropical

TenerifeTenerife

Kampavín og kúltúr í Frakklandi

Í tískuborginni París Sölusýningin Hús og hlutir fer fram þessa dagana í Masai-galleríinu í París. Alain Jocard, 
ljósmyndari AFP-fréttastofunnar, var staddur þar á laugardaginn og smellti mynd af nokkrum gestum sem 
dreyptu á kampavíni.  NordicPhotos/AFP

FRAKKLAND  Jean-Luc Kister, kafari 
frönsku leyniþjónustunnar, baðst í 
gær afsökunar á árás á skipið Rain-
bow Warrior, flaggskip Grænfriðunga. 
Er þetta í fyrsta sinn sem Kister biðst 
opinberlega afsökunar á árásinni, sem 
átti sér stað þann 10. júlí árið 1984, en 
í árásinni lést portúgalski ljósmyndar-
inn Fernando Pereira.

Kister kom fram í sunnudagsþætti 
sjónvarpstöðvarinnar TVNZ og sagði 
hann markmið aðgerðanna ekki hafa 
verið að drepa neinn skipverja og 
að hann vildi biðja fjölskyldu Pereira, 
þá meðlimi Grænfriðunga sem um 
borð voru og nýsjálensku þjóðina 
afsökunar.

Grænfriðungar mótmæltu kjarn-
orkuvopnatilraunum Frakka á 
Mururoa-eyju í Suður-Kyrra hafi og 

átti Rainbow Warrior að sigla til eyj-
unnar. Árásin átti sér stað í höfninni í 
Auckland á Nýja-Sjálandi eftir að Kis-
ter hafði komið tveimur sprengjum 
fyrir í skut skipsins, sem sökk sam-
stundis.

„Við urðum að fylgja skipunum, 
við vorum hermenn,“ sagði Kister 
sem sagði árásina jafnframt hafa 
verið óréttláta.

Kister vann ásamt tólf manna 
teymi sem starfaði fyrir frönsku 
leyniþjónustuna DGSE og voru tveir 
starfsmenn leyniþjónustunnar sóttir 
til saka fyrir árásina, þeir Dominique 
Prieur og Alain Mafart, sem hand-
teknir voru í Nýja-Sjálandi og dæmd-
ir í tíu ára fangelsi. Þeir játuðu báðir 
glæpinn og sátu að endingu inni í tvö 
ár. - gló

Kafari baðst afsökunar
Skipið Rainbow Warrior sökk í höfninni í Auckland árið 1985. NordicPhotos/Getty 

Ungir sem aldnir dvelja á lestarstöð-
inni. Fréttablaðið/Bjarni

Fólkið hérna bíður 
bara milli vonar og 

ótta. Þau vita ekkert hvort 
þau séu að fara að hefja nýtt 
líf í Þýskalandi eða hvort þau 
verði send aftur til baka. 
Höskuldur Kári Schram, 
fréttamaður
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www.peugeot.is

Bernhard ehf • Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 • Akranesi, Bílver, sími 431 1985 Akureyri, Höldur, sími 461 6020 • Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535

Þú finnur okkur á

facebook.com/PeugeotIceland

PEUGEOT 308SW 

SPARNEYTIÐ 
LJÓN Á VEGINUM
CO2 85g - ELDSNEYTISEYÐSLA 3,2L/100km*

Þó Peugeot 308SW hafi hlotið fjölda verðlauna eins Bíll ársins á Íslandi 2015 og Car of the Year 2014, þá er meira sem  
telur og sker Peugeot 308SW frá samkeppninni. Ómótstæðilegir aksturseiginleikar, vélar sem valdar hafa verið Vélar ársins** 
9 ár í röð, eldsneytiseyðsla frá 3,2L/100km og CO2 útblástur frá 85g/km eru eiginleikar sem einfaldlega erfitt er að keppa við. 
Svo er hann fáanlegur með 5 ára ábyrgð. Komdu og prófaðu Peugeot 308SW, bíl sem á sér ekki jafningja.

                       Prófaðu nýja  
PureTech bensín túrbó vél 
og upplifðu gjörbreytta 
akstureiginleika. 1.2l Turbo, 
130 hestafla vélin var  
nýverið valin Engine of the 
Year 2015**. Fáanleg bæði 
með beinskiptingu og  
sjálfskiptingu.

                         Nýju BlueHDi 
dísilvélar Peugeot bjóða 
upp á allt það besta sem 
er í boði í hágæða, eyðslu-
grönnum dísilvélum.  
Með CO2 útblástur frá 85g, 
120 hestöfl og 3,2L/100km 
meðaleyðslu.  
Fáanleg bæði með bein-
skiptingu og sjálfskiptingu.

                         Nýju BlueHDi 
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PEUGEOT 308SW 

SPARNEYTIÐ 
LJÓN Á VEGINUM
CO2 85g - ELDSNEYTISEYÐSLA 3,2L/100km*

PEUGEOT 308SW 

SPARNEYTIÐ 
LJÓN Á VEGINUM
CO2 85g - ELDSNEYTISEYÐSLA 3,2L/100km*

NÚ FÁANLEGUR MEÐ 

 

5 ÁRA
ÁBYRGÐ

*

Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00

                       Prófaðu nýja 

Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00

akstureiginleika. 1.2l Turbo, 

nýverið valin Engine of the 

PEUGEOT 308SW 

kostar frá kr. 3.595.000



Atvinnubílar

Volkswagen 
Transporter á tilboði

Búnaður í tilboðsbíl

• Rennihurðir á báðum hliðum
• 16“ stálfelgur og heilkoppar
• Lokað skilrúm með glugga
• ABS / EBV
• ESP stöðugleikastýring og spólvörn
• Hæðarstillanlegt ökumannssæti með  

2 armpúðum
• Bekkur fyrir 2 farþega
• Loftpúðar fyrir ökumann og farþega 
• Útvarp með geislaspilara
• Tengi fyrir MP3 spilara 
 
 

 

• Klukka
• Fullkomin aksturstölva 
• Glasahaldari
• Fjarstýrðar samlæsingar
• Rafstýrðir upphitaðir hliðarspeglar
• Hæðarstillanlegt öryggisbelti
• Velti- og aðdráttarstýri
• Klæðning í hliðum
• Webasto olíumiðstöð
• Krossviðsplata á gólfi
• Fullkomið þráðlaust símkerfi

Nú býðst Volkswagen Transporter, hlaðinn búnaði, á einstöku tilboðsverði.

VW Transporter hefur fylgt kynslóðum af fólki sem hefur þurft traustan og 
áreiðanlegan vinnuþjark sem leysir krefjandi og fjölbreytt verkefni.

Volkswagen Transporter er framhjóladrifinn með fullkominni stöðugleika
stýringu og spólvörn. Tilboðsbíllinn kemur meðal annars með fullklæddu 
flutningsrými, þráðlausu símkerfi, olíumiðstöð og tengi fyrir Mp3 spilara.

Pakkaður tilboðsbíll

Transporter tilboðsbíll kostar aðeins frá  
4.270.000 m/vsk 
(3.443.548 kr. án vsk)

FLÓTTAMENN  „Það er aldrei neitt 
annað en örvæntingin sem stýrir 
för og þráin eftir öryggi og skjóli,“ 
segir Björn Teitsson, upplýsinga
fulltrúi Rauða krossins, um þá 
hælisleitendur sem stöðvaðir eru á 
leiðinni hingað til lands með fölsuð 
skilríki. Það sem af er þessu ári 
hefur lögreglan í Leifsstöð stöðvað 
29 manns ýmist með fölsuð vega
bréf eða vegabréf annarra. Af þess
um 29 ætluðu 22 áfram til annarra 
landa. Þar af hafa 17 sótt um hæli 
hér á landi en 16 verið ákærðir og 
hlotið fangelsisdóm fyrir. Rauði 
krossinn hefur bent á að fangelsun 
hælisleitenda vegna skjalafals megi 
túlka sem brot á flóttamannasátt
mála Sameinuðu þjóðanna.

„Eðli orðsins flóttamaður er ein
hver sem er á flótta af því hann 
upplifir sjálfan sig eða fjölskyldu 
sína í lífshættu. Ef þú þarft að leita 
allra leiða til að komast úr brenn
andi húsi t.d., þá ertu ekki að setja 
spurningarmerki við það þótt þú 
farir út um stiga sem á venjulega 
ekki að nota. Það er kannski það 
sama ef þú ert á flótta, þá leitar þú 
væntanlega allra leiða til að komast 
burt og myndir þá jafnvel ekki setja 
fyrir þig að komast yfir skilríki sem 
þú veist ekki hvort eru lögleg eða 
ekki,“ segir Björn.

Hann bendir þó á að samkvæmt 
drögum að lagafrumvarpi um útlend
inga sé gert ráð fyrir að hætt verði að 
refsa hælisleitendum fyrir skjalafals 
og því fagni Rauði krossinn.

Eiríkur H. Sigurjónsson, rann
sóknar lögreglumaður hjá Flug
stöðvardeild Lögreglustjórans á Suð
urnesjum, bendir á að ellefu af þeim 
sautján sem sótt hafa um hæli hafi 
sótt um hæli áður á Schengensvæð
inu. „Þá veltir maður fyrir sér tilgangi 
Dyflinnarsamstarfsins. Þetta er svo
lítið íþyngjandi fyrir Evrópu í heild 

sinni að fólk geti farið á milli landa 
og sótt um hæli á nýjum og nýjum 
stað þótt vissulega þurfi maður að 
hafa í huga réttindi þessa fólks og 
aðstæður,“ segir hann. „Það kannski 
skýrir að einhverju leyti af hverju við 
erum með tiltölulega fáa sem fá stöðu 
flóttamanns,“ segir Eiríkur. 
ingvar@frettabladid.is

Með fölsuð vegabréf í leit að öryggi
Flestir þeirra flóttamanna sem teknir eru í Leifsstöð með ólögleg skilríki eru á leiðinni til Kanada. Meirihluti þeirra hefur áður sótt um 
hæli innan Schengen-svæðisins. Rannsóknarlögreglumaður á Suðurnesjum spyr hvort Dyflinnarreglugerðin virki sem skyldi.

Eiríkur H. Sigurjónsson, rann
sóknarlögreglumaður hjá Flug
stöðvardeild Lögreglustjórans á Suð

 Fjöldi fölsunarmála   *Þar af sótt um hæli   *Þar af hlotið dóm
*Einungis hægt að nálgast tölur frá 2014 og 2015

**Það sem af er ári

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 **2015
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Fjöldi af hverju þjóðerni

✿ Leið þeirra sem teknir hafa verið með fölsuð vegabréf í Leifsstöð í ár 
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Sómalar 7
Albanar 5
Sýrlendingar 4
Kasakar 3

Íranar 2
Kósóvói 1
Afgani 1
Íraki 1

Serbi 1
Pakistani 1
Palestínumaður 1
Úkraínumaður 1
Nígeríumaður 1



ford.is

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

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

Ford Fiesta er  
mest seldi smábíll Evrópu 

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

20 ára afmæli  
Fordhjá Brimborg

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

Komdu og prófaðu  

mest selda smábíl Evrópu

Ford_Fiesta_bestivinur_gulur_5x38_20150723_END.indd   1 23.7.2015   14:20:47



Sími 412 2500  www.murbudin.is

Pallettu
tjakkurtjakkurtjakkurtjakkurtjakkur

EP Pallettu-tjakkur 
2 tonna lyftigeta

38.900

2015

  Hugmyndin þarf að vera    
 framúrstefnuleg

 Hugmyndin þarf að vera raunhæf

Frestur til að skila inn framúrstefnuhugmynd er 15. október 2015. 
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Sjávarútvegsráð stefn
unnar www.sjavarutvegsradstefnan.is

KALLAÐ ER EFTIR
HUGMYNDUM 
SEM EFLA 
ÍSLENSKAN  
SJÁVARÚTVEG 
OG TENGDAR 
ATVINNUGREINAR
Markmið samkeppninnar er að finna framsæknar og frumlegar hug 
 myndir sem skapa umræðugrundvöll eða nýja hugsun í sjávar útveg
inum. Við mat á hugmyndum verður m.a. litið til eftirfarandi þátta: 

 Frumleika, virðisauka, sjálfbærni
 og ímyndar greinarinnar út á við

Verðlaunaféð er kr. 500.000 en auk þess  
fá hugmyndirnar kynningu og sérstaka 
viðurkenningu á Sjávarútvegsráðstefnunni 
19.–20. nóvember á Hilton Reykjavík 
Nordica.

Í umsókn þarf að lýsa hugmynd á 
hnitmiðaðan hátt, koma með tillögu að 
fram kvæmd og geta til um væntanlegan 
afrakstur og góð áhrif á ímynd íslenskra 
afurða (hámark 2 bls.). Skilyrðin eru tvö:

Sjávarútvegsráðstefnunnar 2015

Svifaldan, verðlaunagripur  
Framúrstefnuhugmyndar 
Sjávarútvegsráðstefnunnar.

Framúrstefnuhugmynd

Aðal styrktaraðilar Sjávarútvegsráðstefnunnar 2015

Inniheldur 11,6 mg af díklófenaktvíetýlamíni. Ábendingar: Staðbundnir bólgukvillar. Skammtar og lyfjagjöf Fullorðnir og börn 14 ára og eldri: 2-4 g af hlaupi borið á aumt svæði 3-4 sinnum á sólarhring. Mælt er með handþvotti eftir notkun, nema verið sé að meðhöndla hendur. Ef meðhöndla á bráð, minniháttar meiðsli í 
stoðkerfi skal ekki nota Voltaren lengur en 7 daga án samráðs við lækni. Hafið samband við lækninn ef einkenni eru viðvarandi eða versna eftir meðferð í 7 sólarhringa. Frábendingar: Ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna, asetýlsalisýlsýru og öðrum bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID). Sjúklingar sem hafa fengið astma, 
ofsakláða eða bráða nefslímubólgu af völdum asetýlsalisýlsýru eða annarra bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID) eiga ekki að nota lyfið. Má ekki nota á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Má ekki nota handa börnum og unglingum 14 ára og yngri. Sérstök varnaðarorð: Má eingöngu bera á heila og heilbrigða húð og alls ekki á 
slímhúðir, augu, sár, exem, vessandi húðbólgu. Getur valdið húðertingu. Varast skal mikið sólarljós, notkun samhliða bólgueyðandi lyfjum eða að hylja notkunarsvæðið með loftþéttum umbúðum. Gæta skal sérstakrar varúðar hjá öldruðum eða astma-/ofnæmis-sjúklingum (hefur valdið berkjukrampa). Hætta á meðferð ef 
útbrot koma fram eftir notkun. Við notkun á stór húðsvæði eykst hættan á altækum aukaverkunum, t.d. á nýru. Við brjóstagjöf eða meðgöngu má eingöngu nota lyfið í samráði við lækni. Getur dregið úr frjósemi en þau áhrif ganga til baka. Lesið leiðbeiningar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Geymið þar sem 
börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfis hafi: Novartis Healthcare A/S. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

Viltu meðhöndla liðverkinn 
án þess að taka töflur?

20%

    G
ildir til 14. septem

ber

Prófaðu að meðhöndla liðverkina
með Voltaren geli.

Ly�aauglýsing

www.apotekarinn.is
- lægra verð

afsláttur

Voltaren-Gel-NEW-5x10 APOTEKARINN 20% copy.pdf   1   02/09/15   11:05
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BRETLAND Meirihluti breskra kjós-
enda vill að Bretland yfirgefi 
Evrópu sambandið. Þetta sýnir ný 
könnun sem Mail on Sunday birti 
um helgina. Niðurstöður sýndu að ef 
atkvæði yrðu greidd núna myndi 51 
prósent greiða atkvæði með því að 
Bretland færi úr Evrópusambandinu 
en 49 prósent myndu greiða atkvæði 
gegn því. Þessar niðurstöður ganga 
þvert gegn niðurstöðum fyrri kann-
ana, sem hafa flestar sýnt að nokkur 
meirihluti Breta vill vera áfram í 
Evrópusambandinu. Í júlí sýndu 
niðurstöður skoðanakönnunar að 54 
prósent væru fylgjandi því að Bretar 
væru áfram aðilar að Evrópusam-
bandinu en 46 prósent væru andvíg 
því að Bretar væru áfram.

Breska blaðið The Independent 

segir að stjórnmálamenn muni 
varast að lesa of mikið í niðurstöður 
einnar könnunar, sérstaklega þar 
sem munurinn sé svona lítill. En 
könnunin kunni þó að hringja ein-
hverjum viðvörunarbjöllum hjá 
David Cameron forsætisráðherra. 
Forsætisráðherrann er þeirrar skoð-
unar að Bretland eigi að vera áfram 
aðili að Evrópusambandinu, en gera 
þurfi breytingar á sambandinu. 
Hann hafði hugsað sér að láta þjóð-
aratkvæðagreiðsluna fara fram að 
ári. Atkvæðagreiðslan þarf að fara 
fram áður en 2017 er liðið.

The Independent segir líka að 
niður stöður könnunarinnar verði 
byr í seglin fyrir þá sem vilja koma 
Bretlandi út úr Evrópusambandinu, 
þegar þingmenn koma saman eftir 

sumarleyfi í dag. The Mail on Sunday 
hefur tengt niðurstöður skoðana-
könnunarinnar við flóttamanna-
vandann og breytingar sem hafa 
verið gerðar á spurningunni sem 
borin er fyrir þátttakendur.

Yfir 20 prósent þeirra sem vilja vera 
í Evrópusambandinu segja að þeir 
myndu hugsanlega breyta afstöðu 
sinni ef flóttamannavandinn versnar. 
Myndir sem birtust af hinum þriggja 
ára gamla Aylan Kurdi drukknuðum 
á strönd í Tyrklandi hafa aukið 
samúðina gagnvart Sýrlendingum á 
flótta. Engu að síður segja 29 prósent 
svarenda að Bretar eigi ekki að sam-
þykkja neina flóttamenn frá Sýrlandi. 
Fimmtán prósent sögðust vilja leyfa 
10 þúsund flóttamönnum að koma. 
jonhakon@frettabladid.is

Meirihlutinn vill úr ESB
Ný könnun sýnir að naumur meirihluti Breta vill yfirgefa Evrópusambandið. 
Það þykir gefa andstæðingum aðildar byr í seglin nú þegar þing kemur saman. 
Flóttamannavandinn í Evrópu virðist hafa áhrif á afstöðu fólks til aðildar.

HEILBRIGÐISMÁL

Nýjar reglur í smíðum
Starfshópur á vegum 
heil brigðis ráðuneytisins sem semja 
átti verklag um alvarleg atvik í 
heilbrigðisþjónustu, svo sem dauðsföll, 
hefur skilað skýrslu. Skoða á hvort taka 
eigi upp ákvæði um hlutlæga refsiábyrgð í 
hegningarlögum.

STJÓRNMÁL

Ríkisráð í dag
Í dag fer fram fundur hjá Ríkisráði Íslands 
á Bessastöðum. Fundurinn hefst klukkan 
ellefu. Ríkisráð skipa forseti Íslands, 
Ólafur Ragnar Grímsson, og ráðherrar 
ríkisstjórnarinnar.

David Cameron, forsætisráðherra Breta, er hlynntur því að Bretland verði áfram aðili að EVrópusambandinu. En hann vill að 
breytingar verði gerðar á starfsemi þess. NordicPhotos/AFP



            

39 hluta skrúfjárnasett 
með bitum 012560100

6.512 kr.

Nú fæst Beta hjá Iðnvélum!
- Iðnvélar hafa tekið við umboði fyrir hin heimsþekktu Beta verkfæri 

Fagfólk í handverki þekkir vörurnar frá Beta enda 

hafa þær getið sér orð fyrir gæði og endingu 

bæði hérlendis sem erlendis. Allt frá árinu 1938 

hefur Beta leitast við að uppfylla þarfir fagfólks 

með rómaðri ítalskri hönnun og gæðaframleiðslu. 

Nú fæst Beta hjá Iðnvélum!

26 hluta topplyklasett 1/2" 
009200950 

30.829 kr.

72 hluta topplykla- og bitasett 
009031983

25.822 kr.

34 hluta topplyklasett 
009000987

8.999 kr.

8 hluta skrúfjárnasett 
01230018

3.717 kr.

Loftlykill 1/2" 1750Nm. 
019270008

40.993 kr.

Verkfæraskápur C24S/7
147 verkfæri - EASY
•  7 skúffur (588x367 mm) á sterkum renni- 

brautum
•  Skúffubotn varinn með mjúkri gúmmímottu
•  4 hjól 125 mm
•  2 hjól föst og 2 með beygju,  bremsa
•  Central-læsing fyrir skúffur á framhlið
•  Thermoplast-vinnuborð sem ber allt að 

800 kg þunga
•  Flösku-/brúsahaldari á hlið.
•  Hægt að bæta við pappírsrúlluhaldara

148.000 kr. m. vsk
(fullt verð 187.317 kr.)

Verkfæraskápur C24S/7
265 verkfæri - PRO
• 7 skúffur (588x367 mm) á rennibrautum
• 265 vönduð verkfæri í skápnum
• Skúffubotn varinn með mjúkri gúmmímottu
• 4 hjól 125 mm
• 2 hjól föst og 2 með beygju, bremsa
• Central-læsing fyrir skúffur á framhlið
• Thermoplast-vinnuborð sem ber allt að 

800 kg þunga
• Flösku-/brúsahaldari á hlið
• Hægt að bæta við pappírsrúlluhaldara

240.916 kr. m. vsk
(fullt verð 344.167 kr.)

21 hluta topplyklasett 3/8“
009100936

25.366 kr.
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SKOÐUN

Viltu vita hvað eignin þín
hefur hækkað í verði ?

510 7900
Þórunn Gísladóttir

Löggiltur fasteignasali.
Kristján Þ. Hauksson
Sölufulltrúi.

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

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Frítt verðmat og framúrskarandi 
þjónusta í þína þágu.

Hin mikla bylgja velvildar í garð sýrlenskra 
flóttamanna dregur fram allt það besta í 
þjóðarsálinni. Á nokkrum sólarhringum hafa 

fleiri en þúsund manns skráð sig til sjálfboðastarfa hjá 
Rauða krossinum.

En spurningar vakna og sú sem heyrist oftast er: 
„Eigum við ekki fyrst að hjálpa þeim sem standa okkur 
nær?“

Þessi spurning er ekki ný. Reynsla okkar hjá Rauða 
krossinum er samt sú að þeir sem eru reiðubúnir að 
hjálpa bágstöddum í útlöndum eru yfirleitt þeir sömu 
og hjálpa bágstöddum á Íslandi.

Kemur ekki niður á annarri aðstoð
Hjá Rauða krossinum í Reykjavík snýst starfið að lang-
mestu leyti um stuðning við berskjaldað fólk í okkar 
samfélagi. Starfsmenn og sjálfboðaliðar veita heimilis-
lausum konum næturathvarf og útigangs mönnum 
aðhlynningu. Aðrir vinna með fólki með geðraskanir, 
heimsækja aldraða og sjúka, vinna með fötluðum og 
veita fjölskyldum í vanda sálrænan stuðning og með-
ferð. Við aðstoðum líka flóttafólk.

Þessi hjálp er veitt án þess að það komi niður á 
annarri aðstoð. Starf að málefnum þolenda náttúru-
hamfara og styrjaldarátaka erlendis gerir okkur þvert 
á móti hæfari til að sinna verkefnum hér heima. Sál-
fræðingar og aðrir sérfræðingar Rauða krossins hafa 
starfað víðs vegar um heim og eru virkir í hjálparstarfi 
hér heima.

Rík þjóð
Það fólk sem nú skráir sig til sjálfboðastarfa finnur sig 
knúið til að hjálpa. Það sér mynd af konu úti á Mið-
jarðarhafi, sem reynir að halda höfði barns fyrir ofan 
hafflötinn, með dýpið og dauðann fyrir neðan. Það sér 
mynd af líki barns sem skolar upp á strönd.

Við höldum áfram að sinna þeim sem þurfa aðstoð 
hér heima. Við getum líka tekið við fólki að flýja 
hræðilega borgarastyrjöld. Við erum rík þjóð. Og við 
getum múltitaskað.

Við getum múltitaskað

Þórir  
Guðmundsson 
framkvæmda-
stjóri Hjálparstarfs 
Rauða krossins

Hvað gerir Ólafur?
Alþingi verður sett á morgun 
með hefðbundnum hætti. Einn 
af föstum liðum er ávarp forseta 
Íslands. Kjörtímabili forseta 
lýkur í sumar og mögulega fer 
fram kosning um embættið í vor. 
Hefðin er sú að forseti upplýsi við 
setningu Alþingis eða í nýárs
ávarpi sínu hvort hann hyggist 
gefa kost á sér annað kjörtímabil 
eða hverfa á braut. Það verður 
því spennandi að bíða eftir 
innihaldi ávarps Ólafs Ragnars 
Grímssonar. En það er þó allt eins 
líklegt að hann láti sér nægja að 
lesa þingmönnum pistilinn vegna 
starfa þeirra og haldi kjósendum í 
spennu fram að áramótum.

Óljós munur
Þeir Árni Páll Árnason, formaður 
Samfylkingarinnar, og Óttarr 
Proppé, nýkjörinn formaður 
Bjartrar framtíðar, áttu það sam
eiginlegt að vera gestir Sigur
jóns M. Egilssonar í þættinum 
Sprengisandi í gær. Báðir eiga 
það líka sameiginlegt að flokkar 
þeirra njóta lítils fylgis miðað 
við skoðanakannanir. Og virðist 
það raunar fara minnkandi með 
hverri könnun. Fyrir blaða
mann sem hlustar á mál þeirra 
úr fjarlægð virðist ekki vera 
regin munur á málflutningi for
mannanna tveggja. Mögulega er 
sameining flokkanna eina raun
hæfa leiðin til þess að íslenskir 
sósíaldemókratar nái vopnum 
sínum á Alþingi.  
jonhakon@frettabladid.is

Þessi hjálp 
er veitt án 
þess að það 
komi niður 
á annarri 
 aðstoð.

Magnús 
Guðmundsson
magnus@
frettabladid.is

Til allra 
þeirra sem 
þvoðu botn-
lausa IKEA-
poka fulla 
af sveittum, 
skítugum 
leppunum 
sem á stund-
um hafa 
verið keyptir 
meira af vilja 
en mætti 
– fórnfýsi 
fremur en 
auraráðum.

Það er gaman að vera Íslendingur með áhuga 
á íþróttum þessa dagana, eins og reyndar 
flesta aðra daga. Árangur íslenskra íþrótta-
manna á alþjóðavettvangi er með hreinum 
ólíkindum og með sönnu ástæða til þess að 
óska karlalandsliðinu okkar í fótbolta til 

hamingju með glæsilegan árangur. Og hamingjuóskir 
til körfuboltastrákanna sem eru að standa sig með 
sóma í Berlín þessa dagana og svo eigum við svo mikið 
af ungu og efnilegu fólki, bæði stúlkum og drengjum, 
að það er alveg með ólíkindum. 

Það er blómlegt íþróttastarf á Íslandi. Um allt land er 
gríðarlega öflugt æsku- og íþróttastarf í fjölda þrótt-
mikilla félaga. Starf þar sem er leitast við að bjóða 
börnum og unglingum heilnæmar tómstundir sem og 
faglega þjálfun fyrir þá sem hafa hug á því og hæfileika 
til að taka íþróttaiðkun sína lengra. Jafnvel alla leið á 
EM í fótbolta í Frakklandi næsta sumar.

Að baki þessum árangri liggur gríðarleg vinna. Vinna 
þeirra ungmenna sem æfðu af kappi, völdu heilbrigðan 
lífsstíl og létu drauma sína rætast. Ómæld vinna þeirra 
sem sinntu þjálfun af fagmennsku og áhuga, sóttu sér 
menntun og sérhæfingu og mótuðu afreksfólk dagsins 
í dag. En síst af öllu skyldi þó gleyma því gríðarlega 
sjálfboðaliðastarfi sem er í raun meginstoð íþrótta-
hreyfingarinnar á Íslandi í dag og hefur alltaf verið.

Af því tilefni er ljúft og skylt að senda hamingjuóskir 
til þeirra góðu kvenna og karla sem skutluðu á æfingar 
og leyfðu fótbolta í garðinum sínum. Til allra þeirra 
sem þvoðu botnlausa IKEA-poka fulla af sveittum, 
skítugum leppunum sem á stundum hafa verið keyptir 
meira af vilja en mætti – fórnfýsi fremur en aura-
ráðum. Til þeirra sem seldu bílfarma af klósettpappír, 
flatkökum, lakkrís og harðfiski um helgar og nýttu svo 
sumarfríið sitt í að vera fararstjórar í íþróttaferðum og 
skipulögðu, pössuðu, snýttu og hugguðu hetjur fram-
tíðarinnar þegar á móti blés. Til þeirra sem á hverjum 
degi halda utan um starf félaganna í óþakklátri baráttu 
fyrir þolanlegum fjárhag og gæta hagsmuna iðkenda 
með því að sjá þeim fyrir faglegum og hæfum þjálf-
urum.

Framlag þessa fólks er ekki síst lykillinn að þeim frá-
bæra árangri sem gleður þjóðina og fyllir hana stolti. 
Lykillinn að því að það íþróttastarf sem börnum býðst 
á Íslandi er einfaldlega langtum öflugra en gerist víðast 
hvar annars staðar í veröldinni og jafnvel þó svo að við 
berum okkur saman við okkar góðu grannþjóðir.

Þetta fólk skiptir þúsundum og þau skipta sköpum á 
hverjum degi. Þeir sem nú hafa náð glæsilegum árangri 
og fagna honum verðskuldað þekkja þetta fólk og 
þakka þeim nú efalítið fyrir fórnfýsina og dugnaðinn. 
Það gerum við hin líka. Takk.

Til hamingju 
og takk fyrir 
skutlið

Frá degi til dags

Halldór
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Frá grunni að viðurkenndum bókara

Það hefur vakið athygli hversu margir nemendur 
okkar hafa fengið vinnu eftir að hafa lokið 
bókhaldsnámi. 

Viðurkennt bókaranám er bæði skemmtileg og 
krefjandi námsbraut sem býr nemendur undir 
próf sem leiðir til vottunar frá efnahags- og 
viðskiptaráðuneytinu sem Viðurkenndur bókari.

Helstu námsgreinar

Verslunarreikningur - 24 stundir
Excel-töflureiknir - 30 stundir
Bókhald - 36 stundir
Tölvubókhald í Navision - 54 stundir
Excel við áætlanagerð - 30 stundir
Launakerfi - 18 stundir
Lánardrottnar og viðskiptamenn - 15 stundir
Fyrningar - 15 stundir
Virðisaukaskattur - 9 stundir
Lán - 21 stundir
Gerð og greining ársreikninga - 36 stundir
Lokaverkefni - 24 stundir 
Skattaskil - 18 stundir
Reiknishald,  viðbætur - 36 stundir
Upplýsingatækni, viðbætur - 6 stundir
Upprifjun fyrir próf - 42 stundir

Lengd námskeiðs:

2 annir - 414 kennslustundir - kennt tvisvar í viku

Verð: 

446.000 kr. - Hægt er að dreifa greiðslum

Næstu námskeið:

Morgunnámskeiðið byrjar 30. sept.
Kvöldnámskeiðin byrja 21. sept. og 1. okt.

VIÐURKENNT
BÓKARANÁM

Með hverju viðtalinu sem 
birtist við forsætisráð
herrann virðist hann 

færast fjær því að ætla að taka á móti 
fleiri flóttamönnum frá Sýrlandi 
en þessum fimmtíu sem talað var 
um; hann er á flótta undan fyrir
heitunum sem gefin voru fyrst þegar 
bylgja samúðar reis í samfélaginu 
með sýrlensku flóttafólki.

Undankomubrella? 
Allt í einu er hann farinn að tjá sig 
með vífilengjum; tala um að ekki 
megi beina um of athygli að því fólki 
sem komið er til Evrópu til að leita 
ásjár – það dragi athyglina frá því 
fólki sem eigi um sárt að binda í Sýr
landi sjálfu.

Ekki eigi með öðrum orðum að 
sinna þeim sem til okkar leita því að 
það gæti orðið til að draga athygli 
frá vanda þeirra sem ekki hafa enn 
komist til að leita til okkar.

Vonandi hef ég misskilið hann en 
svona tal virkar á mann eins og hann 
sjái fyrir sér að Íslendingar eigi að 
láta þar við sitja að einbeita sér að 
því að styðja þau öfl sem líkleg séu 
til að koma á friði í Sýrlandi, jafnvel 
láta fé af hendi rakna. Það er að sjálf
sögðu rétt – en útilokar ekki hitt, að 
taka á móti fleira flóttafólki. Þetta 
virkar eins og undankomubrella, 
svolítið eins og að neita manni með 
brunasár eftir eldsvoða um fyrstu
hjálp á þeirri forsendu að nú ríði á að 
slökkva eldinn. Það tekur því alltaf 
að bjarga mannslífi.

Fjármálaráðherrann hljómaði að 
vanda eins og dauflegt bergmál af 
síðasta leiðara Morgunblaðsins – en 
á öðrum ráðherrum mátti skilja 
að meiri myndarskapur í móttöku 
flóttamanna jafngilti „yfirboðum“, 
eins og málið snúist um eitthvað 
annað en þau mannslíf sem í húfi eru 
og bjarga má. Hér er reyndar rétt að 

undanskilja Eygló Harðardóttur, vel
ferðarráðherrann í ríkisstjórninni, 
sem augljóslega er öll af vilja gerð í 
þessu máli eins og mörgum öðrum 
þar sem hún reynir að láta gott af sér 
leiða.

Fólk að drukkna ha ha ha …
Við þurfum að tala aðeins um 
Morgun blaðið. Auðvitað ríkir hér 
prentfrelsi og auðvitað mega allir 
kaupa og lesa Moggann sem það 
vilja – þó það nú væri. En það ber 
heldur engum skylda til að hafa 
velþóknun á því sem streymir frá 
þessari aflstöð neikvæðni og hleypi
dóma.

Í Morgunblaðinu er sér
stakur teiknari hafður í því að búa 
til gamanmál að hætti hússins, og 
hafa seinustu skrýtlurnar fjallað 
um eymd sýrlenskra flóttamanna, 
sökkvandi skip, drukknandi fólk. 
Sumir verja þessar myndir með 
vísan til þess að viðkomandi megi 
þetta víst – eins og það verði eitt
hvað fyndnara við það – og leggja þá 
að jöfnu skopteikningar með gríni 
um hugmyndafræði og kennisetn
ingar á borð við íslam og svo þetta: 
að gera gys að allslausu fólki á flótta 
til að bjarga lífi sínu. En þetta er ein
mitt ekki sambærilegt: það má og á 
að gera grín að öllum hugmyndum 
sem mennirnir láta sér detta í hug, 
mannlegar hugmyndir eru aldrei 
heilagar, en deyjandi fólk er ekki sér
lega heppilegur hláturvaki.

Meðal þeirra verkefna sem téður 
teiknari innti af hendi var að búa 
til fyndna mynd um að það fé sem 
rennur til flóttafólks sé tekið af því fé 
sem ella rynni til aldraðra og öryrkja 
og annarra heilbrigðismála, og var 

árangurinn í fyndninni eins og til 
var stofnað.

En maður verður stundum var við 
þetta sjónarmið: erum við nokkuð 
aflögufær hér? Er ekki nær að við 
hugsum um þá sem hér á meðal 
okkar eiga um sárt að binda? Þar 
með virðist gert ráð fyrir fastri upp
hæð handa bágstöddum sem sé til 
skiptanna, sem í sjálfu sér er fáránleg 
hugmynd. Sumir sitja og reikna baki 
brotnu þann ógurlega kostnað sem 
hljótist af því að bjarga erlendum 
mannslífum og veita fólki hér hæli, 
og er eins og aldrei hvarfli að neinum 
að þetta fólk kunni jafnvel eitthvað 
fyrir sér sem gagnast gæti öðrum og 
samfélaginu í heild. Aldrei virðist 
neinum af þessum áhyggjufullu 
reiknimeisturum detta í hug að 
flóttamaður dagsins kunni að vera 
logsuðumaður morgundagsins eða 
læknir, skúringameistari eða lista
maður. Nú eða smiður, eins og hælis
leitandinn Jósep, heitmaður Maríu.

Fólk lítur almennt ekki á það sem 
lífsstarf eða köllun að vera hælis
leitandi, eiga sér ekkert skjól. Það vill 
upp til hópa gera eitthvað, skapa sér 
heimili og tilveru, finna virði sitt og 
gildi í framtaki. Sjálfur hef ég aldrei 
skilið þá hugmynd að umsvif einnar 
manneskju séu til þess fallin að 
þrengja að mínum: að pólskur pylsu
gerðarmaður standi minni matar
gerð á einhvern hátt fyrir þrifum eða 
verkfræðingur frá Erítreu sé til þess 
fallinn að varpa skugga á hugsanlegt 
framlag mitt til verkfræðinnar. Fái 
fólk hér vinnu og þrífist það hér – 
sem alls ekki er sjálfgefið, í fásinninu 
og myrkrinu – þá nýtist það sam
félaginu, burtséð frá því hvort það 
er leiðinlegt eða skemmtilegt, vont 
eða gott í málfræði, trúir á þennan 
guðinn eða hinn, er með langa 
þumalputta eða stutta – eða jafnvel 
enga – brúna húð eða föla.

Það tekur því alltaf að bjarga 
mannslífi. Það gefur líka þeim sem 
réttir fram hjálparhönd tilfinningu 
fyrir eigin virði; og samfélagslegt 
átak til að taka á móti flóttafólki 
gefur okkur öllum þá kennd að hér 
ríki að minnsta kosti stundum og í 
sumum tilvikum, mannúð og kær
leikur. Og kærleikurinn fellur aldrei 
úr gildi.

Það tekur því alltaf …
Guðmundur 
Andri Thorsson
rithöfundur

Ég, ásamt fleirum, hef rekið mig á 
ýmislegt sem þarf að breyta í geð
heilbrigðiskerfinu og mætti nýta 
sér meira sjónarmið fólks sem er að 
glíma við geðraskanir. Af hverju eru 
ekki fleiri batafulltrúar sem hafa 
glímt við geðraskanir að vinna á geð
deildum? Einn á Landspítalanum en 
enginn á Akureyri.

Ég hef kallað eftir því að bata
fulltrúi fólks með geðraskanir verði 
ráðinn á geðdeild SAk á Akureyri sem 
getur verið milliliður skjólstæðinga 
og aðstandenda. Við vitum að það 
getur verið erfitt að leita sér aðstoðar 
og oft og tíðum standa skjólstæðingar 
og aðstandendur ráðþrota og vita ekki 
hvert þau geta leitað og hvaða úrræði 
standa til boða. Aðstandendur hafa 
oft og tíðum verið út undan og staðið 
algjörlega ráðþrota í einskismanns
landi með veikan einstakling sem 
þarf hjálp.

Grófin – geðverndarmiðstöð mun 
vera með 23 fræðslukvöld með fag
mönnum fram að áramótum fyrir 
þau sem hafa áhuga á geðheilbrigðis
málum og hvað getur hjálpað. Von
andi munu aðstandendur líka nýta sér 

þetta tækifæri en þetta verður auglýst 
vel og vandlega þegar nær dregur.

Nú er verið að móta nýja geðheil
brigðisstefnu en verður hlustað á 
félagasamtök og þeirra sýn á kerfið? 
Hvernig vinnur kerfið með félagasam
tökum og er fólk látið vita af úrræðum 
sem eru í boði í samfélaginu? Búsetu
deild á Akureyri er að gera góða hluti 
og sama má segja um Lautina með 
sína skjólstæðinga, enda nauðsynlegt 
að hafa mismunandi úrræði í sam
félaginu.

Stjórnvöld
Er félagssamtökum mismunað á 
höfuðborgarsvæðinu eða eftir lands
hlutum? spyr ég stjórnvöld. Hugarafl 
í Reykjavík fer í alla grunn og fram
haldsskóla höfuðborgarsvæðis og 
víðar með geðfræðslu sem hefur hjálp
að ungmennum að leita sér aðstoðar. 
Grófin – geðverndarmiðstöð á Akur
eyri stefnir að því að gera það sama, 
auk þess sem kennarar og starfsfólk 

skólanna munu bætast við. Gaman 
er að segja frá því að við erum þegar 
byrjuð með fræðslu fyrir kennara og 
starfsfólk, sem heppnaðist mjög vel og 
hlökkum við til að fræða fleiri skóla ef 
viðtökur verða eins og þessar.

Við gerum þetta í góðu samstarfi 
við forvarnarfulltrúa Akureyrar
bæjar enda ekki síður nauðsynlegar 
forvarnir en vímuefnaforvarnir. For
eldrum mun bjóðast fræðsla, enda er 
nauðsynlegt að bregðast við sem fyrst 
í staðinn fyrir að fela vandann, sem 
hjálpar engum og getur haft alvarlegar 
afleiðingar. Við þurfum sálfræðinga í 
hvern grunn og framhaldsskóla sem 
getur bjargað mörgum og gefið þess
um börnum og ungmennum tækifæri 
á að eignast betra líf og lífsgæði.

Lítið sjálfstraust og sjálfsvirðing, 
brothætt taugakerfi, skömm, sjálfs
vígshugsanir, sjálfshatur, stygglyndi, 
reiði og  félagsleg einangrun eru oft 
fylgifiskar geðraskana. Oft er vímu
efnanotkun undirrót geðraskana og 
það verður samfélagið að viðurkenna. 
Frá 13 ára aldri þangað til ég var 38 ára 
hafði ég hugsað um sjálfsvíg næstum 
því á hverjum degi en sem betur fer lét 
ég ekki verða af því. Stjórnvöld virðast 
líta fram hjá þeim hörmungum sem 
tíð sjálfsvíg og tilraunir til sjálfsvíga 
eru hjá fólki með geðraskanir. Það 
er mjög sorglegt þegar að meðaltali 
eru um 36 Íslendingar á ári sem falla 
fyrir eigin hendi, svo að ekki sé talað 
um allar þær tilraunir sem eru gerðar. 
Hvað þarf til að hvert mannslíf skipti 
máli?

Hvað þarf til að hvert 
mannslíf skipti máli?

Lítið sjálfstraust 
og sjálfsvirðing, 
brothætt tauga-

kerfi, skömm, sjálfsvígshugs-
anir, sjálfshatur, stygglyndi, 
reiði og félagsleg einangrun 
eru oft fylgifiskar geðraskana.

Fólk lítur 
almennt ekki á 
það sem lífsstarf 

eða köllun að vera hælis-
leitandi, eiga sér ekkert skjól. 
Það vill upp til hópa gera 
eitthvað, skapa sér heimili og 
tilveru, finna virði sitt og gildi 
í framtaki. 

Eymundur  
Eymundsson 
ráðgjafi og í bata 
af geðröskunum
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Nýjast

Í dag

15.30 Deutsche Bank mótið        Golfstöðin
16.00 Armenía – Danmörk          Sport 
18.45 Skotland - Þýskaland  Sport 2
18.45 Finnland - Færeyjar Sport 3
18.45 Rúmenía - Grikkland  Sport 4 

17.30 ÍBV - Valur Hásteinsvöllur
17.30 Þróttur R. - Stjarnan Valbjarnarvöll.
17.30 Þór/KA - Breiðablik Þórsvöllur
17.30 Afturelding - Fylkir N1 völl. Varmá
17.30 KR - Selfoss Alvogenvöllur

VERÐA BLIKAKONUR ÍSLANDS-
MEISTARAR FYRIR NORÐAN?  
Lið Breiðabliks leikur gegn Þór/KA í 
17. umferð Pepsi-deild kvenna fyrir 
norðan í dag en lið Breiðabliks er 
einum sigri frá Íslandsmeistaratitl-
inum. Á sama tíma mætir Stjarnan 
föllnu liði Þróttar á Valbjarnarvelli. 
Breiðablik hefur ekki orðið Íslands-
meistari í meistaraflokki kvenna í 
tíu ár en liðinu mistókst að tryggja 
titilinn í 1-1 jafntefli á Selfossi á 
dögunum. Liðið á heimaleik í síðustu 
umferð gegn ÍBV en leikmenn liðsins 
væru eflaust til í að tryggja titilinn í 
kvöld.  
Á sama tíma hefst leikur Aftur-
eldingar og Fylkis í Mosfellsbæ 
en Mosfellskonur þurfa á þremur 
stigum að halda. Allt annað en þrjú 
stig í síðustu tveimur leikjum liðsins 
þýðir að liðið sé fallið niður úr Pepsi-
deild kvenna.

ISUZU D-MAX ER EINN HAGKVÆMASTI
OG STERKASTI PALLBÍLL SEM UM GETUR

35OO kg
EYÐSLA AÐEINS 7,4 l/1OO km*

•  Stærri en áður
•  ESC skriðvörn
•  TCS spólvörn
•  Hátt og lágt drif
•  Handfrjáls Bluetooth símabúnaður

•  USB og AUX tengi
•  Leðursæti 
•  Sparneytnari dísilvél
•  Ökumannssæti  

með rafstillingum 

•  Stigbretti
•  Loftkæling
•  17” álfelgur
•  Aksturstölva

Það þarf ekki að segja þeim sem til þekkja neitt um endingu og áreiðanleika 
Isuzu D-Max. D-Max pallbílarnir eru hagkvæmir og áreiðanlegir í rekstri vegna 

lágrar bilanatíðni og lítillar eldsneytiseyðslu. Isuzu D-Max er í sérflokki hvað 
varðar dráttargetu því hann getur dregið allt að 3500 kg.

Verð frá: 7.090 þús. kr. sjálfsk.
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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

NÝTT  MEIRI DRÁTTARGETA

KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson 
skoraði eina þriggja stiga körfu í tap-
inu á móti Ítölum í gærkvöldi og þessi 
fyrsti þristur hans á Evrópumótinu 
tryggði Jóni aðild að hundrað þriggja 
stiga klúbbi íslenska A-landsliðsins.

Jón Arnór kom inn á Eurobasket-
mótið með 99 þrista á landsliðs-
ferlinum en hann náði ekki að smella 
einum niður á móti Þjóðverjum í 
fyrsta leiknum þrátt fyrir að fara á 
kostum og skora 23 stig.

Hundraðasti þristur Jóns var 
reyndar hálfgert sýningarskot en 
hann setti skotið niður af löngu færi 
í upphafi leiks rétt áður en skot-
klukkan rann út.

Jón Arnór er þriðji leikmaður 
íslenska hópsins sem hefur skorað 
yfir hundrað þriggja stiga körfur fyrir 
íslenska landsliðið en hinir eru þeir 
Logi Gunnarsson (175) og Jakob Örn 
Sigurðarson (118). 

Þetta hefur verið sannkallað 
tímamótahaust á landsliðsferli Jóns 
Arnórs því á dögunum komst hann 
 einnig í þúsund stiga klúbbinn. Jón 
Arnór hefur skorað 17,9 stig og gefið 
5,5 stoðsendingar að meðaltali í 
fyrstu tveimur leikjum Íslands á EM.

Þriggja stiga skotin hafa ekki verið 
að detta hjá honum (eitt úr níu til-
raunum) en það breytist vonandi í 
næstu leikjum liðsins gegn Serbum, 
Spánverjum og Tyrkjum.  - óój

Þristur númer hundrað hjá Jóni Arnóri kom í Berlín

Jón Arnór komst í hundrað þriggja stiga skota klúbbinn með Jakobi og Loga í naumu tapi gegn Ítalíu.  Fréttablaðið/ValliNánar um EM í körfubolta á síðu 18 ↣
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Loftljós
Mikið úrval af fallegum 
ljósum í nýrri og glæsilegri ljósadeild.

Gólflampar, 
borðlampar
Frábært úrval af gólf- og 
borðlömpum.

Rúm, sófar, stólar, handklæði,
rúmteppi, mjúka varan, náttborð,
höfðagaflar og margt fleira.
Metravaran 1.000 kr pr. l.metri

Svefnsófi - Cama
Vandaður svefnsófi, aðeins eitt 
handtak til að breyta í svefnsófa. 

Ljósadeild Ljósadeild

Margir litir

Sófi - Alborg 
Nýjar gerðir af tausófum.
Mikið úrval, margar stærðir.

Sófi - Skern
Frábær verð. 

40-70% AFSLÁTTUR20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Síðumúla 30 - Reykjavík  |  Sími 533 3500
Hofsbót 4 - Akureyri  |  Sími 462 3504

borðlömpum.

Sófa- og 
ljósadagar

 R E Y K J A V Í K  -  A K U R E Y R I

BULLI 3ja sæta
Tilboð: 199.992. - Fullt verð: 249.900 

LitirNý vara

Litir

TILBOÐ
231.900.-

Fullt verð: 289.900.-

TILBOÐ
99.920.-

Fullt verð: 124.900.-

TILBOÐ
175.200.-

Fullt verð: 210.900.-
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Rúm, sófar, stólar, handklæði,
rúmteppi, mjúka varan, náttborð,
höfðagaflar og margt fleira.
Metravaran 1.000 kr pr. l.metri

40-70% 0-70% 0 AFSLÁTTUR

Loftljós
Mikið úrval af fallegum 
ljósum í nýrri og glæsilegri ljósadeild.

Gólflampar, 
borðlampar
Frábært úrval af gólf- og 
borðlömpum.

Rúm, sófar, stólar, handklæði,
rúmteppi, mjúka varan, náttborð,
höfðagaflar og margt fleira.
Metravaran 1.000 kr pr. l.metri

Svefnsófi - Cama
Vandaður svefnsófi, aðeins eitt 
handtak til að breyta í svefnsófa. 

Ljósadeild Ljósadeild

Margir litir

Sófi - Alborg 
Nýjar gerðir af tausófum.
Mikið úrval, margar stærðir.

Sófi - Skern
Frábær verð. 

40-70% AFSLÁTTUR20%
AFSLÁTTUR
20%
AFSLÁTTUR

Mikið úrval af fallegum Mikið úrval af fallegum Mikið úrval af fallegum Mikið úrval af fallegum Mikið úrval af fallegum Mikið úrval af fallegum Mikið úrval af fallegum 

20%
AFSLÁTTUR
20%
AFSLÁTTUR

Síðumúla 30 - Reykjavík  |  Sími 533 3500
Hofsbót 4 - Akureyri  |  Sími 462 3504

borðlömpum.borðlömpum.borðlömpum.borðlömpum.borðlömpum.borðlömpum.borðlömpum.borðlömpum.

Sófa- og 
ljósadagar

 R E Y K J A V Í K  -  A K U R E Y R I
ljósadagar

BULLI 3ja sæta
Tilboð: 199.992. - Fullt verð: 249.900 

LitirNý vara

Litir

TILBOÐ
231.900.-

Fullt verð: 289.900.-

TILBOÐ
99.920.-

Fullt verð: 124.900.-

TILBOÐ
175.200.-

Fullt verð: 210.900.-
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Einkunnir íslensku strákanna í Laugardalnum

VARAMENN
Viðar Örn Kjartansson (84.)  

HANNES ÞÓR HALLDÓRSSON 

6Hafði lítið að gera 
í öllum leiknum. 

Varði vel úr einu góðu 
færi í fyrri hálfleik en 
lenti í smá vandræðum 
með spyrnurnar í fyrri.

BIRKIR MÁR 
SÆVARSSON

6 Ekkert sérstakur 
í fyrri hálfleik. Var 

betri í seinni hálfleik en 
studdi ekki nógu vel við sóknarleikinn.

KÁRI ÁRNASON

7 Sterkur í loftinu 
að vanda en 

tók nokkrar skrýtnar 
ákvarðanir í fyrri hálfleik.

RAGNAR SIGURÐSSON

7 Lenti í veseni með 
sendingarnar undir 

pressu en nokkur 
traustur í heildina.

ARI FREYR SKÚLA-
SON

8 Öflugur í varnarleiknum og virkur í 
sóknarleiknum. Bjó 

til hluti upp úr engu.  

BIRKIR BJARNA-
SON

7 Lítið í spilinu í fyrri, 
betri í seinni 

hálfleik og  fékk 
aukaspyrnur á hættu-
legum stöðum. 

ARON EINAR GUNNARSSON

8  Frábær á miðjunni 
og teymdi liðið í 

fyrri hálfleik. Batt liðið 
saman. Rekinn af velli 
á 89. mínútu eftir annað 
gula spjaldið. 

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON

7 Hefur verið meira 
áberandi í sóknar-

leiknum en sýndi á 
köflum hvers hann er 
megnugur. Fór full aftar-
lega að ná í boltann.

JÓHANN B. GUÐMUNDSSON

7 Mjög líflegur á hægri 
kantinum, ógnaði 

sífellt en fyrirgjafirnar 
með hægri ekki nógu 
góðar. Datt örlítið úr 
leiknum í seinni.

JÓN DAÐI BÖÐVARSSON

7 Mun líkari sjálfum 
sér en í Hollandi. 

Vann endalaust af 
boltum með baráttu 
en brenndi af úr dauða-
færi.

KOLBEINN SIGÞÓRSSON

6 Vann mikið af 
skallaboltum en 

það kom lítið úr því. Var 
stundum ekki í takti við 
sóknarleik liðsins.

FÓTBOLTI Fyrir 58 árum lék Ísland sinn 
fyrsta mótsleik í knattspyrnu karla, er 
liðið þreytti frumraun sína í undan-
keppni stórmóts – þá fyrir HM 1958. 

Síðan þá hafa íslenskir knatt-
spyrnuunnendur beðið og vonað 
að Íslandi tækist það ómögulega; að 
komast á lokakeppni stórmóts í knatt-
spyrnu.

Þeirri bið lauk loksins á Laugar-
dalsvellinum í gær. Jafntefli gegn 
Kasakstan var nóg til að tryggja liðinu 
sæti á EM 2016 í Frakklandi og rættist 
þar með draumur fjöldamargra stuðn-
ingsmanna íslenska landsliðsins. 

Biðin var löng og á löngum köflum 
gríðarlega erfið en þegar flautað var 
til leiksloka í gær virtist allt erfiðið vel 
þess virði.

Leiksins gegn Kasakstan verður ekki 
minnst fyrir annað en stundarinnar 
þegar flautað var af. Ekkert mark var 
skorað en okkar mönnum gekk illa 
að skapa sér hættuleg færi gegn þéttu 
kasösku liði þrátt fyrir að hafa stjórnað 
leiknum á löngum köflum. Það var 
mikið undir í leiknum og það sást á 
frammistöðu leikmanna, sem hafa oft 
spilað betur í undankeppninni en í gær.

Þetta er eins og ævintýri
Varnarleikurinn í gær var þó til fyrir-
myndar og ekki síst frammistaða 
markvarðarins Hannesar Þórs Hall-
dórssonar, sem hélt marki sínu hreinu 
í sjötta sinn í átta leikjum undan-
keppninnar. Það er frábært afrek.

Lars Lagerbäck, Heimir Hallgríms-
son og Guðmundur Hreiðarsson sátu 
fyrir svörum á blaðamannafundi eftir 
leikinn í gær og fóru yfir afrek liðsins 
og þýðingu þess fyrir bæði íslenska 
blaðamenn og þá fjöldamörgu 
erlendu blaðamenn sem hingað eru 
komnir til að segja heimsbyggðinni 
frá árangri strákanna okkar.

„Einhver sagði að þetta væri eins og 
ævintýri,“ sagði Lagerbäck. „Það er rétt 
að einhverju leyti en líka rangt. Þetta 
er afrakstur mikillar vinnu afar margra 
aðila. Það er það besta við þetta allt 
saman. Allir hafa lagt gríðarlega mikið 
á sig og bætt sig með hverju skrefi. Það 
á sérstaklega við um leikmennina.“

Hann sagði að það hafi ávallt verið 
sérstakt að koma Svíþjóð á stórmót 
í knattspyrnu – sem hann afrekaði í 
fimm skipti í röð. En það sé sérstök 
tilfinning sem fylgi því að ná því afreki 
með Íslandi.

„Stoltið er svo mikið á Íslandi og 
það er svo sérstakt við þessa þjóð. 
Þegar einhver stendur sig vel eru svo 
margir sem samgleðjast og eru stoltir 
af árangrinum,“ segir hann.

Er engin hetja
Fréttablaðið bar þá spurningu upp hvort 
að þjálfararnir skynji að þeir séu þjóð-
hetjur á Íslandi. „Ekki ég. Það er alveg 
víst,“ sagði Lagerbäck umsvifalaust.

„Orðið hetja hefur verið notað og 
margir halda að þetta séu töfrar en 
þetta er einfaldlega afrakstur mik-
illar vinnu og þeirrar staðreyndar 
að Ísland á auðvitað marga frábæra 
knattspyrnumenn,“ sagði þjálfarinn 
en bætti við:

„Ég er ekki hetja. En við stóðum 
okkur vel að ég tel.“

Það er ef til vill viðeigandi að fyrsti 
mótsleikur Íslands fór fram í franskri 
grundu. Frakkar fóru illa með okkar 
menn þann 2. júní 1957 og unnu 8-0 
stórsigur. Það var erfitt þá að ímynda 
sér að Ísland ætti nokkurn tíman 
erindi á stórmót í knattspyrnu og það 
viðhorf var enn við lýði næstu hálfu 
öldina eða svo. Það er ekki fyrr en á 
síðustu árum að knattspyrnuáhuga-
menn á Íslandi sáu að þetta væri í raun 
mögulegt.

Heimir Hallgrímsson var spurður 
hvort hann gæti lýst hvernig honum 
leið þegar flautað var til leiksloka. 
„Nei,“ sagði hann og brosti út í annað. 
Þeir sem hafa beðið jafn lengi og 
Heimir og svo margir áhugamenn um 
íslenska knattspyrnu eftir því að upp-
lifa þessa stund ættu að hafa góðan 
skilning á viðbrögðum hans þegar 
stigið sem þurfti var í höfn.
eirikur@365.is

Biðin er loksins á enda
Íslenska karlalandsliðið er komið áfram á stórmót í knattspyrnu í fyrsta sinn en 
jafntefli gegn Kasakstan í gær dugði strákunum okkar til að tryggja farseðilinn á 
EM í Frakklandi. Gríðarlegur fögnuður braust út í leikslok á Laugardalsvelli.

Það skein af strákunum gleðin eftir að þeir tryggðu sig inn á lokakeppni Evrópumótsins í knattspyrnu en þetta er í fyrsta sinn sem karlalandsliðið kemst á lokakeppni í stórmóti. Hér fagnar Aron Einar Gunnarsson, 
fyrirliði liðsins, af innlifun en hann fékk rautt spjald stuttu áður. Strákarnir luku leik með tíu manns inni á vellinum síðustu mínúturnar en héldu það út með miklu öryggi í fjarveru fyrirliðans.   Fréttablaðið/Vilhelm

Þetta er afrakstur 
mikillar vinnu afar 

margra aðila. Það er það besta 
við þetta allt saman. Allir hafa 
lagt gríðarlega mikið á sig.
Lars Lagerbäck, landsliðsþjálfari
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AUÐVELDARI ÞRIF
Ýmis góð húsráð má nota til að  
auðvelda sér lífið við heimilisstörfin.
Síða 2

Flest ber er hægt að sulta en misjafnlega mikið 
hleypiefni er í tegundum berja. Til dæmis 
er mikið hleypiefni í rifsberjum og þá sér-

staklega í stilkum og grænjöxlum. Minna er í blá-
berjum og mjög lítið í krækiberjum. Það getur 
verið nauðsynlegt að nota hleypiefni eða eitthvað 
súrt í lögunina, svo sem sítrónusafa eða vínsýru. 
Þá passar að nota 2 msk. af sítrónusafa í 1 kg af 
berjum,“ útskýrir Una María Óskarsdóttir, forseti 
Kvenfélagasambands Íslands, en hún gefur hér 
góð ráð við sultugerð.

Hvernig á að sótthreinsa krukkur?
„Mér finnst best að þvo krukkur og lok í uppþvotta-

vélinni eða sjóða í 10 mínútur í potti. Svo helli ég 
hreinum vínanda í krukkurnar, set lokin á og hristi 
og helli svo yfir í næstu krukku, koll af kolli. Því 
næst hvolfi ég krukkunum og lokunum á hreina 
diskaþurrku þar til ég set sultuna í. Lokin verða að 
fara strax á krukkurnar eftir að sultan er komin í 
þær.“

Hver eru helstu mistökin við sultugerð?
„Ég held að algengustu mistökin séu að tína til 
dæmis rifsberin of seint þegar þau eru orðin of 
þroskuð. Svo er einnig mikilvægt að taka rifsberja-
stilka og grænjaxla og sjóða með, því í þeim er 
bindiefnið. Í fyrsta skipti sem ég bjó til rifsberja-

TÍNA BERIN Í TÍMA
SULTUGERÐ  Una María Óskarsdóttir, forseti Kvenfélagasambands Íslands, 
gefur lesendum góð ráð við sultugerð.

Járn & Gler  hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is

HLUSTAÐU 
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

#BYLGJANBYLGJAN989

ÍVAR GUÐMUNDS 
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 10:00 - 13:00ALLA VIRKA DAGA

HEIMILI  Helstu mistökin sem fólk gerir við sultugerð er að tína berin of þroskuð, segir Una María Óskarsdóttir, forseti Kvenfélaga-
sambands Íslands.   MYND/GVA



FÓLK|

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

sultu þá tók ég berin allt of 
þroskuð, setti svo hvern pokann 
af öðrum af hleypiefni í pottinn 
af því mér fannst sultan ekkert 
þykkjast. Ég varð svo að henda 
sultunni því það var ekkert rifs
berjabragð af henni. Hún bragð
aðist eins og hleypiefnið!“

Má nota plastílát undir sultuna?
„Það má örugglega, en ég geri 
það ekki vegna þess að það er 
auðveldara að meðhöndla glerið 
heldur en plastið þegar krukk
urnar eru heitar og sultan ný
komin í þær. Maður spyr sig líka 
hvort efni úr plasti geti blandast 
heitri sultunni.“

Hvað geymist sulta lengi?
„Sultur geta geymst út árið og 
lengur ef fyllsta hreinlætis er 
gætt við sultugerðina og hún 
geymd á köldum stað. Meiri syk
ur virkar sem rotvörn og hefur 
áhrif á geymsluþolið. Svo má vel 
nota ávaxtasykur, hunang eða 
hlynsíróp.“

Er hægt að búa til sykurlausa sultu?
„Já en það fer eftir berjunum. 
Það er hægt að nota eplaþykkni í 
stað sykurs eða gervisykur eins 
og stevíu en sultan geymist ekki 
lengi ef enginn sykur er í henni.“

Eru tískusveiflur í sultugerð?
„Ég held að fólk sé farið að 
minnka magn sykurs og nota líka 
ýmiss konar krydd til viðbótar, 
sem gefur skemmtilega tilbreyt
ingu.“

Ert þú sjálf dugleg að sulta á haustin?
„Já, ég hef verið frekar dugleg 
að sulta rabarbara og rifsber úr 
garðinum mínum. Mér finnst líka 
mjög gott að skera rabarbarann 
niður og nota í rabarbarabökur á 
köldum vetrarkvöldum. Ég á svo 
eftir að athuga með bláberjaupp
skeruna við sumarbústaðinn og 
vona að ég fái eitthvað.“

SULTUGERÐARTÍMI Ber og rabarbara er lítið mál að sulta fyrir veturinn.

KAFFIKORGUR
Hægt er að nota kaffikorg, bæði 
nýjan og notaðan, til að koma í 
veg fyrir vonda lykt í ísskápnum. 
Setjið korginn í skál og geymið 
á hillu í skápnum. Skiptið um á 
tveggja mánaða fresti.

DAGBLÖÐ
Dagblöð eru til ýmissa hluta 
nytsamleg. Þau má leggja efst 
á skápa til að fita og ryk safnist 
þar síður. Svo má líka nota þau 
til að þrífa ruslafötur í eldhúsinu. 
Setjið blöðin í botninn á rusla
fötunni og þá draga þau í sig það 
sem lekur og lyktar.

ÖRBYLGJUOFNINN 
Sumir nota svampa töluvert við 
þrifin. Til að koma í veg fyrir að 
bakteríur safnist fyrir í þeim er 
gott að hreinsa þá vel með vatni, 
kreista úr þeim vatnið og setja í 

HEPPILEG HÚSRÁÐ 
HEIMILISÞRIF  Húsmæður og -feður þurfa að búa yfir mikilli orku enda eru 
heimilisþrifin endalaus uppspretta verkefna. Þá er gott að kunna nokkur góð 
húsráð sem auðvelda leikinn.
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LEIÐSÖGUNÁM

- 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.
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LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

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

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

Vinsamlegast láttu vita í gjaldfrjálst númer 
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?

örbylgjuna í þrjár mínútur. Sama 
má gera við skurðarbretti sem 
mega fara í örbylgjuofninn.

SÍTRÓNUR
Örbylgjuofninn má 
þrífa með hjálp sí
trónu. Skerið 
ávöxtinn í tvennt, 
kreistið vökv
ann úr honum 
í skál af vatni 
og bætið báðum 
sítrónuhelming
unum við. Látið í 
örbylgjuna í fimm 
mínútur. Ferskur sítrónu
ilmurinn eyðir matarlykt og guf
an frá sítrónuvatninu leysir upp 
harða matarafganga sem hægt er 
að þurrka burt með rökum klút.

BARNAOLÍA 
Gott ráð er að bera barnaolíu 
eða sítrónuolíu á baðkarið, vask

inn eða sturtuna þegar 
búið er að þrífa. Þetta 

verður til þess að 
óhreinindi festast 
síður á keramikinu. 

Passið bara að fara 
sparlega með olíuna í baðkar

inu enda getur hún verið sleip.

HVÍTIR HANSKAR 
Fátt er meira þreytandi en að 
þrífa ryk af rimlagardínum. Með 
því að klæða sig í bómullar
hanska verður verkið mun auð

veldara. Gott er að væta fingur 
hanskanna í lausn af edikblönd
uðu vatni. Síðan er fingrunum 
rennt yfir rimlana. Hanskarnir 

eru skolaðir inn á milli með 
hreinu vatni.

FATARÚLLA 
Fatarúllur má nota 
til að fjarlægja ryk 
af lampaskermum 
og laufum potta
plantna.

HRÍSGRJÓN
Það getur verið flókið 

að þrífa mjóa vasa. Ein 
leið er að hella smávegis af hrís
grjónum ofan í vasann ásamt 
hálfum bolla af heitu vatni. Síðan 
er lófi settur fyrir opið og vasinn 
hristur duglega. Eftir 
þetta er vasinn 
skolaður.

HÁRBLÁSARI 
Fljótleg leið til að 

losna við ryk af ljósakrón
um er að blása á þær með 
hárblásara á lágri stillingu.

1 kg af bláberjum á móti u.þ.b. 
250-300 gr af sykri.

1. Mér finnst gott að hafa 
sultur smá súrar því þá eru 
þær hollari, því minni sykur er 
í þeim.

2. Hreinsa þarf berin og láta 
í pott og sjóða vel, þannig að 
berin verði mjúk.

3. Taka svo pottinn af og bæta 
sykrinum út í, hræra varlega og 
blanda vel saman. Potturinn er 
svo settur aftur á helluna og 
suðan látin koma snöggt upp 
á ný.

4. Svo er heitri sultunni hellt í 
krukkurnar og lokið sett á. Best 
er að snöggkæla.

SNÖGGSOÐIN BLÁBERJASULTA úr sultubæklingi frá Leið
beiningar stöð heimilanna sem Kvenfélagasamband Íslands rekur.



FASTEIGNIR.IS
36. tbl.

Fasteignasalan Höfuðborg 
kynnir: Afar vel staðsett 222,1 
fm einbýli á einni hæð með 
innbyggðum 46,5 fm bílskúr í 
Grafarvogi.

Húsið er innst í botnlanga með 
glæsilegu útsýni og sólríkri vestur-
verönd.

Gengið er inn um sérinngang 
í forstofu með flísum á gólfi og 
góðum fataskáp. Rúmgott gesta-
salerni er í anddyri. Stórt og bjart 
hol er í kjarna hússins með aukinni 
lofthæð. Falleg útsýnisstofa með 
útgangi út á verönd í vestur.

Eldhús með viðarinnréttingu, 
borðkróki og glæsilegu útsýni. Þrjú 
svefnherbergi, öll með góðum fata-
skápum. Baðherbergi með sturtu-
klefa, innréttingu, handklæðaofni 
og glugga. Flísar á gólfi og á veggj-
um. Þvottahús er inn af holi með 
miklu skápaplássi, glugga og vask.

Úr þvottahúsi er innangengt í 

bílskúr. Á flestum gólfum er niður-
límt eikarparket. Bílskúrinn er 
rúmgóður, með millilofti að hluta 
og sjálfvirkur opnari. Hitalögn í inn-
keyrslu. Falleg villt lóð, sólrík ver-
önd með heitum potti. Stutt í flesta 

þjónustu og skóla, frábærar göngu- 
og hjólaleiðir.

Allar nánari upplýsingar gefur 
Albert, albert@hofudborg.is, eða 
Óli Gísla í 822-8283 og oligisli@ 
hofudborg.is.

Vel staðsett einbýli  
í Grafarvogi

Kjarna - Þverholti 2 •  270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 
www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

fallegt 350,5 m2 einbýlishús með 
2ja herbergja aukaíbúð í kjallara 
og tvöföldum bílskúr á fallegri 1.200 
m2 sjávarútsýnislóð við leirutanga 
53 í Mosfellsbæ.  stórt hellulagt 
bílaplan og fallegur gróinn garður 
með veröndum. Mjög fallegt útsýni 
er frá húsinu. V. 89,0 m

Glæsilegt einbýlishús á tveimur 
hæðum, ásamt bílskúr og hesthúsi 
við Dimmuhvarf 29 í Kópavogi. 
eignin er skráð 339,6 m2, þar af 
einbýlishús 193,6 m2, bílskúr 59 m2 
og hesthús 87 m2. stórt hellulagt 
bílaplan og stór timburverönd.  
V. 95,0 m.

Leirutangi 53 - 270 Mosfellsbær 

Dimmuhvarf 29 -203 Kópavogur  

203,7 m2 einbýlishús á einni hæð 
með bílskúr við Melabraut 36 á 
seltjarnarnesi. stórt hellulagt 
bílaplan. hellulögð verönd og afgirt 
timburverönd. eignin er skráð 203,7 
m2, þar af íbúðarhluti 150,7 m2 og 
bílskúr 53 m2. V. 69,9 m.

Melabraut 36 - 170 Seltjarnarnes

Helgaland 5 - 270 Mos.  

 
221,3 m2 einbýlishús við helgaland 5 í 
Mosfellsbæ. eignin er skráð 221,3 m2, þar af 
einbýli 141,7 m2, bílskúr 56 m2 og garðskáli 
23,6 m2. einbýlishús á einni hæð m/bílskúr, 
kjallari undir húsinu að hluta. búið er að 
innrétta bílskúr sem íbúð. eignin þarfnast 
viðhalds og viðgerða. V. 44,7 m.

Hörpugata 13 - 101 Rvk.  

 
75,2 m2. 2-3ja herbergja kjallaraíbúð með 
sérinngangi í þríbýlishúsi við hörpugötu 13 
í reykjavík. íbúðin skiptist í tvö herbergi, 
forstofugang, baðherbergi, eldhús og stofu. 
V. 25,9 m.

Barðastaðir 7 - 112 Rvk. 

 
falleg og rúmgóð 108,8 m2, 3ja herbergja 
íbúð á annari hæð í lyftuhúsi við barðastaði 
7 í Grafarvogi. íbúðin skiptist í tvö svefn-
herbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, sjónvarpshol, stofu og borðstofu. 
sérgeymsla á jarðhæð. eignin getur verið 
laus til afhendingar við kaupsamning.  
V. 33,9 m

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Laus strax

Laus við kaupsamning

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

Mjög glæsileg og mikið endurnýjuð 183 m2 efri 
sérhæð með innbyggðum bílskúr. falleg afgirt 
lóð með verönd og heitum potti. stórt steypt 
bílastæði og rúmgóðar svalir með fallegu útsýni. 
eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherber-
gi, gestasnyrtingu, fataherbergi, forstofu, eldhús, 
stofu og borðstofu. Gott skipulag. fallegar 
innréttingar og gólfefni. V. 54,9 m.

Gerðhamrar 14 - 112 Reykjavík 

 92,2 m2 íbúð á 2. hæð ásamt 53 m2 bílskúr við 
leifsgötu 12 í reykjavík. íbúðin skiptist í 3-4 
svefnherbergi, hol, baðherbergi, eldhús og stofu. 
bílskúrinn hefur verið innréttaður sem hljóðver 
með salerni og eldhúskrók. V. 39,9 m.

Leifsgata 12, íbúð 201 - 101 Reykjavík 

Opið hús þriðjudaginn 8. september frá kl. 17:30 til 18:00

falleg 95,7 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi, timburverönd og heitum potti . 
eignin skiptist forstofu, tvö svefnherbergi, eldhús, stofu, baðherbergi, þvottahús. sérgeymsla á 
jarðhæð. Um er að ræða skipulagða og vel staðsetta íbúð á góðum stað í Grafarvogi. V. 30,5 m

Breiðavík 27, íbúð 201 – 112 Reykjavík 

101,7 m2, 3ja herbergja íbúð á 6. og 7. hæð(efstu) 
ásamt bílastæði í bílakjallara í lyftuhúsi.  Á 6. 
hæð er forstofa, eldhús og stofa. tvennar svalir. 
efri hæðin skiptist í tvö svefnherbergi og baðher-
bergi. sérgeymsla er í kjallara. eignin er skráð 
101,7 m2, þar af íbúð á hæð 53,3 m2, íbúðarherb í 
risi 41,2 og geymsla 7,2 m2. V. 36,9 m.

Klapparstígur 1A, íbúð 602 - 101 Reykjavík 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Fallegt hús á góðum stað. 
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

rauðalækur strandvegur

Rauðalækur  
5 herbergja íbúð 
á efstu hæð
Vel skipulögð 98,7 fm. 5 herbergja 
íbúð á 3. hæð, efstu, við Rauðalæk 
að meðtalinni 3,9 fm. sér geymslu 
í kjallara hússins.  Samliggjandi 
skiptanlegar stofur. Rúmgott eldhús. 
Þrjú herbergi.  Svalir til suðurs og 
fallegt útsýni. Verð 39,9 millj.

Strandvegur - Sjálandi. Glæsileg 3ja – 4ra herbergja íbúð
Mjög glæsileg 3ja-4ra herbergja 118,7 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi niður við sjóinn. Sér stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinn-
réttingar í eldhúsi. Tvö herbergi með skápum. Frábært útsýni til sjávar, að Seltjarnarnesi, Bessastöðum og víðar. Skjólsæl verönd 
með steyptum skjólvegg. Verð 49,9 millj. Frábær staðsetning niður við sjóinn.

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.

krókamýri - garðabæ. 
Mjög fallegt og bjart 106,3 fm. parhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað. 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. 

goðatún – garðabæ.
Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. einbýlishús vel staðsett innst í götu 
auk baðhúss á baklóð og stórrar útigeymslu.  Miklar og skjólgóðar verandir eru á 
framlóð hússins og baklóð hússins er öll afgirt með viðar- og hellulagðri verönd með 
heitum potti. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum, m.a. 
eldhúsinnrétting, baðherbergi o.fl.

naustabryggja 54-56. útsýnisíbúð.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað 
niður við smábátahöfnina í Grafarvoginum. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni 
með frábæru útsýni yfir voginn og víðar og er útgengt á þær úr einu herberginu og 
úr stofu. Falleg gróin lóð og snyrtileg aðkoma. Íbúð merkt 0204. 

Öldugata - hafnarfirði. 
Vel skipulögð og björt 87,8 fm. íbúð að meðtalinni sér geymslu í góðu fjölbýli í 
Hafnarfirði. Rúmgott eldhús. Stofa með útgangi á skjólsælar svalir til suðurs. Húsið 
er nýlega klætt að utan og sameign er til fyrirmyndar. Staðsetning er mjög góð og 
stutt er í skóla, leikskóla og út á aðalbraut.

hverfisgata- íbúð á efstu hæð.
Falleg 124,0 fm. íbúð á 4. hæð, efstu, í lyftuhúsi á frábærum stað miðsvæðis í 
Reykjavík. Austursvalir með fallegu útsýni. Aukin lofthæð í stofuEikarinnrétting í 
eldhúsi og á baði. Eikarparket á mest allri íbúðinni. Frábær staðsetning þar sem 
miðbærinn er í göngufæri. Næg bílastæði á baklóð. 

dalbraut 1 -  2ja herbergja ásamt bílskúr.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
58,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri 3,6 fm. geymslu. Íbúðinni fylgir 25,2 fm. bílskúr 
í lengju. Svalir til vesturs með góðu útsýni. Snyrtileg sameign með sameiginlegu 
þvottahúsi og þurrkherbergi í kjallara. Sérgeymsla á 1. hæð.  
Íbúð 0202. Verið velkomin.

garðatorg - garðabæ. 
Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu í kjallara. 
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist m.a. í rúmgóða stofu, 2 herbergi 
og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar flísalagðar yfirbyggðar svalir til suðurs 
með fallegu útsýni úr stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri stétt fyrir 
framan húsið. Virkilega falleg eign á góðum stað í Garðabæ.

syðri – reykir, biskupstungum.
54,4 fm. sumarbústaður á mjög grónu og kjarri vöxnu 2,888 ha. eignarlandi. Falleg 
fjallasýn m.a. sést til Hlöðufells og Bjarnarfells og Jarlhettum í Langfjökli. Brúará 
umlykur landið á þrjá vegu. Bústaðurinn er á einni hæð og skiptist í tvö herbergi, 
stofu, eldhús og baðherbergi. Rafmagn og nægt heitt vatn. 20% eignarhlutur fylgir í 
gesta- og baðhúsi og einnig 20% eignarhlutur í 67.112 fm. landi.

46,5 millj.

24,9 millj.

38,9 millj.

23,9 millj

43,9 millj.

15,9 millj.

62,9 millj. 

42,5 millj.
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Brekkubyggð 44 – Garðabæ.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 18.00
Virkilega fallegt og vel skipulagt 173,1 fm. raðhús á einni hæð að meðtöldum 30,2 fm. bílskúr við Brekkubyggð í Garðabæ. Að 
utan er húsið í góðu ástandi, nýlega málað að hluta og að innan hefur eignin verið endurnýjuð að hluta, m.a. eldhúsinnréttingar 
og gólfefni að hluta. Útsýnis nýtur úr stofu og eldhúsi. Baklóðin er með stórri helulagðri og skjólsælli verönd til suðurs, tyrfðri 
flöt og fallegum gróðri. Staðsetning: eignarinnar er afar góð og stutt er skóla, íþróttasvæði og aðra þjónustu.  
Verð 54,9 millj. Verið velkomin.

Þorláksgeisli 86. Endaraðhús.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 185,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað. Innbyggður bílskúr er 
29,7 fm. að stærð og er hluti af stærð hússins. Björt stofa með mikilli lofthæð. Þrjú herbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. 
<B>Húsið stendur á afar fallegum útsýnisstað og er bæði með rúmgóðum suðursvölum auk stórrar og skjólsællar viðarverandar 
til suðurs. Stór innkeyrsla fyrir 3 bíla á framlóð Stutt í skóla og aðra þjónustu.
Verð 56,9 millj. Verið velkomin.

brekkubyggð
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ÞRIÐJUDAG þorláksgeisli
Vindakór 10-12- kópaVoGi.

nýjar 4ra oG 5 hErbErGja Íbúðir.

Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
Íbúðirnar sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 113,6 fm til 144 fm. 
Íbúðirnar eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum og eru ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.  

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

byggingaraðili er: byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Afar vandað 396,7 fm. einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar eru í öllu húsinu, 
eldhúsi, arinstofu og herbergjum, ýmist úr hnotu 
eða hvítsprautaðar. Arinstofa, borðstofa, sjón-
varpssvæði og eldhús eru í opnu svæði með 2,8 
upp í 3,4 metra lofthæð. 5 herbergi, eitt hannað 
sem vinnuherbergi, 3 barnaherbergi og hjónaher-
bergi með fataherbergi og sér baðherbergi innaf. 
Auk þess eru 2 önnur baðherbergi í húsinu. Gras-
flatir eru litlar og upphaflegur náttúrugróður látin 
halda sér víðast hvar. 

Verð 125,0 millj.

Dimmuhvarf - Kópavogi.

Björt og vel skipulögð 72,9 fm. íbúð á 3. hæð. 
Allar innréttingar, innihurðir og gólfefni í íbúðinni eru 
úr eik. Yfirbyggðar opnanlegar flísalagðar svalir til 
suðurs og tvær sér geymslur í kjallara, þar af önnur 
sem er ekki inni í stærð eignarinnar. Þjónustusel 
er á 1. hæð í miðri þyrpingunni. Þar er að finna 
matsal og margvísleg rými til þjónustu fyrir eldri 
borgara. 

Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

Verð 33,9 millj.

Strikið- Sjálandi Garðabæ. 2ja herbergja íbúð – 60 ára og eldri 

Einstaklega glæsilegt einbýli á eftirsóttum 
útsýnisstað í Garðabæ. Húsið sem er 239 fm. 
að meðtöldum 25 fm. bílskúr, er að mestu leyti á 
einni hæð með fjórum svefnherbergjum. Húsið er 
teiknað af Sigurði Hallgrímssyni arkitekt og allar 
innréttingar hannaðar af Guðbjörgu Magnúsdóttur 
innanhússarkitekt. Aukin lofthæð er í stórum hluta 
hússins og vönduð innfelld lýsing. Lóðin er gróin 
og falleg með tveimur timburveröndum.

verð 91,9 millj.

Melhæð- Garðabæ - Glæsileg eign

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. 
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 87,5 
fm. upp í 153,9 fm. og verða með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góð-
um svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í 
bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr 
flestum íbúðum. 

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

byggingaraðili er: byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars.

Naustavör 2 – 12,  Kópavogi.  Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.

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 sam-
komusal í húsinu. 

Verð 31,9 millj.

Eiðismýri – Seltjarnarnesi. 60 ára og eldri

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

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

byggingaraðili er: byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars.

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

Byggingarlóðir í byggðu hverfi í Kópavogi.

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

Lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Atvinnuhúsnæði óskast með leigusamningum.

Vantar fyrir fjársterka aðila atvinnuhúsnæði  
á höfuðborgarsvæðinu meðtraustum leigusamningum.   

Æskilegt er að eignirnar séu með leigutekjum  
uppá amk. 1,5 milljónir á mánuði eða meira.   

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson  
lögg. fasteignasali í síma 570-4500 eða gtj@fastmark.is
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

rauðalækur strandvegur

Rauðalækur  
5 herbergja íbúð 
á efstu hæð
Vel skipulögð 98,7 fm. 5 herbergja 
íbúð á 3. hæð, efstu, við Rauðalæk 
að meðtalinni 3,9 fm. sér geymslu 
í kjallara hússins.  Samliggjandi 
skiptanlegar stofur. Rúmgott eldhús. 
Þrjú herbergi.  Svalir til suðurs og 
fallegt útsýni. Verð 39,9 millj.

Strandvegur - Sjálandi. Glæsileg 3ja – 4ra herbergja íbúð
Mjög glæsileg 3ja-4ra herbergja 118,7 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi niður við sjóinn. Sér stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinn-
réttingar í eldhúsi. Tvö herbergi með skápum. Frábært útsýni til sjávar, að Seltjarnarnesi, Bessastöðum og víðar. Skjólsæl verönd 
með steyptum skjólvegg. Verð 49,9 millj. Frábær staðsetning niður við sjóinn.

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.

krókamýri - garðabæ. 
Mjög fallegt og bjart 106,3 fm. parhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað. 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. 

goðatún – garðabæ.
Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. einbýlishús vel staðsett innst í götu 
auk baðhúss á baklóð og stórrar útigeymslu.  Miklar og skjólgóðar verandir eru á 
framlóð hússins og baklóð hússins er öll afgirt með viðar- og hellulagðri verönd með 
heitum potti. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum, m.a. 
eldhúsinnrétting, baðherbergi o.fl.

naustabryggja 54-56. útsýnisíbúð.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað 
niður við smábátahöfnina í Grafarvoginum. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni 
með frábæru útsýni yfir voginn og víðar og er útgengt á þær úr einu herberginu og 
úr stofu. Falleg gróin lóð og snyrtileg aðkoma. Íbúð merkt 0204. 

Öldugata - hafnarfirði. 
Vel skipulögð og björt 87,8 fm. íbúð að meðtalinni sér geymslu í góðu fjölbýli í 
Hafnarfirði. Rúmgott eldhús. Stofa með útgangi á skjólsælar svalir til suðurs. Húsið 
er nýlega klætt að utan og sameign er til fyrirmyndar. Staðsetning er mjög góð og 
stutt er í skóla, leikskóla og út á aðalbraut.

hverfisgata- íbúð á efstu hæð.
Falleg 124,0 fm. íbúð á 4. hæð, efstu, í lyftuhúsi á frábærum stað miðsvæðis í 
Reykjavík. Austursvalir með fallegu útsýni. Aukin lofthæð í stofuEikarinnrétting í 
eldhúsi og á baði. Eikarparket á mest allri íbúðinni. Frábær staðsetning þar sem 
miðbærinn er í göngufæri. Næg bílastæði á baklóð. 

dalbraut 1 -  2ja herbergja ásamt bílskúr.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
58,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri 3,6 fm. geymslu. Íbúðinni fylgir 25,2 fm. bílskúr 
í lengju. Svalir til vesturs með góðu útsýni. Snyrtileg sameign með sameiginlegu 
þvottahúsi og þurrkherbergi í kjallara. Sérgeymsla á 1. hæð.  
Íbúð 0202. Verið velkomin.

garðatorg - garðabæ. 
Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu í kjallara. 
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist m.a. í rúmgóða stofu, 2 herbergi 
og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar flísalagðar yfirbyggðar svalir til suðurs 
með fallegu útsýni úr stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri stétt fyrir 
framan húsið. Virkilega falleg eign á góðum stað í Garðabæ.

syðri – reykir, biskupstungum.
54,4 fm. sumarbústaður á mjög grónu og kjarri vöxnu 2,888 ha. eignarlandi. Falleg 
fjallasýn m.a. sést til Hlöðufells og Bjarnarfells og Jarlhettum í Langfjökli. Brúará 
umlykur landið á þrjá vegu. Bústaðurinn er á einni hæð og skiptist í tvö herbergi, 
stofu, eldhús og baðherbergi. Rafmagn og nægt heitt vatn. 20% eignarhlutur fylgir í 
gesta- og baðhúsi og einnig 20% eignarhlutur í 67.112 fm. landi.
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Brekkubyggð 44 – Garðabæ.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 18.00
Virkilega fallegt og vel skipulagt 173,1 fm. raðhús á einni hæð að meðtöldum 30,2 fm. bílskúr við Brekkubyggð í Garðabæ. Að 
utan er húsið í góðu ástandi, nýlega málað að hluta og að innan hefur eignin verið endurnýjuð að hluta, m.a. eldhúsinnréttingar 
og gólfefni að hluta. Útsýnis nýtur úr stofu og eldhúsi. Baklóðin er með stórri helulagðri og skjólsælli verönd til suðurs, tyrfðri 
flöt og fallegum gróðri. Staðsetning: eignarinnar er afar góð og stutt er skóla, íþróttasvæði og aðra þjónustu.  
Verð 54,9 millj. Verið velkomin.

Þorláksgeisli 86. Endaraðhús.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 185,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað. Innbyggður bílskúr er 
29,7 fm. að stærð og er hluti af stærð hússins. Björt stofa með mikilli lofthæð. Þrjú herbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. 
<B>Húsið stendur á afar fallegum útsýnisstað og er bæði með rúmgóðum suðursvölum auk stórrar og skjólsællar viðarverandar 
til suðurs. Stór innkeyrsla fyrir 3 bíla á framlóð Stutt í skóla og aðra þjónustu.
Verð 56,9 millj. Verið velkomin.
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Vindakór 10-12- kópaVoGi.

nýjar 4ra oG 5 hErbErGja Íbúðir.

Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
Íbúðirnar sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 113,6 fm til 144 fm. 
Íbúðirnar eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum og eru ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.  

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

byggingaraðili er: byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Afar vandað 396,7 fm. einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar eru í öllu húsinu, 
eldhúsi, arinstofu og herbergjum, ýmist úr hnotu 
eða hvítsprautaðar. Arinstofa, borðstofa, sjón-
varpssvæði og eldhús eru í opnu svæði með 2,8 
upp í 3,4 metra lofthæð. 5 herbergi, eitt hannað 
sem vinnuherbergi, 3 barnaherbergi og hjónaher-
bergi með fataherbergi og sér baðherbergi innaf. 
Auk þess eru 2 önnur baðherbergi í húsinu. Gras-
flatir eru litlar og upphaflegur náttúrugróður látin 
halda sér víðast hvar. 

Verð 125,0 millj.

Dimmuhvarf - Kópavogi.

Björt og vel skipulögð 72,9 fm. íbúð á 3. hæð. 
Allar innréttingar, innihurðir og gólfefni í íbúðinni eru 
úr eik. Yfirbyggðar opnanlegar flísalagðar svalir til 
suðurs og tvær sér geymslur í kjallara, þar af önnur 
sem er ekki inni í stærð eignarinnar. Þjónustusel 
er á 1. hæð í miðri þyrpingunni. Þar er að finna 
matsal og margvísleg rými til þjónustu fyrir eldri 
borgara. 

Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

Verð 33,9 millj.

Strikið- Sjálandi Garðabæ. 2ja herbergja íbúð – 60 ára og eldri 

Einstaklega glæsilegt einbýli á eftirsóttum 
útsýnisstað í Garðabæ. Húsið sem er 239 fm. 
að meðtöldum 25 fm. bílskúr, er að mestu leyti á 
einni hæð með fjórum svefnherbergjum. Húsið er 
teiknað af Sigurði Hallgrímssyni arkitekt og allar 
innréttingar hannaðar af Guðbjörgu Magnúsdóttur 
innanhússarkitekt. Aukin lofthæð er í stórum hluta 
hússins og vönduð innfelld lýsing. Lóðin er gróin 
og falleg með tveimur timburveröndum.

verð 91,9 millj.

Melhæð- Garðabæ - Glæsileg eign

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. 
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 87,5 
fm. upp í 153,9 fm. og verða með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góð-
um svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í 
bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr 
flestum íbúðum. 

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

byggingaraðili er: byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars.

Naustavör 2 – 12,  Kópavogi.  Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.

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 sam-
komusal í húsinu. 

Verð 31,9 millj.

Eiðismýri – Seltjarnarnesi. 60 ára og eldri

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

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

byggingaraðili er: byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars.

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

Byggingarlóðir í byggðu hverfi í Kópavogi.

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

Lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Atvinnuhúsnæði óskast með leigusamningum.

Vantar fyrir fjársterka aðila atvinnuhúsnæði  
á höfuðborgarsvæðinu meðtraustum leigusamningum.   

Æskilegt er að eignirnar séu með leigutekjum  
uppá amk. 1,5 milljónir á mánuði eða meira.   

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson  
lögg. fasteignasali í síma 570-4500 eða gtj@fastmark.is



 Einbýli

Barðavogur 19 104 Rvk.
Vel skipulagt 309,3 fm einbýlishús, með bílskúr og tveimur 
aukaíbúðum í kjallara, við Barðavog í Reykjavík. Húsið 
er fallegt í funkís stíl með stórri stofu með arni og hafa 
innréttingar verið endurnýjaðar að hluta. V. 62 m. 8967

Framnesvegur 7 101 Rvk.
Tvær íbúðir sem búið er að sameina í eina ásamt kjal-
lara og rislofti. Birt stærð beggja eigna er ca 120 fm en 
heildarstærð matshluta er 196 fm. V. 52,9 m. 8968

Kvistaland 9 108 Rvk.
Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 
33,0 fm bílskúr, samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað 
í fossvoginum. Húsið er teiknað af Albínu Thorðarson 
arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu.   V. Tilboð 8739

 Parhús

Ásland 22a 270 Mosfellsbæ
242 fm parhús á tveimur hæðum með 2ja herbergja 
auka íbúð og innbyggðum bílskúr. Góð lofthæð er á efri 
hæðinni. HÚSIÐ ER LAUST STRAX.  V. 46,5 m. 8636

hæðir

Langholtsvegur 
Mjög falleg 104 fm hæð í 3-býli auk 25 fm bílskúrs. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu og þrjú rúmgóð herbergi. 
Sérstaklega falleg gróin lóð. Verð 38,9 millj.

 3ja hErbErgja

Laugavegur 67 101 Rvk.
92,6 fm efri hæð í frábærlega staðsettu húsi í miðborgin-
ni. Húsið virðist í mjög góðu ástandi. Íb. er 1 herbergi og 2 
stofur, eldhús og bað.  Laus strax.  V. 35,9 m. 9001

Álftamýri - laus fljótlega
Rúmgóð og björt 3ja herb. 83 fm íbúð á 3. hæð. Góð in-
nrétting í eldhús og standsett baðherbergi. Blokkin hefur 
nýlega verið máluð. Íbúðin er laus 1. okt. n.k. V. 29,8 m. 
9007

Eskivellir 3ja herbergja með útsýni
Mjög falleg og björt 94,4 fm íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi 
með sérinngangi af svölum. Mikið útsýni. Íbúðin skiptist 
í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og 
geymslu (hægt að hafa þrjú herbergi í íbúð) V. 29,8 m. 
1881

Vesturgata 20  220 Hafnarfirði 
Vesturgata 20 íbúð 0201 er 3ja herbergja 119,7 fm sérhæð 
nær fullbúin íbúð á 2.hæð í nýju fjölbýli með góðum 
svölum. Húsið er 3ja hæða með einni íbúð á hverri hæð 
og fylgir eitt stæði í lokaðri bílageymslu hverri íbúð, fjögur 
stæði eru aukalega í bílageymslu sem fást keypt sér v. 
2,500,000,- pr stæði. Að auki fylgir stæði í opnu bílskýli 
íbúðum undir Vesturgötu 20 . V. 37,9 m. 8319

 2ja hErbErgja

Mánatún 5 105 Rvk. 
89,9 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt sér stæði í 
bílageymslu. Góðar svalir eru við íbúðina. Um er að ræða 
vandað lyftuhús sem er klætt að utan með keramik flísum 
og Zink klæðningu.   V. 37 m. 8988

Mánatún 7-17

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

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

•  Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu. 

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

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

Sölusýning miðvikudaginn 8. apríl milli kl. 17.00 og 18.00  - Aðkoma Borgartúnsmegin
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Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað

sölusýning í sýningaríbúð þriðjudaginn 8. september milli kl 17:15 og 17:45
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 rEynimElur 82 107 rvk. 
íbúð mErkt 04-02. 

 
Mjög falleg og björt 72,5 fm þriggja herbergja íbúð á 4.hæð í fjölbýlishúsi við 
Reynimel. ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.sep-
tember milli kl. 18:00 og kl. 18:30. V. 30,9 m. 9008

mElabraut 36 
170 sEltjarnarnEsi 

 
Fallegt 203 fm einbýlishús á einni hæð við Melabraut. Rúmgóðar stofur með 
arni. Mikil lofthæð. Stór gróin lóð með verönd. Húsið er laust strax.
Eignin verður til sýnis mánudaginn 7. sept. milli kl. 12 og 12:30.

 gnoðarvogur 70 104 rvk. 
íbúð mErkt 03-02. 

 
Einstaklega björt og falleg 80,3 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 6 íbúða húsi 
á rólegum stað í austurbænum. 5 íbúðir í stigaganginum. Svalir. Íbúðin hefur 
verið standsett á glæsilegan hátt. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.septem-
ber milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 34,9 m. 9005

 sóltún 12 105 rvk. 
íbúð mErkt 01-06. 

 
Glæsileg 101,3 fm 3ja herbergja íbúð með góðri lofthæð miðsvæðis í Rey-
kjavík í vönduðu lyftuhúsi. Eignin er á jarðhæð, henni fylgir stæði í lokaðri 
bílageymslu í kjallara. Húsið er byggt árið 2007. Eignin verður sýnd mánud-
aginn 7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 44,2 m. 9000

 skEiðarvogur 5 
104 rvk. 

 
Glæsileg íbúð á miðhæð og efri hæð í raðhúsi ásamt bílskúr. Húsið er mjög vel 
staðsett og mjög bjart.  Útsýni er fallegt.  Aðkoma að húsinu er skemmtileg 
hvort sem er sumar eða vetur.  Á hvorri hæð eru suðursvalir og er gengið 
beint niður í garðinn af neðri svölum.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 49,8 m. 8949

 maríubaugur 105 113 rvk. 
íbúð mErkt 01-01. 

 
Bjart og gott ca 203 fm endaraðhús á einni hæði með innbyggðum bílskúr. 
Húsið skiptist í anddyri, sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, tvö fataherbergi, tvö 
baðherbergi, eldhús, borðstofu, stofu, geymslu, þvottahús og bílskúr.   Eignin 
verður sýnd mánudaginn 7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 62,8 m. 
8850

 sæviðarsund 12 
104 rvk.

 
Mjög fallegt og vel skipulagt 176,3 fm raðhús með bílskúr við Sæviðarsund. 
Húsið er á einni hæð auk geymslu í kjallara. Sérstaklega fallegur gróinn 
garður. Glæsilegar stofur með arni. Mikil lofthæð er í húsinu að hluta til. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.september milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V. 49,9 m. 9011

 norðurbakki 21a 220 hafnarf.  
íbúð mErkt 03-03. 

 
3ja herbergja 116,1 íbúð á 3. hæð við Norðurbakka ásamt sér stæði í 
bílageymslu og geymsla í kjallara. Um er að ræða nýlegt hús byggt 2013, Eikar 
innréttingar og gólfsíðir gluggar. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.septem-
ber milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 40,9 m. 9002

 stóragErði 7 108 rvk. 
íbúð mErkt 00-01. 

 
Falleg 3ja herbergja 84,2 fm björt og falleg íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Íbúðin 
er öll nýlega máluð af þekktum málarameistara. Íbúðin skiptist í forstofu, 
gang, stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og sérgeymslu.  Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 9.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,9 m. 
8863

 fornhagi 15 107 rvk. 
íbúð mErkt 02-06. 

 
Falleg 84 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýli í vesturbænum. Parket á gólfum. 
Góð innrétting í eldhúsi. Svalir útaf stofu. ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX.  
 Eignin verður sýnd miðvikudaginn 9.september milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V.  32 m. 9003
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Nýtt stórglæsilegt 205 fm raðhús á tveimur hæðum við Þingvað 75 í Reykjavík með 32 fm hellulögðum svölum og innbyggðum bílskúr. Einnig sérafnotareitur frá 
neðri hæð. Húsið skilast fullbúið án megingólfefnis. Þrjár tillögur í efnisvali hannað og valið af Rut Káradóttur.  Fallegt útsýni. Fjögur svefnherbergi, tvö baðher-
bergi og tvær stofur. Lofthæð á neðri hæð er 2.6m og á efri hæð 3m.  Um er að ræða alls 11 raðhús, svalir frá 18 til 100 fm.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 63,9 m. 4591

Þingvað 75 110 Rvk. - íbúð merkt 01-01

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

Virðulegt og frábærlega staðsett 366,7 fm húseign við Freyjugötu í Þingholtum Reykjavíkur. 
Heildareignin er skráð sem tvær samþykktar hæðir auk fylgieininga sem eru kjallari, ris,  
bílskúr og bakhús með aukaíbúð. V.  125 m. 8922

 Freyjugata 39 - einbýlishús í 101 Rvk.

OPIÐ HÚS 

mánudag



 Einbýli

Barðavogur 19 104 Rvk.
Vel skipulagt 309,3 fm einbýlishús, með bílskúr og tveimur 
aukaíbúðum í kjallara, við Barðavog í Reykjavík. Húsið 
er fallegt í funkís stíl með stórri stofu með arni og hafa 
innréttingar verið endurnýjaðar að hluta. V. 62 m. 8967

Framnesvegur 7 101 Rvk.
Tvær íbúðir sem búið er að sameina í eina ásamt kjal-
lara og rislofti. Birt stærð beggja eigna er ca 120 fm en 
heildarstærð matshluta er 196 fm. V. 52,9 m. 8968

Kvistaland 9 108 Rvk.
Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 
33,0 fm bílskúr, samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað 
í fossvoginum. Húsið er teiknað af Albínu Thorðarson 
arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu.   V. Tilboð 8739

 Parhús

Ásland 22a 270 Mosfellsbæ
242 fm parhús á tveimur hæðum með 2ja herbergja 
auka íbúð og innbyggðum bílskúr. Góð lofthæð er á efri 
hæðinni. HÚSIÐ ER LAUST STRAX.  V. 46,5 m. 8636

hæðir

Langholtsvegur 
Mjög falleg 104 fm hæð í 3-býli auk 25 fm bílskúrs. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu og þrjú rúmgóð herbergi. 
Sérstaklega falleg gróin lóð. Verð 38,9 millj.

 3ja hErbErgja

Laugavegur 67 101 Rvk.
92,6 fm efri hæð í frábærlega staðsettu húsi í miðborgin-
ni. Húsið virðist í mjög góðu ástandi. Íb. er 1 herbergi og 2 
stofur, eldhús og bað.  Laus strax.  V. 35,9 m. 9001

Álftamýri - laus fljótlega
Rúmgóð og björt 3ja herb. 83 fm íbúð á 3. hæð. Góð in-
nrétting í eldhús og standsett baðherbergi. Blokkin hefur 
nýlega verið máluð. Íbúðin er laus 1. okt. n.k. V. 29,8 m. 
9007

Eskivellir 3ja herbergja með útsýni
Mjög falleg og björt 94,4 fm íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi 
með sérinngangi af svölum. Mikið útsýni. Íbúðin skiptist 
í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og 
geymslu (hægt að hafa þrjú herbergi í íbúð) V. 29,8 m. 
1881

Vesturgata 20  220 Hafnarfirði 
Vesturgata 20 íbúð 0201 er 3ja herbergja 119,7 fm sérhæð 
nær fullbúin íbúð á 2.hæð í nýju fjölbýli með góðum 
svölum. Húsið er 3ja hæða með einni íbúð á hverri hæð 
og fylgir eitt stæði í lokaðri bílageymslu hverri íbúð, fjögur 
stæði eru aukalega í bílageymslu sem fást keypt sér v. 
2,500,000,- pr stæði. Að auki fylgir stæði í opnu bílskýli 
íbúðum undir Vesturgötu 20 . V. 37,9 m. 8319

 2ja hErbErgja

Mánatún 5 105 Rvk. 
89,9 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt sér stæði í 
bílageymslu. Góðar svalir eru við íbúðina. Um er að ræða 
vandað lyftuhús sem er klætt að utan með keramik flísum 
og Zink klæðningu.   V. 37 m. 8988

Mánatún 7-17

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

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

•  Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu. 

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

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

Sölusýning miðvikudaginn 8. apríl milli kl. 17.00 og 18.00  - Aðkoma Borgartúnsmegin
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Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað

sölusýning í sýningaríbúð þriðjudaginn 8. september milli kl 17:15 og 17:45

OPIÐ HÚS
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Guðlaugsson, 
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Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

 rEynimElur 82 107 rvk. 
íbúð mErkt 04-02. 

 
Mjög falleg og björt 72,5 fm þriggja herbergja íbúð á 4.hæð í fjölbýlishúsi við 
Reynimel. ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.sep-
tember milli kl. 18:00 og kl. 18:30. V. 30,9 m. 9008

mElabraut 36 
170 sEltjarnarnEsi 

 
Fallegt 203 fm einbýlishús á einni hæð við Melabraut. Rúmgóðar stofur með 
arni. Mikil lofthæð. Stór gróin lóð með verönd. Húsið er laust strax.
Eignin verður til sýnis mánudaginn 7. sept. milli kl. 12 og 12:30.

 gnoðarvogur 70 104 rvk. 
íbúð mErkt 03-02. 

 
Einstaklega björt og falleg 80,3 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 6 íbúða húsi 
á rólegum stað í austurbænum. 5 íbúðir í stigaganginum. Svalir. Íbúðin hefur 
verið standsett á glæsilegan hátt. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.septem-
ber milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 34,9 m. 9005

 sóltún 12 105 rvk. 
íbúð mErkt 01-06. 

 
Glæsileg 101,3 fm 3ja herbergja íbúð með góðri lofthæð miðsvæðis í Rey-
kjavík í vönduðu lyftuhúsi. Eignin er á jarðhæð, henni fylgir stæði í lokaðri 
bílageymslu í kjallara. Húsið er byggt árið 2007. Eignin verður sýnd mánud-
aginn 7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 44,2 m. 9000

 skEiðarvogur 5 
104 rvk. 

 
Glæsileg íbúð á miðhæð og efri hæð í raðhúsi ásamt bílskúr. Húsið er mjög vel 
staðsett og mjög bjart.  Útsýni er fallegt.  Aðkoma að húsinu er skemmtileg 
hvort sem er sumar eða vetur.  Á hvorri hæð eru suðursvalir og er gengið 
beint niður í garðinn af neðri svölum.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 49,8 m. 8949

 maríubaugur 105 113 rvk. 
íbúð mErkt 01-01. 

 
Bjart og gott ca 203 fm endaraðhús á einni hæði með innbyggðum bílskúr. 
Húsið skiptist í anddyri, sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, tvö fataherbergi, tvö 
baðherbergi, eldhús, borðstofu, stofu, geymslu, þvottahús og bílskúr.   Eignin 
verður sýnd mánudaginn 7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 62,8 m. 
8850

 sæviðarsund 12 
104 rvk.

 
Mjög fallegt og vel skipulagt 176,3 fm raðhús með bílskúr við Sæviðarsund. 
Húsið er á einni hæð auk geymslu í kjallara. Sérstaklega fallegur gróinn 
garður. Glæsilegar stofur með arni. Mikil lofthæð er í húsinu að hluta til. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.september milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V. 49,9 m. 9011

 norðurbakki 21a 220 hafnarf.  
íbúð mErkt 03-03. 

 
3ja herbergja 116,1 íbúð á 3. hæð við Norðurbakka ásamt sér stæði í 
bílageymslu og geymsla í kjallara. Um er að ræða nýlegt hús byggt 2013, Eikar 
innréttingar og gólfsíðir gluggar. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.septem-
ber milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 40,9 m. 9002

 stóragErði 7 108 rvk. 
íbúð mErkt 00-01. 

 
Falleg 3ja herbergja 84,2 fm björt og falleg íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Íbúðin 
er öll nýlega máluð af þekktum málarameistara. Íbúðin skiptist í forstofu, 
gang, stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og sérgeymslu.  Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 9.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,9 m. 
8863

 fornhagi 15 107 rvk. 
íbúð mErkt 02-06. 

 
Falleg 84 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýli í vesturbænum. Parket á gólfum. 
Góð innrétting í eldhúsi. Svalir útaf stofu. ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX.  
 Eignin verður sýnd miðvikudaginn 9.september milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V.  32 m. 9003
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Nýtt stórglæsilegt 205 fm raðhús á tveimur hæðum við Þingvað 75 í Reykjavík með 32 fm hellulögðum svölum og innbyggðum bílskúr. Einnig sérafnotareitur frá 
neðri hæð. Húsið skilast fullbúið án megingólfefnis. Þrjár tillögur í efnisvali hannað og valið af Rut Káradóttur.  Fallegt útsýni. Fjögur svefnherbergi, tvö baðher-
bergi og tvær stofur. Lofthæð á neðri hæð er 2.6m og á efri hæð 3m.  Um er að ræða alls 11 raðhús, svalir frá 18 til 100 fm.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 63,9 m. 4591

Þingvað 75 110 Rvk. - íbúð merkt 01-01

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

Virðulegt og frábærlega staðsett 366,7 fm húseign við Freyjugötu í Þingholtum Reykjavíkur. 
Heildareignin er skráð sem tvær samþykktar hæðir auk fylgieininga sem eru kjallari, ris,  
bílskúr og bakhús með aukaíbúð. V.  125 m. 8922

 Freyjugata 39 - einbýlishús í 101 Rvk.

OPIÐ HÚS 

mánudag
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Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 18.30-19.00 

Tröllakór 2-4    203 Kópavogur 34.900.000

Glæsileg, rúmgóð og björt íbúð á efstu hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu og 
rúmgóðum svölum með frábæru útsýni í góðu lyftuhúsi í Kórahverfinu. Innréttingar 
eru fallegar og samrýmdar frá Axis og með granít á borðum. Á gólfum er parket 
og flísar. Svefnherbergin eru 2, mjög rúmgóð stofa og þvottaherbergi er innan 
íbúðar. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 3     stærð: 113,0 m2 

Opið hús þriðjudag 8. sept. k.l 18.30-19.00 

Þverás 8    110 Reykjavík 35.900.000

Stórglæsileg sérhæð í góðu tvíbýlishúsi.Tvö svefnherb, tvær stofur, eldhús, 
baðherbergi og þvottahús/geymsla. Gólfefni er gegnheilt parket og flísar, lýsing 
er öll glæsileg og samræmd í eigninni. Árið 2008 var íbúðin tekin í gegn á afar 
vandaðan hátt. Eignin gæti einnig verið til sölu með öllu innbúi á 38.900.000  
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 4     stærð: 99,9 m2

hringið Og bókið skOðUn s. 820 2222 

sjafnarbrunnur 8   113 Reykjavík 55.500.000

*MIKIÐ ÁHVÍLANDI, MÖGULEIKI Á AÐ YFIRTAKA*Raðhús á pöllum með innbyg-
gðum bílskúr. Bílaplan er steypt með hitaílögnum. Fjögur rúmgóð svefnherbergi og 
möguleiki á að hafa fimm herbergi. Mjög góð lofthæð og gólfsíðir gluggar. Gólfefni 
vantar á eignina að mestu. Örstutt er í íþróttaaðstöðu FRAM, skóla og leikskóla sem 
og út í fallega náttúru. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 241,4 m2

Opið hús þriðjudaginn 8. sept. kl. 17.30-18.00

kaldalind 2  201 Kópavogur

Verð: 84.900.000

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

herbergi: 5     stærð: 250,3 m2     bílskúr

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 17.30-18.00

hvannalundur 8   210 Garðabæ 64.900.000

Sérlega glæsilegt og fallegt, mjög mikið endurnýjað einbýlishús 
með innbyggðum bílskúr og stórum grónum garði á þessum 
vinsæla stað í Garðabæ. Innanhússarkitekt eignarinnar er Pétur 
Hafsteinn Birgisson, lýsing er frá Lúmex, allar innréttingar eru 
sérsmíðaðar frá Þöll ehf og rafmagnstæki eru frá AEG/Samsung. 
Borðplata og flestir sólbekkir eru úr granít. Gólfefni eru ljósar 
flísar og gegnheilt rauðeikarparket og er gólfhiti undir flísum. 
Svefnherbergi eru 4 og stofur 2. 

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 178,6 m2

Opið hús þriðjudaginn 8. sept. kl. 18.30-19.00

Eskiholt 15   210 Garðabæ 99.500.000

Glæsilegt og virðulegt einbýlishús teiknað af Kjartani Sveinssyni 
og stendur á fallegri útsýnislóð.  Húsið er steinsteypt, á tveimur 
hæðum og með tvöföldum bílskúr. Að innan allt sérstaklega  
vandað og marmari á gólfum. Aðkoma er glæsileg, gangstétt og 
bílaplan eru hellulögð, glæsilegar viðarhurðir á bílskúr gefa húsinu 
reisn. Lóðin er frágengin og hefur verið alla tíð í góðu viðhaldi af 
fagmönnum. Án efa er þetta eitt af glæsilegri húsunum í Holtinu í 
Garðabæ, sjón er sögu ríkari.  

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 288,4 m2

Opið hús þriðjudaginn 8.sept. kl. 17.30-18.00

Lyngholt 3    225 Garðabæ 84.900.000

Eign Í sÉrFLOkki! Stórglæsilegt einbýlishús á einni 
hæð með 50 fm bílskúr. Húsið er einstaklega vandað með 
sérsmíðuðum innréttingum og efnisval allt í hæsta gæða-
flokki. Innanhúshönnuður er Telma B. Friðriks. Glæsilegur 
arinn er í stofu, Instabus kerfi og aukin lofthæð í öllu húsinu.  
Aðkoma er glæsileg, bílaplan stimplað og heitur pottur.

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 7     stærð: 298,5 m2

hringið Og bókið skOðUn s.820 2222 

ólafsgeisli 24    113 Reykjavík 99.900.000

Stórglæsileg tveggja íbúða eign á frábærum útssýnisstað í 
fallegu tvíbýlishúsi þar sem óhindrað útsýni er yfir golfvöll G.R 
og borgina. Um er að ræða arkitektahannaða, efri sérhæð ásamt 
aukaíbúð á jarðhæð með sama fastanr. Um innanhússhönnun 
efri hæðar sá Rut Kára. Allt efnisval, innréttingar, lýsing og tæki 
í sérflokki. Tilvalin eign fyrir samheldna fjölskyldu, einnig gæti 
aukaíbúðin nýst t.d sem góð vinnuaðstaða eða til útleigu. 

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 7     stærð: 335,6 m2

Þorrasalir 13–15  201 Kópavogur

Verð: 37,9- 48,2 m

NýjaR útsýNisíbúðiR
 Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja-4ra herbergja íbúðir á þessum vinsæla 
stað í Kópavogi. Vandaðar innréttingar.  Húsið stendur á fallegum stað fyrir 
ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  Einstaklega fallegt útsýni.  Stærðir frá 102 fm 
- 126 fm.  Afhending er þremur mánuðum eftir kaupsamning.  

AðEins FáAr Íbúðir EFTir.

Opið hús ÞriðjUdAginn 8. sEpT. kL 17.30-18.00

Fjölbýlishús       stærð: 102-126  m2

Þóra
Fasteignasali

822 2225

óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl.17.30-18.00

perlukór 1b   203 Kópavogur 

Björt og falleg 3ra herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu litlu fjölbýli með stæði í lokaðri 
bílageymslu og stórri verönd. Í eigninni eru 2 góð svefnherbergi. Útgengi er út úr 
stofunni á verönd sem snýr í suð-vestur. Allar innréttingar eru úr eik og á gólfum er 
gegnheilt eikar plankaparket og fallegar flísar. 
Upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 97,3 m2         Bílageymsla

33.900.000 

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 18.30-19.00

Tröllakór 10   203 Kópavogur

Mjög falleg og björt 3ja herb íbúð  á 3.hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í 
góðu viðhaldslitlu lyftuhúsi á frábærum stað í Kórahverfi þar sem örstutt er í skóla, 
leikskóla, íþróttahöllina og fallega náttúru. Fallegt útsýni er frá góðum suð-vestur 
svölum. Innréttingar og efnisval er samræmt. 
Upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 99,9 m2        Stæði í bílgeymslu

 32.700.000

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 18:30-19:00

gnoðarvogur 82    104 Reykjavík 29.900.000

Mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í lítið niðurgröfnum kjallara.  
Rúmgóð stofa með útgengi út á hellulagða stétt og út í garð. 2 svefnherbergi. 
Rúmgott eldhús með borðkrók og þvottahús innaf. Geymsla inn í íbúð sem nýtt 
hefur verið sem skrifstofa. 
Upplýsingar veitir jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

herbergi: 3     stærð: 98,4 m2

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00

Þverás 49    110 Reykjavík 49.900.000

Vel skipulagt, rúmgott, fjölskylduvænt og vel við haldið endaraðhús á tveimur 
hæðum með bílskúr á frábærum útsýnisstað syðst í Árbænum. Fallegur garður og 
mikið og gróið autt landsvæði bak við húsið. 3 svefnherbergi, rúmgott bað-
herbergi og gestasnyrting. Magnað útsýni.
Upplýsingar veitir jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

herbergi: 4     stærð: 203,1 m2

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00

Lækjargata 28   220 Hafnarfjörður 29.900.000

Vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi með sérinngangi. Eikarinnrétt. og 
eikarinnihurðir. Náttúruflísar í forstofu, baðherb. og þvottahúsi. Eikarharðparket á 
gólfum. Eldhús er opið við stofu, útgengi út á svalir. Tvö svefnherb. með skápum. 
Þvottahús innan íbúðar. Sérgeymsla í sameign + hjóla-og vagnageymsla. 
Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 3     stærð: 79,7 m2

 Opið hús þriðjudaginn 8. sept.  kl. 17:30-18:00

bakkahjalli 2    200 Kópavogur

Endaraðhús í sérflokki á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Fallega 
skipulagður garður. Neðri hæð með stóru stofurými, góðu þvottahúsi, innangengt 
í bílskúr og gott vinnurými innaf bílskúr. Útgengi á timburverönd við fallegan 
uppstigagang. Efri hæð með stóru alrými, tvær opnar stofur með arni, borðstofa 
og eldhús. Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 4     stærð: 244,1 m2 

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 18:30-19:00

Þinghólsbraut 19   200 Kópavogur

*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

herbergi: 4-5      stærð: 104,1 m2

36.900.000

Opið hús þriðjudaginn  8. sept. kl. 18:30-19:00

guðrúnargata 8   105 Reykjavík 46.900.00059.900.000

*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. 
Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 3     stærð: 104,1 m2

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 17.30-18.00 

nýhöfn 2-6    210 Garðabæ

Íbúð 202 , er  4ra herbergja íbúð á 2.hæð skráð 124,6 fm  í Nýhöfn 2 og íbúð 203 
er 4ra herbergja skráð 137,9 í Nýhöfn 4. Báðar íbúðirnar eru  tilbúnar til afhendingar 
með vönduðum innréttingum frá Brúnás og AEG eldhústækjum. Stæði í 
bílageymslu fylgir. 
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 4     stærð: 124,6 - 137,9 m2

47,5-54,8 millj
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

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 7.sept. kl. 18.30-19.00 

Tröllakór 2-4    203 Kópavogur 34.900.000

Glæsileg, rúmgóð og björt íbúð á efstu hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu og 
rúmgóðum svölum með frábæru útsýni í góðu lyftuhúsi í Kórahverfinu. Innréttingar 
eru fallegar og samrýmdar frá Axis og með granít á borðum. Á gólfum er parket 
og flísar. Svefnherbergin eru 2, mjög rúmgóð stofa og þvottaherbergi er innan 
íbúðar. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 3     stærð: 113,0 m2 

Opið hús þriðjudag 8. sept. k.l 18.30-19.00 

Þverás 8    110 Reykjavík 35.900.000

Stórglæsileg sérhæð í góðu tvíbýlishúsi.Tvö svefnherb, tvær stofur, eldhús, 
baðherbergi og þvottahús/geymsla. Gólfefni er gegnheilt parket og flísar, lýsing 
er öll glæsileg og samræmd í eigninni. Árið 2008 var íbúðin tekin í gegn á afar 
vandaðan hátt. Eignin gæti einnig verið til sölu með öllu innbúi á 38.900.000  
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 4     stærð: 99,9 m2

hringið Og bókið skOðUn s. 820 2222 

sjafnarbrunnur 8   113 Reykjavík 55.500.000

*MIKIÐ ÁHVÍLANDI, MÖGULEIKI Á AÐ YFIRTAKA*Raðhús á pöllum með innbyg-
gðum bílskúr. Bílaplan er steypt með hitaílögnum. Fjögur rúmgóð svefnherbergi og 
möguleiki á að hafa fimm herbergi. Mjög góð lofthæð og gólfsíðir gluggar. Gólfefni 
vantar á eignina að mestu. Örstutt er í íþróttaaðstöðu FRAM, skóla og leikskóla sem 
og út í fallega náttúru. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 241,4 m2

Opið hús þriðjudaginn 8. sept. kl. 17.30-18.00

kaldalind 2  201 Kópavogur

Verð: 84.900.000

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

herbergi: 5     stærð: 250,3 m2     bílskúr

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 17.30-18.00

hvannalundur 8   210 Garðabæ 64.900.000

Sérlega glæsilegt og fallegt, mjög mikið endurnýjað einbýlishús 
með innbyggðum bílskúr og stórum grónum garði á þessum 
vinsæla stað í Garðabæ. Innanhússarkitekt eignarinnar er Pétur 
Hafsteinn Birgisson, lýsing er frá Lúmex, allar innréttingar eru 
sérsmíðaðar frá Þöll ehf og rafmagnstæki eru frá AEG/Samsung. 
Borðplata og flestir sólbekkir eru úr granít. Gólfefni eru ljósar 
flísar og gegnheilt rauðeikarparket og er gólfhiti undir flísum. 
Svefnherbergi eru 4 og stofur 2. 

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 178,6 m2

Opið hús þriðjudaginn 8. sept. kl. 18.30-19.00

Eskiholt 15   210 Garðabæ 99.500.000

Glæsilegt og virðulegt einbýlishús teiknað af Kjartani Sveinssyni 
og stendur á fallegri útsýnislóð.  Húsið er steinsteypt, á tveimur 
hæðum og með tvöföldum bílskúr. Að innan allt sérstaklega  
vandað og marmari á gólfum. Aðkoma er glæsileg, gangstétt og 
bílaplan eru hellulögð, glæsilegar viðarhurðir á bílskúr gefa húsinu 
reisn. Lóðin er frágengin og hefur verið alla tíð í góðu viðhaldi af 
fagmönnum. Án efa er þetta eitt af glæsilegri húsunum í Holtinu í 
Garðabæ, sjón er sögu ríkari.  

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 288,4 m2

Opið hús þriðjudaginn 8.sept. kl. 17.30-18.00

Lyngholt 3    225 Garðabæ 84.900.000

Eign Í sÉrFLOkki! Stórglæsilegt einbýlishús á einni 
hæð með 50 fm bílskúr. Húsið er einstaklega vandað með 
sérsmíðuðum innréttingum og efnisval allt í hæsta gæða-
flokki. Innanhúshönnuður er Telma B. Friðriks. Glæsilegur 
arinn er í stofu, Instabus kerfi og aukin lofthæð í öllu húsinu.  
Aðkoma er glæsileg, bílaplan stimplað og heitur pottur.

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 7     stærð: 298,5 m2

hringið Og bókið skOðUn s.820 2222 

ólafsgeisli 24    113 Reykjavík 99.900.000

Stórglæsileg tveggja íbúða eign á frábærum útssýnisstað í 
fallegu tvíbýlishúsi þar sem óhindrað útsýni er yfir golfvöll G.R 
og borgina. Um er að ræða arkitektahannaða, efri sérhæð ásamt 
aukaíbúð á jarðhæð með sama fastanr. Um innanhússhönnun 
efri hæðar sá Rut Kára. Allt efnisval, innréttingar, lýsing og tæki 
í sérflokki. Tilvalin eign fyrir samheldna fjölskyldu, einnig gæti 
aukaíbúðin nýst t.d sem góð vinnuaðstaða eða til útleigu. 

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 7     stærð: 335,6 m2

Þorrasalir 13–15  201 Kópavogur

Verð: 37,9- 48,2 m

NýjaR útsýNisíbúðiR
 Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja-4ra herbergja íbúðir á þessum vinsæla 
stað í Kópavogi. Vandaðar innréttingar.  Húsið stendur á fallegum stað fyrir 
ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  Einstaklega fallegt útsýni.  Stærðir frá 102 fm 
- 126 fm.  Afhending er þremur mánuðum eftir kaupsamning.  

AðEins FáAr Íbúðir EFTir.

Opið hús ÞriðjUdAginn 8. sEpT. kL 17.30-18.00

Fjölbýlishús       stærð: 102-126  m2

Þóra
Fasteignasali

822 2225

óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl.17.30-18.00

perlukór 1b   203 Kópavogur 

Björt og falleg 3ra herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu litlu fjölbýli með stæði í lokaðri 
bílageymslu og stórri verönd. Í eigninni eru 2 góð svefnherbergi. Útgengi er út úr 
stofunni á verönd sem snýr í suð-vestur. Allar innréttingar eru úr eik og á gólfum er 
gegnheilt eikar plankaparket og fallegar flísar. 
Upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 97,3 m2         Bílageymsla

33.900.000 

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 18.30-19.00

Tröllakór 10   203 Kópavogur

Mjög falleg og björt 3ja herb íbúð  á 3.hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í 
góðu viðhaldslitlu lyftuhúsi á frábærum stað í Kórahverfi þar sem örstutt er í skóla, 
leikskóla, íþróttahöllina og fallega náttúru. Fallegt útsýni er frá góðum suð-vestur 
svölum. Innréttingar og efnisval er samræmt. 
Upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 99,9 m2        Stæði í bílgeymslu

 32.700.000

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 18:30-19:00

gnoðarvogur 82    104 Reykjavík 29.900.000

Mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í lítið niðurgröfnum kjallara.  
Rúmgóð stofa með útgengi út á hellulagða stétt og út í garð. 2 svefnherbergi. 
Rúmgott eldhús með borðkrók og þvottahús innaf. Geymsla inn í íbúð sem nýtt 
hefur verið sem skrifstofa. 
Upplýsingar veitir jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

herbergi: 3     stærð: 98,4 m2

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00

Þverás 49    110 Reykjavík 49.900.000

Vel skipulagt, rúmgott, fjölskylduvænt og vel við haldið endaraðhús á tveimur 
hæðum með bílskúr á frábærum útsýnisstað syðst í Árbænum. Fallegur garður og 
mikið og gróið autt landsvæði bak við húsið. 3 svefnherbergi, rúmgott bað-
herbergi og gestasnyrting. Magnað útsýni.
Upplýsingar veitir jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

herbergi: 4     stærð: 203,1 m2

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00

Lækjargata 28   220 Hafnarfjörður 29.900.000

Vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi með sérinngangi. Eikarinnrétt. og 
eikarinnihurðir. Náttúruflísar í forstofu, baðherb. og þvottahúsi. Eikarharðparket á 
gólfum. Eldhús er opið við stofu, útgengi út á svalir. Tvö svefnherb. með skápum. 
Þvottahús innan íbúðar. Sérgeymsla í sameign + hjóla-og vagnageymsla. 
Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 3     stærð: 79,7 m2

 Opið hús þriðjudaginn 8. sept.  kl. 17:30-18:00

bakkahjalli 2    200 Kópavogur

Endaraðhús í sérflokki á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Fallega 
skipulagður garður. Neðri hæð með stóru stofurými, góðu þvottahúsi, innangengt 
í bílskúr og gott vinnurými innaf bílskúr. Útgengi á timburverönd við fallegan 
uppstigagang. Efri hæð með stóru alrými, tvær opnar stofur með arni, borðstofa 
og eldhús. Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 4     stærð: 244,1 m2 

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 18:30-19:00

Þinghólsbraut 19   200 Kópavogur

*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

herbergi: 4-5      stærð: 104,1 m2

36.900.000

Opið hús þriðjudaginn  8. sept. kl. 18:30-19:00

guðrúnargata 8   105 Reykjavík 46.900.00059.900.000

*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. 
Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 3     stærð: 104,1 m2

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 17.30-18.00 

nýhöfn 2-6    210 Garðabæ

Íbúð 202 , er  4ra herbergja íbúð á 2.hæð skráð 124,6 fm  í Nýhöfn 2 og íbúð 203 
er 4ra herbergja skráð 137,9 í Nýhöfn 4. Báðar íbúðirnar eru  tilbúnar til afhendingar 
með vönduðum innréttingum frá Brúnás og AEG eldhústækjum. Stæði í 
bílageymslu fylgir. 
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 4     stærð: 124,6 - 137,9 m2

47,5-54,8 millj



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u r

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:30

stakkholt 4a   105 Reykjavík 47.9-58.9 millj.

Frábærlega staðsettar 4 herbergja íbúðir í hjarta borgarinnar. Iðandi miðbæjar-
menning Reykjavíkur er í næsta nágrenni. Veitingastaðir, kaffihús, söfn og ýmis 
afþreying ásamt útivistarmöguleikum eru í göngufæri. Sér stæði í bílageymslu 
fylgir flestum íbúðum.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

stærð: 124-133 m2         Bílageymsla

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00

Drekavogur 4b   104 Reykjavík 34.900.000

Fasteignasalan Torg kynnir: Gullfallega 3ja herbergja íbúð með sérinngangi og 
sér garði á 1. hæð. Sérlega glæsileg og mikið endurnýjuð á frábærum stað í 
vogahverfi í Reykjavík. Íbúðini fylgir ísskápur, uppþvottavél, ljós og gardínur sem í 
eignini eru.  Leikvöllur er í næsta nágrenni og þarf ekki að fara yfir umferðargötu. 
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltúri í gsm: 899 8811

herbergi: 3     stærð:  81,3 m2

einbýlishúsalóðir

Dimmuhvarf 11   203 Kópavogur 10.200.000

Fasteignasalan Torg kynnir: Tvær lóðir undir einbýlishús á einni hæð.  Húsin eru 
ca. 140 fm íbúðarými og 32 fm bílskúr.  Hvor lóð er ca. 700 fm.  Trjágróður er 
á lóðini sem getur haldið sér að hluta.  Einstakar gönguleiðir og falleg náttúra í 
nánasta umhverfi. Kr. 10.200.000 pr. lóð.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltúri í gsm: 899 8811

einbýli      stærð: 172 m2

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 18:30-19:00

Gerðhamrar 14   112 Reykjavík 54.900.000

Fasteignasalan Torg kynnir: Gullfallega 183 fm 5ra herberja 
eign á efri hæð í tvíbýli (gengið inn af götuhæð) með bílskúr á 
frábærum stað í Grafarvogi. Eignin er mikið endurnýjuð á 
undanförnum árum.  Lóðin er þannig frágengin að ekki er 
mikið viðhald á henni. Heitur pottur og útisturta. 4 svefn-
herbergi og er hægt að fjarlægja eitt þeirra og stækka stofu 
enn meira.

Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

herbergi: 5     stærð: 183 m2

Vindakór 10-12    203 Kópavogur

Verð: 35,5-44,8 millj.
Stærð: 113,6-144,8 m2

sala er hafin á nýjum 4-5 herbergja íbúðum í glæsilegu fjölbýlishúsi við Vindakór 
10 – 12 í Kópavogi. Íbúðirnar eru með hTh innréttingum og vönduðum aeG 
eldhústækjum.  

Þær verða afhentar án gólfefna, þó eru flísar á anddyri, baðherbergi og þvottahúsi. Íbúðirnar verða ýmist 
með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum. Vindakór 10 
-12 er 5. hæða fjölbýlishús með lyftu, staðsett við mikla útivista paradís, Elliðavatn og Heiðmörk er í 
göngufæri. Í húsinu eru 27 íbúðir, ásamt lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Allar íbúðir eru með svölum 
nema íbúðir á jarðhæð en þar eru timburverandir. Sameign verður frágengin utan sem innan og í sameign 
verður vönduð lyfta. Anddyri er flísalagt en stigar og stigapallar teppalagðir. Lóð er frágengin með gras-
þökum og gróðri, hellulögðum gangstéttum með snjóbræðslukerfi við húsið.  
Traustur byggingarðaðili: byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

VindaKóR 10-12  –  nýbyGGinG

sigríður
Fasteignasali

699 4610

Opið hús mánudaginn  7. sept. kl. 17:30 -18:00

holtsvegur 23-25  210 Garðabær 37,9-79,9 m

Nýtt og fullklárað 19 íbúða fjölbýlishús með 2 lyftum á Holtsvegi 23-25 í Urriðaholti 
í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja til 5 herbergja og skilast fullbúnar án gólfefna og 
geymslu í sameign og stæði í lokuðum bílakjallara. Um er að ræða glæsilegar nýjar 
útsýnisíbúðir á einum besta og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu.
Upplýsingar veitir bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

herbergi:  3-5     stærð: 95,8-181,8 m2

aðeins 

6 Íbúðir 

efTir

aðeins 

3 Íbúðir 

efTir



Parhús - frábært skipulag 

4 rúmgóð svefnherbergi 

Stærð 199 fm 

Innbyggður bílskúr 

Tilbúið til innréttinga 

Friggjarbrunnur

Verð : 44,9 millj.Bókaðu skoðun:  Hilmar 695 9500

Vel skipulagt raðhús á einni hæð  

Opið stofu og eldhúsrými

3 - 4ra herbergja, góðir pallar og lóð

Áhvílandi lán frá ILS ca 21,4 millj

Fagramýri - Selfossi

Verð : 24,4 millj.Bókaðu skoðun: Atli 899 1178

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús 

við Dyngjuveg 350 fm 7/8 herbergja 

Stór gróin lóð Stórbrotið útsýni - Bílskúr 

Góð staðsetning þar sem stutt er 

í alla helstu þjónustu 

Dyngjuvegur

Verð :129,9 millj.Bókaðu skoðun: Gunnar 899 5856

249 fm tvílyft einbýli, fallegur garður 

Góður arkitektúr að innan sem utan 

Hjónaherbergi með fataherbergi 

Möguleiki á fjölgun svefnherbergja. 

Aukaíbúð á jarðhæð 28 fm bílskúr 

Austurgerði

Verð : 77,5 millj.Bókaðu skoðun: Jón Rafn 695 5520

Einbýlishús í Hafnarfirði, mikið endurbætt 

4 svefnherbergi - 190 fm 

Glæsileg lóð 

Bílskúr

Kaldakinn

Verð : 48,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Tveggja hæða einbýlishús að stærð 233,8 fm

Mikið útsýni. Gott tækifæri að gera eigninna 

að sinni. Búið að draga rafmagn í loft og hiti 

að mestu kominn. Foss við innganginn 

Golfvöllur handan götunnar

Ólafsgeisli

Verð : 65,0 millj.Bókaðu skoðun: Jórunn 845 8958

Endaíbúð á fjórðu 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.Bókaðu skoðun: Jórunn 845 8958

Mjög falleg og vel skipulögð 134,3 fm 

4 herbergja efri sérhæð með sérinngangi 

og stæði í lokaðri bílageymslu 

Fallegt útsýni 

Eignin er laus strax

Asparhvarf

Verð : 44,9 millj.Bókaðu skoðun:  Helgi 780 2700

Gullfalleg 94,4fm 3ja - 4ra herbergja íbúð 

á 1.hæð ásamt 41,2fm bílskúr sem innréttaður 

er sem 2ja herbergja íbúð 

Mjög vel staðsett eign í miðborginni með 

mjög góðum leigutekjum 

Leifsgata

Verð : 48,9 millj.Bókaðu skoðun: Páll 893 9929

Fallegt og mikið endurnýjða 150 fm einbýli 

á þremur hæðum 

Hús er nýlega endurmúrað og allir gluggar nýjir 

Stór eignarlóð Friðsæl og lokuð gata 

3-4 svefnherbergi

Nýlendugata

Verð : 57,0 millj.Bókaðu skoðun: Ólafur 822 2307

2 íbúðir kjörið til útleigu

Fallegt 176 fm raðhús, 3-4 svefnherbergi 

Gott útsýni til suðurs 

Heitur pottur í garði S

taðsett í botnlanga nálægt skóla 

Suðurhlíðar Kópavogs 

 Gnitaheiði 

Verð : 52,5 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Falleg 4ra herbergja íbúð á 1.hæð 

í litlu fjölbýli - 101 Reykjavík 

Ein íbúð á hæð

Bílastæði í bílakjallara 

Sérgarður með skjólveggjum

Vesturgata

Verð : 43,5 millj.Bókaðu skoðun: Svan 697 9300

Auðveld kaup

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

Þórunn Pálsdóttir
löggiltur fasteignasali, verkfræðingur MBA
thorunn@miklaborg.is  sími: 773 6000 

Við óskum 
Þórunni og Jórunni 

til hamingju með 
löggildinguna

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík

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

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 697  9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Páll Þórólfsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 893 9929

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 775 1515

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 6955520

Helgi Jónsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 780 2700



Birtingakvísl 54

Verð : 57,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 7.sept. kl.17:15-18:00

Mjög snyrtilegt 187,9fm 7 herbergja raðhús 

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

5 svefnherbergi 2 baðherbergi 

Suður garður

Aflagrandi 40 

Verð : 44,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 7.sept. kl.18:00-18:30

Vel skipulögð penthouse íbúð á 12.hæð í húsi 

fyrir 63 ára og eldri við Aflagranda 40 

103 fm 3ja herbergja 

Stæði í bílageymslu - Stórbrotið útsýni 

Þjónusta fyrir aldraða í húsinu 

Lynghagi 4

Verð : 49,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.sept. kl.17:30-18:15

Sjarmerandi 118 fm útsýnishæð í vesturbænum 

Eignin skiptist m.a. í þrjár stofur og 

þrjú svefnherbergi 

Góðar suðursvalir - arinn í stofu 

Einstaklega góð staðsetning

Lindargata 35

Verð : 40,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.sept. kl.13:00-13:30

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

Jöklasel 11

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.sept. kl.17:30-18:00

Rúmgóð íbúð að stærð 87,9 fm 

Góður bílskúr að stærð 25,6 fm 

Sérinngangur Sér afnotaréttur

Stór pallur ca 50 fm

Bókaðu skoðun:

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

Mánatún 6 

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 7.sept. kl.17:00-17:30

Snyrtileg og vel skipulögð íbúð á 5 hæð 

í góðu húsi við Mánatún 6 

3ja herbergja 102,7 fm 

Góðar suðursvalir 

Stæði í bílageymslu 

Stutt í alla helstu þjónustu 

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

Helgi Jónsson
aðstoðarmaður fasteignasala
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson
aðstoðarmaður fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson
aðstoðarmaður fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Laus strax

Einstaklega glæsilegt fjölbýlishús 
í hjarta borgarinnar

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Verð  : 42,2 millj. - 89,9 millj.

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
OPIÐ HÚS Í DAG

í íbúðum 309 og 407 í Mánatúni 13 
mánudaginn 7.sept. kl.16:30-17:15

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is



Bókhlöðustígur 8

Verð : 55,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 9.sept. kl.18:00-18:30

Aðalhæð, auk hluta kjallara 

Sjarmerandi hús byggt árið 1898 

Einstök staðsetning í hjarta Reykjavíkur 

Eignin er skráð 120,9 fm, eignalóð 362 fm

Laugavegur 61 

Verð : 69,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.sept. kl.17:00-17:30

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð 

á tveimur hæðum við Laugaveg 61

146,8 fm 

Stæði í bílageymslu

Góðar suðursvalir með góðu útsýni 

Mikið endurnýjuð 

Melalind 4 

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.sept. kl.18:00-18:30

Falleg 3ja herbergja 

Stærð 101 fm 

Efsta hæð með fallegu útsýni 

Frábær staðsetning

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Álfkonuhvarf 67

Verð : 37,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 9.sept. kl.17:30-18:00

Falleg endaíbúð á annarri hæð 

að stærð 120,7 fm 

Stæði í bílakjallara 

Þrjú svefnherbergi og sjónvarpshol 

Opið eldhús og stofa, útgengi úr stofu

Dalhús 107

Verð : 63,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 10.sept. kl.17:30-18:00

Tvílyft parhús að stærð 214,2 fm 

Fjögur svefnherbergi 

Glæsileg alrými með útsýni 

Bílskúr 24,0 fm 

Stæði fyrir fjóra bíla á plani 

Einstök staðsetning 

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Laus strax

Laus strax

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: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Austurkór 100 og 102 Austurkór 100 og 102 

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.sept. kl.17:30-18:00

Davíð Jónsson
aðstoðarmaður fasteignasala
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Nánari upplýsingar veitir:

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

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Rúmgóðar og glæsilegar 

140 fm íbúðir 

Vel skipulagðar og veglega 

innréttaðar 

Einni eigninni fylgir bílskúr 

Algjörlega einstakt útsýni

44,9 millj.Verð frá :

Glæsilegt raðhús að stærð 188,9 fm 
Glæsileg hönn Kristinns Ragnarssonar 
Hús á einni hæð, mikil lofthæð í stofu og eldhúsi
Bílskúr sem er jeppatækur stærð 30,1 fm hátt loft
Skilast fullbúið með gólfefnum í nóv 2015 
Vandaðar innrétting, steyptar borðplötur

Austurkór 113

Verð: 62,5 millj.Bókaðu skoðun: Jórunn 845 8958

Glæsilegt fullbúið endaraðhús 
að stærð 190,5 fm 
Bílskúr sem tekur jeppa - Afhendist fullbúið 
Vönduð hönnun, efnisval og vinna 
Borðplötur steyptar í eldhúsi og á baði 
Afhending í nóvember 2015

Austurkór 109

Verð: 62,9 millj.Bókaðu skoðun: Jórunn 845 8958

Mýrargata 26 

Verð : 69,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.sept. kl.17:00-17:30

Glæsileg 154,4 fm 5 herbergja íbúð 

Frábært útsýni út á Reykjavíkurhöfn 

Stæði í lokaðri bílageymslu 

Sameiginlegir þakgarðar á 6 og 7 hæð 

Laus við kaupsamning 

Skilast fullbúin með gólfefnum

Bókaðu skoðun:

Davíð Jónsson
aðstoðarmaður fasteignasala
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Mánatún 7-17

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG



Eignarland tæpur hektari 

Falleg staðsetning neðarlega í botnlanga 

Teikningar fylgja af fallegu húsi 

Heitt/kalt vatn við lóðarmörk 

Rafmagn við lóðarmörk

Vaðnes 

Verð : 4,5 millj.Bókaðu skoðun: Jórunn 845 8958

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.Bókaðu skoðun: Jórunn 845 8958

Mjög falleg 83,7 fm 3 herbergja íbúð á 3.hæð 

í góðu húsi vel staðsettu í Árbænum 

Mjög snyrtilegt eldhús og bað 

Hraunbær

Verð : 25,9 millj.Bókaðu skoðun:  Helgi 780 2700

Vel skipulögð 114,3 fm 4 herbergja 

íbúð á 1.hæð með vestur svölum 

3 svefnherbergi 

Eignin getur verið laus við kaupsamning

Engihjalli 

Verð : 26,9 millj.Bókaðu skoðun:  Helgi 780 2700

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

Glitvellir 

Verð : 55,9 millj.Bókaðu skoðun:  Helgi 780 2700

91 fm íbúð á 2.hæð með sérinngangi 

Tvennar svalir.

Nýtt þak og gluggar 

3 svefnherbergi 

Gróinn garður

Langholtsvegur 

Verð : 29,9 millj.Bókaðu skoðun: Gunnar 899 5856

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð við Ljósheima 11 

3ja herbergja 88,6 fm 

Góð staðsetning 

Stutt í alla helstu þjónustu

Ljósheimar 

Verð : 33,9 millj.Bókaðu skoðun: Gunnar 899 5856

Fallegt 166 fm miðjuraðhús Stórar stofur 

Vönduð tæki í eldhús 

Sólpallur til suðurs og norðurs 

Rólegt hverfi og stutt í þjónustu 

Kringlan 

Verð : 57,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Vel skipulagt parhús við Skólagerði 10 

Mikið endunýjað 5 herbergja 198,2 fm 

Stór pallur - Bílskúr 

Góð staðsetning 

Skólagerði

Verð : 59,9 millj.Bókaðu skoðun: Gunnar 899 5856

6 herbergja íbúð Stærð 101,9 fm 

Íbúðarhæð plús ris 

Frábær staðsetning 

Eign í góðu ástandi 

Stangarholt

Verð : 36,9 millj.Bókaðu skoðun:  Hilmar 695 9500

Fallegt einbýli með 3 svefnherbergjum 

Stærð 204,3 - Gott skipulag 

Stór verönd með skjólgirðingu 

Innbyggður bílskúr 

Vogagerði

Verð : 35,9 millj.Bókaðu skoðun:  Hilmar 695 9500

Glæsileg íbúð á jarðhæð, 

139 fm 3 svefnherbergi 

Vönduð gólfefni. Sérsmíðaðar innréttingar 

Falleg lýsing. Sólpallur. Stæði í bílakjallara 

Fjölskylduhverfi 

Langalína

Verð : 54,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

5 svefnherbergi, alls 172 fm.

Miðhæð og efsta hæðin í húsinu

Bílskúr. Hús í góðu ástandi.

Stór og glæsilegur garður

Skipasund

Verð : 52,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Snyrtilegt 588,5 fm atvinnuhúsnæði 

á tveimur hæðum 

Rúmgott afgirt bílaplan

 Hyrjarhöfði

Verð : 83,5 millj.Bókaðu skoðun: Davíð 697 3080

Til sölu eða leigu 

130 fm neðri sérhæð ásamt 30 fm bílskúr 

á Seltjarnarnesi 

Fjögur góð svefnherbergi 

Björt og vel skipulögð 

Búið að endurnýja flestar lagnir 

Melabraut

Verð : 50,9 millj.Bókaðu skoðun: Ólafur 822 2307

4ra herbergja íbúð með útsýni 

Veglegar innréttingar og flott gólfefni fylgir 

Stæði í bílageymslu Verð: 37,5

Vindakór

Verð : 37,5 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

343 fm einbýlishús

4 svefnherbergi

Fallegt eldhús

Glæsilegur garður. Heitur pottur

2ja herbergja aukaíbúð á jarðhæð

Brekkugerði

Verð :110,0 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

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.Bókaðu skoðun: Atli 899 1178

Glæsilegt einbýlishús

Alls fimm svefnherbergi

Eldhús og bað nýlegt

Allt húsið mikið endurnýjað

Stutt frá Versló og Kringlu

Seljugerði 

Verð : 77,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Fallegt og vel skipulagt 6/7 herbergja 

einbýlihús við Nesveg. Húsinu hefur verið vel 

viðhaldið á vandaðan máta. Bílskúr 222,8 fm.

Góður suðurgarður með viðarpalli.

Góð staðsetning. Stutt í alla helstu þjónustu 

Nesvegur  

Verð : 79,8 millj.Bókaðu skoðun: Gunnar 899 5856

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is
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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.

Lækjarás - Garðabær - Einbýli

Glæsilegt 207 fm einbýli á einni hæð 
með innbyggðum tvöföldum bílskúr við 
Svöluás 36 í Hafnarfirði. Eignin er í mjög 
góðu ástandi með fallegum innréttingum 
og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, stofu, borðstofu, eldhús, gang, þrjú 
herbergi, sjónvarpshol, baðherbergi, 
þvottahús, bílskúr og geymslu. Glæsi
legur garður frábær staðsetning . 

Verð 58. millj.

Svöluás - Hafnarfjörður - Einbýli 

Sérlega falleg 81 fm. tveggja herbergja 
íbúð á 1.hæð í vönduðu, vel staðsettu 
fjölbýli nyrst á bakkanum. 

Fallegar innrétttingar. Rúmgóð stofa. 
Flísar á gólfum. Verönd með sjávarút
sýni. Stæði í bílakjallara. 

Verð 31,9 millj.

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

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

Verð 65 millj.

Kjóahraun - Hafnarfjörður - Einbýli - Laust strax

Nýkomið í einskasölu mjög fallegt, rúm
gott bjart tvílyft parhús ásamt innbyg
gðum bílskúr samtals 210 fm. 4 rúmgóð 
svefnherbergi. Stofa og borðstofa. 
Suður garður. Góð staðsetning. 

Verð 47,9 millj.

Blikaás - Hafnarfjörður - Parhús

Lindarberg 52A - Hafnarfjörður - Einbýli
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli 
á einni hæð með innbyggðum bílskúr, 
samtals ca. 215 fm. Vandaðar innréttingar, 
parket, stofa, borðstofa, 4 svefnherb. glæ
silegt eldhús, ofl. Fullbúin eign í sérflokki, 
frábær staðsetning og útsýni. 
Verð 69,2 millj.

Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233

Selvogsgata  -  Hafnarfjörður - Hæð og ris
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.

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 Áslands
hverfinu. Útsýni. 

Verð 79 millj.

Hringbraut – Hafnarfjörður – 3ja herb.
Nýkomin sérlega falleg 94,5 fm. 3ja 
herbergja íbúð á efri hæð í góðu vel 
staðsettu fjölbýli miðsvæðis í bænum 
með útsýni yfir bæinn. Snyrtileg og vel 
umgengin eign með fallegum eldri inn 
réttingum. Þvottaherb. innan íbúðar.
Laus strax. 

Verð 27,2 millj.

Ásbúð  50 – Garðabær – Einbýli með aukaíbúð

Opið hús þriðjudaginn 8.september milli kl. 17.30 - 18.30
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli með tvöföldum stórum bílskúr. Rúmgóð auka íbúð á neðri 
hæð með sérinngang. Húsið er samtals 420 fm. Húsið er nánast allt endurnýjað að utan sem 
innan frá 2009 þ.m.t. garðurinn. Fullbúin vönduð eign. Útsýni. Verð 95 millj.

Nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir. Stærðir 90 fm.  153,8 fm. 16 íbúðir með sér stæði í 
bílageymslu. Lyfta í sameign. Innréttingar og hurðir frá Parka. Eldhústæki frá Gorenje
Sérgeymsla í kjallara fylgir öllum íbúðum. Húsið er klætt með álklæðningu að utan
Afhending í sept. - okt. 2015

Þrastarás - Hafnarfjörður - 4ra herb.
Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 113 
fm. útsýnis íbúð á 3.hæð (efstu) í vönduðu 
fjölbýli á þessum vinsæla stað í Áslandinu. 

Vandaðar Alno innréttingar. 23 svefnherb. 
Sér inngangur af svölum. Vönduð og góð 
eign. 

Verð 33,9 millj.
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ÖLDUSLÓÐ 44 - HFJ

Mikið endurnýjað 251,5 fm einbýli á þremur hæðum. Frábært 
útsýni yfir fjörðinn. Sex svefnherbergi, auk ca. 60 fm 2ja 
herbergja aukaíbúðar á jarðhæð með sérinngangi, einnig 
innangengt. Verð 64,9 millj. 

NORÐURVANGUR - HFJ.

Fallegt og TALSVERT ENDURNÝJAÐ 311,7 fm. EINBÝLI, 
með innbyggðum bílskúr á frábærum stað í HRAUNINU 
í Hafnarfirði.JAÐARLÓÐ. 6 svefnherbergi. Verönd með 
heitum potti. Verð: 78,9 millj.

HRAUNBRÚN 18 - HFJ. 

SÉRLEGA VANDAÐ OG VEL VIÐHALDIÐ 279 fm EINBÝLI 
ásamt bílskúr á frábærum stað við Víðistaðatúnið.  Allt að 
átta svefnherbergi.  Sólstofa.  Verönd og falleg ræktuð lóð. 
Eignin er alls 279 fm að stærð. Verð 63,9 millj. 

LÆKJARKINN 14 - HFJ

Fallegt 184,1 fm 6 til 7 herbergja (3-4 svefnh.) einbýli á 
tveimur hæðum við Lækjarkinn í Hafnarfirði, þar af er 25,6 fm 
innbyggður bílskúr. Verð 47,9 millj. 

STEKKJARHVAMMUR - HFJ. 

Fallegt 183,2 fm 6 herbergja (4-5 svefnh.) raðhús á tveimur 
hæðum við Stekkjarhvamm í Hafnarfirði, þar af er 21,2 fm 
bílskúr. Verð 46,5 millj. 

KROSSEYRARVEGUR 5 - mögul. aukaíbúð. 

Talsvert endurnýjað 275 fm. einbýli með bílskúr á fallegum 
stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Húsið gefur möguleika á að hafa 
allt að 8 svefnherb., einnig mögul. að útbúa séríbúð á neðstu 
hæð með sérinngangi. Sjón er sögu ríkari. Laust fljótlega við 
kaupsamning. Verð 63,4 millj.   

SVIÐHOLTSVÖR 1 - ÁLFTANES

Fallegt TALSVERT ENDURNÝJAÐ 222,2 fm EINBÝLI á einni 
hæð með BÍLSKÚR á góðum og rólegum stað á Álftanes-
inu. Fallegar innréttingar og tæki. Möguleg 5 svefnher-
bergi. Golfvöllur er nánast í enda götunar. EIGNARLÓÐ. 
 Verð 52,9 millj. 

DALPRÝÐI - GARÐABÆR

Nýlegt og fallegt 188,7 fm PARHÚS Á EINNI HÆÐ með 
inn byggðum BÍLSKÚR á góðum stað í hrauninu í Garða-
bæ.Vandaðar innréttingar og gólfefni. Gólfhiti. 3 rúmgóð 
svefnherbergi. Stór verönd með skjólveggjum
Verð 65,8 millj. 

SKIPALÓN 1 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar 3ja til 5 herb. 
íbúðir í nýju lyftuhúsi 90,1 - 
153,8 fm  á verði frá  
30,1 - 50,8 millj. 

Stæði í bílgeymslu fylgir  
sumum íbúðunum. 

Afhending er sept. - nóv. eftir 
íbúðum. 

KLUKKUVELLIR 1 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar fullbúnar íbúðir. 
Aðeins 5 4ra herb. íbúðir eftir.  
Lyfta - sér inngangur af 
svölum. 

Afhending við kaupsamning. 

Verð 34,6 - 35,1 millj. 

TJARNARBRAUT  - HFJ.

Falleg og rúmgóð 159,5 fm miðhæð í fjórbýli með sér inngang 
í þessari fallegu götu í miðbæ Hafnarfjarðar, fallegt útsýni 
yfir tjörnina og víðar.  Íbúðin er fimm herbergja þ.e. þrjú 
herbergi og tvær stofur Verð 39,9 millj. 

NORÐURBAKKI 23 - HFJ. 

Falleg 121,3 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á jarðhæð með 
GLÆSILEGU SJÁVARÚTSÝNI við Norðurbakka í Hafnarfirði 
ásamt SÉR STÆÐI Í LOKAÐRI BÍLAGEYMSLU.  
Verð 42,9 millj.

NORÐURBRAUT - HFJ. 

151,5 fm 7 herbergja íbúð á 2. hæð við Norðurbraut í 
rótgrónu hverfi í Hafnarfirði. 5 svefnherbergi. Stutt í ýmsa 
þjónustu td. verslun, grunn- og leikskóla, sund o.fl.  
Verð 37,7 millj. 

BURKNAVELLIR - HFJ.

Falleg 134,8 fm 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum þ.e. 2. og 
3. hæð í viðhaldslitlu fjölbýli, ásamt sér stæði í bílgeymslu 
á Völlunum í Hafnarfirði - Sérinngangur af svölum, opið 
stigahús. Verð 37,9 millj. 

HVAMMABRAUT - HFJ. 

Falleg 109,3 fm 4ra til 5 herbergja (2 svefnh. í dag en möguleg 
4) íbúð á tveimur hæðum í 4ra íbúða stigagangi í fjölbýli, 
ásamt hlutdeild í sameiginlegri bílageymslu. Ein íbúð á palli. 
Frábært útsýni. Verð 26,9 millj.

HRÍSMÓAR - GARÐABÆR

Falleg 111,3 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi, ásamt 
sér bílastæði í lokaðri bílageymslu á góðum stað í miðbæ 
Garðabæjar. Glæsilegt útsýni. Yfirbyggðar vinkilsvalir. 
Verð 31,9 millj. 

SÓLVANGSVEGUR - HFJ.

“LAUS STRAX” Falleg 49,9 fm einstaklings/stúdíó íbúð fyrir 
eldri borgara, 60 ára og eldri, íbúðin er á 5. hæð (efstu) með 
frábæru útsýni yfir tjörnina og víðar, húsvörður og ýmisleg 
þjónusta á staðnum. Verð 20,5 millj. 

SKIPHOLT - RVK. 

“” LAUS STRAX”” Falleg og endurgerð 69,1 fm 2ja herbergja 
íbúð á 3. hæð í góðu litlu 6 býli sem búið er að taka í gegn að 
utan á góðum stað í MIÐBÆNUM í Reykjavík. Sér bílastæði 
bakatil við húsið í lokuðu rými með bílskúrshurð. 
Verð 28,9 millj. 

GRUNDARHÚS - RVK. 

Fallegt endaraðhús á góðum og rólegum stað í Húsahverfinu 
í Reykjavík. Eignin er skráð 129,8 fm á tveimur hæðum, ásamt 
rislofti en bæði efri hæðin og risloftið eru töluvert undir súð 
og því er gólfflöturinn stærri. Stutt í skóla, sund og íþrót-
tasvæði. Verð 39,9 millj. 

GNÍPUHEIÐI - KÓP.

Sérlega falleg 113,5 fm EFRI SÉRHÆÐ með SÉRINNGANGI 
á 2. hæð  í  nettu sexbýli á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ 
á Gnípuheiði í Kópavogi, ásamt 24,6 fm bílskúr, samtals 
138,1fm. Verð 43,5 millj. 

LAUT - GRINDAVÍK

Falleg 119,5 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á jarðhæð í litlu 
nýlegu fjölbýli á góðum og grónum stað í Grindavík. Stutt er í 
alla þjónustu þ.e. í skóla og leikskóla og fl. Verð 24,9 millj.

 
HÁAHLÍÐ 10 - VIÐ APAVATN

Grímsnes og Grafningshr. FJALLASÝN OG ÚTSÝNI AÐ 
VATNINU. Húsið er 66,9 fm. heildarstærð með öllu 71,9 fm. 
byggingarár 1999 og stækkað 2011, mikið endurnýjað. Stór 
verönd með skjólveggjum, heitur pottur. EIGNARLÓÐ. Laust 
við kaupsamning. Verð 23,9 millj. 

Eldri b
orgarar

Laus strax

Laus fljótlega

Laus fljótlega

100% yfirtaka
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EIKARÁS 4
210  Gbæ. Einbýli. 315 fm. Stórglæsilegt hús.  
Sérsmíðaðar fallegar innréttingar og gólfefni.  

Gott útsýni.  

 

ÞORLÁKSGEISLI, 3. HÆÐ
113 RVK. 2 ja herb. falleg íbúð, vandaðar innrét-

tingar, stæði í bílageymslu, lyftuhús, álklætt.  
Verð 28.5 millj.

 

HVERFISGATA
101 RVK. 3ja herb. 121,6 fm. 3ja hæð. Falleg 

íbúð.  Lyftuhús.  
Verð 41 millj.

 

AUSTURBRÚN
104 Rvk.   Sérhæð. 163 fm. Stór bílskúr innrét-
taður sem íbúð.  Góð staðsetning. Falleg íbúð. 

Verð 48,9 millj. 

 

NAUSTAVÖR
200 Kóp. 4ra herb. 140 fm. Glæsileg og 

vönduðíbúð. Sjávarútsýni.  Stæði í bílageymslu. 
Tilbúinn til afhendingar, álklætt lyftuhús. 

Verð 46.5 millj

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

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

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 28-32 ásamt bílageymslu. Vandaðar íslenskar innrétt-
ingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá 108-190 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 upplýsingar hjá sölumönnum Fjár festingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

NÝBYGGINGLANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Garðabæ

LUNDUR
• 200 KÓP.
• Rað- og parhús.
• 222,8 fm. til 249,2 fm.
• Tveggja hæða.
• Bílskúr.
• Afhent tilbúið til innréttinga. 

NÝHÖFN
• 210 Gbæ.
• 138 fm. 
• 4ra herb.
• Stæði í bílageymslu.
• Fallegar innréttingar.
• Tvennar svalir.
• Glæsilegt sjárvarútsýni. 
• Íbúðin er laus..

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

Verð 28,5 millj 

 

ÖRVASALIR
• 201  Kóp. 
• 200 fm  
• Einbýli á einni hæð.  
• Vel skipulagt hús. 
• Innbyggður bílskúr.  
• Góð staðsetning. 
• Afhent tilbúið til innréttinga. 

Opið hús í dag þriðjudag  
á milli kl. 17:00 og 17:30. 

URRIÐAKVÍSL 13
• 110  Rvk.  
• Einbýlishús.  
• Fallegt og gott hús.  
• Góð staðsetning.   

SELJALAND 
• 108 RVK. 
• 4ra herb. 
• 123,5 fm. 
• Bílskúr þar af 24,4 fm. 
• Góð sameign innan sem  
 utan.  

Verð 39,9 millj. 

LANGALÍNA 13
• 210  Gbæ.  
• 112,3 fm. 4ra herb. 
• Vandaðar innréttingar og  
 gólfefni.   
• Stæði í bílageymslu. 
• Fallegt útsýni.  
• Álklætt lyftuhús.  

MÖÐRUFELL 11
• 111  RVK.  
• Mjög falleg 3ja herb. íbúð.   
• Mikið standsett, 
• Nýtt parket, 
• Fallegt baðherbergi, 
• Flott útsýni.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli kl. 17:00 og 17:30.
 

HLÍÐARHJALLI 40 
• 3. HÆÐ 200 Kóp. 
• 3ja herb. með bílskúr.  
• Falleg íbúð. Gott útsýni. 
• Stór herbergi. Góðar svalir. 
• Þvottahús innaf íbúð  

SVIÐHOLTSVÖR 1
• 225 Gbæ. 
• Einbýli. 222 fm.  
• Bílskúr. 
• Möguleiki á 5 svefnherb..  
• Glæsilegt nýlegt eldhús.  

• Verð 52,9 millj.

ÓSKUM EFTIR 
ÖLLUM GERÐUM 
EIGNA TIL SÖLU. 

MIKIL SALA

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

SELDSELDSELDSELD



AðAlheiður 
KArlsdóttir
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm 893 2495

Guðmundur 
VAltýsson
Viðskiptafræðingur 
sölumaður 
gsm  865 3022

GrétAr 
hArAldsson 
Hrl.

ÞorláKur ómAr 
einArsson
Framkvæmdastjóri 
Löggiltur 
fasteignasali

BerGÞórA 
siGurðArdóttir
Skrifstofustjóri

ósKAr h. 
BjArnAsen
Lögfræðingur, LL.M. 
sölumaður 
gsm 691 1931

mAtthildur 
sunnA 
ÞorláKsdóttir
Móttaka – 
skjalavarsla

BöðVAr 
siGurBjörnsson
Lögfræðingur 
sölumaður 
gsm 660 4777

BertA  
BernBurG
Löggiltur leigumiðlari 
sölumaður 
gsm 694 6369

edwin  
árnAson
Sölumaður 
gsm  893 2121

einAr s.  
VAldimArsson
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm  840 0314

stefán hrAfn
stefánsson Hdl.
Sölustjóri 
löggiltur fasteignasali

stakfell.is

Álfhólsvegur 111 Kóp. - sölusýning Á öllum íbúðum

oPið hÚs að álfhólsveg 111, Kópavogi. 
Þriðjudaginn 8. sept. milli kl 17:00 og 17:30.  

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir 
Guðmundur Valtýsson lögg. fasteignasali.  
s. 865 3022  eða gudmundur@stakfell.is

•  4ra herb. 113,5 fm verð 44,9 millj. 

•  3ja herb. 95,9 fm verð 39,9 millj.

•  4ra herb. 113,5 fm verð 45,9 millj.

•  5 herbeb. 140,2 fm verð 49,9 millj.

•  3ja herb. 95,7 fm verð 40,9 millj.

OPIÐ
HÚS

stAKfell–stóreiGn ehf.          fAsteiGnAsAlA          BorGArtÚn 30          105 rVK           stakfell.is          stakfell@stakfell.is            

Sölusýning miðvikudaginn 9. sept. kl. 17:30-18:00
Falleg og björt ca. 135 fm efri hæð í litlu fjölbýli. Parket og góðar innréttingar. Þrjú 
svefnherbergi. Stórar svalir og gott útsýni. Stæði í bílageymslu. Íbúðin er laus. 
Falleg og björt ca. 135 fm efri hæð í litlu fjölbýli. Parket og góðar innréttingar. Þrjú 
svefnherbergi. Stórar svalir og gott útsýni. Stæði í bílageymslu. Íbúðin er laus. 
Falleg og björt ca. 135 fm efri hæð í litlu fjölbýli. Parket og góðar innréttingar. Þrjú 

Efri sérhæð með bílskýli-laus strax

AsPArhVArf 19f

Sölusýning mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00
Mikið útsýni. 3ja herbergja falleg íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, 
Sölusýning mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00
Mikið útsýni. 3ja herbergja falleg íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, 
Sölusýning mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00

stofu, þvottahús, baðherbergi og tvö svefnherbergi.  Á neðri jarðhæð er sér geymsla og 
Mikið útsýni. 3ja herbergja falleg íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, 
stofu, þvottahús, baðherbergi og tvö svefnherbergi.  Á neðri jarðhæð er sér geymsla og 
Mikið útsýni. 3ja herbergja falleg íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, 

innbyggður bílskúr.

KristniBrAut 43 - 113 rVK

Sölusýning þriðjudaginn 8. sept. kl. 18-18:30
 Fallegt fjölskylduhús í Hafnarfirði með innbyggðum bílskúr, samtals 224,4 fm. 
5 svefnherbergi og tvö baðherbergi. Verönd fyrir framan og aftan hús. Laust við 
kaupsamning. 

suðurhVAmmur 23 - 220 hfj.

Mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð í fjórbýlishúsi á 
Ásvallagötu. Stofa er björt og rúmgóð, með gluggum 
Mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð í fjórbýlishúsi á 
Ásvallagötu. Stofa er björt og rúmgóð, með gluggum 
Mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð í fjórbýlishúsi á 

sem snúa út í bakgarðinn. Ljósleiðari er tengdur inn 
í íbúð. Ljósastýringakerfi er í íbúðinni.Íbúðin er laus 
sem snúa út í bakgarðinn. Ljósleiðari er tengdur inn 
í íbúð. Ljósastýringakerfi er í íbúðinni.Íbúðin er laus 
sem snúa út í bakgarðinn. Ljósleiðari er tengdur inn 

við kaupsamning, ekkert áhvílandi.   

*140 fm sérbýli ásamt 47 fm bílskúr.*
Rúmgóð íbúð sem er hæð og ris auk kjallara 
samtals 140 fm. Rúmgóður bílskúr. Fjögur herbergi. 
Sérinngangur. Sólpallur við húsið. Laus strax.  

4ra herbergja 116,4 fm endaíbúð með sérinngangi 
og stæði í bílageymslu. 3 svefnherbergi, gott 
skipulag. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Laus 
við kaupsamning. 

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

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.

154,6 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt 
stæði í bílageymslu. 4 svefnherbergi, rúmgóð stofa, 
þvottahús inn af eldhúsi með útgengi út á baklóð. 

72,8 fm 3ja herbergja endaíbúð, á þriðju hæð í vel 
staðsettu lyftuhúsi við Boðagranda 7, í vesturbæ 
Reykjavíkur. Eigninni tilheyrir stæði í bílageymslu 
ásamt c.a. 4-5 fm geymsla í sameign sem ekki er 
tiltekin í birta stærð hennar. 

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

Falleg og björt 130 fm endaíbúð á 2.hæð. Þrjú 
svefnherbergi. Sérþvottahús og geymsla. Parket og 
góðar innréttingar. Stórar suðursvalir með frábæru 
útsýni. Stæði í bílageymslu. Íbúðin er laus strax.
góðar innréttingar. Stórar suðursvalir með frábæru 
útsýni. Stæði í bílageymslu. Íbúðin er laus strax.
góðar innréttingar. Stórar suðursvalir með frábæru 

27,7 m. 42.7 m. 35.9 m. 24,7 m. 

64,9 m. 

41,3 m.Ásvallagata 69 - 101 rvK samtún 2 - 105 rvK læKjasmÁri 56 - 201 Kóp. laugateigur 30 - 105 rvK.

lundur 3 - 200 Kóp.

flúðasel 52 - 109 rvK

31.2 m. 44.7 m. 37.7 m. boðagrandi 7 - 107 rvK helgaland 5 - 270 mos. ÁlfKonuhvarf 43 - 201 Kóp.

oPið
 hÚs

vegna miKillar 
sölu ósKum við 

eftir eignum 
Á sKrÁ.

Verð 44,9 millj. Verð 34.5 millj. Verð 48.7 millj.

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS



Skoðið 

teikningar 

á bygg.is
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• Í 100 metra fjarlægð frá    
 íþróttaakademíunni í Kórnum

• Stutt í skóla og leikskóla

Helstu útivistarperlur höfuðborgarinnar, 
Guðmundarlundur, Elliðavatn og Heiðmörk, 
eru í göngufæri.

FRÁBÆRAR ÍBÚÐIR Í BARNVÆNU HVERFI

TILBÚNAR ÍBÚÐIR – AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING.
PANTIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLUM.

Sala er hafin á 4ra og 5 herbergja íbúðum í glæsilegu 5 hæða fjölbýlishúsi við 
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar verða með vönduðum HTH innréttingum og 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða sólpalli 

á móti suðri. Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum. 
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

R E Y N S L A
F A G M E N N S K A

M E T N A Ð U R
Sími 562 4250

www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

www.bygg.is



Löggiltur fasteignasali

ÁRSKÓGAR 6 - 8. HÆÐ

Vorum að fá í einkasölu 
fallega og bjarta 95 fm íbúð 
á 8. hæð í þessu eftirsótta 
lyftuhúsi. Tvö rúmgóð her-
bergi og stór og björt stofa 
og borðstofa með útgengt á 
vestursvalir. Falleg sameign 
og mikil þjónusta í húsinu. 
Verð 38 millj. 

BARÐAVOGUR - ÞJÁR ÍBÚÐIR

Gott 309 fm einbýlishús á 
góðum stað við Barðavog 
í Reykjavík með 32 fm 
bílskúr. Húsið sem er á 
tveimur hæðum hefur 
verið innréttað sem efri 
hæð en í kjallara hafa verið 
útbúnar tvær íbúðir. Góðar 
innréttingar. Parket og flísar 
á gólfum. Lóð er fullbúin. 
Verð 62 millj. 

SKIPASUND  - MEÐ STÓRUM BÍLSKÚR

Vorum að fá í sölu fallega 
og mikið endurnýjaða 3ja - 
4ra herbergja 118 fm íbúð 
með 34 fm sérstæðum 
bílskúr. Í dag eru þrjú rúm-
góð svefnhrebergi og stór 
og björt stofa opin í eldhús. 
Fallegar innréttingar. Parket 
og flísar á gólfum. Bílskúr 
með mikilli lofthæð. 
Verð 34,9 laus strax. 

SÖRLASKJÓL - RISÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI

Vorum að fá í sölu fallega 
og velskipulagða 49 fm 
risíbúð á þessum eftirsótta 
stað í Vesturbæ Reykjavíkur. 
Fallegt útsýni yfir Skerjar-
fjörðinn. Rúmgóð og björt 
stofa og stórt svefnherbergi. 
Góðar innréttingar.  
Verð 23,5 millj. 

MEÐALFELLSVATN - SUMARBÚSTAÐUR

Mjög góður sumarbústaður á 
frábærum stað við vatnið. Tvö 
svefnherbergi og svefnloft. 
Stofa og eldhús í sama rými. 
Baðherbergi með sturtu. Góð 
verönd er við húsið. Sumar-
bústaðurinn hefur fengið mjög 
gott viðhald. Verð 23 millj. 

ÁSAKÓR  - 140 FM ENDAÍBÚÐ

Glæsileg 140 fm endaíbúð 
á efstu hæð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. 
Einstakt útsýni er úr 
eigninni. Tvö svefnherbergi, 
hægt að hafa þrjú. Stórar 
og bjartar stofur. Vandað 
eldhús með granít plötum. 
Stórar suður svalir. 
Verð 46,5 m

SEINAKUR 3 - GLÆSILEG EIGN

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 8. 
SEPT. FRÁ kl,17.00-17.30 

Vel innréttuð 144,3 fm íbúð 
á 1.hæð í lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Þrjú  
rúmgóð svefnherbergi. 
Tvennar vel innéttaðar 
snyrtingar. Stórar og 
bjartar stofur og fallegt opið 
eldhús.Frábær staðsetning 
innst í Akrahverfinu. 

Verð 55,0 millj

SÓLEYJARRIMI 91 - RAÐHÚS 

OPIÐ HÚS Í DAG 
FRÁ kl,17.00-17.30

Stórglæsilegt raðhús byggt 
árið 2006. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi og stórt 
fataherbergi. Stórar stofur 
og fallegt eldhús. Tvennar 
snyrtingar. Vönduð gólfefni.
Stór  suður sólpallur með 
heitum potti. 

Verð 55,9 m

ESKIVELLIR 9A - 3-4RA HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG 
FRÁ KL 17:30 - 18:00. 

Mjög góð 3-4ra herbergja 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. 
Góð stofa með stórum 
vestursvölum. Falleg inn- 
rétting í eldhúsi. Tvö góð 
svefnherbergi og herbergi 
skráð sem geymsla með 
góðum gluggum.  
Flísalagt baðherbergi með 
hornbaðkari. Þvottahús 
innan íbúðar. 
Verð 26,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

FASTEIGNASALA REYKJAVÍKURFASTEIGNASALA REYKJAVÍKUR

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

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur 
fasteignasali

Davíð
Ólafsson
Löggiltur 
fasteignasali

Guðmundur
Steinþórsson
Löggiltur 
fasteignasali

Svana
Ingvadóttir
Sölufulltrúi

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Einar
Birgisson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

Fjölbýli 
134 fm    

6 herb
41.900.000.-kr

897 1533 david@fr.is

Falleg endaíbúð með frábæru útsýni. 4 svefnherbergi, 
tvískipt stofa, stórt geymsluloft sem mögulegt er að 

gera hluta að íbúð.

Eskihlíð 10                                              105 Reykjavík

Opið hús 8. sept KL.17:30-18:00

Fjölbýli
83,9 fm     

3 herb
27.900.000.-kr

821 7676 maria@fr.is

Falleg 3 herbergja íbúð í Garfarholti með afgirtum sérgarði. Mikið 
áhvílandi. Snyrtilegt umhverfi, stutt í skóla, leikskóla og fallegar 

gönguleiðir.

Kristnibraut 99  113 Reykjavík

Fjölbýli  
106,1 fm    

4 herb
27.900.000.-kr

821 7676 maria@fr.is

Vel skipulögð 4 herbergja íbúð með stæði í bílageymslu.
Búið að endurnýja baðherbergi og eldhús.

Fífusel 13 109 Reykjavík

Opið hús 8. sept KL.17:30-18:00Opið hús 8. sept KL.18:00-18:30

Einbýli 
235,1 fm    

7 herb
59.900.000.-kr

862 1914 thordis@fr.is

FRÁBÆR STAÐSETNING.  Hús á einni hæð. 5 rúmgóð 
svefnherb. Baðherbergi nýtekið í gegn.

Frostaþing 7                                                                                    203 Kópavogur

Einbýli  
115,8 fm    

4 herb
14.900.000.-kr

897 1533 david@fr.is

Fallegt hús sem stendur við fjöruborðið við Hákotsvör í 
Njarðvík. Óhindrað útsýni til sjávar. 

Bókið skoðun.

Njarðvíkurbraut 58                    260 Njarðvík



Viðar Böðvarsson 
viðskiptafr. og lögg. fast. 

Gústaf A. Björnsson 
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir 
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr.

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

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

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

Hólaberg 84, íb.0315
opið Hús mánud. 7.9 Kl. 17-17:30 

Ca. 70 fm. íbúð f.67 ára og eldri í vönduðu, nýlegu fjölbýli við 
Hólaberg í Breiðholti. Húsið er sérlega vel staðsett nálægt  
Gerðubergi og sundlauginni. 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7. 9 FRÁ KL. 17-17:30. 

VERIÐ VELKOMIN

unufell 50, íb 0401
opið Hús mánud. 7.9 Kl 17:45-18:30

Unufell 50, 4. hæð.: Björt og falleg 4ra herbegja íbúð. Þrjú 
svefnherbergi,góð stofa með útgengi á rúmgóðar suðursvalir. 
Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 23,9 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNUD. 7.9 KL 17:45-18:30, 

VERIÐ VELKOMIN.

Vesturgata  73, íb. 0102
opið Hús miðViKud. 9.9. Kl.17-17:30

Vesturgata 73, ÍB. 0102: Ca. 125 fm.mikið endurnýjuð íbúð á 1. 
hæð fallegu fjölbýli með sjávarútsýni. Eldhús er endurnýjað með 
spanhelluborði, baðherbergi er endurnýjað. Gólfefni er gegnheilt 
parket og náttúruflísar. Frábært sjávarútsýni er frá stofu og 
eldhúsi. Verð 39,9 millj. 

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 9.9 FRÁ KL.17-17:30. 
VERIÐ VELKOMIN.

Tjarnarból 14 seltjarnarnesi -íb 0401
opið Hús miðViKud. 9.9 Kl. 17:45-18:15

TJARNARBÓL 14: Ca. 130 fm. björt og falleg íbúð á góðum stað 
við Tjarnarból á Seltjarnarnesi. Íbúðin skiptist í 3-4 svefnherbergi. 
Endurnýjað eldhús og baðherbergi auk rúmgóðrar stofu. Stórar 
suðursvalir eru frá stofu með fallegu sjávarútsýni. Stutt í alla 
þjónustu, skóla og íþróttaaðstöðu. Verð 44,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 9.9 KL. 17:45-18:15

Hrólfsskálamelur
VÖnduð ÍBúð HÖnnuð AF RuT KáRA.

Stórglæsileg íbúð á 1. hæð í fallegu fjölbýli á Seltjarnarnesi. 
Íbúðin er með einstaklega vönduðum innréttingum og tækjum. 
Eldhústæki frá Miele og SMEG ísskápur fylgir. Marmari á borð-
plöum í eldhúsi og baði. Fallegt útsýni. Íbúðin getur verið laus við 
kaupsamning. Verð 69,9 millj.

skerjabraut seltjarnarnesi
ÍBúð m. 4 sVeFnHeRBeRgjum

Ca. 138 fm. björt og vel skipulögð íbúð. Íbúðin er með 4 svefn-
herbergjum, opið eldhús inn í rúmgóða stofu með útgengi á 
svalir. Eignin er til afhendingar fljótlega með vönduðum innrétt- 
ingum og tækjum. Verð 55,9 milj.

Flókagata Hfj.
eFRi séRHæð 

Ca. 160 fm. vönduð efri sérhæð í tvíbýli á frábærum stað við 
sjávarsíðuna í Hafnarfirði. Íbúðin er öll endurnýjuð. Vandað 
eikarparket á gólfum, flísar á baði og í þvottahúsi. Allar innrétt- 
ingar og tæki eru ný. Nýir gluggar og gler, húsið er nýmálað að 
utan.Frá stofu er útgengt á suðursvalir með frábæru sjávarútsýni. 
Fjögur svefnherbergi á hæðinni auk herbergis/geymslu í kjallara. 
Verð 46,5 millj.

sumarhús m. gestahúsi 
Í lAndi úTeyjAR, lAugARVATni

Mjög vandað sumarhús á 4.700 fm. eignarlóð í landi Úteyjar 
v. Laugarvatn. Húsið er rúmgott og auk þess fylgir gestahús. 
Frábært útsyni er til fjalla og lóðin er fallega gróin. Eignin er 
með leyfi til gistireksturs. Svæðið er mjög gott, akstursfæri frá 
Reykjavík allt árið og stutt í alla þjónustu á Laugarvatni.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Parhús

Hagasel - Reykjavík. 

Parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr. Stærð alls 241,1 fm. þar af bílskúr 37,8 
fm. Vandað og gott hús. Gróin og falleg lóð. 
Verð: 59,8 millj. 

Raðhús

Mýrarsel - Reykjavík

Virkilega vandað endaraðhús við Mýrarsel 
í Reykjavík, ásamt tvöföldum sérbyggðum 
bílskúr. Mjög góð staðsetning og fallegur 
garður. Húsið er 198 fm og bílskúrinn 54 fm, 
samtals 252 fm. Verð 61,9 millj.  

4ra herbergja

Funalind, Kóp. m/bílskúr.

Góð 4ra herb. íbúð á 5.hæð í lyftuhúsi ásamt 
sébyggðum bílskúr. Stærð íbúðar er 117,6 
fm. og bílskúr 29,9 fm. samtals stærð 145,5 
fm. Fallet útsýni, suður svalir. Laus fljótlega. 
Verð: 44,9 millj    

3ja herbergja

Laufengi - Reykjavík

Góð 3ja herb. endaíbúð á 2.hæð. Stærð 84,2 
fm. Sér inngangur. Suður svalir. Sér merkt 
bílastaði við húsið. Laus fljótlega. Verð: 26,9 
millj.

2ja herbergja

Gnoðarvogur - Reykjavík.

Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 1.hæð í 
fjölbýli, svalir í vestur. Stærð alls 62,6  fm. 
Örstutt í flesta þjónustu. Laus fljótlega. Verð: 
24,8 millj.

Lækjasmári 19 - Kópavogur

Opið hús að Lækjasmára 19 í dag 
mánudag, frá 18:00-18:30.  
Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á efri hæð í 
tveggja hæða fjölbýlishúsi ásamt rishæð. 
Íbúðinni fylgir óinnréttað ris fyrir ofan 
íbúðina sem hægt er að innrétta 50-80fm. 
Verð 36,9 millj.

Rauðalækur - Reykjavík

Opið hús að Rauðalæk 71, í dag 
mánudag, frá 17:00-17:30. 
Rúmgóð 2ja herb. íbúð, 60,8 fm á 3.hæð 
efstu í fjölbýli. Forstofa, eldhús, stofa, 
baðherbergi og eitt svefnherbergi. Svalir 
í suðaustur. Laus við kaupsamning, gott 
útsýni. Verð 26,9 millj. 

Þórðarsveigur - Grafarholt.

Opið hús að Þórðarsveig 6, í dag 
mánudag, frá 18:00-18:30.  
Góð 2ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi 
við Þórðarsveig, Reykjavík, 75 fm. Geymsla 
á hæðinni. Sérinngangur frá svölum. Stæði í 
bílageymslu. Verð 24,9 m.

Álftamýri 2 - Reykjavík

Opið hús að Álftamýri 2, í dag 
mánudag, frá 18:00-18:30. 
 Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á 3.hæð 
ásamt sérbyggðum bílskúr m/kjallara. Rúm-
góð stofa, stórt eldhús, þrjú svefnherbergi og 
baðherbergi. Verð 32,7 millj.

Espigerði 4 - Reykjavík

Opið hús að Espigerði 4, í dag 
mánudag, frá 17:00-17:30. 
Rúmgóð og björt horníbúð á 6. hæð í 
vinsælu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Austur/Norður hornið, glæsilegt útsýni. Rúm-
góð stofa, tvennar svalir, eldhús, þvottahús, 
baðherbergi og þrjú svefnherbergi, samtals 
117 fm. Verð 38,5 m.  

Opin hús 7. sept

OPIÐ HÚS
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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



Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 2ja herberg-
ja íbúð sem er um 80 fm að stærð. 
Íbúðin er á tíundu hæð í tíu hæða fjöl-
býlishúsi.  Tvær lyftur eru í húsinu og 
fylgir aðgangur að samkomusal. 
Ásett verð búseturéttar er kr. 5.0 
millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 
142.000.-. 

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja 
íbúð sem er rúmlega 98 fm að stærð. 
Íbúðin er á annarri hæð í tíu hæða 
fjölbýlishúsi og fylgir íbúðinni stæði í 
bílakjallara undir húsinu.  Tvær lyftur 
eru í húsinu og fylgir aðgangur að 
samkomusal. 

Ásett verð búseturéttar er kr. 6.8 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 
173.000.-. 

Miðnestorg 3  
í Sandgerði
Til sölu er búseturéttur í tveggja her-
bergja íbúð sem er um 74 fm. Íbúðin 
er á þriðju hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er í 
miðbæjarhúsi sem kallast Varðan. 
Ásett verð búseturéttar er kr. 
1.948.186 og mánaðargjöldin um 
104.000.-. 

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, 
fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, rekstrarsjóður, 
viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa 
að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 11. september  n.k.
Tilboðsfrestur er til 18. september  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð  
í búseturéttinn.

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins 
að Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið 
bumenn@bumenn.is

Borgartúni 27
Hæð til leigu í

BYGG býður til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 4. hæð á 
einum besta stað í bænum, Borgartúni 27.

Hæðin sem er 853 fermetra leigist í einu lagi eða hlutum, allt 
eftir þörfum.

Upplýsingar hjá Fjárfestingu fasteignasölu í síma 562 4250
og hjá Gunnari í sími 693 7310.

Einar Harðarsson  
Lögg. fasteignasali
s: 662 5599
einar@kaupstadur.net

Sími: 54 60 600
Ármúla 8, 108 Reykjavík

www.kaupstadur.com

ÉG SEL FASTEIGNIR!
Hringdu og athugaðu hvað ég get 

gert fyrir þig ef þú vilt selja fasteign.

Eik fasteignafélag býður til leigu jarðhæð og 2. hæð á Guðríðarstíg 2-4 í Grafarholti.

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði til leigu

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200 eða utleiga@eik.is.

Guðríðarstígur 2-4
jarðhæð og 2. hæð

Jarðhæðin skiptist í 560 m2 og 300 m2 með stigagangi á milli. Önnur hæðin skiptist í 580 m2 og 300 m2.. 
Um er að ræða glæsilegt tilbúið skrifstofuhúsnæði sem leigist í heilu lagi eða í allt að fjórum hlutum  
á hagkvæmum kjörum.

Eik býður upp á persónulega ráðgjöf og sveigjanlega möguleika fyrir lítil sem stór 
fyrirtæki. Ef þú ert að leita að atvinnuhúsnæði þá er Eik fasteignafélag góður kostur.

www.eik.is



OPIÐ HÚS
Pétur Sigurðsson, fasteignasali frá Flórída verður með opið hús og kynn- 
ingu á því helsta sem um er að vera á fasteignamarkaðnum í Flórída í dag. 
Pétur verður á eftirtöldu stöðum á eftirtöldum tímum.

The Viking Team, Realty
www.Floridahus.is
Petur@Floridahus.is

Hafnargötu 20, Reykjanesbæ
Miðvikudaginn 9. september 
Mill kl. 13.00 og 16.00

Fasteignamiðstöðin 
Hlíðarsmára 17, 
Kópavogi
Fimmtudaginn  
10. september
Milli kl. 13.00  
og 16.00

Kringlan 4-6 (stóra turni 9 hæð) Reykjavík
Þriðjudaginn 8. september
Milli kl. 13.00 og 16.00

Einnig verður mögulegt að fá einkaviðtöl 
við Pétur í vikunni. 
Til að bóka viðtal sendið beiðnina á 
Petur@Floridahus.is

Skipasund 87 – opið hús í dag.
Opið hús í dag  
frá kl. 17:30 -18:00.  
Upprunalega en mjög vel 
um gengin 3ja herbergja 
íbúð í risi ásamt herbergi 
í efra risi í. Tvö rúmgóð 
herbergi og björt stofa. 
Inngangur sameiginlegur 
með einni íbúð. Í kjallara sérgeymsla og þvottahús. 
Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. 
Verð 25,9 millj.  
Allar frekari upplýsingar veitir Finnbogi 8951098.

Lautasmári 5 – opið hús í dag.

Opið hús í dag  
frá kl. 17.30 - 18.00.  
Falleg um 120 fm 4ra 
herbergja íbúð á jarðhæð 
í Lautasmára 5. Á hæðinni 
eru tvö herb., og innan-
gengt er í stórt sjónvarp-
srými í kjallara sem gæti 
mögulega verið í útleigu. 
Björt stofa með útgangi úr á stóran sólpall í suður. 
Örstutt í alla þjónustu, eign sem vert er að skoða.  
Frekari upplýsingarar veitir Gunnlaugur 617 5161.

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

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS
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Búseti auglýsir eftirfarandi búseturétti
Umsóknarfrestur til og með 15. september kl. 16:00
Úthlutun 16. september kl. 12:00

Búseti húsnæðissamvinnufélag
Síðumúli 10  108 Reykjavík  S:5205788   

     www.buseti.is   
buseti@buseti.is

Búsetugjald innifelur fjármagnskostnað, fasteignatryggingu, 
brunatrygging, fasteignagjöld, hússjóð, þjónustugjald og framlag 
í viðhaldssjóð.  Fyrirvari um prentvillur og mögulegar breytingar 
á verði.  Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum og reglum 
félagsins. 

Lán sem kaupandi getur fengið hjá viðskiptabanka Búseta 
vegna kaupa á búseturétti.  Háð samþykki og greiðslumati. 
Hægt er að velja verðtryggt eða óverðtryggt lán - hvort tveggja 
með breytilegum vöxtum. Hámarks lánstími 8 ár. Vextir eru í 
dag 4,15% og 7,10%.

Gautavík 29   íbúð 303
112 Reykjavík
4. herb.  110,7 m2
Afhending: Strax
Búseturéttur hámark: 2.049.174,-
Búsetugjald: 126.262,-
Mögulegt lán: 500.000,-

Kirkjustétt 7    íbúð 202
113 Reykjavík
4. herb.  99,0 m2
Afhending: 1. október
Búseturéttur hámark: 3.737.323.-
Búsetugjald: 164.722,-
Mögulegt lán: 1.000.000,-
ATH: ÁÐUR AUGLÝST - FYRSTUR 
KEMUR FYRSTUR FÆR

Kirkjustétt 9    íbúð 205
113 Reykjavík
4. herb.  100,0 m2
Afhending: 23. október
Búseturéttur hámark: 3.797.930,-
Búsetugjald: 161.741,-
Mögulegt lán: 1.000.000,-

Kristnibraut 65   íbúð 302
113 Reykjavík
3. herb.  83,7 m2
Afhending: Seinni part október
Búseturéttur hámark: 3.302.802,-
Búsetugjald: 141.276,-
Mögulegt lán: 900.000,-

Engjahlíð 3a   íbúð 201
221 Hafnarfjörður
3. herb.  77,8 m2
Afhending: Seinni part október
Búseturéttur hámark: 1.997.401,-
Búsetugjald: 94.558,-
Mögulegt lán: 650.000,-
ATH: ÍBÚÐ MEÐ TEKJUMARKI

Hamravík 34  íbúð 301
112 Reykjavík
4. herb.  126,1 m2
Afhending: 1. október
Búseturéttur hámark: 2.457.493,-
Búsetugjald: 156.420,-
Mögulegt lán: 650.000,-
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

Björn Stefánssson
sölufulltrúi
s. 698 9056

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

Sími 533 1616 •  Þjónustusími 891 9916

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

www.lundur.is • lundur@lundur.is



BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝR VOLVO S80
VOLVO S80 SUMMUM DÍSEL. 
Árgerð 2015, dýrasta útfærsla - með 
öllu,eigum einn dökkgráan á staðnum 
einnig. Verð 6.980.000. Rnr.126523. 
S:562-1717

TILBOÐ 990.000.-
MERCEDES BENZ SPRINTER 412D 
17 MANNA.Árg 1998,ekinn 751.þ 
km,dísel,5 gírar.Tilboð aðeins 990.000. 
100 % lán mögulegt - eigum til 6 
svona bíla á lager á aðeins 990.000.- 
Rnr.127037. S:562-1717.

SJÁLFSKIPTUR!!!
HYUNDAI I20 classic. Árgerð 10/2012, 
ekinn aðeins 39þ.km., sjálfskiptur. 
Einn eigandi, svaka flott eintak! Verð 
2.290þ. Rnr.127091. Til sýnis og sölu á 
Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

GOTT EINTAK !
Nissan Navara D/Cab LE Diesel 
02/2007 ek 199 þ.km 1 eig, Leður, 
plasthús, Ny negld dekk ! Verð nú 
1850 þús !!! Skipti möguleg

VW Caddy MAXI DIESEL 12/2009 
(mód 2010) ek 102 þ.km oliufyring, 
AC, krókur, bakkskynjari, gluggar, 
sumar/vetrar á felgum Flottur bíll verð 
2.4 með VSK !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

KIA Rio ex 1.4. Árgerð 2014, 
ekinn 11 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.750.000. Rnr.991462. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

Kia Sorento EX classic 197 hö. Árgerð 
2014, ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.190.000. Rnr.161545. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ VIANO CDI 2.2 
4-matic. Árgerð 2008, ekinn 83 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.890.000. 
Rnr.991385.

TOYOTA Auris sol dísel sjálfsk.. 
Árgerð 2008, ekinn 125 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.890.000. 
Rnr.991449.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

KTM 1190 Adventure R árg. 2014 Lítið 
notað sýningarhjól frá framleiðanda, 
ekið 4500 km. Verð: 2.549.900,-

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800
www.ktm.is

EIGUM TIL AFGREIÐSLU 
STRAX !

Husqvarna FE 450 árg. 2016 6 
gíra, EFI, vökvakúpling, Six Days 
framdemparar. Verð: 1.969.900,-

KTM Ísland ehf
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586 2800
ktm.is

FORD Transit T300 Trendline 125hp. 
Árg 2012, ek 84 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.890þ +vsk Rnr.101040 Getum 
útvegað fleiri gerðir!!

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

EIGUM TIL AFGREIÐSLU 
STRAX !

Eigum til afgreiðslu strax. KTM 450 
EXC árg. 2016 Vinsælasta Enduro 
hjólið. Verð: 1.919.900

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800
www.ktm.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.

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR EHF.
 BÍLAPARTASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-13. Kaupum flestar 
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Viðgerðir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Sérgrein bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

GRÖFUÞJÓNUSTA 
AUBERTS.

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

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

endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

 Bókhald

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

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.

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. 

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

 Verslun

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.comGEFÐU 

HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

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

1817
365.is

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

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

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

TIL LEIGU AÐEINS Á 
AÐEINS 950 KR FM!
129 - 280 fm bil með allt 
að 10 m lofthæð, stórar 

innkeryrsluhurðir, góð malbikuð 
lóð, og greið aðkoma.

www.lundurfasteignir.is

S. 690 3031 / 661 7000

 Sumarbústaðir

 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

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARF.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S. 899 9339 & solbakki311@gmail.
com Sólbakki.

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

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

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

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

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

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

Óskum eftir hraustum manni 
í fullt starf við öryggisgæslu í 
verslun. Vinnutími getur verið á 
daginn, kvöldin og um helgar eftir 
samkomulagi en um fullt starf er að 
ræða. Áhugasamir hafi samband við 
kjartan@kvosin.is fyrir 14. September

LEITUM EFTIR 
DUGMIKLUM 

STARFSKRÖFTUM Á 
HJÓLBARÐASTÖÐVAR 
DEKKJAHALLARINNAR 

Á AKUREYRI OG Í 
REYKJAVÍK.

18 ára aldurstakmark. 

Umsóknareyðublöð á 
dekkjahollin.is eða thorgeir@

dekkjahollin.is

MOSFELLSBAKARÍ - 
MOSFELLSBÆ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar í Mosfellsbæ. Vinnutími 
frá 12:00 - 18:30 virka daga. 

Umsækjendur þurfa að tala góða 
íslensku.

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

atvinnu-umsokn/

Verkstjóri óskast í steypuvinnu. 
Upplýsingar í síma 840 0609.

Óska eftir starfskrafti í viðhaldi á 
húsnæði, má vera eldri menn reynsla 
skilyrði. Uppl. í síma 616 1569.

Óskum eftir að ráða starfsmann á 
lager og í útkeyrslu. Umsóknir sendist 
á einar@solning.is.

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

- Proventus.is S. 782-8800

TILKYNNINGAR

 Fundir

FERÐAKLÚBBURINN 4X4
Fyrsti fundur starfsársins verður 
haldinn á Hótel Natura þann 7. 

september kl. 20:00. 

Á fundinum verður rætt 
um sumarstarfið og hvað er 
framundan í vetur. Nefndir 

koma með skýrslur um komandi 
starfsár og hvað sé framundan. 

Stórferð - Stikuferð - vinnuferðir 
og margt fleira. Allir að mæta 
á flottan fund sem endar með 

flottu video.
Kær kveðja Stjórnin

 Einkamál

ÍSLENDINGAR.EU
Nýr, frjálslyndur stefnumóta- og 
samskiptavefur, mjög sérstakur, 
sérsniðinn að stefnumóta- og 
samskiptamenningu íslendinga. 
Almenn samskitpi, stefnumót, 
makaleit, stundargaman, swingers 
(makaskipti) - blogg, dagbækur, 
hugrenningar, stöðufærslur - vefurinn 
dekkar regnbogann. Líttu við. www.
islendingarl.eu.
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til Sölu

V20102 – Miðstræti 1, Bolungarvík, eigandi Ríkissjóður Íslands. 
Um er að ræða steinsteypt einbýlishús að hluta og úr timbri að hluta á tveimur 
hæðum sem stendur á fallegri gróinni 838 m² lóð, vel staðsett í kaupstaðnum. Húsið 
er samtals 205 m², upphaflega byggt árið 1930 með viðbyggingu frá 1959 og bílskúr 
er 24,6 m². Húsið er einangrað og klætt að utan með álklæðningu sem farin er að 
láta á sjá.

Brunabótamat eignarinnar er kr. 51.000.000,- og fasteignamat er kr. 13.250.000,- 
Húseignin verður til sýnis í samráði við Jónas Guðmundsson á skrifstofutíma í síma 
898 6794.

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum  
ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík  fyrir kl. 10.00 þann 
6. október 2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Tilboð óskast í fasteignina  
Miðstræti 1, Bolungarvík. 

Vinsamlegast láttu vita í gjaldfrjálst númer 
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?



Flott úrval af æfingafatnaði fyrir 
börn og fullorðna á frábæru verði!
Flott úrval af æfingafatnaði fyrir 

RÆKTIN Í 
HAUST
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PROTOUCH GILL FUNKTION
Hálfrennd peysa úr Dry Plus efni. Litur: 
Bleik. Dömustærðir.

PROTOUCH PILOLA TEE
Stuttermabolur úr Dry Plus efni. Litur: 
Svartur. Barnastærðir.

PROTOUCH GUS FUNKTION
Hálfrennd peysa úr Dry Plus efni. Litir: 
Rauð, svört. Herrastærðir.

3.990
4.990

4.990

PROTOUCH ELIPS JR
Hálfrennd peysa. úr Dry Plus efni. Litir: 
Blá, rauð. Barnastærðir.

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

4.990
4.990

PROTOUCH GUS FUNKTION

4.490

PUMA PIONER
25 L bakpoki með fartölvuhólfi, endur-
skinsborða og stillanlegum ólum. 
Litir: Svartur, blár og bleikur.

Frábært 
verð!

3.990

KÖRFUBOLTI „Ég er mjög stoltur af því 
hvernig við komum inn í þennan leik. 
Við eyddum svo mikilli orku í tapinu 
gegn Þýskalandi sem var gríðarlega 
svekkjandi,“ sagði Jón Arnór Stefáns-
son eftir naumt tap á móti Ítölum á 
EM í gær. Ítalir unnu leikinn 71-64 en 
aðeins þremur mínútum fyrir leiks-
lok var staðan 62-59 fyrir Ísland.
Daginn eftir að íslenska liðið kom 
mörgum á óvart með því að vera 
nálægt því að stela sigri af heima-
mönnum í Þýskalandi þá var liðið í 
leik allan tímann á móti Ítölum í gær.

„Við þurftum að rífa okkur upp 
aftur og við gerðum það í dag. Það 
voru fleiri sem stigu upp í dag. Flestir 
fyrir utan mig spiluðu bara rosa-
lega vel,“ sagði Jón Arnór harður við 
sjálfan sig en Ítalirnir lögðu ofurkapp 
á að stoppa hann í leiknum.

„Ég átti eiginlega ekki möguleika í 
dag. Liðið var hins vegar gott og við 
áttum aftur möguleika á að vinna 
leikinn í dag en við náðum því  bara 
því miður ekki,“ sagði Jón Arnór. 

Þetta er allt nýtt fyrir okkur
Íslenska liðið hefur átti möguleika á 
sigri í tveimur leikjum í röð en strák-
arnir hafa verið örlítið úrræðalausir 
á móti hávöxnum og einbeittum 

vörnum mótherjanna á lokamín-
útum beggja leikja.

„Okkur vantar eitthvað smá í við-
bót til þess að klára þessa leiki, sem 
er bara mjög eðlilegt. Þetta er allt 
nýtt fyrir okkur og við erum að spila 

á móti sterkum þjóðum sem hafa 
gert þetta allt áður. Það var því smá 
ringulreið í lokin því við fengum 
opin skot sem við nýttum ekki. Við 
hefðum líka getað fengið einhverja 
dóma í lokin fannst mér en við erum 

bara ógeðslega svekktir að hafa tapað 
þessum leik,“ sagði Jón Arnór.

Jón Arnór hitti aðeins úr 4 af 16 
skotum sínum í leiknum og viður-
kenndi að hafa verið með þreyttar 
lappir í leiknum í gær.

„Ég komst í gegnum þetta á lífi 
og það er jákvætt.  Ég reyndi mitt 
besta eins og alltaf en strákarnir 
eiga mikið skilið því mér fannst þeir 
draga vagninn allan leikinn,“ sagði 
Jón Arnór.

Erum komnir til að stríða öðrum
Íslenska liðið hefur stimplað sig vel 
inn í sitt fyrsta Evrópumót þótt að 
báðir leikirnir hafi tapast.

„Við erum mættir á þetta mót til 
að stríða þessum þjóðum og koma 
öllum á óvart. Við erum heldur betur 
að gera það. Það má taka það jákvætt 
frá þessum leik þó að maður sé 
drullu svekktur að hafa tapað,“ sagði 
Jón Arnór.

Íslenska liðið var nálægt sigri á 
gólfinu en Ísland burstaði hins vegar 
baráttuna um stúkuna. 

„Ég vil nota tækifærið og þakka 
þessum Íslendingum sem eru komn-
ir hingað til að styðja okkur. Við 
strákarnir vorum bara klökkir eftir 
leikinn og það er ótrúlega gaman 
að sjá hvað margir mættu hingað 
til Berlínar," segir Jón sem sagði að 
íslenska hjartað hefði slegið ört við 
að horfa upp á fagurbláa stúkuna 
öskra öll sem ein: „Áfram Ísland.“

„Þeir gefa okkur eitthvað extra. Ég 
hef aldrei upplifað svona áður. Þetta 
er alveg risastórt fyrir okkur og gefur 
þennan aukakraft sem við þurfum. 
Þetta er rosalega mikilvægt fyrir 
okkur,“ sagði Jón Arnór að lokum.

Áttum möguleika að vinna báða leikina
Íslenska körfuboltalandsliðið hefur unnið hug og hjörtu margra með frammistöðu sinni í fyrstu tveimur leikjum sínum á Evrópu
mótinu í Berlín þrátt fyrir tvö naum töp. Litla liðið á mótinu er með risastórt hjarta og var nálægt sigri gegn bæði Þýskalandi og Ítalíu.

Óskar Ófeigur  
Jónsson
ooj@frettabladid.is
Frá Berlín

Strákarnir börðust fyrir lífi sínu gegn Þýskalandi og Ítalíu en töpuðu naumlega báðum leikjunum í Berlín. Fréttablaðið/Valli
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Granítsteinar.is – Helluhrauni 2 – Hafnafjörður – S: 544-5100

Fullbúinn og frágenginn 
verð aðeins kr: 119.900

Fullbúinn og frágenginn 
verð aðeins kr: 159.900

Fullbúinn og frágenginn 
verð aðeins kr: 299.900

Fullbúinn og frágenginn 
verð aðeins kr: 319.900

Fullbúinn og frágenginn 
verð aðeins kr: 239.900

Fullbúinn og frágenginn 
verð aðeins kr: 309.900

Mikið úrval legsteina og fylgihluta 
Á GÓÐU VERÐI

Mikið úrval legsteina og fylgihluta 
Á GÓÐU VERÐI

Gegnheil
 gæði
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Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Guðni Frímann Guðjónsson
byggingatæknifræðingur,

lést á heimili sínu þann 26. ágúst. 
Útför hans fer fram frá Háteigskirkju 

miðvikudaginn 9. september klukkan 13.00.

Alda Guðrún Friðriksdóttir
Friðrik Guðjón Guðnason
Anna Soffía Gunnlaugsdóttir
Guðni Viðar og Gunnlaugur Dan

 1191 Menn Ríkarðs sigra 
Saladín í orrustunni við 
Arsuf.

1822 Brasilía lýsir yfir sjálf-
stæði.

1901 Boxarauppreisninni í 
Kína lýkur.

1953 Níkíta Krútsjov er kjör-
inn aðalritari kommún-
istaflokks Sovétríkj-
anna.

1953 Mohammad Daoud 
Khan verður forsætis-
ráðherra Afganistan.

1972 Ísland og Belgía gera 
með sér samning um 
heimildir fyrir belgíska 
togara til fiskveiða inn-
an 50 mílna markanna 
í tvö ár.

1973 Mósaíkmynd eftir Gerði 
Helgadóttur á vegg Toll-
stöðvarhússins í Reykja-

vík er afhjúpuð.
1992 Haraldur 5. og Sonja, 

konungshjón Noregs, 
koma í opinbera heim-
sókn til Íslands.

1996 Skotið er á bíl rapparans 
2Pac í Las Vegas. Hann 
deyr sex dögum síðar.

1998 Larry Page og Sergey 
Brin stofna Google.

Merkisatburðir

Guðrún Helgadóttir er áttræð í dag, en 
hún fæddist í Hafnarfirði þann sjöunda 
september árið 1935. Í gegnum árin hafa 
störf Guðrúnar sett svip sinn á íslenska 
menningu, jafnt ritstörf sem þingstörf. 
Hún er einn af okkar ástsælustu rithöf-
undum og hefur gefið út fjölda bóka, 
einkum fyrir börn og unglinga. Þá hafa 
verk hennar einnig verið kvikmynduð og 
hefur hún hlotið fjölda verðlauna.

Fyrsta bók Guðrúnar var Jón Oddur 
og Jón Bjarni og kom hún út árið 1974. 
Bókinni var vel tekið en hún fjallar um tví-
burana sem bókin er nefnd eftir og ævin-
týri þeirra. Í kjölfarið fylgdu tvær bækur 
um þá til viðbótar og leikstýrði Þráinn 
Bertelsson kvikmynd um þá bræður.

Þá hefur Guðrún einnig skrifað barna-
bækurnar Sitji Guðs englar, Saman í 
hring og Sænginni yfir minni og voru þær 
nýlega gefnar út á ný, allar saman í einni 
bók. Að auki skrifaði hún barnabókina 
Undan illgresinu og hlaut fyrir hana 

Norrænu barnabókaverðlaunin. Þau eru 
ekki einu verðlaunin sem Guðrún hefur 
hlotið en hún hlaut árið 2005 Verðlaun 
Jónasar Hallgrímssonar fyrir framlag sitt 
til íslenskrar tungu.

Afmælisbarnið hefur einnig skrifað 
eina skáldsögu fyrir fullorðna, Oddaflug, 
auk nokkurra leikrita. Það vinsælasta er 
án efa Óvitar, sem var frumflutt í Þjóðleik-
húsinu 1979 og hefur einnig verið sett á 
svið í Færeyjum og Noregi.

Ritstörfin eru eins og áður sagði ekki 
það eina sem Guðrún hefur afrekað en 

hún markaði tímamót í kvenréttinda-
baráttu Íslendinga árið 1988 þegar hún 
var kjörin forseti Alþingis, fyrst kvenna. 
Guðrún var á þeim tíma þingmaður 
Alþýðubandalagsins en áður hafði hún 
verið borgarfulltrúi flokksins.

„Það var mjög ánægjulegt að verða 
þessa heiðurs aðnjótandi og þá spillti ekki 
fyrir að varaforsetarnir komu úr röðum 
kvenna. Það var ánægjulegt og óvænt,“ 
hafði DV eftir Guðrúnu daginn eftir 
kjörið. Varaforsetar hennar voru Salóme 
Þorkelsdóttir og Valgerður Sverrisdóttir.

Meðal frumvarpa sem Guðrún lagði 
fram á Alþingi var frumvarp um stofn-
un embættis umboðsmanns barna. 
Þá var hún einnig flutningsmaður 
þingsályktunar tillagna um bann við 
kjarnorkuvopnum á íslensku yfirráða-
svæði, að kanna hvort starfsmenn lög-
reglu virði ekki friðhelgi einkalífsins og 
um undirbúning notkunar á blýlausu 
bensíni hér á landi. thorgnyr@frettabladid.is

Barnabókahöfundur 
fagnar áttræðisafmæli
Rithöfundurinn og stjórnmálakonan Guðrún Helgadóttir fagnar áttræðisafmæli í dag.  
Í gegnum tíðina hefur hún skrifað fjölmargar bækur, einkum fyrir börn og unglinga.  
Þá varð hún fyrst íslenskra kvenna til þess að gegna embætti forseta Alþingis.

Larry Page og Sergey Brin.

Velferðarvaktin hefur lagt til við Eygló Harðardóttur, félags- og 
húsnæðismálaráðherra, að ráðist verði í tilraunaverkefni sem 
miðar að því að styrkja stöðu einstæðra foreldra sem eru not-
endur fjárhagsaðstoðar, með hagsmuni barna þeirra að leiðar-
ljósi. Siv Friðleifsdóttir, formaður Velferðarvaktarinnar, gerði 
ráðherra grein fyrir tillögunni á fundi í velferðarráðuneytinu 
fyrir helgi.

Tilraunaverkefnið sem Velferðarvaktin leggur til að ráðist 
verði í byggist á niðurstöðu rannsóknar sem Rannsóknar-
stofnun í barna- og fjölskylduvernd gerði í samstarfi við Félags-
vísindastofnun Háskóla Íslands. Niðurstöður rannsóknarinnar 
sýna meðal annars að börn efnaminni foreldra taka síður þátt 
í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi, eru síður á leikskóla 
og hafa síður aðgang að félagslegu tengslaneti almennt saman-
borið við börn efnameiri foreldra. - jhh

Aukin áhersla á börn 

Guðrún Helgadóttir, rithöfundur og fyrrverandi alþingismaður.

Fyrsta bók Guðrúnar var 
Jón Oddur og Jón Bjarni og kom 
hún út árið 1974. Bókinni var 
vel tekið en hún fjallar um  
tvíburana sem bókin er nefnd 
eftir og ævintýri þeirra.

Kvikmyndin Íslenski draumurinn í leikstjórn 
Róberts Douglas var frumsýnd þennan dag 
fyrir fimmtán árum. Myndin er byggð á sam-
nefndri skáldsögu Guðmundar Andra Thors-
sonar og var hún tilnefnd til fernra Eddu-
verðlauna en hlaut engin.

„Íslenski draumurinn er gamanmynd sem 
fjallar um ungan athafnamann sem á það til 
að byggja sér skýjaborgir. Hann á sér draum 
um frægð og frama í viðskiptum en þarf að 
glíma við þær truflanir sem fylgja hversdags-
lífinu eins og að vera helgarpabbi og spila 

fótbolta í frístundum,“ 
sagði á sínum tíma í 
tilkynningu frá Kvik-
myndafélagi Íslands.

Athafnamaðurinn 
sem um ræðir heitir Tóti. 

Með hlutverk Tóta fór 
Þórhallur Sverrisson en með 

honum léku meðal annars Jón Gnarr og Haf-
dís Huld.

„Ég bara man ekki hvernig ég fékk hug-
myndina að Íslenska draumnum. Maður fær 

bara hugmyndir og ákveður að framkvæma 
þær en ég veit ekki hvaðan þær koma. Jú, 
þær koma oftast út úr einhverjum pirringi. 
Annaðhvort pirrar mig eitthvað í þjóðfélag-
inu eða það er eitthvað að í einkalífinu. 
Þá koma hugmyndirnar. Það þarf að vera 
ákveðið þunglyndi í manni ef maður ætlar 
að gera góða gamanmynd. Maður þarf að 
hafa húmor fyrir hlutunum sem eru ekki að 
ganga upp,“ sagði Róbert við Morgunblaðið 
eftir frumsýningu myndarinnar fyrir fimmtán 
árum. - þea

Þ ETTA  G E R Ð I ST : 
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Íslenski draumurinn var frumsýndur

»

Siv Friðleifsdóttir er formaður Velferðarvaktarinnar. Fréttablaðið/Ernir
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kræsingar & kostakjör

Mikið úrval
IronMaxxfæðubótarefna
í Nettó

fyrIr alvöru 
íþróttaiðkendur

hágæða- 
vörur

B Vítamín BioactiVe 150stk
c Vítamín 1000 100stk

D Vítamín BioactiVe 150stk
áður 2.798 kr/stk

2.099 kr/stk

áður 2.798 kr/stk

25%
afsláttur

Próteinstykki, 35 gr 
áður 29 kr/stk

187 kr/stk

áður 29 kr/stk

imPerius ProteinBarir, 35 gr 
áður 489 kr/stk

367 kr/stk

áður 489 kr/stk

Bcaaþs m/glutamíni 130stk
creaBolikum kreatín 130stk

áður 3.498 kr/stk

2.624  kr/stk

áður 3.498 kr/stk

 arginine simPlex 
800g

  áður 3.698 kr/stk 

2.774  kr/stk

  áður 3.698 kr/stk
 multíVítamín 130stk
  áður 2.898 kr/stk 

2.174  kr/stk

  áður 2.898 kr/stk

Hristari Pro 750ml 
mismunanDi litir

1.099 kr/stk

www.netto.is
tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

100% WHey Prótein  
900g, 5teg

áður 4.790 kr/stk

 3.593 kr/stk

áður 4.790 kr/stk

Hellf.fatBurner Drink  
500ml WilDBerry
áður 298 kr/stk

224 kr/stk

amínocraft fljótanDi 
1000ml

3.698 kr/stk

2.774 kr/stk

3.698 kr/stk

arginine simPlex fljótanDi 
6500 1000ml

áður 4.998 kr/stk

3.749 kr/stk

áður 4.998 kr/stk

 HotriDe kolVetnis-
BlanDa 900g

  áður4.698kr/stk 

3.524  kr/stk

  áður4.698kr/stk

 Zinc Pro 150stk
  áður 2.898 kr/stk 

2.174  kr/stk

  áður 2.898 kr/stk



Þriðjudagur Miðvikudagur

Hansen fann afar laglega vinningsleið 
gegn Campara í Biel árið 1991.

Hvítur á leik
1. Re8+! Hxe8 2. d5+! Df6 3. Dxf6+ 
Kxf6 4. Hxe8. Svartur gafst upp enda 
svarta staðan vonlaus.  Skákfélagið 
Huginn og Taflfélag Bolungarvíkur 
tefla til úrslita í Hraðskákkeppni tafl-
félaga.

www.skak.is:  
Róbert Luu vann Bikarsyrpu TR.

Þrautir

Skák  Gunnar Björnsson

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÁRÉTT: 2. meyr, 6. sú, 8. efi, 9. ota, 11. ið, 12. 
númer, 14. rallý, 16. bd, 17. til, 18. júl, 20. td, 21. 
órói.
LÓÐRÉTT: 1. óson, 3. ee, 4. yfirlit, 5. rið, 7. útúrdúr, 
10. ama, 13. elt, 15. ýlda, 16. bjó, 19. ló.

Sudoku

Krossgáta

Myndasögur

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

La
us

n 
sí

ðu
st

u 
su

do
ku

↓
 

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.

VEÐUR  MYNDASÖGUR
Veðurspá Mánudagur

Í kvöld bætir í vind og rigningu vestanlands og von á hellidembum á Snæ-
fellsnesi og Barðaströnd. Það spáir hins vegar blíðskaparveðri norðan og 
austan til þó að þykkni aðeins upp þar um tíma í nótt. 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Lárétt
2.  tilfinninga- 
 næmur, 
6.  gyltu, 
8.  vafi, 
9.  pota, 
11.  sprikl, 
12.  tala, 
14.  akstursíþrótt, 
16.  í röð, 
17.  að, 
18.  mælieining, 
20.  til dæmis, 
21.  ókyrrð.

Lóðrétt
1.  lofttegund, 
3.  tveir eins, 
4.  yfirsýn, 
5.  skjögur, 
7.  vífilengjur, 
10.  angra, 
13.  hnoðað, 
15.  rotnunarlykt, 
16.  átti heima, 
19. kusk.

8 7 5 9 4 6 2 1 3

9 4 1 7 3 2 5 6 8

2 3 6 1 8 5 9 7 4

1 5 7 4 2 8 3 9 6

3 6 8 5 7 9 1 4 2

4 2 9 3 6 1 8 5 7

5 8 4 2 9 7 6 3 1

6 9 3 8 1 4 7 2 5

7 1 2 6 5 3 4 8 9

9 3 1 7 8 6 5 4 2

2 8 5 4 1 3 7 9 6

4 6 7 9 2 5 8 3 1

3 2 8 5 6 1 4 7 9

5 9 6 8 7 4 1 2 3

7 1 4 2 3 9 6 8 5

6 7 3 1 4 2 9 5 8

8 5 2 6 9 7 3 1 4

1 4 9 3 5 8 2 6 7

9 4 2 7 8 3 1 6 5

3 6 7 5 9 1 4 2 8

1 8 5 2 4 6 9 3 7

7 9 6 8 1 2 5 4 3

5 1 8 6 3 4 2 7 9

2 3 4 9 5 7 6 8 1

4 5 3 1 6 8 7 9 2

6 7 1 3 2 9 8 5 4

8 2 9 4 7 5 3 1 6

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

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

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

Fjúff! Tító... 
er þetta 

nauðsynlegt?

Hmm?

Hvað er 
í gangi?

Palli! 
Guði sé lof! 

Það er allt í lagi 
með þig!

 Af hverju 
ætti ekki 
að vera í 
lagi með 

mig?

Við héldum 
að þú værir 
í herberginu 
þínu að hafa 

áhyggjur 
af einhverju.

Af hverju? 
Það er 
steikt!

Hvar ertu 
búinn að vera 
síðustu fimm 

klukkutímana?

Í sturtu.

Solla, getur 
þú passað 
Lóu í smá 
stund á 

meðan ég 
græja svo

litlu? 

Oh. Allt í lagi.
Langar þig að klappa, 
fara í gægjuleik, sýna 
mér hvað þú ert stór, 
finna nefið þitt, naga 

dót eða skríða hringinn í 
kringum eldhúsborðið?

Fraus 
hún 

aftur?

Börn ættu 
að vera með 

endurræsingar
hnapp.
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Golfsettið ferðast frítt!

+ Skráðu þig í Icelandair Golfers á www.icelandairgolfers.is

Aðild að Icelandair Golfers er innifalin fyrir korthafa 
Premium Icelandair American Express®
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NO ESCAPE 5:45, 8, 10:15
TRANSPORTER REFUELED 8, 10:20
STRAIGHT OUTTA COMPTON 5, 10:10
ABSOLUTELY ANYTHING 6
THE GIFT 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

SELF/LESS   KL. 8
THE TRANSPORTER REFUELED KL. 8 - 10:10
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 10:30
VACATION   KL. 5:50
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

SELF/LESS   KL. 5:30 - 8 - 10:30
SELF/LESS VIP   KL. 5:30 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 5:30 - 8 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. VIP KL. 8
VACATION   KL. 5:50 - 8 - 10:30
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 8 - 10:45
ANT-MAN 2D   KL. 8 - 10:30
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 2D  KL. 5:50
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

SELF/LESS   KL.5:20 - 8 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 5:30 - 8 - 10:30
VACATION   KL. 5:50 - 8 - 10:20
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 7:40 - 10:20

SELF/LESS   KL.5:30 - 8 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 5:30 - 8 - 10:30
VACATION   KL. 8
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 10:20
INSIDE OUT ENSKT TAL 2D  KL. 5:50

SELF/LESS   KL. 8
THE TRANSPORTER REFUELED KL. 8 - 10:30
STRAIGHT OUTTA COMPTON KL. 10:10

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á
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HITFIX




VARIETY


MATT SULLIVAN - IN TOUCH

JAMES OSTER - JOBLO

“VACATION ER FYNDNASTA 
MYND ÁRSINS”

DAVE KARGER - FANDANGO

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

NÝJASTA MYND GUY RICHIE
LEIKSTJÓRA SNATCH OG SHERLOCK HOLMES


THE TELEGRAPH


HITFIX


TIME OUT LONDON

HÖRKUSPENNANDI SCIFI ÞRILLER MEÐ
RYAN REYNOLDS OG BEN KINGSLEY.

SELF/LESS KEMUR ÞÉR SKEMMTILEGA Á ÓVART

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR LOOPER


CINEMABLEND


TRI-CITY HERALD

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

7. SEPTEMBER 2015 
Tónlist
Hvað? C-fest: Vínarklassík
Hvenær? 19.30
Hvar? Norðurljós, Harpa
Sellóleikarinn David 
Geringas kemur fram 
ásamt Dali Gutserieva 

og Lithuanian Chamber Orchestra þar 
sem sellóið er í forgrunni. Á efnisskrá 
eru verk eftir Joseph Haydn, Franz 
 Schubert og Wolfgang Amadeus Mozart. 
Miðaverð frá 3.500 krónum.

Hvað?  Trúbadorinn 
Roland

Hvenær?  20.00
Hvar?  American Bar, 

Austurstræti 8
Trúbadorinn Roland 

heldur uppi rífandi 
stemningu á American Bar 

við Austurstræti í kvöld. 
Aðgangur ókeypis.

Hvað? Mánudjass
Hvenær? 21.00
Hvar? Húrra, Naustin

Mánudjass á Húrra alla 
mánudaga. Hljómsveitin 

leikur eitt sett, að því loknu er 
sviðið opið. Allir velkomnir.

Hvað?  Trúbadorarnir Ingivalur 
og Tryggvi

Hvenær?  21.00
Hvar?  English Pub, Austurstræti 12
Trúbadorarnir Ingivalur og Tryggvi eru 
engir aukvisar í skemmtanahaldi og láta 
til sín taka á English Pub við Austur-
stræti í kvöld. Aðgangur ókeypis.

Málstofur
Hvað?  Hvernig er tekið á móti flóttafólki?
Hvenær?  12.15
Hvar?  Rauði Krossinn, Efstaleiti 9
Í ljósi umræðna í samfélaginu og mikils 
meðbyrs hefur Rauði Krossinn efnt til 
fundar í dag. Á fundinum verður meðal 
annars farið yfir aðkomu Rauða kross-
ins að móttöku flóttamanna, reynsluna 
af móttöku flóttamanna og hvernig 
fólk getur orðið að liði í sjálfboða-
liðastarfi. Koma að máli þau Bryndís 
Björgvinsdóttir, upphafskona „Kæra 
Eygló“, Áshildur Linnet, verkefnisstjóri 
á landskrifstofu Rauða krossins, Hrafn-
hildur Kvaran, verkefnisstjóri Reykja-
víkurdeildar Rauða krossins í málefnum 
flóttamanna, Atli Viðar Thorstensen, 

starfandi sviðsstjóri Hjálpar- og mann-
úðarsviðs Rauða krossins og Sveinn 
Kristinsson, formaður Rauða krossins á 
Íslandi. Fundarstjóri er Ragnar Þorvarð-
arson, varaformaður Rauða krossins í 
Reykjavík. Allir hjartanlega velkomnir.

Hvað?  Málstofan: Áhrif af að draga úr 
skyldulífeyrissparnaði
Hvenær?  15.00
Hvar?  Í húsnæði Seðlabanka Íslands, 
Kalkofnsvegi 1
Áhrif af að draga úr skyldulífeyris-

Bryndís Björgvinsdóttir 
verður á meðal þeirra 
sem taka til máls á fundi 
sem fram fer í Rauða 
krossinum í dag.
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sparnaði. Málflytjandi er Svend E. 
Hougaard Jensen, prófessor við Copen-
hagen Business School.

Hvað?  Opinn fundur: Ógnir við tjáningar-
frelsi í fjölmiðlum og á internetinu
Hvenær?  12.15
Hvar?  Fundarsal Þjóðminjasafnsins
Alþjóðastofnun Háskóla Íslands í sam-
starfi við utanríkisráðuneytið og fjöl-
miðlanefnd stendur fyrir opnum fundi. 
Dunja Mijatovic, fulltrúi fyrir ÖSE, flytur 
erindi þar sem hún mun meðal annars 
ræða um hvernig áróðri er markvisst 
beitt í milliríkjaátökum og segir einnig 
frá því hvernig öryggi bloggara og blaða-
manna er víða ógnað, og þá ekki hvað 
síst ef horft er til kvenna í fjölmiðlum. 
Fundarstjóri er Sigríður Hagalín Björns-
dóttir, varafréttastjóri Ríkisútvarpsins. 
Fundurinn fer fram á ensku og eru allir 
velkomnir.

Uppákomur
Hvað? Fjölskyldumorgnar
Hvenær? 11.00
Hvar? í Menningarhúsinu Sólheimum, Sól-
heimum 27.
Fjölskyldumorgnar hefjast í dag og verða 
framvegis alla mánudaga í vetur. Eru fjöl-
skyldumorgnarnir ætlaðir foreldrum með 
börn á aldrinum núll til sex ára og verður 
allt fullt af tuskudýrum og bókum fyrir 
börnin, á meðan foreldrar geta fengið sér 
kaffibolla. Allir hjartanlega velkomnir.

Hvað? Kynning á háskólanámi erlendis
Hvenær?  17.00
Hvar? Bíó Paradís, Hverfisgata 54
 Fulltrúar frá fjölda erlendra háskóla 
ásamt sérfræðingi frá Kilroy í námi 
erlendis. Hægt að skrá sig á vefsíðu 
Kilroy en þátttaka er ókeypis. 15 
háskólar frá fjórum löndum taka þátt í 
kynningunni.

Hvað? Come talk funny – English open mic 
night
Hvenær? 21.00
Hvar? Gaukurinn, Tryggvagata 22

Fyrirlestrar
Hvað? Death and Rebirth from a Practical 
Point of View
Hvenær? 11.40
Hvar? Stofa 229, Aðalbygging Háskóla 
Íslands
Michaela Fritzges flytur fyrirlestur í boði 
Guðfræðistofnunar. Fritzges hefur rann-
sakað búddisma frá árinu 1984 og kennt 
Diamond Way búddisma um allan heim 
síðan 1994. Auk þess starfar hún sem 
geðlæknir og ráðgjafi. Fyrirlesturinn er 
öllum opinn.

Lena Andersson / Andri Snær Magnason / Maziar Bahari / Bergsveinn Birgisson / Hassan Blasim / Teju Cole / Dave Eggers / Emil 

Hjörvar Petersen / Halldóra Thoroddsen / Jón Gnarr / Katja Kettu / Kristín Ómarsdóttir / Pierre Lemaitre / Lilja Sigurðardóttir

 David Mitchell / Nanna Rögnvaldardóttir / David Nicholls / Oddný Eir Ævarsdóttir / Ófeigur Sigurðsson / Óskar Árni Óskarsson 

Stine Pilgaard / Kim Stanley Robinson / Ana María Shua / Steinunn Sigurðardóttir / Timur Vermes / Vilborg Dagbjartsdóttir

Vilborg Davíðsdóttir / Danny Wattin / Yrsa Sigurðardóttir / Þórdís Gísladóttir / Þórunn Erlu- og Valdimarsdóttir

kynntu þér dagskrána á www.bokmenntahatid.is

Bókmenntahátíð '15
veisla fyrir lesendur í iðnó og norræna húsinu 9. – 12. september

h
ö

n
n

u
n

: 
r

a
g

n
a

r
 h

e
l

g
i 

ó
l

a
f

s
s

o
n

Botn
4 dl hveiti
2 tsk. lyftiduft
½ tsk. salt
50 g smjör
1½ dl mjólk

Fylling
500 gr nautahakk
1 laukur
2 hvítlauksrif
3 msk. tómatpuré
2 msk. chillisósa
1 msk. sojasósa
2 tsk. chilipipar (krydd)
2 tsk. cummin
2 tsk. kóríander (krydd)
2 tsk. karrí
1-2 tsk. salt
2 dl vatn

Ofanlag
3 tómatar
2 dl sýrður rjómi
4 msk. majónes
150 g rifinn ostur

Hitið ofninn í 200°. Blandið 
saman hveiti, lyftidufti og salti í 
skál. Látið smjörið ná stofuhita, 
skerið það í bita og blandið því 
við þurrefnin. Bætið mjólkinni 
saman við og hrærið öllu saman í 
deig. Þrýstið deiginu í bökuform 
eða smelluform. Það þarf ekki að 
forbaka botninn.

Hakkið lauk og steikið ásamt 
nautahakki og fínt hökkuðum 
hvítlauk. Steikið þar til nauta-
hakkið er ekki lengur rautt. Bætið 
tómatpuré, chilisósu og sojasósu 
á pönnuna ásamt kryddinu og 
vatni. Látið sjóða við vægan hita 

þar til vatnið er næstum horf-
ið, u.þ.b. 10-15 mínútur. Smakkið 
til og kryddið meira ef þarf. Setjið 
nautahakkið yfir botninn.

Skerið tómatana í bita og dreifið 
yfir nautahakkið.

Hrærið saman sýrðum rjóma, 
majónesi og rifnum osti og breiðið 
yfir tómatana.

Bakið í miðjum ofni í u.þ.b. 15 
mínútur eða þar til osturinn er 
bráðinn og fengið fallegan lit.

Berið fram með góðu salati, 
nachos, sýrðum rjóma, salsa eða 
guacamole.

Uppskrift tekin af ljúfmeti.is.

Ómótstæðileg tacobaka
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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 Suður-
land
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

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GULLSTÖÐIN

GOLFSTÖÐIN

BÍÓSTÖÐIN

RÚV

SKJÁREINN

SPORT 2

SPORT

Goðsagnir – Tryggvi 
Guðmundsson 
20.45

KRAKKASTÖÐIN

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 21:20
SHOW ME A HERO
Bandaríska stjórnin hefur ákveðið að byggja félagslegar 
íbúðir í þeim hluta New York sem hvítur meirihlutinn býr í og 
skapar þetta ósætti og sundrung meðal íbúa borgarinnar. 
Magnaðir þættir úr smiðju HBO.
   

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

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

 | 22:00
X MEN: DAYS OF 
FUTURE PAST
Í þessari fimmtu og nýjustu 
mynd um X-Mennina er 
Wolverine sendur til fortíðar.   

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

 | 20:35
SUITS
Skemmtileg þáttaröð um 
hinn eitursnjalla Mike Ross og 
lögfræðinginn Harvey 
Specter en þeir félagarnir 
fara ekki alltaf eftir 
lagabókstafnum.

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

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

 | 19:45
GRAND DESIGNS
Flottir þættir þar sem farnar 
eru ótroðnar slóðir við 
byggingu á húsum með stíl. 
Nútíma byggingarlist í sinni 
djörfustu mynd!

 | 22:05
ORANGE IS THE NEW BLACK
Stórskemmtilegir þættir um 
Piper Chapman sem lendir í 
fangelsi fyrir glæp sem hún 
framdi mörgum árum fyrr.
 

11.05 Straight A's
12.35 The Last Station
14.30 Pay It Forward
16.30 Straight A's
18.00 The Last Station  Söguleg mynd 
um rithöfundinn Tolstoj og eiginkonu 
hans. Í skrifum sínum lagði hann lítið 
upp úr veraldlegum gæðum en meira 
upp úr andlegum hugsjónum. Hann 
varð þó bæði auðugur og frægur, 
sem var á skjön við það sem hann var 
talsmaður fyrir. Með aðalhlutverk 
fara Helen Mirren, James McAvoy og 
Christopher Plummer.
19.55 Pay It Forward
22.00 X-Men: Days Of Future Past  Í 
þessari fimmtu og nýjustu mynd um 
X-mennina er Wolverine sendur til 
fortíðar. Verkefni hans er að breyta 
atburðarás fortíðar til að koma í veg 
fyrir að illmennið Bolivar Task nái að 
skapa dimman hliðarheim sem mun 
ógna öllu mannkyninu.
00.10 Grudge Match
02.05 The Paperboy
03.50 X-Men: 
Days Of Future 
Past

08.25 PGA Tour 2015
13.25 Inside The PGA Tour 2015
13.50 2014 FedExCup Playoffs Official
14.40 Golfing World 2015
15.30 PGA Tour 2015
22.00 PGA Tour 2015

17.45 Strákarnir
18.15 Friends
18.40 New Girl
19.05 Modern Family
19.25 How I Met Your Mother  Níunda 
og jafnframt síðasta þáttaröðin.
19.50 Sjálfstætt fólk
20.20 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.00 Grey's Anatomy
21.45 Sisters
22.35 Hostages 
23.20 Fringe
00.00 Sjálfstætt fólk
00.30 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.05 Sisters
01.55 Hostages
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Ofurhundurinn Krypto 
07.22 Lína langsokkur 
07.47 Stóri og Litli 
08.00 Ævintýri Tinna 
08.25 Latibær
08.47 Zigby 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
09.45 Doddi litli og Eyrnastór 
09.55 Leyndarmál vísindanna 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 UKI 
10.54 Tommi og Jenni 
11.00 Ofurhundurinn Krypto 
11.22 Lína langsokkur 
11.47 Stóri og Litli 
12.00 Ævintýri Tinna 
12.25 Latibær 
12.50 Zigby 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
13.45 Doddi litli og Eyrnastór 
13.55 Leyndarmál vísindanna 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 UKI 
14.54 Tommi og Jenni 
15.00 Ofurhundurinn Krypto 
15.22 Lína langsokkur 
15.47 Stóri og Litli 
16.00 Ævintýri Tinna 
16.25 Latibær 
16.47 Zigby 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
17.45 Doddi litli og Eyrnastór 
17.55 Leyndarmál vísindanna 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 UKI 
18.54 Tommi og Jenni 
19.00 Stúart litli

16.25 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 Flótti á Miðjarðarhafi
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Falið lífríki – Snjáldurmýs
21.00 Vitnin
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Sonny Rollins: Handan við 
nóturnar
23.20 Flótti á Miðjarðarhafi
23.50 Kastljós
00.20 Fréttir
00.35 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Biggest Loser
09.45 Pepsi MAX tónlist
13.30 Cheers
13.55 Dr. Phil
14.35 The Office
15.00 Psych
15.45 America's Funniest Home 
Videos
16.10 David Bowie – Five Years In The 
Making Of An Icon  Einlæg heimildar-
mynd sem spannar fimm örlagaár í 
lífi einnar stærstu rokkstjörnu heims, 
David Bowie.
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
22.30 Hawaii Five-0
23.15 Parenthood
00.00 Ray Donovan Vandaðir þættir 
um harðhausinn Ray Donovan sem 
reynir að beygja lög og reglur sem 
stundum vilja brotna.
00.45 Rookie Blue
01.30 State Of Affairs
02.15 Sylvia
04.05 Pepsi MAX tónlist

07.30 Ísland - Kasakstan
11.50 Noregur - Króatía
13.30 Formúla 1 2015 – Ítalía
15.50 Armenía - Danmörk Bein út-
sending
18.00 Tyrkland - Holland
19.40 Ísland - Kasakstan
21.30 Kýpur - Belgía
23.10 UFC Countdown Show 2 U
23.55 UFC 191: Johnson vs. Dodson 2

11.10 Aston Villa - Sunderland
12.55 Færeyjar - N-Írland
14.35 Georgía - Skotland
16.15 Liverpool - West Ham
18.05 Premier League World 2014
18.35 Skotland - Þýskaland  Bein út-
sending
20.45 Goðsagnir – Tryggvi Guðmunds-
son  Vönduð þáttaröð um helstu 
goðsagnir efstu deildar í knattspyrnu 
á Íslandi.
21.40 Man. City - Watford
23.20 Skotland - Þýskaland

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 The Middle
08.25 Hot in Cleveland
08.50 2 Broke Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Harry's Law
11.05 Um land allt
11.25 Matargleði Evu
11.50 Gulli byggir
12.15 Back in the Game
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.35 Hart of Dixie
15.20 Scooby-Doo! Mystery Inc.
15.45 Tommi og Jenni
16.10 ET Weekend
16.50 Marry Me
17.14 Bold and the Beautiful
17.38 Nágrannar
18.03 The Simpsons
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag
19.25 Mike & Molly
19.45 Grand Designs
20.35 Suits
21.20 Show Me A Hero  Þættirnir fjalla 
um borgarstjórann Nick Wasicsko 
sem á fyrir höndum erfiða tíma í 
embætti þar sem bandaríska stjórnin 
ákveður að byggja félagslegar íbúðir 
fyrir íbúana í þeim hluta borgarinnar 
þar sem hvítur meirihlutinn býr og 
millistéttin. Þetta skapar sundrung á 
meðal íbúa og ýtir undir ósætti, for-
dóma og ójafnvægi í borginni.
22.20 Orange is the New Black
23.10 You're the Worst
23.40 Empire
00.25 The Brink
00.50 Ballers
01.25 The Strain
02.10 Louie
02.35 Bones
03.20 Forever
04.00 The Babysitter
05.30 Fréttir og Ísland í dag

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
21.00 No Ordinary Family
21.45 Strike Back
22.35 Justified
23.20 The Last Ship
00.00 Who Do You Think You Are
00.45 Wilfred
01.10 Drop Dead Diva
01.50 No Ordinary Family
02.35 Strike Back
03.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

The Last 
Station 18.00

Svampur 
Sveinsson 
10.24.
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SNJÖLLU
SJÓNVÖRPIN 

RAFTÆKJAVERSLUN •  SÍÐUMÚLA 2 •  SÍMI 568 9090 •  WWW.SM.IS

SJÓNVARPSTILBOÐ
LG 49UF695V / 55UF695V
•  3D Smart IPS LED sjónvarp
•  Ultra HD 4K 3840 x 2160p upplausn
•  Tru ULTRA HD Engine - 4K uppskölun
•  Triple XD Engine / Ultra Clarity Index
•  Micro Pixel Control
•  Real Cinema 24p
•  Quad-Core örgjörvi
•  NetCast nettenging með opnum vafra
•  Þráðlaus Wi-Fi móttakari 

•  LG Cloud, Miracast, Wi-Fi Direct
•  4K HEVC þjöppun (4K 30P, 2K 60P)
•  Stafrænn DVB-T/C/T2/S/S2 móttakari
•  Gervihnattamóttakari
•  2 x USB 2.0 / USB 3.0 tengi
•  3 x HDMI, Scart, Component tengi
•  USB upptökumöguleiki
•  Ethernet, Optical út & CI rauf
•  Magic Remote og síma- / spjaldtölvu app fylgir

FULLT VERÐ 229.990

199.990
TILBOÐ TILBOÐ

249.990
FULLT VERÐ 299.990

700Hz PMI 1200Hz PMI



Rau›arárstígur 14 · sími 551 0400 · www.myndlist.is

Sæ
m

undur Valdim
arsson

Á uppboðinu verður gott úrval verka samtímalistamanna 
svo og fjöldi frábærra verka gömlu meistaranna.

Listmunauppboð
í Gallerí Fold

Hægt er að skoða
uppboðsskrána

á myndlist.is

Forsýning í Gallerí Fold
mánudag kl. 10–17, 
þriðjudag kl. 10–17

(þau verk sem boðin eru upp á þriðjudag)

mánudaginn 7. september
og þriðjudaginn 8. september

uppboðin hefjast kl. 18

Sjaldan fellur eplið langt frá eikinni á svo sannar
lega við hjá þessum flottu mæðgum. Þessar hafa 
greinilega unnið í genalottóinu en í sumum til
fellum koma svipbrigðin snemma í ljós.

Líkar mæðgur í  
   Hollywood

1.

2.

3.

4.

6.
1 Mörgum brá þegar 

Angeline Jolie tók 
dóttur sína Shiloh 

Jolie-Pitt með sér á 
verðlaunahátíð þar 
sem hún er alveg eins 
og móðir sín. Varirnar, 
kinnarnar og augun 
eru ins og afrit af 
Angelinu. 

2 Blue Ivy er mjög 
blönduð af báðum 
foreldrum sínum 

en eftir því sem hún 
eldist hefur hún byrjað 
að líkast móður sinni 
meira og meira.

3 Gwyneth Paltrow 
og Blythe Danner 
hafa báðar náð 

langt í leiklistar-
heiminum en þær eru 
sláandi líkar.

4 Kaia Gerber er 
eins og snýtt út úr 
nös móður sinnar, 

sem er engin önnur en 
ofurfyrirsætan Cindy 
Crawford. Kaia er að 
stíga sín fyrstu skref á 
fyrirsætuferlinum.

5 Kate Hudson og 
Goldie Hawn eru 
mæðgur sem allir 

ættu að kannast við en 
Kate hefur svo sannar-
lega dottið í gena-
lukkupottinn, enda 
lítur Goldie ótrúlega 
vel út.

6 Þrátt fyrir svart hár 
er Lourdes Leon 
sláandi lík móður 

sinni, söngkonunni 
Madonnu. Lourdes 
virðist ætla að verða 
alveg jafn uppátækja-
söm og frumleg og 
mamma sín.

5.
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fréttablaðið 4x30

Poppstjarnan Beyoncé fagnaði 34 ára 
afmæli sínu á  föstudaginn og bað af 
tilefninu fjölskyldu og vini um að til-
einka sér lag sem minnti þau á ein-
hvern hátt á gæðastundir sem þau 
hefðu átt með söngkonunni. Listinn 
var síðan birtur á heimasíðu hennar 
auk stuttra kveðja frá vinum og fjöl-
skyldu.

Eiginmaður Beyoncé, rapparinn 
Jay-Z, tileinkaði lagið Yellow með 

hljómsveitinni Coldplay og sagði það 
minna hann á þegar þau hjónakornin 
fóru saman í frí, ástfangin upp fyrir 
haus og gleymdu sér hvort í öðru.

Þriggja ára dóttir þeirra, Blue Ivy, 
tileinkaði einnig mömmu sinni 
lag og valdi Part of Your World úr 
teiknimyndinni Litlu hafmeyjunni 
og í kveðjunni frá dótturinni segir 
að Beyoncé syngi lagið margoft fyrir 
dóttur sína.

Beyoncé bað nákomna  
um lag á afmælisdaginn

Beyoncé og Jay-Z hafa verið gift frá árinu 2008 og eignuðust dótturina Blue Ivy árið 
2012. NordicPhotos/Getty

Leikarinn Hugh Jackman hefur lýst 
því yfir að hann myndi alvarlega 
íhuga það að taka hlutverk njósnar-
ans að sér stæði það til boða.

Jackman hefur leikið Wolverine í 
X-Men myndunum og myndum um 
sjálfan Wolverine en stefnt er að því 
að síðustu myndirnar í seríunum 
komi út árið 2017.

Leikarinn sagði í viðtali í  ástralska 
spjallþættinum The Program 
að hann hefði verið orðaður við hlut-
verk njósnarans fyrir nokkrum árum 
en það hefði verið á svipuðum tíma 
og X-Men ævintýrið var að hefjast. 
Nú stæði hins vegar betur á og hann 
myndi alvarlega íhuga að taka að sér 

hlutverkið.
Talsvert  hefur 

verið rætt um hver 
það verði sem taki 
við keflinu af Dani-

el Craig, sem leikið 
hefur Bond frá árinu 

2005, og hefur 
breski leikarinn 
Idris Elba einnig 

verið orðaður 
við hlutverkið.

Jackman 
næsti Bond?

Hugh Jackman yrði án efa flottur Bond.

David Beckham og Victoria Beck-
ham fengu sér hvolp á dögunum 
og hefur myndband af hvolpinum 
á hlaupum vakið talsverða athygli 
á internetinu. Þar sést hvolpurinn 
hlaupa frá David í átt að Victoriu, 
sem tekur upp myndbandið.

Hvolpurinn fékk nafnið Olive og er 
af tegundinni Cocker Spaniel. Hann er 
fjórða gæludýr fjölskyldunnar en fyrir 
eiga þau tvo bulldog-hunda og einn 
shar-pei.

Victoria mun vera á fullu þessa 
dagana að undirbúa fatalínu sína fyrir 
tískuvikuna í New York en hún hleypti 
tískumerki sínu af stokkunum árið 
2008 og hefur tekið þátt í tískuvikunni 
síðan árið 2011. Victoria var líkt og 
flestir vita meðlimur í hinni geysivin-
sælu hljómsveit Spice Girls sem lagði 
upp laupana árið 2000 og eiginmaður 
hennar gerði garðinn frægan á fót-
boltavellinum og er einna þekktastur 
fyrir að hafa leikið með Manchester 
United.

Victoria og David hafa verið gift frá 
árinu 1999 og eiga fjögur börn saman; 
synina Brooklyn, Romeo, Cruz og 
dótturina Harper. Það er því margt um 
manninn á heimili fjölskyldunnar. 

Ný viðbót 
í Beckham 
fjölskylduna

 Idris Elba

Victoria og David 
Beckham hafa verið 
gift frá árinu 1999.
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ÞÍN STUND
    ÞINN STAÐUR

Jahn 
Aamodt

Leggur grunn að góðum degi

Faxafeni 5, Reykjavík • Sími 588 8477  |  Opið virka daga frá kl. 10-18 & Laugard. frá kl. 11-16
Dalsbraut 1, Akureyri • Sími: 558 1100  |  Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566  |  

www.betrabak.is

TIMEOUT hægindastóllinn er hannaður af Jahn Aamondt með 
fagurfræði og þægindi að leiðarljósi. Stóllinn fæst hjá Betra Baki 
í ótal útfærslum. Svörtu leðri og hnotu, svörtu leðri og ljósri eik, 
lime grænu, rauðu eða hvítu leðri og svörtum botni, brúnu leðri 
allan hringinn, gráu slitsterku áklæði o.fl., með eða án skemils.

Svart leður og hnota 
379.980 
krónur með skemli

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

„Ég er búin að vera erlendis mjög 
lengi,“ segir stílistinn Edda Guð-
mundsdóttir hlæjandi og bætir við að 
hún komist ekki eins oft til Íslands og 
hún myndi vilja enda nóg að gera hjá 
henni í New York.

Þrátt fyrir að starfa sem stílisti og 
hafa náð gríðargóðum árangri á þeim 
vettvangi segir hún það hafa verið 
hálfgerða tilviljun að hún hóf störf 
sem stílisti. „Ég var í ballett og fór út 
til þess að dansa og einhvern veginn 
leiddist ég út í þetta,“ segir hún glöð 
í bragði.

„Ég hafði alltaf mikinn áhuga 
á tísku og kynntist manni sem 
var með fatafyrirtæki og fór 
að vinna með honum. Út frá 
því fóru svo ljósmyndarar að 
biðja mig um að aðstoða við 
myndatökur. Til að byrja 
með fannst mér svo ótrú-
legt að fólk vildi borga 
fyrir eitthvað sem mér 
þótti svona skemmti-
legt að gera,“ segir hún 
og bætir við: „Fyrr en 
varir var ég allt í einu 
farin að gera svo-
lítið mikið af þessu 
og fattaði að þetta 
gæti verið eitthvað 
sem væri í raun 
og veru vinna.“

Stíliseraði 
myndband 
Taylor Swift
Taylor Swift  er 
ein af skærustu 
p o p p st j ö r n u m 
heimsins í dag 
og staðfesting 
á því fékkst 
heldur betur 
á VMA-verð-
launahátíðinni, 
sem fram fór 
30. ágúst, þegar 
hún vann til 
flestra verðlauna 

á hátíðinni. Swift fór heim með fern 
verðlaun og var einnig sá listamaður 
sem hlaut flestar tilnefningar, alls tíu 
talsins. Myndbandið við lagið Blank 
Space vann til tvennra verðlauna á 
hátíðinni en Edda sá um stílisering-
una í myndbandinu.

Nóg um að vera
„Ég er að vinna við að gera sýningu 
fyrir tískuvikuna í New York og aðra 
sýningu fyrir tískuvikuna í París. Það 
er svona það næsta sem er að gerast 
núna í mínum vinnuheimi á næstu 

vikum.“
Tískuvikurnar í New 

York og París hefjast 9. 
september og standa 
yfir til 9. október og 
Edda segir þær spenn-
andi og skemmti-
legan tíma en þó 
ekki stærsta bita 

stílistans. „Það er 
svona smá eins og 

fínt business-
kort,“  segir 
hún sposk og 
heldur áfram: 
„Það er alltaf 
l o k a  m a r k -
miðið að fá 
stórar aug-
lýsingar eða 
jafnvel bíó-
myndir. Það 
er þar sem 
stóru launin 
koma inn.“ 
Edda er með 
bókanir fyrir 
næstu tvö ár 
og er ánægð 
í New York. 
Meðal verk-
efna hennar 
á  n æ s t u 
árum eru 

v e r k e f n i 
fyrir Broad-
way og hún 

segir algengt 
að verkefni af 

slíkri  stærðar-

gráðu séu bókuð mörg ár fram í 
tímann. Hún segir gaman að taka 
þátt í tískuvikunum þar sem öllu er 
til tjaldað og margra mánaða vinna 
loksins afhjúpuð. „Það er svo mikil 
sköpun í gangi. Fólk er búið að loka 
sig inni í marga mánuði og svo koma 
allir út og sýna það sem þeir eru búnir 
að vera að vinna að síðustu mán-
uðina. Það er gaman að vera hluti af 
því öllu saman.“ 

Wintour meðal gesta
Í ár stíliserar hún fyrir fyrirtækið 
Chromat, sem meðal annars sá um 
stíliseringu á Superbowl-sýningu 
Beyoncé auk tónleikaferðar hennar, 
Mrs. Carter Show World Tour, og 
hafa stjörnur á borð við Madonna, 
Nicki Minaj, Ellie Goulding, Rita Ora 
og Azealia Banks klæðst flíkum frá 
merkinu, sem stofnað var árið 2010.

„Þau eru einnig tilnefnd til CFDA-
verðlaunanna, sem er svona eins og 
Óskarinn í tísku og fólk er að fylgjast 
mikið með þeim. Þetta er spennandi 
tími hjá þeim, þau eru að komast 
úr því að vera svona „underground“ 
fyrirtæki yfir á stærri markað. Ég er 
búin að vera ráðgjafi og að stílisera 
fyrir þau í nokkur ár og það er gaman 
að sjá þetta allt á uppleið,“ segir Edda 
en á meðal gesta á sýningunni verður 
ritstjóri bandaríska Vogue, Anna 
Wintour.

Lokakjóll sýningarinnar á tísku-
vikunum er gerður í samstarfi við 
fyrirtækið Intel og getur Edda ekki 
sagt mikið frá því þar sem mikil 
leynd hvílir að sjálfsögðu yfir loka-
atriði sýningarinnar. „Þetta er svona 
hálfgert hjónaband á milli tækni 
og tísku sem ég held að sé fram-
tíðin í tískunni,“ segir hún að lokum.  
gydaloa@frettabladid.is

Fór frá því að dansa 
ballett í starf stílista

Nicki Minaj klædd í 
topp frá Chromat. 

Það er nóg að gera hjá Eddu úti en nú er hún á fullu við að undirbúa tískuvikurnar í New York og París sem fara að bresta á.  
Mynd/Elísabet 

Edda Guðmundsdóttir hefur starfað sem stílisti erlendis í fjölda ára. 
Hún stíliseraði Taylor Swift fyrir myndbandið Blank Space, sem 
vann til tveggja verðlauna á VMA-verðlaunahátíðinni á dögunum.

 ÉG ER BÚIN AÐ VERA 
RÁÐGJAFI OG AÐ 

STÍLISERA FYRIR ÞAU Í NOKKUR 
ÁR OG ÞAÐ ER GAMAN AÐ SJÁ 
ÞETTA ALLT Á UPPLEIÐ.
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

síÐUmúLa 9 · sími 530 2900

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 471 2038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Gæði og glæsileiki

RB29FSRNDWW

Kælir - frystir
178 cm skápur. 192+98 ltr.

Blásturskældur og þarf aldrei að 
afþýða. Hvítur eða stál.

Verð: 109.900,-

WF70F5E4P4W

7 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor með 10 ára ábyrgð

· 1400 snúningar
· Ecobubble

· Demantatromla
· Orkunotkun A+++

Verð: 89.900,-

DV70FSE0HGW

7 kg þurrkari
· Varmadæla sem sparar orku

· Barkalaus
· Demantatromla

· Rakaskynjari
· Orkunotkun A+++

Verð: 119.900,-

43” Samsung SMART sjónvarp með þráðlausu 
interneti.

UE48JU6415  kr.199.900.-
UE55JU6415 kr. 249.900.-

48” eða 55” Samsung 4K UltraHD sjónvarp með 
þráðlausu interneti

  UE43J5505AK kr. 109.900.-

TILB
OÐ

TILB
OÐ

RB31FERNCSS

Kælir - frystir
185 cm skápur. 208+98 ltr.

Blásturskældur og þarf aldrei 
að afþýða. 

Verð: 129.900,-



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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ÚTSALAÚTSALAÚTSALAÚTSALA
RISA

KING KOIL 
FONDNESS

Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 211.774 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

99.533 kr.
= 53% AFSLÁTTUR!

ÓTRÚLEGT
TILBOÐ!

LAGER-
HREINSUN!
Sýningar- og 

skiptirúm eða 
dýnur á allt að  
70% afslætti!

AFSLÁTTUR

53%

Sængurfatnaður 
með allt að 
50% afslætti

Pífulök
Þrjár stærðir:

97, 135 og 194x203 cm

Aðeins 1.500 kr.

ÚTSALAÚTSALAÚTSALAÚTSALAÚTSALAÚTSALA
LAGER-

ÚTSALAÚTSALAÚTSALAÚTSALAÚTSALAÚTSALA
LAGER-

ÚTSALAÚTSALAÚTSALAÚTSALAÚTSALAÚTSALA
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DAGAR!

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna 
á tölublað, 18–49 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir

53,3%

18%
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Ég er alveg örugglega minnst 
uppáhalds bakþankahöf-
undur prófarkalesarateymis 

Fréttablaðsins. Ég skila alltaf á 
síðustu stundu vegna þess að það 
er of mikið af fróðleik á inter-
netinu. Vissir þú til dæmis að 
blöðruselir geta orðið allt að 35 ára 
gamlir? Það er sem sagt mögulegt 
að í heiminum sé til blöðruselur 
sem átti foreldra sem voru lifandi á 
meðan seinni heimsstyrjöldin stóð 
enn yfir. Það er frekar magnað og 
ég las það að sjálfsögðu á inter-
netinu.

Já, ég er búinn að vera að lesa int-
ernetið í tæp 20 ár en á samt eftir 
að lesa meirihlutann af því. En ég 
tek reglulega rispur, yfirleitt þegar 
ég á að vera að gera eitthvað annað. 
Vissir þú til dæmis að á bresku 
eyjunni Mön eru kettir ekki með 
rófur? Og fáninn þeirra er mynd af 
þremur löppum á rauðum grunni. 
Aflraunamaðurinn Hjalti Úrsus 
er alinn upp á Mön og afi hans, 
Geoffrey Ursus, var einn ástsælasti 
söngvari eyjunnar um árabil.

Svo er hús á Klapparstíg þar sem 
hafa verið framin tvö morð í sömu 
íbúðinni með margra ára millibili. 
Og það hefur gerst allavega fjórum 
sinnum á Íslandi að einhver hefur 
labbað inn í flugvélahreyfil og 
dáið. Það er jafnvel ótrúlegra en að 
Bubbi Morthens hafi átt að leika 
Thor í samnefndri Marvel–kvik-
mynd og að gítarleikari Poison sé 
ættaður úr Dýrafirði.

Það er samt mikilvægt að taka 
því sem maður les á internetinu 
með fyrirvara. Það tekur mig sirka 
fimm mínútur að setja það inn á 
Wikipedia að Sigmundur Davíð 
hafi verið hljómborðsleikarinn í 
Greifunum og það á fullt af fólki 
eftir að trúa því, hlæja að því og 
dreifa því hugsunarlaust áfram á 
samfélagsmiðlunum. Haldandi að 
Mark Zuckerberg gefi einn dal fyrir 
hverja deilingu í styrktarsjóð pela-
barna með tennisolnboga.

Margt sem þú 
lest er lygi

Hauks Viðars 
Alfreðssonar

Bakþankar
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