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Stórbrotin hönnun
Írskur leirlistamaður 
hannar borðbúnað 
fyrir nýjan veitingastað 
Hrefnu Sætran
allt

Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Leirlistaverk  Guðnýjar Hafsteinsdóttur eru til sýnis í Kaolín í Ingólfsstræti 8 til 6. júlí. Opið er frá 11 til 18 virka daga og frá 10 til 15 á laugardögum.

Leirlistamaðurinn Greg Barrett hannaði borðbúnað fyrir nýjan veitingastað í miðbænum.Villt og stórbrotin hönnunS tórbrotinn borðbúnaður, diskar og skálar úr íslenskum leir, er notaður á nýopnuðum veitinga-stað í miðbænum. Hönnuðurinn 
er írski leirlistamaðurinn Greg Bar-
rett sem búsettur hefur verið hérlendis í 
nokkur ár en veitingastaðurinn nýi nefn-
ist Grillmarkaðurinn og er í eigu Hrefnu 
Sætran.
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26. TBL.

Heimili fasteignasala hefur til sölu sex herbergja endaíbúð með tvennum svölum.

F asteignin stendur við Þorláksgeisla í Grafar-holti og er í heildina 245,9 fermetrar.
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og er komið inn í forstofu. Stórt rými er inni af forstofu sem skiptist í stofu og borðstofu. Þaðan er gengt út á suð-ursvalir með útsýni út í náttúruna, en stutt er í golf-völl og góðar göngu- og hjólaleiðir frá íbúðinni.Eldhú ið

og baðherbergi eru í svefnálmu. Í öðrum hluta íbúð-arinnar eru þrjú svefnherbergi, vandað baðherbergi með nuddbaðkari og stórar suðursvalir út frá hjóna-herbergi. Flísalagt þvottahús er í íbúðinni.
Innréttingar, skápar og hurðir eru úr hnotu og halógen lýsing er í allri íbúðinni. Rustic eikarpar-ket er á gólfum ásamt indverskum náttúrusteini og flísum. Tvöfaldur 59 fermetra bílskúr með sjálfvirk-um hurðaopnurum fylgir og inn af honum er 7,6 fer-metra geymsla Húsið í óð á

Glæsileg endaíbúð
Íbúðinni fylgir tvöfaldur 59 fermetra bílskúr.
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Fasteignakóngurinn auglýsir
Þægilega há

sölulaun!

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir fasteignasalar með áratuga reynslu 
í faginu sem eru tilbúinir að vinna 
fyrir þig með vönduð vinnubrögð að leiðarljósi.
Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaði

heimili@heimili.is
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Auglýsingasími

Elskað án pukurs
Fimmtán ár eru frá því að 
lög um staðfesta samvist 
samkynhneigðra voru 
samþykkt.
tímamót 16
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Skemmtilegur ferðafélagi
Nístandi Nístandi
spennaspenna

„Flottasti gaurinn 
í þessum

bókmenntageira.“
STEPHEN KING

NÝ 
KILJA

STJÓRNSÝSLA Ríkislögmaður hefur 
um árabil kært til Hæstaréttar 
nánast alla úrskurði íslenskra hér-
aðsdómara um að leita eftir ráðgef-
andi áliti hjá EFTA-dómstólnum í 
Lúxemborg. Tregðu hefur sömu-
leiðis gætt hjá Hæstarétti við að 
senda þau mál, sem til hans kasta 
koma, til EFTA-dómstólsins.

Þetta kom meðal annars til 
umræðu á ráðstefnu, sem EFTA-
dómstóllinn efndi til í Lúxemborg 
þann 17. júní síðastliðinn. Meðal 
þátttakenda á ráðstefnunni var 

Páll Hreinsson hæstaréttardóm-
ari, sem í erindi sínu gagnrýndi að 
nokkru stefnu Hæstaréttar í þess-
um efnum.

„Páll Hreinsson, dómari við 
Hæstarétt íslands, gagnrýndi 
eigin dómstól á ráðstefnunni,“ 
segir Carl Baudenbacher, forseti 
EFTA-dómstólsins, í viðtali í dag-
blaðinu Liechtensteiner Vaterland. 
„Mál voru stöðvuð vegna þess að 
menn óttuðust að íslensk stjórnvöld 
myndu tapa málinu í Lúxemborg.“

Skúli Magnússon, sem er ritari 

EFTA-dómstólsins, segir að kæru-
gleði ríkissaksóknara veki upp 
þá spurningu hvort íslenska ríkið 
reyni markvisst að hindra að ein-
staklingar og fyrirtæki geti komist 
með sín mál til EFTA-dómstólsins.

„Við skulum hafa það í huga að 
EFTA-dómstóllinn er sá dómstóll 
gagnvart EFTA-ríkjunum sem fer 
með endanlegt úrskurðarvald um 
efnislegt inntak EES-samningsins,“ 
segir Skúli, sem um árabil var hér-
aðsdómari í Reykjavík. 
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Ríkið stöðvar mál af 
ótta við úrskurð EFTA
Kærugleði ríkissaksóknara vekur spurningar um hvort ríkið reyni markvisst að 
hindra það að EFTA-dómstóllinn fái íslensk ágreiningsmál til úrskurðar. Páll 
Hreinsson gagnrýnir tregðu Hæstaréttar til að senda mál til EFTA-dómstólsins.

ÍSLENSKUR TURN Tillaga íslensku 
arkitektanna að 17 hæða íbúðaturni í 
Mumbai.  MYND/ARKITEO EHF

FÓLK Fjórir íslenskir arkitektar 
opnuðu stofu í Mumbai á Indlandi 
í síðasta mánuði. Þeir hafa þegar 
gert samning um hönnun á 60 
hæða íbúðaturni í Mumbai og eru 
í viðræðum um fleiri verkefni 
þar ytra.

„Þetta eru spennandi verkefni 
og þarna er allt iðandi í fram-
kvæmdum,“ segir Einar Ólafsson 
arkitekt hjá Arkiteo en auk hans 
standa arkitektarnir Gunnar Sig-
urðsson, Ástríður Magnúsdótt-
ir og Helgi Steinar Helgason að 
verkefninu. Hann segir hönnun 
þeirra Íslendinganna skera sig úr 
á svæðinu og að flóðgátt tæki-
færa geti opnast fyrir arkitekta í 
framhaldinu.  - rat/sjá Allt

Íslenskir arkitektar í útrás:

Arkiteo opnar 
stofu í Mumbai

Hlaupa og ganga
Þingkonur Framsóknar-
flokksins eru á iði.
fólk 30
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RIGNING   austanlands og svo 
norðanlands síðdegis en nokkuð 
bjart sunnan- og vestantil. Strekkur 
norðvestlands og með suð-
austurströndinni en annars hægari 
vindur. Hiti 6 til 14 stig.
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GEIMVÍSINDI Stjarnvísindamenn uppgötvuðu í fyrri 
viku að loftsteinn stefnir á jörðina. Loftsteinninn 
sem kallaður er 2011 MD er tíu metrar í þvermál og 
mun koma næst jörðu í dag. Þá verður steinninn í 
aðeins tólf þúsund kílómetra fjarlægð frá jörðu.

Haraldur Sigurðsson, eldfjallafræðingur, gerir 
þetta að umfjöllunarefni á bloggsíðu sinni og vitnar 
í fréttaflutning bandarísku geimferðastofnunarinn-
ar (NASA).

Loftsteinninn er á braut sem er næstum því sú 

sama og jarðar, og veldur það nokkrum áhyggjum, 
að sögn Haraldar. Hins vegar er steinninn svo lítill, 
að hann mundi brenna upp í lofthjúpi jarðar og ekki 
valda teljandi árekstri. Steinninn mun þó fara innan 
við brautir allra þeirra GPS gervihnatta sem svífa 
umhverfis jörðu og gæti því hugsanlega truflað 
GPS kerfið. 

Hlutir sem svífa um í geimnum og eru 50 metrar 
og minni eru oftast nefndir loftsteinar, en smástirni 
ef þeir eru stærri.    - shá

Gestur gæti truflað GPS gervihnetti sem svífa fyrir ofan gufuhvolfið:

Lítill loftsteinn stefnir á jörðina

VIÐ ESJUBERG Kjalnesingar minntust þess í gær með helgistund að samkvæmt Landnámu stóð 
vagga kristinnar trúar á Kjalarnesi þar sem Örlygur Hrappsson frá Suðureyjum byggði fyrstu kirkju á Íslandi. Sr. 
Gunnþór Þ. Ingason, sérþjónustuprestur á sviði þjóðmenningar, stýrði. Helgistundin var hluti af Kjalarnesdögum, 
fjölskylduhátíð Kjalnesinga en fornleifauppgreftri á staðnum er að ljúka. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

STJÓRNMÁL Hinar eiginlegu aðild-
arviðræður Íslands við Evrópu-
sambandið hefjast í Brussel í dag.

Viðræðurnar hafa hingað til 
snúist um svokallaða rýnivinnu 
þar sem íslensk löggjöf hefur 
verið borin saman við þá hluta 
laga ríkja ESB sem eru sameigin-
legir.

Hinni sameiginlegu löggjöf 
ESB er skipt í 33 kafla en þátt-
taka Íslands í EES hefur gert það 
að verkum að Ísland er þegar 
aðili að 21 kafla. Viðræðurnar 
munu því aðallega snúa að þeim 
12 köflum sem standa út af. Búist 
er við því að erfiðast verði að 
semja um landbúnaðar-, sjávarút-
vegs- og umhverfismál.  - mþl

Aðildarviðræður við ESB:

Viðræðurnar 
hefjast í dag

Ótrúlegur sigur
Valur vann Víking þrátt 
fyrir að hafa lent undir og 
leikið manni færri lengst af.
sport 26
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UMFERÐARMÁL Meirihluta brúa í 
þjóðvegakerfi landsins er enn 
einbreiður, en unnið er að fækk-
un þeirra samkvæmt umferðar-
öryggisáætlun. Alls eru 1.206 
brýr í þjóðvegakerfi landsins og 
af þeim eru 722 einbreiðar. Ef 
aðeins er litið til stofn- og tengi-
vega eru 423 einbreiðar brýr á 
landinu.

Einar Magnús Magnússon, hjá 
Umferðarstofu, segir að þar á bæ 
hafi menn miklar áhyggjur af ein-
breiðum brúm. Í kynningarmynd-
bandi ætluðu erlendum ferðar-
mönnum er þeim sérstaklega bent 
á hætturnar samfara akstri um 
einbreiðar brýr.

„Það er ekkert launungarmál 
að menn hafa haft áhyggjur af 
þessu, enda eru einbreiðar brýr 
miklir slysavaldar,“ segir Einar. 

Hann segir svartbletti á vegakerfi 
landsins, þar sem flest slys verða, 
oftar en ekki í námunda við ein-
breiðar brýr.

Rögnvaldur Gunnarsson, for-
stöðumaður hjá Vegagerðinni, 
segir unnið að því að fækka ein-
breiðum brúm. Sérstaklega sé 
horft á brýr þar sem umferð er 
meiri og einnig minni brýr. Kostn-
aður aukist síðan eftir því sem 
brýrnar stækka. „Þegar herðir 
að í þjóðarbúskapnum dregur úr 

peningunum,“ segir Rögnvaldur.
Unnið er að tvöföldun brúarinn-

ar yfir Haffjarðará á Snæfellsnesi 
og lýkur því verki í haust. Þá fékk 
Vegagerðin viðbótarfjárveitingu 
til að tvöfalda fjórar brýr á Vest-
fjörðum og hefjast framkvæmdir 
við þær í haust.

Rögnvaldur segir slysahættuna 
mikla við einbreiðar brýr og einn-
ig séu þær margar hverjar orðnar 
mjög gamlar og því nauðsynlegt 
að endurnýja þær.

Í umferðaröryggisáætlun til 
ársins 2016 er stefnt að öruggari 
vegum og eyðingu svartbletta. 
Þeir eru skilgreindir sem staðir 
í vegakerfinu þar sem fjöldi slysa 
af líkum toga verður, til dæmis í 
kröppum beygjum, við vegamót 
eða einbreiðar brýr.

 kolbeinn@frettabladid.is

722 einbreiðar brýr á 
þjóðvegum landsins
Mikil slysahætta er vegna einbreiðra brúa á þjóðvegunum. Meirihluti brúa í 
þjóðvegakerfinu er enn einbreiður. Fjármagn til framkvæmda hefur minnkað 
vegna efnahagshrunsins. Umferðarstofa með fræðslu fyrir erlenda ferðamenn. 

UNNIÐ AÐ TVÖFÖLDUN Verið er að reisa nýja tvöfalda brú yfir Haffjarðará á Snæfellsnesi og verður hún tekin í notkun í haust.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

1.206 brýr eru í þjóðvegakerfinu, 
samtals 31.1 kílómetri að lengd

722 eru einbreiðar
423 einbreiðar brýr eru á stofn- og 

tengivegum

Fjölmargar brýr

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Akra-
nesi handtók í gærmorgun karl-
mann sem brotist hafði inn í 
íbúðarhús á Akranesi og ráðist á 
húsráðanda með barefli.

Þolandinn slasaðist þó nokk-
uð og var færður á sjúkrahús 
til aðhlynningar, en fékk að 
snúa aftur heim stuttu síðar. 
Árásarmaðurinn var í annar-
legu ástandi, en hann hefur áður 
komið við sögu lögreglu. 

Að sögn lögreglu þekkjast 
mennirnir, en ekki er vitað hvað 
árásarmanninum gekk til. - ka

Líkamsárás á Akranesi:

Réðst vopnaður 
á húsráðanda

LÖGREGLUMÁL Töluverð ölvun var 
á Jónsmessuhátíðinni á Eyrar-
bakka um helgina. 

Karlmaður um tvítugt var 
handtekinn á sunnudagsmorgun-
inn fyrir ölvunarlæti og óspekt-
ir, en maðurinn ógnaði fólki með 
brotinni glerflösku. 

Lögreglan stöðvaði ökumann 
vegna gruns um fíkniefnaakstur 
og gisti annar karlmaður fanga-
geymslur vegna slagsmála. Eitt-
hvað var um pústra á milli manna 
eftir Jónsmessuhátíðina og hefur 
ein líkamsárás verið kærð.  -ka

Hátíðarhöld á Eyrarbakka:

Mikil ölvun á 
Jónsmessuhátíð

KJARAMÁL Engin lausn virðist vera í sjónmáli á kjara-
deilu flugmanna við Icelandair. Sáttasemjari sleit 
fundi á laugardag þar sem of mikið þótti bera í milli 
og ekki er ljóst hvenær hist verður á ný. Töluvert rask 
hefur orðið á flugi um helgina.

„Við vonumst til þess að fá einhver ný útspil frá Ice-
landair. Það hefur ekkert breyst um helgina og eng-
inn fundur verið boðaður. Þannig að þetta er bara í 
biðstöðu,“ segir Kjartan Jónsson, framkvæmdastjóri 
Félags íslenskra atvinnuflugmanna.  

Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, 
sagði ekkert að frétta af deilunni í gær. „Þetta er bara 
í biðstöðu. Báðir aðilar að kalla eftir útspili frá hinum, 
eins og þetta er yfirleitt,“ sagði Guðjón.

Flugmenn hófu yfirvinnubann á föstudag. Níu flug-
um hjá Icelandair til og frá landinu var aflýst vegna 
þess í gær og í dag falla sex flug niður. Ekki eru fyrir-
séðar frekari truflanir á flugi næstu dagana, en far-
þegar eru hvattir til þess að fylgjast vel með, segir í 
tilkynningu frá Icelandair.

Katrín Júlíusdóttir, iðnaðarráðherra, hefur sagt 
koma til greina að stöðva yfirvinnubannið með laga-
setningu. - mþl

Engir sáttafundir á dagskrá og báðir aðilar bíða eftir útspili frá hinum:

Kjaradeila flugmanna í hnút

ICELANDAIR Aflýsa þurfti níu ferðum á vegum Icelandair í gær 
vegna yfirvinnubanns flugmanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

NEW YORK, AP Ríkisþing New York 
ríkis samþykkti á föstudag að 
leyfa hjónaband samkynhneigðra. 
Nýju lögin taka gildi í næsta 
mánuði og þar með verður New 
York sjötta og langfjölmennasta 
ríki Bandaríkjanna til að stíga 
þetta skref.

Nýju lögin þykja mikill sigur 
fyrir Andrew Cuomo ríkisstjóra 
en sambærilegt frumvarp var 
fellt í ríkisiþinginu árið 2009.

Stuðningur við hjónaband sam-
kynhneigðra í Bandaríkjunum 
hefur aukist mikið á síðustu árum 
og mældist meirihlutastuðningur 
fyrir því í fyrsta sinn á síðasta 
ári. - mþl

New York ríki í BNA:

Leyfa hjóna-
band samkyn-
hneigðra

ENGLAND Maður fannst látinn á 
kamri á Glastonbury tónlistarhá-
tíðinni í Englandi í gær. Maður-
inn hét Chri-
stopher Shale 
og var náinn 
vinur og ráð-
gjafi Davids 
Camerons, for-
sætisráðherra 
Bretlands.  

Cameron 
sendi frá sér 
yfirlýsingu í 
gær þar sem 
hann sagði Shale hafa verið 
góðan vin. „Hann var örlátur 
maður sem gaf mikið af sér, 
hvort sem það var tími, vinna, 
aðstoð eða óbilandi jákvæðni,“ 
sagði Cameron um vin sinn.

Shale var að auki formaður 
sambands íhaldsmanna í Oxford-
skíri. 

Lögreglan rannsakar nú hvort 
Shale hafi stytt sér aldur. - sm

Maður fannst látinn á kamri:

Vinur Cameron 
fannst látinn

BANDARÍKIN Dæmdur morðingi 
strauk úr fangelsi í Oklahoma 
í gærmorgun. Shaun Michael 
Bosse sat inni fyrir að hafa myrt 
fyrrum kærustu sína og börn 
hennar tvö. Lögreglan í Okla-
homa telur Bosse vopnaðan og 
hættulegan umhverfi sínu.

Bosse yfirbugaði fangavörð, 
tók hann í gíslingu og handjárn-
aði hann að lokum inni í klefa 
sínum. Hann ók svo á brott í 
svartri Pontiac Grand Prix bif-
reið.  - sm

Morðingi strauk úr fangelsi:

Yfirbugaði 
fangavörð

Halldór, hvernig gengur að 
klófesta krabbana?

„Það gengur ágætlegar þegar við 
höfum allar klær úti.“

Halldór Pálmar Halldórsson, forstöðu-
maður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands 
á Suðurnesjum, rannsakar útbreiðslu 
grjótkrabba við Íslandsstrendur.

DAVID CAMERON

KÍNA Kínverski andófsmaðurinn 
Hu Jia var látinn laus úr fangelsi 
í gær og hefur nú sameinast fjöl-
skyldu sinni á ný. Hu Jia sat inni 
í þrjú og hálft ár fyrir það sem 
kínversk stjórnvöld kölluðu nið-
urrifsstarfsemi en hann átti að 
ljúka afplánun í dag. 

Mikill viðbúnaður er fyrir utan 
heimili Hu að því er fram kemur 
á vef breska ríkisútvarpsins 
BBC. Zeng Jingyan, eiginkona 
Hu, sagði á Twitter-síðu sinni á 
sunnudag að hann þarfnist hvíld-
ar en þess utan heilsist honum 
vel. Lögreglan í Pekíng fylgd-

ist reglulega með ferðum Zeng 
á meðan eiginmaður hennar sat 
af sér dóminn og meinuðu stjórn-
völd henni að tjá sig við fjölmiðla. 

Hu hefur barist fyrir mann-
réttindamálum í Kína um árabil. 
Á meðal helstu baráttumála hafa 
verið umhverfismál, trúfrelsi og 
réttindi þeirra sem smitaðir eru 
af HIV-veirunni.

Mannréttindabrot viðgang-
ast víða í Kína, en í síðustu viku 
var listamanninum Ai Weiwei 
sleppt, en gæsluvarðhald sem 
hann hafði þurft að sæta, án þess 
að vera grunaður um nokkurn 

glæp, hafði vakið hörð viðbrögð 
á heimsvísu.  - sm

Kínversk stjórnvöld sleppa andófsmanninum Hu Jia:

Látinn laus eftir þriggja ára fangelsi

HU JIA Kínverski andófsmaðurinn var 
látinn laus úr fangelsi í gær eftir þriggja 
og hálfs árs fangelsisvist. 

SAMGÖNGUR Gríðarmikil umferð 
var á Suðurlandsvegi og Vestur-
landsvegi í gær. Röðin var nánast 
óslitin frá Svínahrauni til Reykja-
víkur. Samkvæmt lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu höfðu vega-
framkvæmdir við Bolöldu mikil 
áhrif á umferðina, en um stund 
datt umferðarhraðinn úr áttatíu 
kílómetrum á klukkustund niður 
í tuttugu.  -sm

Miklar umferðartafir í gær:

Tafir vegna 
framkvæmda

SPURNING DAGSINS

STÓR, GRILLUÐ MUFFINS MEÐ SMJÖRI OG CAFFÉ AMERICANOSSTTÓÓR GGRILLUÐ MUFF NSS MEÐ SSMMJÖRI OGG CAFFÉÉ AMER CAANO
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ar. Fjölmargar ar. Fjö marggaerskfe ska
tegundir eru í boððtegundir eru bboði.ragbraggð

100 viðskiptavini þarf til að virkja tilboðið100 v k ptav i f til a vir a t b ði

HÓPKAUP.IS Í DAG

í krafti fjöldans

hópkaup.is

350 kr. GILDIR Í 24 TÍMA

840 kr.
Verð

58%
Afsláttur

490 kr.
Afsláttur í kr.Af lá í k

PI
PA

R\
BW

A
 

TB
P

• 
SÍ

A
 •

11
155

31



Stærsti
skemmtista›urStæ

í heimi!mm

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, 

MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri | Þjónustuver 519 1919

www.nova.is  | m.nova.is |  Facebook  |  Twitter

d
a

g
u

r
 &

 s
t

e
in

i

Farsímatilboð Nova: Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi. Mánaðarleg afborgun 

greidd með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort.

GríptuGG
sumarið!
r p

3.790 kr. /12 mán.

1.000 kr. símnotkun
á mán. í 12 mán. fylgir!

Nokia C5-03

Stgr.: 42.990 kr.

5.490 kr. /18 mán.

2.000 kr. símnotkun
á mán. í 12 mán. fylgir!

Nokia N8

Stgr.: 89.990 kr.

1.790 kr. /12 mán.

Nokia C2-01

Stgr.: 19.990 kr.

1.000 kr.

símnotkun á

mánuði í
12 mánuði

fylgir þessum

farsíma!

1.000 kr.
símnotkun á

mánuði í
12 mánuði
fylgir þessum

farsíma!

2.000 kr.

símnotkun á

mánuði í

12 mánuði

fylgir þessum

farsíma!

0kr.Novaí Nova!1.000 mín.og 500 SMS/MMS á mán.

2.890 kr. /12 mán.

1.000 kr. símnotkun
á mán. í 12 mán. fylgir!

Nokia X3-02

Stgr.: 32.990 kr.



27. júní 2011  MÁNUDAGUR4

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

220,6625
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

116,02  116,58

185,64  186,54

164,79  165,71

22,09  22,22

21,160  21,284

17,954  18,060

1,4455  1,4539

184,30  185,40

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

MENNTAMÁL Stúdentaráð Háskóla 
Íslands hefur kynnt niðurstöður 
úr samkeppni um nýtt einkennis-
merki ráðsins.

Háskóli Íslands fagnar 100 ára 
afmæli á árinu og mun Stúdenta-
ráð stýra hátíðarhöldunum í sept-
embermánuði. Þá verður blásið 
til kynningarherferðar á Stúd-
entaráði og er nýja einkennis-
merkið liður í þeirri herferð.

Einkennismerkið byggir á útliti 
aðalbyggingar Háskólans og hlut-
verki Stúdentaráðs sem málsvara 
stúdenta. - mþl

Stúdentaráð Háskóla Íslands:

Nýtt kenni-
merki SHÍ

GENGIÐ 24.06.2011
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þér að vinna kalkið úr mjólkinni. 
Meira fjör með Fjörmjólk! 

Nú í nýjum

umbúðum með 

skrúftappa 

FRAKKLAND Sex fjallgöngumenn 
létust í snjóflóði í frönsku Ölpun-
um á laugardag. Breskur göngu-
garpur fann líkin á leið sinni upp 
Neige Cordier tindinn.

Að sögn bæjarstjóra Villar-
d‘Arene höfðu fórnarlömbin skipt 
sér upp í tvo hópa og fetað sig 
eftir slóða sem er gjarnan not-
aður af skíða- og göngufólki. 
„Fórnarlömbin virðast hafa lent í 
snjó- og grjótskriðu.“

Ekki hefur enn verið gefið upp 
hverrar þjóðar göngumennirnir 
voru.  - sm

Slys í frönsku Ölpunum:

Sex fórust í 
snjóflóðum

AFGANISTAN Átta ára gömul stúlka 
lét lífið eftir að hafa verið nörruð 
til þess að færa lögreglumönnum 
pakka er innihélt sprengju.

Uppreisnarmenn færðu telp-
unni pakkann og báðu hana um 
að færa lögreglumönnum er 
sátu í bíl skammt frá. Er stúlkan 
nálgaðist bílinn var sprengjan 
gerð virk með þeim afleiðingum 
að stúlkan lét lífið. Fjöldi manna 
slasaðist í árásinni, þar á meðal 
nokkur börn. 

Sýslumaðurinn í Char Cheno, 
þar sem árásin átti sér stað, sagði 
hana grimma og siðlausa.  -sm

Átta ára stúlka lést í sprengju:

Plötuð til að 
bera sprengju

HEILBRIGÐISMÁL Ástandið á lyflækn-
ingadeild Landspítalans verður svo 
slæmt á tímabili í júlí að einung-
is verða þar sjö deildarlæknar að 
störfum, samkvæmt heimildum 
blaðsins. Að lágmarki eiga lækn-
arnir að vera 22. Deildin er sú 

yfirgripsmesta 
á spítalanum, 
með 300 inni-
liggjandi sjúk-
linga að meðal-
tali. 

Formaður 
Félags almennra 
lækna, Eyjólf-
ur Þorkelsson, 
segir ástandið 
á Landspítalan-
um svo slæmt að 
álag á starfsfólk 
sé við hættu-
mörk. Líkur á 
mistökum auk-
ist eftir því sem 
á lagið verði 
meira.

„Þetta snýst 
um öryggi, bæði 
sjúklinga og 

starfsmanna. Það er meiri hætta 
á að læknar greini vitlaust, þeir 
misnoti lyf eða áfengi og eigi erfitt 
með samskipti þegar álagið fer yfir 
mörkin,“ segir hann. „Auk þess er 
hægt að skemma fólk fyrir lífstíð 
ef það situr uppi með að sjúkling-
ur deyi á þeirra vakt sem ef til vill 
hefði mátt bjarga.“

Hann bendir á að sérfræði-
læknar, kandídatar eða lækna-
nemar muni manna stöður yfir 

sumartímann sem áður hafi verið 
ætlaðar deildarlæknum. Þar sé 
í sumum tilvikum verið að setja 
lítt reynda einstaklinga í aðstæð-
ur sem fylgi ábyrgð sem þeir ættu 
ekki að axla. 

„Margir læknar kvíða ástandinu 
í sumar,“ segir hann. 

Birna Jónsdóttir, formaður 
Læknafélags Íslands, tekur í sama 
streng og segir félagið hafa heyrt 
beint frá læknum á deildinni sem 
kvíði sumrinu. Félagið hafi vitað 
af því að mikill álagstími væri í 
uppsiglingu og rætt hafi verið við 
framkvæmdastjóra lyflækninga-
sviðs í vor. Hún hafi sagt  að þetta 
yrði erfitt en lítið væri hægt að 
gera í málunum. 

„Þetta er ófremdarástand. Þegar 
fólk er orðið þreytt aukast líkurnar 
á mistökum. Það óttast ég,“ segir 
Birna.

Vilhelmína Haraldsdóttir, fram-
kvæmdastjóri sviðsins, segir að 
vissulega verði júlí erfiður, en 
tekur þó fyrir að staðan verði óvið-
unandi.

„Þetta er einhver misskilningur. 
Við erum með yfir 100 sérfræði-
lækna, kandídata og deildarlækna 
á deildinni og þeir fara í sumarfrí 
eins og gengur. Það er engin stór-
breyting á því sem verið hefur,“ 
segir hún og bætir við að það sé 
ekki rétt að það verði einungis sjö 
læknar starfandi á deildinni í júlí 
heldur verði þeir oftast tólf. Þó sé 
erfitt að útiloka að það geti komið 
einstaka dagar eða vika þar sem 
þeir verði færri.

„Við vissum fyrirfram að þetta 
yrði okkar erfiðasti mánuður,“ 
segir hún. „Álagið verður meira 
en að jafnaði, en ekki óviðunandi.“ 

 sunna@frettabladid.is

Álagið á starfsfólk 
er við hættumörk
Formenn læknafélaga segja líkur á læknamistökum aukast vegna læknaskorts 
á lyflækningadeild. Lágmarksfjöldi deildarlækna er 22 en þeir verða helmingi 
færri um tíma í júlí. Framkvæmdastjóri hjá LSH segir ástandið ekki óviðunandi.

BIRNA JÓNSDÓTTIR

FÉLAGSMÁL Tekin var fyrsta 
skóflustungan að nýjum íbúðum 
aldraðra í Bolungarvík á laugar-
dag. Það er  Byggingarélag heldri 
borgara í Bolungarvík sem stend-
ur að baki framkvæmdinni, að 
sögn fréttavefsins vikari.is.

Um er að ræða þriggja hæða 
byggingu sem mun telja 15 íbúð-
ir sem eru 70 - 90 fermetrar að 
stærð. Áætlað er að verð minni 
íbúðanna verði 19 milljónir en að 
þær stærri kosti 24 milljónir.

Reiknað er með að það taki 
átján mánuði að fullklára bygg-
inguna en stefnt er að því að 
húsið verði orðið fokhelt 1. des-
ember næstkomandi.  - shá

15 íbúðir fyrir aldraða:

Íbúðir rísa á 
Bolungarvík

Ökklabrotnaði við Glym
Kona á sjötugsaldri ökklabrotnaði 
þegar hún var á göngu við fossinn 
Glym í Hvalfirði í hádeginu. Sjúkrabíll 
kom á vettvang og flutti konuna á 
spítala í Reykjavík.

SLYS

VILHELMÍNA 
HARALDSDÓTTIR

SLYS Sjúkraflutningamenn hjá 
Brunavörnum Suðurnesja sinntu 
um tug útkalla á laugardag og 
fimm á föstudag. 

Á Sólseturshátíðinni í Garði 
bárust þrjú útköll þar sem sjúkra-
bíls var þörf, en í tveimur þeirra 
var um að ræða pústra á milli 
gesta. Sex útköll komu á sama 
klukkutímanum á laugardags-
morgun en í öllum tilvikum var 
um veikindi að ræða.  - ka

Erill á Suðurnesjum:

Pústrar í Garði 

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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Stekkingur allra vestast 

en annars hægari.
MIÐVIKUDAGUR

Fremur hægur vindur.

8
7

10

13 141612

8
7 7

13

11

14

11

7

6

8
8

7

8
5

9

9
6

9

9

9

8

5

9
10

11

15

ÁFRAM AF NORÐI  
Það verður ekkert 
lát á norðlægum 
áttum á næst-
unni og því má 
búast við frekar 
svölu veðri áfram, 
að minnsta kosti 
norðan- og austan-
lands. Það verður 
nokkuð bjart 
sunnan og vestan 
til en væta um 
landið norðan- og 
austanvert.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

DÝRALÍF Kríuvarp hefur farið illa 
af stað í ár. Í vörpum á Snæfells-
nesi fannst ekki stakt hreiður við 
talningu í síðustu viku, en Nátt-
úrufræðistofnun og Háskólasetrið 
á Snæfellsnesi vinna nú að því að 
rannsaka kríuvörpin. 

„Síðastliðin ár höfum við verið 
við mælingar á Snæfellsnesi en þar 
kom í ljós að ungarnir voru ekki að 
fá nægilega mikið að éta yfir sum-
arið. Þar er því fæðuskortinum 
um að kenna,“ segir Freydís Vig-
fúsdóttir, doktorsnemi í dýravist-
fræði. 

Freydís og samstarfsmenn henn-

ar hafa verið við mælingar á Norð-
austurlandi síðustu þrjá daga. 

„Við erum í fyrsta skipti við mæl-
ingar á Melrakkasléttu og hér segja 
heimamenn að varp hafi verið lélegt 
undanfarin ár og það sér verulega á 
vörpunum þetta sumarið. Svo hefur 
veðurfarið einnig verið lélegt, sem 
bætir vissulega ekki úr skák,“ segir 
Freydís. Hún segir kríurnar jafn-
framt vera harðgera fugla sem eigi 
að geta staðið svona hret af sér. 

„Nú stefnum við að því að mæla 
fæðu unganna og vaxtarþroska, en 
það mun þá segja okkur hvernig 
varpið gengur,“ segir Freydís.  - ka

Algjört hrun hefur orðið í kríuvarpi samkvæmt nýjum tölum:

Ekkert hreiður fannst við talningu

KRÍA Kríuvarp hefur farið illa af stað í ár. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ferðum Herjólfs fjölgað
Ferðum Herjólfs á milli Lands og Eyja 
hefur verið fjölgað úr 4 í 5 ferðir á dag 
á mánudögum og miðvikudögum. 
Þessi breyting gildir frá og með 
29. júní og að minnsta kosti fram 
í miðjan ágúst en þá verður metið 
hvort þetta fyrirkomulag haldi áfram 
út sumartímabilið.

SAMGÖNGUR

Á LANDSPÍTALANUM Í júlí verða aðeins sjö læknar á vakt suma daga á lyflækninga-
deild, samkvæmt heimildum blaðsins, en að lágmarki eiga þeir að vera 22. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR



á marathon.is
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka verður 
að morgni Menningarnætur, 20. ágúst. 
Vegalengdir við allra hæfi og með boðhlaupi er 
hægt að skipta heilu maraþoni milli 2-4 hlaupara.

Hlaupastyrkur – hlaupum til góðs
Þú getur látið gott af þér leiða með hlaupinu. 
Á  hlaupastyrkur.is getur þú safnað áheitum til 
stuðnings góðgerðarfélagi að eigin vali með því að fá 
vini og vandamenn til að heita á þig.

– Stoltur bakhjarl hlaupsins síðan 1997

Hlaupastyrk
Þú getur látið gott
Á hlaupastyrku
stuðnings gó
vini og va
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STJÓRNSÝSLA „Svo virðist vera sem 
ríkislögmaður hafi haft þá óform-
legu stefnu um nokkurt árabil að 
kæra hvern og einn úrskurð héraðs-
dómara um að vísa máli til ráðgef-
andi álits EFTA-dómstólsins,“ segir 
Skúli Magnússon, dómritari EFTA-
dómstólsins í Lúxemborg. 

Hann segir þessa stefnu vekja 
upp spurningar um afstöðu íslenska 
ríkisins til tilrauna einstaklinga og 
fyrirtækja til að fá mál sín lögð 
fyrir dómstólinn, sem hefur það 
hlutverk að skera úr um túlkun 
samningsins um Evrópska efna-
hagssvæðið.

„Óneitanlega vaknar sú spurn-
ing hvort íslenska ríkið sé þá frek-
ar andsnúið því að einstaklingar 
og fyrirtæki láti reyna á réttindi 
sín fyrir þessum dómstól. Ef svo 
er, ef það er rekin markviss stefna 
í þá átt að reyna að hindra eftir 
því sem kostur er að einstaklingar 
og fyrirtæki komist með sín mál 
fyrir EFTA-dómstólinn í gegnum 
íslenska dómstóla, þá er það mjög 
vafasamt gagnvart markmiðum 
EES-samningsins og skyldu aðild-
arríkjanna til þess aðhafast ekkert 
það sem teflir markmiðum samn-
ingsins í tvísýnu.“

Einar Karl Hallvarðsson ríkislög-
maður segir embættið þó alls ekki 
hafa þá stefnu að kæra til Hæsta-
réttar alla úrskurði héraðsdómara 
um að leita skuli eftir áliti EFTA-
dómstólsins. 

 „Við reynum að meta hvert mál 
fyrir sig, og þá jafnan í samvinnu 
við ráðuneytið því þetta eru oft 
sérhæfðar spurningar sem þarf 
að bera undir EFTA-dómstólinn,“ 
segir Einar Karl í samtali við 
Fréttablaðið. Það hafi bara orðið 
niðurstaðan eftir skoðun hvers máls 
að þau hafi flest verið borin undir 
Hæstarétt.

Áhyggjur dómara EFTA-dóm-
stólsins og ýmissa fremstu fræði-

manna heims á þessu sviði komu þó 
skýrt fram á ráðstefnu, sem EFTA-
dómstóllinn efndi til í Lúxemborg 
þann 17. júní síðastliðinn. 

Þar kom einnig fram, meðal ann-
ars í máli Páls Hreinssonar hæsta-
réttardómara, gagnrýni á Hæsta-
rétt Íslands fyrir að hafa sýnt 
tregðu til að leita eftir ráðgefandi 
áliti dómstólsins.

„Páll Hreinsson, dómari við 
Hæstarétt Íslands, gagnrýndi eigin 

dómstól á ráðstefnunni,“ segir Carl 
Baudenbacher, forseti EFTA-dóm-
stólsins, í viðtali í dagblaðinu Liech-
tensteiner Vaterland. „Mál voru 
stöðvuð vegna þess að menn ótt-
uðust að íslensk stjórnvöld myndu 
tapa málinu í Lúxemborg.“

Baudenbacher segir þetta brjóta í 
bága við 3. grein EES-samningsins, 
sem gerir aðildarríkjunum skylt að 
gera allt sem í valdi þeirra stend-
ur til að markmiðum samnings-

ins verði náð fram. Sú skylda nær, 
að sögn Baudenbachers, einnig til 
æðstu dómstóla aðildarríkjanna.

„Við skulum hafa það í huga að 
EFTA-dómstóllinn er sá dómstóll 
gagnvart EFTA-ríkjunum sem fer 
með endanlegt úrskurðarvald um 
efnislegt inntak EES-samningsins,“ 
segir Skúli Magnússon dómritari í 
samtali við Fréttablaðið. „Ef inn-
lendir dómstólar fara að skera úr 
vafamálum um túlkun EES-samn-
ingsins kemur upp sú hætta að þess-
ar úrlausnir verði ekki réttar, þær 
verði ekki í samræmi við úrlausmn-
ir EFTA-dómstólsins og Evrópu-
dómstólsins. Það þýðir að EES-rétt-
urinn brotnar upp og einsleitni eða 
samræmd framkvæmd EES-réttar 
hjá aðildarríkjum EES skorti. Það 
þýðir þá einnig að einstaklingar og 
fyrirtæki fá ekki fullnustu þeirra 
réttinda sem þeir eiga. Þess vegna 
er þessi aðgangur einstaklinga og 
fyrirtækja í gegnum íslenska dóm-
stóla til EFTA-dómstólsins svo mik-
ilvægur.“

Í erindi sínu á ráðstefnunni fór 
Páll Hreinsson yfir þau fimmtán 
mál frá Íslandi, sem EFTA-dóm-
stóllinn hefur fjallað um frá upp-
hafi.

Þrettán þeirra hafa verið send 
til EFTA-dómstólsins eftir úrskurð 
þess efnis frá Héraðsdómi Reykja-
víkur, en þar af höfðu sex viðkomu 
í Hæstarétti Íslands vegna þess að 
úrskurður Héraðsdóms var kærður 
þangað.

Einungis tvö þessara fimmtán 
mála hafa verið send til Lúxem-
borgar að frumkvæði Hæstarétt-
ar, en aðrir dómstólar á Íslandi en 
þessir tveir, Hæstiréttur og Hér-
aðsdómur Reykjavíkur, hafa ekki 
séð ástæðu til að samþykkja að leit-
að yrði eftir áliti EFTA-dómstóls-
ins í neinum málum, sem til þeirra 
kasta hafa komið. 

 gudsteinn@frettabladid.is

Íslensk stjórnvöld treg til 
að fá álit EFTA-dómstólsins
Dómarar við EFTA-dómstólinn í Lúxemborg hafa áhyggjur af því að einstaklingar og fyrirtæki í EFTA-
löndunum þremur eigi erfitt með að leita réttar síns vegna tregðu þessara ríkja til að bera mál undir 
dómstólinn. Að tefja eða hindra málskot til dómstólins brýtur í bága við EES-samninginn.

EFTA-dómstóllinn hefur það hlutverk að skera úr um mál sem varða fram-
kvæmd og túlkun samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. Dómar hans 
eru þó aðeins ráðgefandi, ekki bindandi.

Einstaklingar og fyrirtæki í aðildarríkjunum geta ekki leitað beint til dóm-
stólsins, heldur er það hlutverk dómstóla í ríkjunum þremur að leita til hans 
eftir ráðgefandi áliti. Auk þess geta aðildarríki EES kært önnur aðildarríki til 
dómstólsins.

EFTA-dómstóllinn hefur aðsetur í Lúxemborg og í honum sitja þrír dóm-
arar, einn frá Íslandi, einn frá Noregi og ein frá Liechtenstein.

EFTA-dómstóllinn

FRÁ RÁÐSTEFNUNNI Í LÚXEMBORG Páll Hreinsson hæstaréttardómari hlýðir á Sven 
Norberg, fyrrverandi dómara bæði við EFTA-dómstólinn og Evrópudómstólinn, flytja 
erindi. Lengst til hægri er Þorgeir Örlygsson, dómari við EFTA-dómstólinn, sem var 
fundarstjóri.  MYND/JESSICA THEIS, BLUE BOX DESIGN

MALBIK ENDAR Aðstæður sem ferða-
menn þekkja ekki breytast í slysagildru.

MYND/SJÓVÁ

ÖRYGGISMÁL Árið 2010 varð mikil 
fækkun umferðarslysa þar sem 
erlendir ferðamenn komu við 
sögu. Þetta kemur fram í slysa-
skýrslu Umferðarstofu fyrir árið 
2010. 

Árið 2009 var heildarfjöldi 
slasaðra og látinna erlendra 
ferðamanna í umferðinni hér á 
landi 196 einstaklingar. Árið 2010 
var þessi fjöldi komin niður í 151. 
Svipaður fjöldi ferðamanna kom 
til Íslands þessi ár. 

Af þeim átta sem létust í 
umferðinni í fyrra var einn 
erlendur ríkisborgari.   - shá 

Einn lést árið 2010:

Færri slys hjá 
ferðamönnum

DÓMSMÁL Tveir karlmenn um þrí-
tugt hafa verið ákærðir fyrir að 
stela verkfærum og fleiru, sam-
tals að verðmæti hátt á sjöttu 
milljón króna. Þýfisins öfluðu 
mennirnir sér með því að brjót-
ast inn hjá fyrirtækjum, þar sem 
þeir létu greipar sópa.

Helst leituðu mennirnir fanga í 
vinnuskúrum, þar sem þeir töldu 
líkur á að dýr verkfæri væru 
geymd. Þar stálu þeir borvélum, 
lyklasettum, hitablásurum og 
slípirokkum, svo dæmi séu nefnd. 
Einni kerru stálu þeir, auk þess 
sem þeir stálu nokkur hundruð 
lítrum af litaðri díselolíu. Loks 
stálu þeir rúmlega ellefu hundruð  
gangstéttarhellum. -jss

Tveir létu greipar sópa:

Verðmæti þýfis 
á sjöttu milljón 

SJÁVARÚTVEGUR Fara þarf mörg ár 
aftur til að finna fleiri báta sem 
stundað hafa grásleppuveiðar en 
á yfirstandandi vertíð.  Útgefin 
leyfi eru komin í 357 sem eru tólf 
fleiri en á síðustu vertíð, sam-
kvæmt frétt á vef Landssam-
bands smábátaeigenda. 

Lítillega hefur lifnað yfir veið-
inni nú á síðustu dögum eftir 
dapurt gengi á síðustu vikum.  
Heildarveiðin nú svarar til 9.500 
tunna af söltuðum hrognum, sem 
er rúmum 40 prósentum minna 
en á sama tíma í fyrra.   - shá

Veiði tekin að glæðast:

Aldrei fleiri sótt 
á grásleppuna

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært tæplega fertugan karlmann 
fyrir Héraðsdómi Vesturlands 
fyrir brot gegn frjálsræði manna 
og hótanir.

Manninum er gefið að sök að 
hafa svipt þáverandi sambýlis-
konu sína frelsi sínu í allt að þrjár 
og hálfa klukkustund á heimili 
þeirra. Maðurinn er ákærður fyrir 
að hafa meinað henni að fara burt, 
fylgt henni eftir, tekið af henni 
síma, læst að þeim og haldið henni 
fastri í sófa með því að sitja klof-
vega ofan á henni. 

Þar hafi hann haldið um líkama 

hennar, háls og kverkar og neytt 
hana til að hlusta á sig. Í sam-
tali við hana þá hafi hann hótað 
að drepa hana, föður hennar og 
bræður.

Þá er manninum gefið að sök aða 
hafa verið ógnandi í framkomu á 
bílastæði á Akranesi og hótað 
móður sambýliskonunnar lífláti. 

Maðurinn neitaði sök við þing-
festingu málsins fyrir Héraðsdómi 
Vesturlands í Borgarnesi. Málinu 
var frestað til haustsins en þá mun 
verjandi mannsins leggja fram 
greinargerð sína.

 - jss

Karlmaður ákærður fyrir brot gegn frjálsræði manna og líflátshótanir:

Svipti sambýliskonu sína frelsi

AKRANES Maðurinn hótaði fyrrverandi 
tengdamóður sinni lífláti á bílastæði á 
Akranesi.

FANGELSISMÁL Til athugunar er 
hvort rétt sé að víkja fyrrverandi 
forstöðumanni fangelsisins á Kvía-
bryggju varanlega úr starfi vegna 
gruns um ríflega 40 auðgunarbrot 
í starfi, segir Ögmundur Jónasson 
innanríkisráðherra.

Geirmundur Vilhjálmsson var 
leystur tímabundið frá störfum 
vegna málsins og var réttmæti 
þeirrar ákvörðunar staðfest af 
nefnd sem fer yfir slíkar ákvarð-
anir stjórnvalda, segir Ögmundur.

Grunur leikur á að Geirmundur  
hafi dregið sér fjármuni eða verð-
mæti í eigu fangelsisins í starfi 
sínu sem forstöðumaður Kvía-
bryggju, eins og fram hefur komið 
í Fréttablaðinu. Málið er til rann-
sóknar hjá lögreglu.

„Í framhaldinu er málið nú 
til skoðunar að nýju og er þá til 
athugunar hvort rétt sé að víkja 
forstöðumanninum varanlega úr 
starfi á þessu stigi eða áður en 
málið er til lykta leitt af þeim sem 
hafa með rannsókn þess að gera,“ 
segir Ögmundur. 

„Það segir sig sjálft að um við-
kvæmt og erfitt mál er að ræða 
og þótt það sé tekið föstum tökum 

þarf að sjálfsögðu jafnframt að 
gæta að réttindum viðkomandi ein-
staklings,“ bætir hann við. - jss

Innanríkisráðherra endurmetur stöðu fyrrverandi forstöðumanns á Kvíabryggju:

Endanleg uppsögn forstöðumanns til skoðunar

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

GEIRMUNDUR 
VILHJÁLMSSON

SAMGÖNGUR Að jafnaði leggja um 
736 bílar leið sína um Bolungar-
víkurgöng á hverjum sólarhring, 
en það er sex prósentum meiri 
umferð en var um Óshlíð í fyrra.

Þetta kemur fram á vef Vega-
gerðarinnar. Þar segir einnig að 
aukning umferðar eftir að göng-
in voru vígð síðasta haust sé að 
vissu leyti ekki mikil miðað við 
bættar vegasamgöngur, en þó 
beri að líta til þess að vegastytt-
ingin er ekki veruleg og auk þess 
er löglegur hámarkshraði um 
göngin lægri en var á Óshlíð.  - þj

Samgöngur á Vestfjörðum:

Aukin umferð 
með göngum

KVÍABRYGGJA Grunur leikur á að Geir-
mundur Vilhjálmsson forstöðumaður 
hafi dregið sér fjármuni eða verðmæti í 
eigu fangelsisins.

 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Er jákvætt að færa veitingu 
smástyrkja frá alþingis-
mönnum?
Já 86,8%
     Nei 13,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú samúð með kröfum 
flugmanna í kjaradeilu þeirra?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN



Hrefna Rósa Sætran, yfirkokkur 
og eigandi Fiskmarkaðarins, 
notar Smellugas frá Olís.
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20% afsláttur
af gasi
í sumar

Smellugas

Hrefna Rósa Sæt
og eigandi Fiskm
notar Smellugas 

9 kg 11 kg

4.380 kr.
með 20% AFSLÆTTI AF INNIHALDI

Þegar þú skilar inn tómum 9 kg stálkút, færðu 
11 kg stálkút fylltan með gasi á aðeins

Smellugas fyrir grillið, útileguna og heimilið!

Vinur við veginn

11 kg
2 kg

5 kg
10 kg

20% AFSLÁTTUR AF GASI Í 2–11 KG 
STÁL- OG TREFJAKÚTUM

Á síðasta ári innleiddi Olís Smellugas sem er einfalt 
og þægilegt kerfi við gasnotkun. Þrýstijafnarann 
þarf ekki lengur að skrúfa á stútinn – honum er 
einfaldlega smellt á. Þú færð þrýstijafnarann þér að 
kostnaðarlausu á næstu Olís-stöð.

Nánari upplýsingar fást á smellugas.is, 
í síma 515 1100 og á næstu Olís-stöð.
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MENNTAMÁL Íslenskir unglingar 
sem standa höllum fæti fjárhags- 
eða félagslega eiga erfiðara upp-
dráttar í skólakerfinu en nem-
endur í sambærilegri aðstöðu í 
OECD-ríkjunum. Þetta kemur 
fram í nýrri rannsókn OECD sem 
unnin er upp úr PISA-könnunum á 
lestri, stærðfræði og raungreinum.

Í rannsókninni var skoðað 
hversu hátt hlutfall fimmtán ára 
nemenda af fátækum heimilum 
var meðal bestu nemendanna á 
alþjóðavísu, eða í efsta fjórðungi 
einkunnaskalans.

Meðaltalið í OECD-ríkjunum er 
um 31 prósent, en Ísland er rétt 
fyrir neðan með tæp þrjátíu pró-
sent. Kínverjar eru langefstir, en 
þar státa yfir 70 prósent fátækra 
nemenda af góðum námsárangri 
í alþjóðlegu tilliti. Af OECD-ríkj-
um eru Kóreumenn, Finnar, Jap-
anar og Tyrkir efstir með 42 til 
56 prósent. Neðst OECD-ríkjanna 
eru Austurríki, Lúxemborg og Sló-
vakía, með rétt um tuttugu pró-
sent.

Námsárangur fátækra nem-
enda hefur áður verið skoðaður 
af OECD. Árið 2006 var lagst yfir 
frammistöðu í raungreinapróf-
um og niðurstaðan var sú að stór 
hluti nemendanna náði ekki einu 
sinni lágmarksárangri. „Þeir eiga 
á hættu að ljúka námi án þess að 
hafa öðlast nauðsynlega færni til 
að taka fullan þátt í samfélaginu 
og halda áfram að afla sér þekk-
ingar á lífsleiðinni,“ segir í skýrsl-
unni.

Í rannsókninni nú er reynt að 
grafast fyrir um það hvaða þætt-
ir hafa mest áhrif á námsárangur 
verr stæðra nemenda.

Niðurstaðan er nokkuð afger-
andi: mikilvægasta breytan er 
hversu lengi nemarnir sitja í 
tímum á degi hverjum. 

Þannig hefur mætingarskylda 
afar jákvæð áhrif á verr stæða 
nemendur, og mun meiri en á aðra. 
Í Bandaríkjunum hækkar mæt-

ingarskyldan ein og sér, að öllum 
öðrum þáttum frádregnum, nem-
endur að jafnaði um fimmtán stig 
í PISA-könnuninni, en verr stæða 
nemendur um heil 40 stig.

Í Ástralíu eru nemendur sem 
standa höllum fæti fjórum sinn-
um líklegri til að standa sig vel í 
skóla ef þeir eru skyldaðir til að 
mæta í tíma.

Þá er nefnt að mikil fylgni sé 
á milli námsárangurs nemenda 
af fátækum heimilum og sjálfs-
trausts þeirra.

 stigur@frettabladid.is

Mikilvægasta breytan 
er hversu lengi nem-

arnir sitja í tímum á degi 
hverjum.

Við      lífrænt

án rotvarnarefna          enginn viðbættur sykur

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu stöðvaði í síðustu 
viku kannabisræktun í fjölbýlis-
húsi í Árbæ. Við húsleit fundust 
36 kannabisplöntur á lokastigi 
ræktunar.

Á meðan lögregla var á staðn-
um komu þangað tveir karlmenn. 
Annar þeirra lagði á flótta þegar 
hann varð var við lögreglumenn-
ina. Hann náðist eftir stutta eftir-
för og voru báðir mennirnir vist-
aðir í fangageymslum. 

Við yfirheyrslu viðurkenndu 
þeir að eiga kannabisplönturn-
ar. Leitað var á heimili ann-
ars mannsins og fannst þar 
ræktunarbúnaður og þurrkað 
marijúana. Mennirnir eru á þrí-
tugs- og fertugsaldri. -jss

Lögregla stöðvaði ræktun:

Kannabisrækt-
andi á hlaupum

DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið 
dæmdur í sex mánaða skilorðs-
bundið fangelsi fyrir fjölmörg 
brot. Einkum er þó um að ræða 
þjófnaði, umferðarlaga, -og fíkni-
efnabrot.

Samtals var maðurinn ákærð-
ur fyrir ellefu brot. Hann stal 
fjármunum, matvöru og tölvum. 
Þá stal hann, í félagi við annan, 
seðlaskiptikassa í húsnæði Land-
spítalans í Fossvogi. Kassanum 
henti hann út um glugga á annarri 
hæð. Einnig stal hann áfengispela 
í Vínbúðinni í Kringlunni.  - jss

Fékk sex mánuði á skilorði:

Dæmdur fyrir 
ellefu afbrot

NÝSKÖPUN Þróunarverkefnið Hönn-
un í útflutning er komið á góðan 
rekspöl en verkefnið er leitt af 
Íslandsstofu í samstarfi við Hönn-
unarmiðstöð Íslands, Nýsköp-
unarmiðstöð Íslands og Samtök 
iðnaðarsins. Markmið verkefnisins 
er að leiða saman hönnuði og fyrir-
tæki um hönnun og framleiðslu á 
útflutningsvörum. 

Nýlega staðfestu fyrirtæki og 
hönnuðir sín á milli samstarf þar 
sem fyrirtæki og hönnuðir vinna 
að frumgerð af því sem koma skal. 

Fyrirtækin sem taka þátt í verk-
efninu eru Amivox, Bjarmaland, 
Glófi, Matorka, Raven Design, 
Saga Medica, Sif Cosmetics og Tri-
ton.  - shá

Hönnun í útflutning:

Átta fyrirtæki í 
nýju verkefni

NÁTTÚRA Vinir Vatnajökuls – holl-
vinasamtök Vatnajökulsþjóðgarðs 
veittu á dögunum viðtöku 700 
þúsund dollara styrk frá Alcoa 
Fjarðaáli eða rúmlega 80 millj-
ónum íslenskra króna. 

Áður hafði Fjarðaál veitt sam-
tökunum tvo styrki að upphæð 
um 145 milljónir króna, samtals 
eru því styrkir fyrirtækisins til 
Vina Vatnajökuls komnir yfir 200 
milljónir króna á þremur árum. 

Fjármunirnir fara til margs 
konar verkefna sem tengjast 
kynningu, fræðslu og rannsókn-
um í og við Vatnajökulsþjóðgarð.

  - shá

Alcoa og Vinir Vatnajökuls:

Stór styrkur til 
uppbyggingar

HVANNADALSHNJÚKUR Hæsta fjall 
landsins er innan Vatnajökulsþjóðgarðs.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

TÆKNI Hópur tölvuþrjóta sem geng-
ur undir nafninu Lulz Security eða 
LulzSec hefur ákveðið að leggja 
upp laupana eftir tveggja mánaða 
starf. Hópurinn tilkynnti ákvörð-
unina í gegnum Twitter-síðu sína.

Hópurinn braust meðal annars 
inn í gagnagrunna fyrirtækjanna 
Sony, Nintendo, sjónvarpsstöðv-
anna Fox og PBS og 
einnig inn í gagna-
grunn CIA. Þá olli 
hópurinn einnig 
usla hjá íslenska 
fyrirtækinu CCP 
fyrir skömmu. 

Í tilkynningu 
hópsins sagði að 
meðlimir hans voni að 
aðrir munu nú taka við 
keflinu af þeim. 

 „Við vonum að hreyf-
ingin muni þróast yfir í 
byltingu og að aðrir muni 

halda áfram starfi okkar. Ekki 
hætta, saman getum við risið 
undan oki kúgara okkar og öðlast 
það frelsi sem við eigum skilið.“

Ekki er vitað hverjir standa að 
baki Lulz Security en tölvuþrjót-
ur að nafninu Whirlpool er sagð-
ur forsprakki hópsins. Hann sagði 
hópinn hafa undir höndum minnst 
fimm gígabæt af opinberum gögn-
um sem hann hyggist gera opinber 

einhvern tíman á næstu þrem 
vikum. 

Þó Lulz Security hafi lagt 
upp laupana munu tölvu-

þrjótarnir þó halda 
áfram störfum hver 
í sínu lagi.  - sm

Skæðir tölvuþrjótar hætta samstarfi:

LulzSec lagt niður 

Skyldumæting hjálpar 
bágstöddum nemum
Ísland er undir meðaltali OECD þegar horft er til námsárangurs unglinga sem 
standa höllum fæti í samfélaginu. Asíulönd og Finnar skara fram úr öðrum. 
Krökkum gengur betur þeim mun lengur sem þau sitja í kennslustundum.

SAMRÆMD PRÓF Íslenskir unglingar sem standa höllum fæti félags- eða fjárhagslega 
eiga erfiðara uppdráttar í skólakerfinu en nemendur í sambærilegri aðstöðu í OECD-
ríkjunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEIÐI Opnun Selár í Vopnafirði á 
laugardag mun fara í sögubæk-
urnar sökum metveiði. Alls veidd-
ust tuttugu laxar á aðeins fjór-
ar stangir sem bætir met síðustu 
tveggja ára sem menn töldu að 
væri erfitt.

Leigutaki Selár, Orri Vigfús-
son, formaður Strengs, segir að 
þeir sem voru svo lánsamir að eiga 
opnunardaginn muni seint gleyma 
þessum ævintýralega degi. Ekki 
aðeins var tuttugu löxum landað 
heldur settu menn í annað eins af 
laxi og misstu. „Það er mikið vatn 
í Selá og erfitt að eiga við stóran 

lax. Því má segja eðlilegt að marg-
ir sluppu.“

Laxarnir voru að mestu leyti 
tveggja ára fiskar frá tíu til fjórtán 
pund. Það vakti þó athyli að tveir 
eins árs laxar veiddust sem voru 
afar vel haldnir úr sjó, eða um sex 
pundin. 

Orri segir mikið af laxi vera 
gengið enda þó að áin sé aðeins 
fimm gráðu heit. 

Metveiði var við opnun Selár í 
fyrra, sem er til marks um mik-
inn árangur í uppbyggingarstarfi í 
ánni. Þá var veðrið og skilyrði til 
veiðiskapar betri en nú, en Orri 

vill ekkert segja um það hvort góð 
opnun hafi forspárgildi um met-
veiði í sumar.  - shá

Tuttugu laxar veiddust á aðeins fjórar stangir við opnun Selár í Vopnafirði:

Besta opnun sem menn muna

FRÁ OPNUN SELÁR Einar Páll Kjærne-
sted og Ólafur M. Gunnlaugsson með 
76 sentimetra hrygnu úr Fosshyl.

MYND/SVANÞÓR EINARSSON

MERKI LULZ SECURITY Hópurinn 
réðst meðal annars á heimasíðu 
CCP á Íslandi. 

FJARÐAÁL Samningar á sömu nótum og 
á milli aðila vinnumarkaðarins.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

KJARAMÁL Félagar í AFLi Starfs-
greinafélagi hafa samþykkt nýjan 
kjarasamning við Alcoa til þriggja 
ára. Atkvæðagreiðslu um samning-
inn lauk í vikunni. Rúm 83 prósent 
samþykktu samninginn en tæp 
sautján prósent höfnuðu honum. 
Tæp 75 prósent þeirra sem voru á 
kjörskrá greiddu atkvæði. 

Samningarnir byggja á sömu 
launabreytingum og þeir sem 
nýlega voru gerðir milli aðila 
vinnumarkaðarins, en í þeim eru 
ákveðnar nýjungar og breytingar. 

 - shá

83 prósent samþykktu:

AFL og Alcoa 
ljúka samningi

VEISTU SVARIÐ?

1 Hvaða breski tónlistarmaður tróð 
upp í Hörpu á fimmtudagskvöld?

2 Hver er listrænn stjórnandi Ís-
lenska dansflokksins?

3 Mótmælendur í Sýrlandi hafa 
undanfarið krafist afsagnar 
forsetans þar í landi, hvað heitir 
hann?

SVÖR

1. Jamie Cullum 2. Katrín hall 3. Bashar 
Al Assad



Safnaðu!   Skjóttu!   Sigraðu!

Nú fylgir Kung Fu Panda 2 þyrla með
öllum seldum Lucky Charms pökkum.

Safnaðu öllum 8 Kung Fu þyrlunum
og náðu tign Kung Fu skotmeistara. ÍS

LE
N

SK
A 

/S
IA

.I
S

/N
AT

 5
52

53
 0

6/
11



27. júní 2011  MÁNUDAGUR10

FRÉTTASKÝRING:  Áhrif kólíveirunnar á spænska grænmetisbændur

Spænskir grænmetis-
bændur eru í sárum eftir 
að þýsk stjórnvöld sökuðu 
þá um að hafa dreift kólí-
gerla-smituðum agúrkum. 
Tap bændanna hleypur á 
hundruðum milljóna evra 
en þeir fá aðeins lítinn hluta 
bættan. Kristján Hjálmars-
son sótti Almeríu í Anda-
lúsíuhéraði heim og kynnti 
sér starfsemi bændanna í 
stærsta matjurtagarði Evr-
ópu.

„Við áætlum að tapið frá því að 
E.coli umræðan kom upp sé um 
400 milljónir evra,“ segir Gabriel 
Amat, bæjarstjóri í Roquetas del 

Mar, litlum bæ 
skammt utan við 
borgina Almería 
í Andalúsíu-hér-
aði á Spáni. 

Spánverjar 
urðu fyrir miklu 
áfa l l i  þegar 
þýsk stjórnvöld 
lýstu því yfir að 
kólíveira sem 
kom upp fyrir 
nokkrum vikum 
og varð sautján 
manns að bana, 
væri úr spænsk-
um agúrkum. 
Áfallið varð ekki 
síst hjá spænsk-
um grænmetis-
bændum í Anda-
lúsíu en þeir 
framleiða um 80 

prósent af öllu grænmeti á Evrópu-
markaði yfir vetrartímann – iðn-
aður sem veltir um 2 milljörðum 
evra á ári eða um 300 milljörðum 
íslenskra króna. Nú hefur hins 
vegar komið í ljós að veiran kom 
ekki úr spænskum gúrkum held-
ur strengjabaunum frá norður-
hluta Þýskalands. Þýsk stjórnvöld 
og Evrópusambandið hafa beðist 
afsökunar á yfirlýsingum sínum en 
skaðinn er skeður. Höggið var þungt 
fyrir spænska grænmetisbænd-
ur. Spænsk stjórnvöld hafa reynt 
ýmislegt til að leiðrétta umræðuna 
og brugðu meðal annars á það ráð 
að bjóða blaðamönnum frá Evrópu 
að heimsækja svæðið og kynna sér 
stærsta matjurtagarð álfunnar. 

Matjurtagarður Evrópu 
Grænmetið frá  Andalúsíu-héraði 
skiptir spænskan efnahag gríðar-
lega miklu máli. Fyrstu tvo mánuði 
ársins nam útflutningur á græn-
meti af svæðinu um 44 prósentum 
af öllum útflutningsvörum  Spánar. 
Meira en þriðjungur þess kemur af 

Campo de Dalías svæðinu sem er 
um 30 kílómetra frá Almería. Í janú-
ar og febrúar voru 432 þúsund tonn 
af grænmeti flutt út þaðan. Campo 
de Dalías hefur líka oft verið kallað 
„matjurtagarður Evrópu“. 

Þegar flogið er yfir Almeríu og 
nágrenni blasa við gróðurhús hvert 
sem litið er. Hvítir plastdúkar sem 
notaðir eru í veggi og þök gróður-
húsanna stinga í augu í annars 
afar fallegu umhverfi. Tæplega 40 
þúsund hektarar lands eru lagð-
ir undir gróðurhúsin. Vegna þessa 
hefur svæðið stundum verið nefnt 
„plastsjórinn“.  Þessir hvítu, ljótu 
og flaksandi plastdúkar gegna samt 
stærra og veigameira hlutverki en 
maður áttar sig á í fyrstu. Bændur 
á svæðinu tóku þá fyrst í notkun 
fyrir um fimmtíu árum til að hlífa 
ræktarlandi sínu fyrir meginvind-
áttum sem þar ríkja, vestanáttinni 
sem kallast levante og austanáttinni 
sem kallast poniente. Þess var þörf 
enda fer vindurinn á svæðinu yfir 
20 hnúta, tæplega 40 metra á sek-
úndu, um hundrað daga á ári. Sólar-
stundir eru um 3.200 á ári sem er 
með því mesta sem gerist í álfunni. 
Aðstæður á svæðinu eru því kjörnar 
til grænmetisræktunar. 

20% samdráttur hjá bændum
Fernando Díaz er, ásamt konu sinni 
Lolu, einn þeirra bænda sem er leið-
andi í grænmetisræktun í Campo de 
Dalías. Hjónin reka fyrirtækið Cli-
sol og hafa um tvo hektara lands til 
ræktunar. Meðalbóndinn í Almeríu 
hefur 1,7 hektara til ræktunar en 
það dugir vel til að framfleyta heilli 
fjölskyldu. Í Þýskalandi eða á Eng-
landi þarf hver grænmetisbóndi átta 
til tíu hektara lands til að komast af. 

Díaz segir að um 20 prósenta 
samdráttur hafi orðið hjá græn-
metisbændum á svæðinu í kjöl-
far umræðunnar um kólíveiruna. 
„Flestir bændur á svæðinu rækta 
nokkrar tegundir af grænmeti og 
munu því líklega komast í gegn-
um þetta. Aðalhættan nú er hins 
vegar að þetta verði huglægt hjá 
fólki, það er að grænmetisneysla 
almennt dragist saman. Umræðan 
hefur áhrif á allan grænmetismark-
aðinn,“ segir Díaz.  

Eins og gefur að skilja hugsar 
grænmetisbóndinn þýskum stjórn-
völdum þegjandi þörfina. „Ef eitt-
hvað hefði verið að grænmetinu frá 
okkur hefðum við bændurnir og 
fjölskyldur okkar orðið fyrst til að 
veikjast enda borðum við það sem 
við þurfum úr gróðurhúsunum,“ 
segir Díaz.

Skilur vel reiði bændanna
Christian Stielike er þýskur nær-
ingarfræðingur sem starfar hjá 
Clisol. Hann kom til Spánar til að 
sörfa en heillaðist svo af starfi 
hjónanna í Clisol að hann fór að 

Mikið högg fyrir matjurtagarð Evrópu

FERNANDO DÍAZ

CHRISTIAN 
STIELIKE

ÚR GRÓÐURHÚSUNUM Gróðurhúsin í kringum Almería þekja um 38 hektara lands. Þar eru aðallega átta tegundir grænmetis 
ræktaðar, þar á meðal agúrkur, tómatar, paprikur og eggaldin.  NORDICPHOTOS/GETTY

Talið er að yfir 90 prósent bænda í Campo 
de Dalía noti lífrænar varnir í gróðurhúsum 
sínum. Í stuttu máli má segja að með líf-
rænum vörnum séu bændur hættir að nota 
eiturefni til að fæla burt skordýr sem herja 
á plönturnar. Þess í stað nota þeir „góð“ 
skordýr sem ráðast á, éta eða koma í veg 
fyrir frekari dreifingu, „vondu“ skordýranna 
(sjá graf hér til hliðar).

Að sögn Christian Stielike, starfsmanns 
Clisol, lentu bændur í Campo de Dalía í 
vandræðum með papríkuræktun vegna 
eiturefna sem þeir notuðu fyrir nokkrum 
árum og í kjölfarið hrundi markaðurinn. Því 
hafi bændur tekið upp lífrænar varnir.

„Fyrir tveimur árum voru um 80 prósent 
bænda sem notuðu þessa aðferð. Nú held 
ég að um 95 prósent bænda,“ segir Stielike. 
Hann segir að eldri bændur hafi þrjóskast 
við og reynt að halda áfram hinni hefð-
bundnu eiturefnanotkun. „En þegar efnin 
fuku yfir til annarra bænda urðu þeir að 
bregðast við.“

Hér á landi hófust tilraunir með líf-
fræðilegar varnir um 1980. Samkvæmt 
upplýsingum frá Sambandi íslenskra 
garðyrkjubænda nota allir garðyrkjubændur 
hér á landi slíka aðferð og hafa ekki notað 
eiturefni í þó nokkur ár.

Lífrænar varnir
Ýmsir skaðvaldar sækja í 
plönturnar. Misjafnt er hvaða 
skaða „vondu“ pöddurnar 
valda en allar trufla þær vöxt 
plantnanna.

Öðrum skordýrum, sem 
eru ekki grænmetisætur, er 
sleppt í gróðurhúsin. „Góðu“ 
pöddurnar éta eða hefta 
útbreiðslu skaðvaldanna. 

Dæmi um pöddur sem herja á íslensk gróðurhús og 
pöddur sem notaður eru til varnar: 
 Vondar pöddur - Góðar pöddur
 Hvítflugur - Sníkjuvespa (Encarsia Formosa)
 Köguvængja (Trips) - Ránmaur (Amblyseius Cucumeris) 
 Blaðlús - Sníkjuvespa (Aphedius Colemani)
 Spunamaur - Ránmaur (Phytoseilus Persimilis)

Bændur nota líka bláar og gular límgildrur sem varnir gegn 
pöddunum. Þá nota bændur geldar hungangsflugur til 
frævunar.

vinna hjá þeim. Hann segist vel 
skilja reiði bændanna.  „Ég skil vel 
að þýsk stjórnvöld hafi brugðist 
við enda dóu margir eftir að hafa 
veikst af kólíveirunni. En að sama 
skapi skil ég vel reiði Spánverja 
enda um mikla hagsmuni að ræða 
fyrir þá. Verðið á agúrkum féll, sem 
kom illa við marga. Þetta hefur líka 
haft áhrif á aðrar grænmetisteg-
undir,“ segir Christian. „Nágranni 
okkar var tilbúinn með agúrkur sem 
hann átti bara eftir að senda af stað. 
Hann þurfti að fleygja þeirri upp-
skeru, sótthreinsa húsin og byrja 
upp á nýtt.“

Áhrifanna gætir víða
Áhrifa kólígerlaumræðunnar gætir 
víðar en á Spáni. Í síðustu viku lauk 
málþingi garðyrkjubænda á Norð-
urlöndunum sem fram fór á Íslandi. 
Þar var meðal annars farið yfir 
áhrif kólígerlaveirunnar í Þýska-
landi á grænmetisbændur á Norð-
urlöndunum. Að sögn Bjarna Jóns-
sonar, framkvæmdastjóra íslenskra 
garðyrkjubænda, hafði hún ekki 
vond áhrif á grænmetisneyslu 
Íslendinga. „Við bjuggumst við því 
að neyslan myndi dragast saman en 
þess í stað jókst hún – okkur til mik-
illar furðu.“ Bjarni segir að sama 

hafi hins vegar ekki verið uppi á 
teningnum í Svíþjóð og Danmörku. 
Þar hafi grænmetisneysla dregist 
töluvert saman. Danskir grænmetis-
bændur áætli að þeir séu að tapa um 
1 milljón danskra króna á dag eða 
um 22 milljónum íslenskra króna. 

Lágar bætur
Evrópusambandið hefur nú boðið 
grænmetisbændum í Evrópu um 210 
milljónir evra í skaðabætur í kjöl-
far kólígerlaumræðunnar. Breska 
ríkisútvarpið hefur það eftir Daci-

an Ciolos, landbúnaðarráðherra 
Evrópusambandsins, að það sé um 
helmingur þess fjár sem talið er 
að bændur hafi tapað á meðan kólí-
veiruumræðan stóð sem hæst. 

Í byrjun árs upplýsti breska blaðið Guardian að tugir þúsunda ólöglegra inn-
flytjenda, flestir flóttamenn, væru notaðir sem vinnuafl í gróðurhúsunum í 
kringum Almería. Góðgerðarsamtök sem unnið hafa með flóttamönnunum 
segja að um nútíma þrælahald sé að ræða. Eftir að fasteignamarkaðurinn á 
Spáni hrundi misstu margir flóttamenn vinnuna. Stór hluti þeirra neyddist til 
að sækja um starf í gróðurhúsunum þar sem aðstæður eru skelfilegar. 

■ Meðal þess sem kemur fram í grein Guardian er að:
■ Flóttamennirnir búa í skúrum sem gerðir eru úr gömlum fjölum, klæddir 

plastdúkum. 
■ Þeir hafa ekki aðgang að rennandi vatni. 
■ Launin eru helmingi lægri en lágmarkslaun.
■ Þeim sem hafa ekki vegabréfaáritun er hótað að verða tilkynntir til lög-

reglu.

Nútíma þrælahald

Kristján 
Hjálmarsson
kristjan@frettabladid.is



Útsölustaðir Málningar:

Viðarvörn nr. 1 á Íslandi

Erlendur Eiríksson
málarameistari

Jón Björnsson
málarameistari

Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss.

Reynslan hefur sýnt að Kjörvari er viðarvörn sem er gædd

einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.

Hvaða viðarvörn notar þú?

Kjörvari er íslensk framleiðsla
fyrir íslenskar aðstæður.
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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Nýr fríverslunarsamningur við Hong 
Kong tryggir til framtíðar algert toll-

frelsi íslenskra fiskafurða og iðnaðarvarn-
ings. Hann skapar einnig mun öruggara og 
auðveldara umhverfi fyrir Íslendinga til 
almennra viðskipta og fjárfestinga í Hong 
Kong. Þar eru nú þegar íslensk fyrirtæki 
með ríflega 800 manns í vinnu.

Samningurinn er af nýrri kynslóð frí-

verslunarsamninga. Í honum eru ákvæði 
um þjónustuviðskipti, samkeppni og fjár-
festingar, opinber útboð sem tryggja jafn-
ræði á markaði, og um hugverkavernd. 
Viðskiptaumhverfið verður því mun trygg-
ara en áður.

Fyrir íslenska hagsmuni var mikilvægt 
að ramma formlega inn þau gæði sem 
felast í samningnum. Þau geta stuðlað að 
því að margefla viðskipti, ekki síst á sviði 
sjávarfangs. En sala á sjávarfangi til Hong 

Kong hefur verið í örum vexti á allra síð-
ustu árum. Þangað eru t.d. seldar lýsis-
afurðir og sæbjúgu, sem nýlega er farið að 
nýta hér við land. 

Varðandi framtíðina er rétt að undir-
strika tvennt: Í fyrsta lagi er Hong Kong 
vaxandi miðstöð viðskipta inn á hin öflugu 
og rísandi markaðssvæði í Suðaustur-Asíu. 
Í öðru lagi hefur Hong Kong, sem síðan 

1997 er hluti Kínverska Alþýðulýðveldis-
ins, sett í sérstakan forgang aukin við-
skiptatengsl við meginland Kína. 

Tækifærin sem nýi fríverslunarsamn-
ingurinn opnar liggja því ekki aðeins í 
aðgangi að mörkuðum Hong Kong. Þau fel-
ast líka í tækifærunum sem hann skapar 
til að koma íslenskri framleiðslu á fram-
færi gegnum frumkvöðla í Hong Kong á 
hinn risastóra markað á meginlandi Kína, 
og Suðaustur-Asíu. 

Fríverslun og Hong Kong
Viðskipti

Össur 
Skarphéðins-
son
utanríkisráðherra

Fyrir íslenska hagsmuni var mikilvægt að ramma 
formlega inn þau gæði sem felast í samningnum.

www.ring.is  /  m
.ring.is
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INÚÍTALÍF

Góður markaður Íslendingar geta nú nýtt 

sumarfríið til að leigja út íbúðir sínar í gegnum 

fyrirtækið Iceland Summer.  

SÍÐA 2

Skemmtileg lífs-

reynsla  Lilja Björk 

Jónasdóttir starfaði úðir 
a-
ta 

SÍÐA 6
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föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 11. mars 2011

Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi

Kr.

TILBOÐ
Kr.Kr.117.950

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

15.6”

Kr.117.91Kr.r.

Skandínaví
 Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokk-

hólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar 

hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir 

gefa góða mynd af þeim straumum sem 

einkenna skandinavíska hönnun og þangað 

flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsv

en einnig 

borgina. Í 

oft áður e

framleið

umhverf

sín í bla

EVERYTHING MATTERS.

heimili&
hönnu

n
febrúar 2011

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Klassísk 

hönnun í 

nýju ljósi

Ungir hönnuðir 

létu ljós sitt skína í

Stokkhólmi. Þeirra 

á meðal var Jaeuk 

Jung.

SÍÐA 6

Mikill græjukarl
SÍÐA 2
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-þlg

FRAMHALD Á SÍÐU 4

i í tnsguðs-

r góðgóðri uppskeru, 

úa að gefa
lluðum stjörnuh

um.  

thyglinum
unum
ðunin

BOÐBOÐ

99500000

ill græjukarl
útvarparp

menning[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

mars 2011

l FRAMHALD Á SÍÐU 6

DRÖGUM VARLA FLEIRI 

DÆMI

Á djúpum miðum

SÍÐA 2

Útsprungnar rósir 

SÍÐA 2 g

Útsprungnar rósir Kjartan Guðmundsson dustar rykið af fyrstu plötu The Pogues.
SÍÐA 2 

matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

mars 2011

Dekrað við bragðlaukana

Albert Eiríksson færir ljúffenga döðluköku í 

nútímalegra og heilsusamlegra horf. 
SÍÐA 2

Hreinn unaður
Kristín Eik Gústafsdóttir býr til 

fádæma flotta tertu sem allir geta 

spreytt sig á.SÍÐA 4
g

preytt sig á.ÐA 4
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DÆMI

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 , 5 54 9 ,
gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný
S: 5125462,5 54 ,
gsm 8233344
sigridurdagny@365.is

Sigríður Hallgríms
S: 5125432, 5 543 ,
gsm 6924700
sigridurh@365.is

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

ísk hh
væðið er stórt og yfiyfirg

g eru sýningar víðíðs

Í ár var viður alls ráráð

enda grunnefni í skska

eiðslu. Náttúrulegaegar

erfisvænar framleiðeiðs

and við skæra og sg st

Mikill græju

Ásgeir Kolbeinsson útva

Kolbeinsson útvarp

við sig í miðbænum. 

ig í miðbænum. um

UM MAT 
2011

MMMMMMeMeMeMeMeMeðMeð su
MMeMe

fjölskyldan[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Þ órður Hermannsson sækir Hitt húsið með dóttur sína Karitas Lóu 6 mánaða. Þórður er 23 ára nýútskrifaður tónsmiður frá
LHÍ. „Karitas Lóa er mitt fyrsta barn 
en kærastan mín átti tvö börn fyrir svo 
við erum með þrjú börn heima. Ég er í 
fæðingarorlofi núna og finnst mjög gott 

að geta hitt aðra foreldra og þá hittir hún 
líka aðra krakka.“ Þórður segir þá fræðslu sem boðið er 
upp á koma sér vel fyrir unga nýbak-
aða foreldra en annanhvern miðvikudag
eru faglegir fyrirlestrar eða kynning-
ar. Hann segir félagsskapinn ekki síður 
mikilvægan.

„Það er gott að hafa stuðning af fleiri 
ungum foreldrum en það eru ekki marg-
ir vinir mínir komnir með börn. Hópur-
inn sem hittist er á aldrinum 18 til 25 ára. 
Við erum öll með okkar fyrsta barn og að 
ganga í gegnum svipaða hluti. Það er alltaf 

febrúar 2011

Í hundunum Theodóra Róbertsdóttir sýnir á stærstu hundasýningu heims í næsta mánuði. 
SÍÐA 2

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Ungir kenna fullorðnum
Nemendur úr sjöunda bekk Grandaskóla kenna fullorðnum á tölvur.  

SÍÐA 6

Alla miðvikudaga milli klukkan 14 og 16 
geta ungir foreldrar mætt með börnin sín í Hitt húsið, rætt málin og fengið faglega ráðgjöf varðandi umönnun ungbarna. Starfið ber yfirskriftina Ungt 

fólk með ungana sína. 

Gott að hitta aðra unga foreldra
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR/P/P

okkar.is

ze
br
a

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt
og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi

mismunandi sérblaða kemur út í 
hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá 
gjöfum okkar um hvar auglýsingin ráðg

þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR  
Í SÉRBLÖÐUM

Dregið úr poti
Fjárlaganefnd Alþingis ákvað nýverið 
að hætta úthlutun styrkja til samtaka, 
félaga og einstaklinga. Styrkirnir hafa 
kallast safnliðir en framvegis mun 
þingið aðeins ákveða hversu háar 
upphæðir renna til málaflokka en láta 
lögbundnum sjóðum, sveitarfélögum, 
ráðuneytum og fleirum eftir að 
úthluta þeim. Flestir virðast sammála 
um að breytingin sé til góða enda 
almennt óskynsamlegt að lítill hópur 
pólitíkusa hafi frítt spil til að ráð-
stafa peningum skattborgara í 
gæluverkefni.

Pot eða ekki pot
Höskuldur Þór Þórhallsson, 

þingmaður Framsóknar, er afar 
óánægður með þessar breytingar. Í 
samtali við Fréttablaðið sagði hann 
þær vera enn eitt höggið sem lands-
byggðin þyrfti að taka á sig. Styrkirnir 
hafi ekki verið nýttir til kjördæmapots 
heldur verið tæki kjörinna fulltrúa 
til að auka menningarstarfsemi á 
landsbyggðinni, sagði Höskuldur. Að 
styrkja menningarstarfsemi er vissu-
lega góðra gjalda vert en kjördæma-
potsfnykurinn af orðalagi Höskuldar 

er ansi sterkur.

Nú falla öll 
vötn til ...
Tómas Ingi Olrich, 
fyrrum ráðherra, 

skrifaði fróðlega grein í Moggann á 
laugardag. Þar fjallar hann um sögu 
ESB og þá krafta sem mótað hafa 
þróun þess. Það er rétt sem Tómas 
segir að með aðild að ESB værum 
við að sumu leyti að samþykkja að 
fylgja þeim straumum sem hverju 
sinni móta samstarfið. Tómas virðist 
hins vegar ganga út frá því, líkt og 
margir andstæðingar aðildar, að það 
sé tímaspursmál hvenær sambandið 
breytist í ríki. Það sem Tómas gleymir 
er að íbúar ESB virðast ekki hafa 
nokkurn áhuga á slíkum samruna og 
hafa gerst fráhverfari hugmyndum 
um slíkt í seinni tíð. Það er því varla 
líkleg þróun í fyrirsjáanlegri framtíð 
er það? magnusl@frettabladid.isF

réttaflutningur af kynferðisbrotum innan kaþólsku 
kirkjunnar hefur vakið sérlega mikinn óhug meðal 
fólks undanfarnar tvær vikur. Í kjölfar góðrar umfjöll-
unar Þóru Tómasdóttur á Fréttatímanum hefur opnast 
flóðgátt og tugir fyrrverandi nemenda í Landakots-

skóla hafa greint frá ofbeldisverkum fólksins sem þar stjórnaði, 
þó fæstir þeirra hafi lent í kynferðislegu ofbeldi. Fólkið sem um 
ræðir er á öllum aldri og var í skólanum allt fram á þessa öld. 

Sú spurning vaknar hvers vegna ofbeldisverkin komu ekki 
í ljós fyrr en nú. Fyrir því eru væntanlega margar ástæður, 

en íslenskt samfélag virðist að 
minnsta kosti loksins í stakk 
búið nú til að takast á við mál 
af þessu tagi. Almennu við-
brögðin eru ekki vantrú eða 
þöggun. Við virðumst hafa 
lært af reynslunni að ofbeldi 
og grimmd gagnvart börnum 
þreifst og þrífst enn víða. 
Í viðtali í Fréttablaðinu í maí 

sagði Bryndís Björk Ásgeirsdóttir sálfræðingur frá viðamikilli 
rannsókn á kynferðisofbeldi gagnvart börnum hér á landi. Þar 
kom fram að um fjórðungur unglinga hafði orðið fyrir einhvers 
konar kynferðisofbeldi fyrir átján ára aldur. Rannsóknin sýndi 
einnig að það skipti miklu máli að börn segi frá því ef þau eru 
beitt ofbeldi. Þar skiptir mestu máli að börn fái jákvæð viðbrögð 
og þeim sé trúað frá upphafi. 

Forvarnir ættu að gegna veigamiklu hlutverki í baráttunni 
gegn kynferðisofbeldi gagnvart börnum. Í nýlegri skýrslu 
Unicef um stöðu barna á Íslandi kemur fram að formlegt for-
varnastarf, skipulagt af opinberum aðilum, er ekki til staðar. 
Forvarnir eru að mestu leyti í höndum félagasamtaka. Því er 
ekki hægt að tryggja að öll börn njóti þeirra. Í janúar hófst þó 
forvarnaverkefni fyrir sex ára börn á vegum heilsugæslunnar 
á höfuðborgarsvæðinu. Nauðsynlegt er að efla slík verkefni, 
laga þau að mismunandi aldurshópum og tryggja að þau nái til 
allra barna. 

Það þykir hafa sýnt sig að forvarnir bera árangur í þessum 
málaflokki. Lögreglan hefur til að mynda orðið vör við árangur 
af fræðslu frá unga aldri, sagði Sigríður Hjaltested aðstoðar-
saksóknari í grein í Fréttablaðinu í maí. Æ oftar bærust mál til 
lögreglu þar sem börn segðu frá kynferðislegu ofbeldi eftir að 
hafa fengið fræðslu. 

Með því að börn segi frá ofbeldi strax er vonandi hægt að 
koma í veg fyrir að það verði langvinnara og alvarlegra. Þá er 
jafnframt hægt að vinna strax úr því og koma í veg fyrir að 
fólk þurfi að burðast með leyndarmál úr barnæsku langt fram 
á fullorðinsár með ömurlegum afleiðingum, eins og alltof mörg 
dæmi eru um. 

Forvarnir eiga að gegna stóru hlutverki.

Nauðsynlegt að 
börnin segi frá

Þórunn Elísabet 
Bogadóttir 
thorunn@frettabladid.is

SKOÐUN
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Það síðasta...
Eyjafjallajökulsgosið í fyrra og 
Grímsvatnagosið um daginn rösk-
uðu talsverðu á meðan þau stóðu 
en á móti kom að til lengri tíma 
litið auglýstu þau Ísland. [...]. Sú 
var tíð hér á árum áður að verkföll 
á Íslandi voru tíðari en í flestum 
öðrum löndum og vinnudeilur 
ollu gríðarlegu tjóni. Sem betur 
fer skánaði þetta en hvarf þó ekki 
með öllu.

Efnahagshrunið og hrun krón-
unnar ollu ómældu tjóni en á 
móti kom að ferðaþjónustan fékk 
mun betra rekstrarumhverfi [...]. 
Það er því þyngra en tárum taki 
að einmitt í upphafi aðal ferða-
mannatímans á lang mikilvægasta 
tímabilinu skuli vinnudeilur ógna 
þessu eina sem við áttum þó til 
að reiða okkur á. Þetta var það 
síðasta sem við þurftum.
http://omarragnarsson.blog.is/
Ómar Ragnarsson

Þjóðleg gildi?
Á vefnum Evrópuvaktinni, sem er 
rit þeirra Björns Bjarnasonar og 
Styrmis Gunnarssonar, má lesa að 
hin þjóðlegu gildi séu í sókn. 

Það má vera - en þá má líka spyrja 
hver séu eiginlega þjóðleg gildi á 
Íslandi? Ólafur Ragnar Grímsson 
skilgreindi þau á tíma útrásarinnar 
- en það var víst að flest af því sem 
þá var sagt þyki hrein öfugmæli.  
Ég leyfi mér semsagt að varpa 
fram þessari spurningu: 

Hver eru þjóðlegu gildin? Að 
hvaða leyti eru þau frábrugðin 
gildismati annarra þjóða? Tillögur?
http://silfuregils.eyjan.is/
Egill Helgason

Frumkvöðlasetrið á Ásbrú býður frumkvöðlum og 
fyrir tækjum með plássfrek nýsköpunar verkefni hag-
kvæma smiðjuaðstöðu. 

Þar er veittur stuðningur, fræðsla og ráðgjöf við að 
hrinda hug mynd um í fram kvæmd, og þar gef ast fjöl-
mörg tæki færi til að finna mögu lega sam starfs aðila 
og efla tengslanet. 

Meðal þeirra sem hafa aðstöðu í Frumkvöðlasetrinu 
eru Mýr Design, Leikfangasmiðjan Dunamis, HBT 
og Valorka.

Nánari upplýsingar um Frumkvöðlasetrið á Ásbrú 
er að finna á asbru.is/nyskopun

Ásbrú í Reykjanesbæ er samfélag frumkvöðla, 
fræða og atvinnulífs.

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar

Hér er pláss 
fyrir stórar hugmyndir
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Þeir voru með ýmsu móti 
kennararnir mínir í Voga-

skóla. Einn grét í tímum. Annar 
var stundum kenndur og fór einu 
sinni að segja okkur frá alveg 
pottþéttri aðferð sem hann kynni 
við að sigra alltaf í fjárhættuspili 
en til allrar hamingju var ég of 
lélegur í reikningi til að ná að til-
einka mér fræðin; annar stærð-
fræðikennari niðurlægði valda 
nemendur jafnan uppi við töflu 
svo að aðrir nemendur skulfu af 
ótta; einn fór alltaf að raða borð-
um áður en hann tók æðiskast; um 
andlit annars fóru jafnan bros-
kippir áður en hann hóf að grýta  
í okkur krítum; einn var fjarver-
andi heilu og hálfu kennslustund-
irnar því  að hann var að tefla við 
félaga sinn inni á kennarastofu 
… Það gekk á ýmsu: við vorum 
náttúrlega agaleg eða öllu heldur 
agalaus og sérhver kennari þurfti 
að finna upp sínar aðferðir við að 
ná athygli okkar og koma okkur 
í gegnum þetta. Til dæmis hún 
Þórný blessunin Þórarinsdóttir 
sem kenndi í barnaskólanum: hún 
tók suma krakkana heim með sér 
eftir skóla og lét þá læra við eld-
húsborðið heima hjá sér því að 
hún sá að það var ekki passað upp 
á þetta nógu vel heima hjá þeim, 
af ýmsum ástæðum. Það eru líka 
til sögur  um kærleiksverk gagn-
vart börnum sem áttu erfitt. 

Vogaskóli var fínn skóli þótt 

hann væri aldrei „fínn“ skóli. 
Eða var það kannski einmitt þess 
vegna. Þar ríkti kannski hálfgerð 
ringulreið á köflum kringum alla 
þessa hressu krakka og misupp-
lögðu kennara og sumt var þar 
alls ekki í lagi en sögurnar úr 
Landakotsskóla eru af einhverju 
allt öðru tagi. Þær eru skelfilegar. 
Það er erfitt að trúa því að ára-
tugum saman hafi dafnað í hjarta 
Reykjavíkur önnur eins illska 
og nú er komið á daginn að var á 
margra vitorði. 

Klassískt dæmi
Við skulum muna að nú er skólinn 
breyttur – virtur og ágætur skóla-
maður er þar orðinn skólastjóri 
og katólska kirkjan rekur hann 
ekki lengur. Hinu verður þó ekki 
neitað að viðbrögð skólanefnd-
ar við frásögnum fórnarlamba í 
Fréttatímanum voru ekki rétt – 
fókusinn var þar rangur: harmað-
ur var skaði skólans en ekki skaði 
þeirra sem fyrir ofbeldinu urðu 
og ofbeldið upplifðu: nefndin talar 
í yfirlýsingu um „misyndisverk 
einstaklinga við skólann á fyrri 
tíð“ en hefði fremur átt að beina 
sjónum að fórnarlömbum þessara 
einstaklinga og biðja þá afsök-
unar fyrir hönd skólans sem þrátt 
fyrir allt á sína sögu sem þarf að 
horfast í augu við. Það verður að 
hreinsa andrúmsloftið á Landa-
kotstúninu.

Það verður erfitt. Manni sýnist 
að í skólanum hafi ríkt sjúkt and-
rúmsloft, magnað upp á mark-
vissan hátt af fólki til að sýna 
og efla vald sitt á öfugsnúinn og 
andstyggilegan hátt. Börn eru 
valdalaus. Þeim er eiginlegt að 
hlýða foreldrum, kennurum, 
hópnum. Þau aðlagast alls konar 

ástandi og til lítils að hlamma sér 
í háan siðferðissöðul núna yfir 
þeim sem fóru í gegnum skólann 
án þess að verða fyrir aðkasti – 
stóðu aðgerðarlaus hjá eða tóku 
jafnvel þátt í eineltinu. Öll þessi 
börn eru fórnarlömb. Meðal þess 
versta sem hægt er að gera sig 
sekan um í uppeldi er að senda 
börnum margföld skilaboð – 
börn eru næm á slíkt. Auðvitað 
vita flest börn að það er ljótt að 
stríða minni máttar – jafnvel þótt 
þau taki þátt í slíku, annaðhvort 
teymd af eigin hvötum eða til að 
falla inn í hópinn, sem er algeng-
ara.  En þegar sjálfur kennarinn 
hefur forgöngu um eineltið og 
kvikindisskapinn þá fara ekki 
lengur saman siðaboð og gerðir 
og úr því þarf að lesa sem getur 
reynst snúið fyrir sjö eða átta ára 
huga. Þá verða börnin ringluð. 
Það er kennarinn sem veit, hann 
ræður – er þá rétt að gera það 
sem er rangt? Sum verða kvíðin, 
sum lamast, draga sig inn í skel 
sína, sum taka þátt, sum komast 
í náðina hjá kennaranum, sem 
notar þessar klassísku aðferðir 
á markvissan hátt  til að öðlast 
algjört vald yfir ráðvilltum hópn-
um. 

Margrét Müller er klassískt 
dæmi um einræðisherra og 
bekkirnir hennar eru klassískt 
dæmi um alræðisríki. Og hegðun 
barnanna klassískt dæmi um 
hjarðhegðun í alræðisríki.

Sumir krakkar forðuðu sér. 
Sum urðu ekki vör við neitt. Og 
sumir krakkar sögðu frá heima 
hjá sér – kannski er erfiðast að 
horfast í augu við það fyrir sam-
félagið í heild. Því skólastarfið 
hélt bara áfram óbreytt áratug-
um saman eins og ekkert hefði í 

skorist – eins og þetta ætti bara 
að vera svona. Hélt fólk það? 
Þarna stóð alræðisríki í hjarta 
bæjarins og var sagður eftir-
sóknarverður staður börnum þótt 
fjöldi manns vissi um aðferð-
irnar sem notaðar voru til að 
skapa þrælsóttann. Hvers vegna? 
Gæti hugast að meinlokan um 
„agann“ hafi byrgt fólki sýn? Það 
var víst svo gott hljóð í tímum. 
Það voru víst  ekki lætin í frí-
mínútum. Skólinn var annálaður 
fyrir góðan aga. Nema þetta var 
bara óvart vondur agi. Agi er í 
lagi ef átt er við reglusemi og 
virðingu fyrir öðrum og sjálfum 
sér en ótti er vond tilfinning. Agi 
er aldrei markmið í sjálfu sér. 
Ótti gerir engum börnum gott en 
mörgum illt.

In nomine paedofilii
Viðbrögð katólsku kirkjunnar 
einkennast af fáti og afneitun 
og vitna í senn um sektarvitund 
og forherðingu. Um allan heim 
er verið að fletta ofan af óhæfu-
verkum þjóna þessarar kirkju, 
hvernig þeir hafa níðst á börnum 
sem þeim hefur verið trúað fyrir 
af grandalausu fólki. Pedófílía 
virðist svo landlæg innan þessar-
ar stofnunar að hið kauðalega káf 
íslenskra þjóðkirkjuklerka blikn-
ar hjá þeim glæpum, án þess að 
gert sé lítið úr alvöru þess. Frá-
sagnirnar sem birst hafa í Frétta-
tímanum af glæpum kirkjunnar 
þjóna í tengslum við Landakots-
skóla eru vitaskuld þess eðlis að 
kirkjan getur ekki reynt að halda 
áfram að færa þessa vitnisburði 
um illskuna í eigin ranni úr einni 
skúffunni í aðra í læstu skrifborði 
eins og hún hefur augljóslega gert 
fram til þessa. 

Alræðisríkið í Landakoti
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG
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Landsbankinn kynnti nýlega 
nýjar og endurbættar leiðir til 

lækkunar skulda viðskiptavina. 
Þær felast í því að rýmka mjög um 
skilyrði fyrir 110% leið bankans, 
í endurskipulagningu og niður-
færslu ýmissa annarra skulda en 
fasteignaskulda og síðast en ekki 
síst í endurgreiðslu vaxta til skil-
vísra viðskiptavina. Viðbrögðin við 
þessu hafa verið einstaklega góð. 
Þau sýna svo ekki verður um villst 
að hér erum við á réttri leið. 

Við hvetjum þá viðskiptavini 
okkar sem enn eiga eftir að kynna 
sér þessar lausnir, til að hafa sam-
band við bankann og fara yfir 
sína stöðu. Frestur til að sækja 
um niðurfellingu annarra skulda 
en íbúðaskulda rennur út 15. júlí. 
Þeir sem eiga yfirveðsett hús-
næði en hafa veðsett það fleir-
um en Landsbankanum þurfa að 
sækja um 110% leiðina fyrir 1. 
júlí. Þeir sem eru með öll lán sín 
með veð í fasteign hjá Landsbank-
anum þurfa ekki að sækja um. Um 
endurgreiðslu vaxta þarf 
ekki að sækja. 

Öflugri aðgerðir eru 
nauðsynlegar
Þær leiðir sem hingað 
til hafa verið í boði hafa 
ekki verið fullnægjandi 
að okkar mati, þó þær 
séu ágætar um margt. 
Það er stefna bankans 
að taka myndarlega á 
skuldavanda heimila og 
fyrirtækja og við telj-
um það langmikilvæg-
asta verkefni bankans 
sem stendur. Með öfl-
ugri aðgerðum næst að 
leysa vanda mun fleiri 
en áður, og fólk ræður betur við 
endurgreiðslur lána. Um leið er 
markmiðið að tryggja gott og far-
sælt samband við viðskiptavini 
því á slíku sambandi vill bankinn 
byggja framtíð sína. Þetta er með 
öðrum orðum mikilvæg viðskipta-
leg ákvörðun sem byggir á traustri 
fjárhagsstöðu Landsbankans. 

Sameiginlegur ávinningur
Við áætlum að sú búbót sem við-
skiptavinir bankans muni njóta 
með nýjum aðgerðum sé á bilinu 
20 – 30 milljarðar króna ef allir 

nýta sér sinn rétt. Til að mæta 
þessum aðgerðum hefur Lands-
bankinn gjaldfært á fyrsta árs-
fjórðungi þessa árs verulegar 
fjárhæðir til viðbótar þeim var-
úðarsjóðum sem bankinn bjó yfir 
eftir að hann keypti lánin frá 
þrotabúi gamla bankans.  

Það eru framtíðarhagsmunir 
Landsbankans að grípa til aðgerða 
eins og þessara og tryggja með 
þeim  sameiginlegan ávinning 
samfélags, viðskiptavina og eig-
enda. 

Góð ávöxtun fyrir hluthafa 
Landsbankinn hefur verið rekinn 
með góðum hagnaði sem skilað 
hefur sér í ávinningi fyrir hlut-
hafana. Ríkissjóður lagði Lands-
bankanum hf. til 122 milljarða 
króna í nýtt eigið fé þegar efna-
hagsreikningur hans lá fyrir í des-
ember 2009. Bankinn hefur ávaxt-
að það fjármagn mjög vel og eigið 
fé bankans hefur aukist verulega 
frá stofnun. Hlutur ríkisins hefur 
nú vaxið  um 19 milljarða króna 
umfram þann fjármagnskostnað 
sem það hefur orðið fyrir vegna 
framlags síns til bankans. Lands-
bankinn er mun verðmætari nú 
en hann var í upphafi og ríkissjóð-
ur mun uppskera samkvæmt því 
þegar eigendastefnu ríkisins um 

að Landsbankinn hf. 
eigi að vera í dreifðri 
eignaraðild verður hrint 
í framkvæmd. 

Lokaorð
Landsbankinn er hluta-
félag. Daglegur rekstur 
bankans er í höndum 
stjórnenda hans. Þeir 
taka ákvarðanir um 
mikilvæg viðskipta-
leg málefni rétt eins 
og stjórnendur ann-
arra hlutafélaga. Þær 
ákvarðanir sem hér er 
fjallað um eru teknar 
á viðskiptalegum for-
sendum. Hagsmunir 

viðskiptavina og bankans fara 
saman þegar kemur að aðgerðum 
í skuldamálum heimilanna. Það er 
hagur bankans að viðskiptamenn 
hans standi vel. Um þetta ríkir 
enginn ágreiningur eins og fram 
hefur komið af hálfu talsmanna 
þeirra sem fara með eignarhlut í 
Landsbankanum. 

Ég vil að endingu ítreka við við-
skiptavini bankans, sem eiga eftir 
að sækja um lækkun skulda, að 
láta þetta tækifæri ekki framhjá 
sér fara og sækja um áður en 
frestur rennur út. 

Þær leiðir 
sem hingað 
til hafa verið 
í boði hafa 
ekki verið 
fullnægjandi 
að okkar 
mati

Krabbamein í ristli og enda-
þarmi verður til í sepum sem 

er hægt að fjarlægja. Það tekur 10 
ár fyrir krabbameinið að myndast. 
Hægt er að fjarlægja sepana og 
koma í veg fyrir að krabbamein-
ið myndist. Ef krabbamein hefur 
myndast í sepanum getur verið 
hægt að fjarlægja það í ristilspegl-
un eða ef stærra æxli hefur mynd-
ast í skurðaðgerð. Langt genginn 
sjúkdómur er oftast ólæknanlegur 
og meðferðin sem sjúklingum er 
gefin til þess að halda sjúkdómn-
um niðri, skurðaðgerðir, lyfjameð-
ferð og geislameðferð er mjög dýr 
og erfið fyrir sjúklingana.

Á Íslandi er árvekni vegna ein-
kenna mikil og aðgengi að læknum 
gott. Allir sem vilja geta fengið 
ristilspeglun með stuttum fyrir-
vara og komast fljótt að í skurð-
aðgerð. Þrátt fyrir þessa góðu 
þjónustu hefur hlutfall læknan-
legra æxla ekki aukist. Ástæðan 
fyrir þessu er að einstaklingar 
fara ekki í rannsókn fyrr en þeir 
hafa fengið einkenni. Þegar ristil-
krabbamein er farið að gefa ein-
kenni er það orðið ólæknanlegt í 
helmingi tilfella.

Vegna breytinga í aldursdreif-
ingu þjóðarinnar fjölgar þeim sem 
hafa krabbamein í ristli og enda-
þarmi mikið. Árið 2006 greindust 
130 með krabbamein í ristli og 
endaþarmi (1), árið 2020 er spáð 
að þeir verði 166 (2) og árið 2050 
gæti fjöldinn hafa tvöfaldast. Á 
síðastliðnum árum hefur með-
ferðin við krabbameini í ristli og 
endaþarmi orðið árangursríkari 
vegna bættrar myndgreiningar, 
betri aðgerðartækni og nýrra og 
betri krabbameinslyfja. Í sumum 
tilfellum er krabbamein í ristli og 
endaþarmi orðið að hægfara lang-
vinnum sjúkdómi sem er haldið 
niðri með lyfjum. Þessi nýja með-
ferð er mjög dýr og kostnaður á 
eftir að aukast mikið ef ekkert 
verður við því gert.

Arfur og umhverfisáhrif 
stuðla að myndun krabbameins-
ins. Erfðaráhrifin eru áberandi 
hjá um það bil 5% krabbamein-
anna og ef slík æxli finnast þá 
eru ættingjar sjúklingsins rist-
ilspeglaðir og hafðir í eftirliti. 
Þetta gagnast þó fáum og hefur 

ekki áhrif á heildarniðurstöðuna. 
Ýmsar fæðutegundir hafa verið 
álitnar auka áhættuna á því að 
fá krabbamein en það eru ekki 
til neinar rannsóknir sem sanna 
það. Það eru ekki til rannsóknir 
sem sýna að það hafi verið hægt 
að lækka tíðni krabbameinsins 
með því að breyta mataræði. Lífs-
stílsháðir þættir eins og hreyf-
ingarleysi, offita, reykingar og 
áfengisneysla auka áhættuna á 
að fá krabbamein í ristil og enda-
þarm en það er erfitt að fá fólk til 
þess að breyta lífsstíl. Breyting-
ar í mataræði og lífsstíl eru því 
ekki heppilegar til þess að lækka 
tíðni krabbameins í ristli og 
endaþarmi. Þetta eru hins vegar 
upplýsingar sem eiga erindi til 
almennings. Hollt mataræði og 
hollt líferni bætir og lengir lífið.

Það er kallað skimun þegar leit-
að er að sjúkdómi hjá einkenna-
lausum einstaklingum. Krabba-
mein sem finnast við skimun eru 
á lægri stigum og því meiri líkur 
á að það sé hægt að lækna sjúk-
dóminn með skurðaðgerð.  Þrjá 
aðferðir hafa aðallega verið not-
aðar til skimunar fyrir krabba-
meini í ristli og endaþarmi. Leit að 
blóði í hægðum, stutt ristilspegl-
un (Allt að 60 cm frá endaþarm-
sopi) og löng ristilspeglun (Allur 
ristillinn).

Leit að blóði í hægðum og stutt-
ar ristilspeglanir eru vel rannsak-
aðar aðferðir. Með leit að blóði í 
hægðum er hægt að lækka dán-
artíðni um 30% hjá þeim sem 
taka þátt en með þeirri aðferð er 
ekki hægt að finna og fjarlægja 
sepa og þess vegna lækkar hún 
ekki nýgengi (tíðni) sjúkdóms-
ins. Speglanir hafa þann kost að 
fyrir utan að það er hægt að finna 
krabbamein er hægt að finna og 
fjarlægja sepa í þeim hluta rist-
ils sem rannsakaður er. Stór 
bresk rannsókn á stuttum ristil-
speglunum sem var birt á síðasta 
ári sýndi að dánartíðni lækkaði 
um 43% og nýgengi lækkaði um 
33% hjá þeim sem voru speglaðir 
(vegna þess að separ höfðu verið 
fjarlægðir) (3)  Stutt ristilspeglun 
er því besta þekkta aðferðin sem 
hefur verið nægilega vel rannsök-
uð til þess að hægt sé að nota hana 
við skimun.

Við langa ristilspeglun er allur 
ristillinn skoðaður. Hreinsun 
fyrir aðgerðina og aðgerðin sjálf 
er miklu meiri en við stutta rist-
ilspeglun og meiri hætta á fylgi-
kvillum. 

Engar vísindalegar rannsóknir 

eru til sem sýna fram á gagnsemi 
fullrar ristilspeglunar í að lækka 
tíðni krabbameins í ristli og enda-
þarmi og til að lækka dánartíðn-
ina.  Ef það sýnir sig í rannsókn 
að almenningur mætir ekki í rann-
sóknina vegna óþæginda af rann-
sókninni eða ef það kemur í ljós 
að þátttakendur geti dáið af rann-
sókninni þá verður ekki hægt að 
ráðleggja þessa aðferð. 

Fjölþjóðleg rannsókn er byrj-
uð til þess að kanna gildi langra 
ristilspeglana til skimunar fyrir 
krabbameini í ristli og endaþarmi 
( NordICC, Nordic and European 
initiative on Colorectal Cancer, 
skráð hjá www.clinicaltrials.gov.). 
Farið er að taka inn einstaklinga 
í rannsóknina í Hollandi og Pól-
landi. Byrjað verður í Noregi á 
þessu ári og Svíþjóð mun fylgja á 
eftir fljótlega.

Gert hefur verið ráð fyrir að 
2.000 af 12.000 ristilspeglunum 
í rannsókninni færu fram hér á 
Íslandi. Vísindasiðanefnd og Pers-
ónuvernd hafa veitt leyfi fyrir 
rannsókninni. Hún mun verða 
gerð á Landspítala með aðstoð 
Krabbameinsskrárinnar. Það 
kostar 60 til 100 milljónir króna 
að gera íslenska hluta rannsókn-
arinnar og verður leitað til fyrir-
tækja og einkaaðila til að styrkja 
gerð rannsóknarinnar.

Árlegur kostnaður sjúkrahús-
anna af meðferð vegna krabba-
meins í ristli og endaþarmi er yfir 
1.000 milljónir en verður tvisvar 
sinnum meiri árið 2050 ef ekkert 
verður gert til að lækka nýgengið. 
Forvörn með ristilspeglunum gæti 
verið ódýrari og betri en meðferð-
in sem beitt er í dag en við þurfum 
að hafa vísindalega sönnun fyrir 
því til þess að geta ráðlagt ristil-
speglunarskimun fyrir alla þjóð-
ina. 
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d, D Max Parkin MD e, Prof Jane 
Wardle PhD f, Prof Stephen W 
Duffy MSc b, Prof Jack Cuzick PhD 
b, UK Flexible Sigmoidoscopy Trial 
Investigators

Skipulegar ristilspeglanir 
og nýgengi krabbameins

Mikill ávinningur 
af skuldalækkun

Fjármál

Steinþór Pálsson
bankastjóri 
Landsbankans

Heilbrigðismál

Tryggvi Stefánsson 
dr. med. og almennur 
skurðlæknir

Fjallað verður um mikilvægi þess að ráðast nú þegar í arðbærar samgöngufjárfestingar til að auka öryggi, fjölga störfum og 
efla hagvöxt. Frummælendur eru Orri Hauksson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, Kristján Möller, alþingismaður og 
Þorvarður Hjaltason, framkvæmdastjóri Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga.

Fundarstjóri er Margrét Kristmannsdóttir, formaður SVÞ – Samtaka verslunar og þjónustu.

Boðið verður upp á léttan morgunverð frá kl. 8.00.

FJÁRFESTUM 
Í SAMGÖNGUM

MORGUNVERÐARFUNDUR

Samtök atvinnulífsins efna til opins fundar um samgöngumál 
miðvikudaginn 29. júní  kl. 8.30 til 10.00 á Grand Hótel Reykjavík

Nauðsynlegt er að skrá þátttöku á www.sa.is  
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

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

timamot@frettabladid.is

JACK LEMMON leikari (1925-2001) lést þennan dag. 

„Það eru ekki mistök sem stoppa fólk, heldur 
hræðsla við að gera mistök.“

„Ég man hvað mér fannst gott að geta 
elskað Sólveigu án nokkurs pukurs og 
tilheyra henni á löglegan hátt, á sama 
tíma og sjálfsögðum mannréttind-
um okkar var fullnægt,“ segir mynd-
höggvarinn Anna Sigríður Sigurjóns-
dóttir þegar hún rifjar upp vellíðan 
sína þegar þær Sólveig Jónsdóttir leið-
sögumaður fengu samvist sína stað-
festa fyrir fimmtán árum. 

Auk Önnu og Sólveigar gengu þrjú 
samkynhneigð pör á fund sýslumanns 
27. júní 1996, þegar lög um staðfesta 
samvist samkynhneigðra tóku gildi á 
Íslandi, eins fyrstu landa í heiminum. 

„Eins og oft gerist hjá ástföngnum 
pörum vildum við Sólveig fljótt stað-
festa sambúð okkar og gerðum til þess 
margar, árangurslausar tilraunir á 
Hagstofu. Því vorum við meira en til-
búnar þegar tækifærið loks gafst, auk 
þess sem við vildum leggja málefninu 
lið með því að giftast á þessum merku 
tímamótum,“ segir Anna Sigríður um 
hjartfólgna minningu. 

„Dagurinn var yndislegur með 
veislu í faðmi ástvina og seinna um 
daginn blésu Samtökin 78 og Reykja-
víkurborg til stórkostlegrar veislu í 
Borgarleikhúsinu, að viðstaddri Vig-
dísi Finnbogadóttur forseta og öllum 
forsetaframbjóðendum nálægra kosn-
inga,“ segir Anna Sigríður. 

En þótt lögin hafi verið orðin að 
veruleika voru ekki allir prestar til-
búnir að blessa ástir samkynhneigra. 

„Séra Auður Eir bauðst til að blessa 
samband okkar Sólveigar, en ég sá 
ekki trúarlegar ástæður þess að 
þiggja það,“ segir Anna Sigríður. „Við 
urðum aldrei áskynja um fordóma 
eftir að við giftumst og vorum lengi á 
eftir stoppaðar á götum úti til að með-
taka hamingjuóskir, samhug og gleði.“ 

Árni Grétar Jóhannsson fram-
kvæmdastjóri Samtakanna 78 segir 
27. júní alþjóðlegan baráttudag hin-
segin fólks því flest lög samkyn-
hneigðra hafi verið samþykkt þann 
dag.

„Lög um staðfesta samvist voru 

risastórt mannréttindaskref fyrir 
samkynhneigða sem lengi höfðu bar-
ist fyrir þeim. Þörfin kom ekki síst 
í ljós þegar eyðnifaraldurinn gekk 
yfir og hommar dóu í hrönnum. Þá 
stóðu menn uppi réttindalausir eftir 
andlát sambýlismanna sinna til ára-
tuga, bæði hvað viðkom erfðamálum 
en einnig sjálfsögðum ákvörðunum 
í dauðastríði og við fráfall ástvinar 
síns. Þá var deyjandi mönnum ekki 
síður mikilvægt að geta mætt Guði 
sínum í vígðri sambúð.“

Dagurinn í dag er einnig kenndur 
við hommabarinn Stonewall í New 
York þar sem lögregla hélt uppi skipu-
lögðum ofsóknum á samkynhneigða á 
sjöunda áratugnum. 

„Á útfarardegi Judy Garland, helsta 
átrúnaðargoðs samkynhneigðra, var 
Stonewall sneisafullur af syrgjandi 

hommum og lesbíum. Þá birtist löggan 
enn eina ferðina, en nú barðist fólkið 
á móti, yfirbugað af virðingarleysi og 
neitaði að láta fangelsa sig fyrir ekki 
neitt. Upp frá þessu brutust út miklar 
óeirðir og dagurinn nú talinn marka 
upphaf réttindabaráttu samkyn-
hneigðra í heiminum,“ útskýrir Árni.

Í fyrra var lögunum breytt og nú má 
hinsegin fólk ganga í heilagt hjóna-
band, en sá galli fylgir löggjöfinni að 
enn hafa prestar neitunarvald vilji 
þeir ekki gefa samkynhneigða saman.

„Heimurinn fylgist allur með og 
eftir breytingu á lögunum í fyrra 
hefur orðið sprenging í ásókn útlend-
inga að gifta sig á Íslandi,“ segir Árni.

Í tilefni dagsins verða Samtökin 
78 með hátíðarkaffi og opið hús frá 
klukkan 17 að Laugavegi 3. Allir vel-
komnir. thordis@frettabladid.is

SAMTÖKIN 78:  15 ÁR FRÁ LÖGUM UM STAÐFESTA SAMVIST SAMKYNHNEIGÐRA

Gott að elska hana án pukurs

KRISTALBRÚÐKAUP Anna Sigríður og Sólveig reka saman ferðaþjónustuna Önnu og Sól-
veigu. Í dag eiga þær fimmtán ára brúðkaupsafmæli og ætla af því tilefni að fara í rómantíska 
sveitaferð um fjalllendi Andalúsíu á Spáni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ástkær móðir okkar, amma 
og langamma,

Theodóra Elísabet 
Bjarnadóttir
hárgreiðslumeistari,
Hringbraut 50, Reykjavík,  
áður til heimilis að Miðstræti 11, 
Vestmannaeyjum

andaðist á Dvalarheimilinu Grund 13. júní sl.
Útför hennar verður gerð frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
hinn 27. júní nk. kl. 15.00.

Ingibjörg Þórðardóttir
Þuríður Þórðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn

MOSAIK  

Ástkær eiginmaður minn, stjúpfaðir, 
tengdafaðir, afi, langafi og bróðir, 

Sveinn Sæmundsson
löggiltur endurskoðandi,
Sóltúni 10, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut 
sunnudaginn 19. júní, verður jarðsunginn frá 
Bústaðakirkju miðvikudaginn 29. júní  kl. 15.00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Krabbameinsfélag Íslands.

Sigríður H. Jóhannsdóttir
Gyða Þorgeirsdóttir   Hallur Karlsson
Ragnheiður Hallsdóttir
Jóhann Karl Hallsson
Hafdís Svava Ragnheiðardóttir
Jón Sæmundsson
Tómas Sæmundsson
Sigrún Sæmundsdóttir
Baldur Sæmundsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi, langafi og bróðir, 

Friðþjófur I. Strandberg
sjómaður, 
til heimilis að Melgerði 32, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans laugardaginn 18. júní.
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju mánudaginn 
27. júní kl. 13.00.

Guðrún Magnúsdóttir Strandberg
Auður Strandberg 
Magnús Strandberg Ingibjörg Bragadóttir
Birgir Strandberg
Sveinbjörn Strandberg Kristín Jónsdóttir
Agnar Strandberg Brynja Stefnisdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og bróðir.

Ástkær eiginmaður minn, fósturfaðir, 
tengdafaðir og afi,

William McDougall 
Vilhjálmur Alfreðsson 
Efstasundi 76,

lést á hjartadeild Landspítalans föstudaginn 17. júní.
Útförin fer fram frá kirkju Óháða safnaðarins við 
Háteigsveg, mánudaginn 27. júní kl. 15.00. 

Sólveig Magnúsdóttir 
Magnús Sigurðsson Þórhildur Karlsdóttir 
Emil Þór Sigurðsson Sigrún Baldursdóttir 
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
afi og langafi,

Svavar Davíðsson
framkvæmdastjóri,

sem lést á Hjartadeild Landspítalans við Hringbraut 
laugardaginn 18. júní, verður jarðsunginn frá 
Kristskirkju Landakoti þriðjudaginn 28. júní kl. 15.00.  

Birna Baldursdóttir
Baldur Ó. Svavarsson  Kristín E. Guðjónsdóttir
Nína Björk Svavarsdóttir
Bryndís Björk Svavarsdóttir Stefán Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn

Móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Björg Jóhannsdóttir
Bólstaðarhlíð 13, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 
30. júní kl. 13.00. Þeir sem vilja minnast hennar láti 
Rauða krossinn eða Minningarsjóð Hrafnistu njóta 
þess.
          
Jóhann Ólafsson Jeanne Miller
Sigrún Ólafsdóttir Helgi Bergþórsson
ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Þuríður Svava 
Kjartansdóttir
Sólvöllum 7, Selfossi,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
laugardaginn 18. júní. Útförin verður gerð frá 
Selfosskirkju miðvikudaginn 29. júní kl. 13.30.

Óli Þ. Guðbjartsson
Kjartan Ólason Valgerður Bjarnadóttir
Anna María Óladóttir Jóhann M. Lenharðsson
Guðbjartur Ólason Margrét Sverrisdóttir
Haraldur Óli Kjartansson
Melkorka Kjartansdóttir Elín Svava Kjartansdóttir
Þórunn Anna Guðbjartsdóttir Óli Þorbjörn Guðbjartsson



Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Leirlistaverk  Guðnýjar Hafsteinsdóttur 
eru til sýnis í Kaolín í Ingólfsstræti 8 til 6. 
júlí. Opið er frá 11 til 18 virka daga og frá 

10 til 15 á laugardögum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Leirlistamaðurinn Greg Barrett hannaði borðbúnað fyrir nýjan veitingastað í miðbænum.

Villt og stórbrotin hönnun

S
tórbrotinn borðbúnaður, diskar 
og skálar úr íslenskum leir, er 
notaður á nýopnuðum veitinga-
stað í miðbænum. Hönnuðurinn 

er írski leirlistamaðurinn Greg Bar-
rett sem búsettur hefur verið hérlendis í 
nokkur ár en veitingastaðurinn nýi nefn-
ist Grillmarkaðurinn og er í eigu Hrefnu 
Sætran.

2

Gleðilegt grillsumar 
                     www.weber.is 

Listh

Nýir svefnsófar - margar gerðir
12 mánaða vaxtalausar greiðslur

Bonito ehf. Friendtex 
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Opnunartími:
mánud.-föstud. kl. 11:00 - 18:00  

 ÚTSALA

   AF FLOTTUM FATNAÐI
FYRIR FLOTTAR KONUR 

       
LOKAÐ Á LAUGARDÖGUM 

   MIKIÐ ÚRVAL
 



27. júní 2

„Þetta verkefni var í raun algjör draumur þar sem 
þau á Grillmarkaðnum voru svo góð að gefa mér 
algerlega frjálsar hendur,“ segir Greg. Hráviðinn 
sótti hann meðal annars á Skarðströnd en í leirinn 
blandaði hann íslenskri eldfjallaösku.

Greg hefur getið sér gott orð fyrir keramík sína en 
borðbúnaður hans er eins náttúrulegur og hugsast 
getur og notar hann til að mynda enga liti. Diskarnir 
eru stórir, 30 sentímetra breiðir, og Greg segir hönn-
unina vera eilítið villta, enda trúi hann að fólk hafi 
fjarlægst svolítið þann hefðbundna, stílhreina borð-
búnað sem átt hafi upp pallborðið síðustu árin. 

Greg er með fleiri verkefni í gangi en hann er að 
gera diska fyrir Dill Restaurant og skálar fyrir Vík-
ingakrána í gamla Naustinu. Hægt er að skoða verk 
Gregs á facebook-síðunni Ceramic Tundra.

juliam@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

Greg með nýjan borðbúnað sem notaður verður á Grill-
markaðnum.

OFNAR:

HELLUBORÐ

KERAMIKBORÐ

SPANPP

UR:

HÁFAR:

UPPÞVOTTATT VÉAA LAR:

FRÁBÆRT

TILBOÐ

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR

BITAFISKUR
+ 80% prótín

Fiskneysla er góð
fyrir heilabúið

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið 
á kostnaðarverði á 120 stöðum 
um land allt. Nánari upplýsingar 
á visir.is/dreifingeifing

ari upplýsingar 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
MENNING

Veggfóður  má fá í ýmsum litum og af ýmsum gerð-
um. Með nýrri tækni hefur opnast ný vídd í vegg-
fóðursmynstrum. Fyrirtækið Couture déco hefur til 

dæmis framleidd veggfóður með mynstri Chesterfield 
sófasetts.

„Ég er nýkominn heim frá því að 
leggja lokahönd á samninginn og 
ræða við fleiri aðila um önnur 
verkefni,“ segir Einar Ólafsson 
arkitekt hjá Arkiteo ehf, en hann 
ásamt arkitektunum Gunnari Sig-
urðssyni, Ástríði Magnúsdóttur 
og Helga Steinari Helgasyni hefur 
nýlega stofnað útibú frá Arkiteo í 
Mumbai á Indlandi. Þetta þykja 
tíðindi í heimi arkitekta á Íslandi 
þar sem verkefni hafa verið af 
skornum skammti eftir hrun. 
Einar segir fasteignamarkaðinn á 
Indlandi galopinn.

„Samningurinn hljóðar upp á 
hönnun á 60 hæða íbúðaturni og 
við höfum einnig þegar gert til-
lögu að 17 hæða íbúðaturni fyrir 
annan aðila. Þá höfum við feng-
ið loforð um að teikna 10.000 fer-
metra hótel sem á að standa úti í 
sjó við Mumbai og eins er búið að 
viðra við okkur annan 40 hæða 
íbúðaturn,“ segir Einar. „Þetta eru 
spennandi verkefni og þarna er 
allt iðandi í framkvæmdum. Hug-
myndin er að eitt af okkur eða tvö 
verði staðsett í Mumbai en ætlun-
in er að vinna verkefnin að mestu 
leyti hér heima.“

Upphafið að ævintýrinu má 
rekja til þess þegar Einar fór 
ásamt félaga sínum á orkuráð-
stefnu til Abú Dabí höfuðborg-
ar Sameinuðu furstadæmanna, á 
vegum Íslandsstofu árið 2009. Í 
framhaldinu var stofnað teymi 6 
arkitektastofa á Íslandi, Geysir 
Arkitekts, til að sækja á arki-
tektamarkaðinn í Abú Dabí. Eftir 
að slitnaði upp úr samstarfi Ein-
ars við Geysi Arkitekts, hélt hann 

viðskiptatengslum sínum við Ind-
verjann Kamlesh Avasare, sem 
hann hafði kynnst í Abú Dabí á 
ráðstefnu árið 2010.

„Til að gera langa sögu stutta 
urðu aðstæður í Abú Dabí til þess 
að Kamlesh færði sig til Ind-
lands og útvegaði okkur verk-
efnið um teikningu íbúðaturnsins 
í Mumbai,“ segir Einar.  

„Viðskiptavinurinn að 17 hæða 
turninum er múslimi og við geng-
um út frá því í hönnuninni. Við 
leikum okkur með guðdómlegt 
form, sem kallað er, úr Islam, sem 
við fjölföldum. Litirnir á Indlandi 
eru kröftugir og við nýtum okkur 
það einnig. Til dæmis leitum við í 

Sari, búning indverskra kvenna í 
hönnun gardína í byggingunni svo 
byggingin verður aldrei eins yfir 
daginn, eftir því hvar dregið er 
fyrir glugga.“

Aðspurður segir hann hönnun 
þeirra Íslendinganna skera sig úr 
á svæðinu. Mikið sé um bygging-
ar í póstmódernískum stíl og gæði 
ekki alltaf höfð að leiðarljósi. 

„Það fréttist hratt innan fast-
eignabransans í Mumbai að við 
værum að teikna fyrir þennan 
stóra aðila og þá vildu aðrir fá 
okkur líka til að teikna. Ég hef trú 
á að þegar verkefnin fara af stað 
geti opnast heil flóðgátt.“

heida@frettabladid.is

Opna stofu á Indlandi
Fjórir íslenskir arkitektar munu hanna 60 hæða íbúðaturn i Mumbai á Indlandi. Þau opnuðu stofu utan 
um verkefnið í Mumbai í síðasta mánuði og eru þegar komin með fleiri verkefni á teikniborðið ytra.

 Tillaga Arkiteo að 17 hæða íbúðaturni í Mumbai. Þar nýta þau sé sterka liti Indlands og „guðdómleg form“ úr Islam. MYND/ARKITEO

Einar Ólafsson, Gunnar Sigurðsson, Ástríður Magnúsdóttir og Helgi Steinar Helgason 
hafa stofnað arkitektastofu í Mumbai á Indlandi og hafa þegar skrifað undir samning 
um hönnun á 60 hæða íbúðaturni í borginni. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG
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Heimili fasteignasala hefur til sölu sex herbergja 
endaíbúð með tvennum svölum.

F asteignin stendur við Þorláksgeisla í Grafar-
holti og er í heildina 245,9 fermetrar.

Íbúðin er með sérinngangi af svölum og er 
komið inn í forstofu. Stórt rými er inni af forstofu sem 
skiptist í stofu og borðstofu. Þaðan er gengt út á suð-
ursvalir með útsýni út í náttúruna, en stutt er í golf-
völl og góðar göngu- og hjólaleiðir frá íbúðinni.

Eldhúsið er glæsilega innréttað. Tvö svefnherbergi 

og baðherbergi eru í svefnálmu. Í öðrum hluta íbúð-
arinnar eru þrjú svefnherbergi, vandað baðherbergi 
með nuddbaðkari og stórar suðursvalir út frá hjóna-
herbergi. Flísalagt þvottahús er í íbúðinni.

Innréttingar, skápar og hurðir eru úr hnotu og 
halógen lýsing er í allri íbúðinni. Rustic eikarpar-
ket er á gólfum ásamt indverskum náttúrusteini og 
flísum. Tvöfaldur 59 fermetra bílskúr með sjálfvirk-
um hurðaopnurum fylgir og inn af honum er 7,6 fer-
metra geymsla. Húsið er í góðu ástandi að utan og 
með snyrtilegri sameign.

Glæsileg endaíbúð
Íbúðinni fylgir tvöfaldur 59 fermetra bílskúr.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Mosarimi - 112 Reykjavík
Falleg 81,9 fm, 3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi á 2. hæð við Mosarima í Grafarvogi. 
Eignin skiptist í forstofu, tvö góð svefnherbergi, 
baðherbergi, geymslu innan íbúðar, stofu og 
eldhús. Þetta er góð staðsetning í barnvænu 
hverfi, stutt í skóla, leikskóla og alla helstu 
þjónustu! V. 19,1 m. 5313 

Flott 176,2 m2 raðhús með bílskúr við Byggðarholt í Mosfellsbæ. Góð staðsetning í grónu hverfi, 
flottur garður með stórri timburverönd í suður.  Flott eign fyrir stóra fjölskyldu, 4 svefnherbergi auk 
þess að það er búið að innrétta herbergi í bílskúrnum. V. 38,9 m. 5295

Byggðarholt - 270 Mosfellsbær

Langitangi - 270 Mosfellsbær

Sóleyjarimi - 112 Reykjavík

Mjög fallegt 195 m2 endaraðhús innst í botnlanga á tveimur hæðum í Grafarvogi. Á jarðhæð er forstofa, 
hol, opið eldhús, borðstofa, stofa, gestasalerni og bílskúr. Á 2. hæðinni eru fjögur góð svefnherbergi, 
baðherbergi með baðkari og sturtuklefa og þvottahús. Svalir í suður útfrá hjónaherbergi. Stór 
timburverönd, afgirtur garður og stórt hellulagt bílaplan. Hiti er í gólfum V. 48,9 m. 5310 

Böðmóðsstaðir 2 - 801 Selfossi
26 m2 sumarhús á eignalóð við Böðmóðsstaði 
2. Eignin er laus til afhendingar strax! Eignin er 
skráð samkvæmt Fasteignamati Ríkisins 26,0 
m2. Þar af sumarbústaður 16,1 m2 og geymsla 
9,9 m2. V. 8,5 m. 5315 

Fallegt 171 fm einbýlishús með 
sambygg. bílskúr. Flott eldhús, 
hvítt háglans, með steingráum 
flísum og granítborðplötu. Vönduð 
tæki, uppþvottavél og ísskápur/
frystiskápur. Baðherbergi nýlega 
endurnýjað, fjögur svefnherb, stór 
stofa og borðstofa með arni og 
timburverönd og skjólgóður garður. 
V. 45,9 m.

Fallegt 140,4 m2 parhús á einni hæð með bílskúr innarlega í botnlanga. Mjög falleg aðkoma er að 
húsinu, bílaplan er hellulagt m/snjóbræðslu, sem og gönguleið og verönd við húsið. Garður er gróinn og 
skjólgóður. V. 33,8 m.5312 

Björt og falleg 98,9 
m2 4ra herbergja 
endaíbúð með 
sérinngangi og 
timburverönd á 
jarðhæð í 2ja 
hæða fjölbýli í í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofu. Einnig fylgir íbúðinni 8,4 m2 sérgeymsla. Fallegar innréttingar og gólfefni. Frábær 
staðsetning, stutt í skóla, leikskóla, sund og líkamsrækt. V 25,2 m.

Grenibyggð - 270 Mosfellsbær

Klapparhlíð - 270 Mosfellsbær

Sérlega glæsileg 127,5 m2 efri sérhæð ásamt 34,4 m2 bílskúr við Lækjarvað. Eignin skiptist í forstofu, 
þrjú rúmgóð svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi, eldhús, stofu og borðstofu. Bílskúrinn er 34,4 m2. 
Glæsilegar innréttingar, vönduð tæki og falleg gólfefni. Mjög stórar svalir. V. 41,9 m. 5311 

Lækjarvað - 110 Reykjavík

Krókabyggð - Parhús - 270 Mosfellsbær
Mjög fallegt 220 m2 parhús með innbyggðum 
bílskúr við í Mosfellsbæ. Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Fallegur garður með timburverönd. Fallegt 
hús á þessum vinsæla stað. V. 42,5 m. 5150
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Valdimarsson 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Pétur Jóhannsson
Sölum. 
Snæfellsbæ/nes
Sími:893-4718

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögðOpið virka daga frá kl. 9-17

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477. 

Opið hús miðvikudaginn 29. júní á milli kl. 17-18.
Fallegt 218 fm raðhús á tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr.  Eignin er í mjög góðu 
ástandi og skipulag afar gott.  Fjögur svefnherbergi eru á jarðhæð ásamt sjónvarpsholi og 
þvottahús.  Efri hæð með stórri stofu, fallegu eldhúsi.  Útgengt á stórar svalir sem mætti 
stækka enn meir.  Fallegur garður.  
V. 59,9 millj.  Jón Rafn hjá Valhöll sýnir eignina S: 695-5520

Björt og vel skipulögð 4ra  herbergja íbúð á 6.hæð í þessu eftirsótta húsið fyrir eldri borgara.  
Lyftuhús með mikilli þjónustu og afþreyingu. Þrjú góð herbergi, stofa, eldhús og rúmgott 
baðherbergi. Yfirbyggðar svalir. Húsvörður og mikil Þjónusta og afþreying.
 V 33.0 mill Uppl. Sigþór  sími 899 9787.

Góð 4ra herb. 115,8 fm íbúð á 2-hæð í 4ra íbúða stigagangi við Kristnibraut í Grafarholti.  
3-rúmgóð svefnherbergi. Gott eldhús með borðkrók, vönduð gólfefni og baðherbergi með 
glugga. Tvennar svalir. Rúmgóð sérgeymsla.  Verð 24,9 milj. Uppl. Heiðar í s:693-3356

4ra herb. við Kristnibraut í Grafarholti

Blómvallagata - fráb. staður
Í einkasölu 53,5 fm 2ja herb. íbúð á 1 hæð í 
góðu steinhúsi. Massift parket og flísar. Ágætt 
bað og eldhús. Frábær staðsetning í 101. Gamli 
vesturbærinn. 
Verð 14,9 m. Uppl. veitir Bárður í 896-5221

Ásakór - með bílskýli.
Mjög góð ca 65 fm íbúð á jarðhæð með góðri 
afgirtri verönd í suður. Gott stæði í lokuðu 
bílskýli fylgir íbúð. Parket og flísar á gólfum. 
V. 18,9m. Mögul. skipti á stærri eign.  
Uppl. Ellert 893-4477

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

Eyktarsmári - Glæsilegt útsýni.
Nýkomið í einkasölu nýlegt 182 fm raðhús, 
hæð+ris m. innb. bílskúr á útsýnisstað, innst 
í rólegri lokaðri götu. Gott skipulag, Arin, tvö 
baðherb., m.a. m. horn-nudd-kari., suður 
svalir, norðvestur sólpallur. Útsýni m.a. Esja, 
Reykjanes, Snæfellsnes, Skarðsheiði og fl. 
3-4 sv.herb. V. 44,8 m./ tilboð. Bein sala eða 
skipti á 4ra í lyftuhúsi. 
Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Glæsilegt einbýlishús í Garðabæ
Glæsilegt 227,8 fm  vel staðsett einbýlishús 
við Tjarnarflöt í Garðabæ.  Húsið er töluvert 
endurnýjað og er í góðu ástandi.  Garður í 
suður. Verð 69 milj. Möguleiki á skiptum á 
ódýrari eign.  
Allar frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

3ja herbergja

2ja herb

Sumarhús
Dalhús - einbýli á einni hæð.

Vorum að fá mjög vel staðsett 221 fm einbýli á einni hæð. Tvöfaldur bílskúr. 
V. 57,5m. Mögul. að setja íbúð upp í kaupverð. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Gott mikið endurnýjað 202 fm einbýli ásamt ca 40 fm bílskúr. Á jarðhæð eru tvær litlar 
íbúðir til útleigu. Mögul. að setja tvær íbúðir upp í. V. 69,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 

Langagerði - með tveimur aukaíbúðum
og bílskúr.

Þangbakki - Stutt í alla þjónustu
Mjög góð 72 fm íbúð á 3. hæð í fjöleignarhúsi 
með lyftu.  Stofa er með parket á gólfi og 
er útgengt á stórar svalir.  Svefnherbergi m. 
miklu skápaplássi.  V. 17,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Stórholt - glæsil. einstaklingsíb.
Nýkomin 43 fm samþykkt nýstandsett studio 
íb. á 1.hæð (beint inn) m. sérinngangi. Glæsil. 
baðherbergi, gott alrými m. litlum eldh.krók. 
Laus strax. Auðveld kaup allt að ca 90% 
fjármögnun. Verð 9,9 m. Frábært fjárfestingar / 
leigu dæmi.  Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Selbraut 42 – Seltjarnarnesi.

Fífurimi - Sérinngangur
Skipti á sérbýli í Grafarvogi eða Mosfellsbæ 
kemur til greina.  Góð 113 fm íbúð á efri hæð 
ásamt bílskúr við Fífurima í Grafarvogi.  Þrjú 
svefnherb. og þvottahúsi innan íbúðar.  Stofa 
og eldhús í opnu rými og útgengt á vestur 
svalir.  V. 26,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Tjarnarmýri Sletjarnarnesi
Í einkasölu falleg og frábærlega vel skipulögð 
íbúð á 2 hæð ásamt stæði í bílskýli. Öll 
nýmáluð að innan og parket ný slípað og 
flott. Tvö góð svefnherbergi. Stórar flísalagðar 
suðursvalir. Laus. Verð 24.5 millj. 
Uppl. veitir Bárður í 896-5221

Falleg 120 fm sérhæð við Sogaveg
Um er að ræða nýja vandaða 120 fm neðri 
sérhæð við Sogaveg í Reykjavík.  Eign til 
afhendingarvið kaupsamning fullbúin 
án gólfefna.  3-svefnherbergi, vandaðar 
innréttingar, gólfhiti, sérinngangur og garður.  
Verð 30,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:6933356.

Perlukór með sér inng. og bílskýli.
Vorum að fá mjög góða 96 fm. íbúð á 2.hæð 
á frábærum útsýnisstað. Stórar svalir, allar 
innréttingar og gólfefni vandað. V. 27,9m. 
Mögul. skipti á stærri eign. 
Nánari uppl. Ellert 893-4477

4ra til 6 herb

Sérbýli

Reykjafold 3 - Tvöfaldur bílskúr
200 fm vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð ásamt tvöföldum bílskúr.  Fjögur 
svefnherbergi og möguleiki á að bæta við 
fimmta svefnherberginu gerist þess þörf.  
Frá stofu er útgengt á sólpall.  Einnig er 
sjónvarpsherbergi.  Stórt eldhús með góður 
skápaplássi.  Bílskúrinn er 62 fm að stærð.  
V. 47,5 m.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús - Kjós
49 fm sumarhús á 2520 fm eignarlóð á landi 
Þúfu í Kjósarhreppi.2 svefnh., eldhús ásamt 
stofu og sólstofu er snýr í suður, útgengt á pall. 
Kalt vatn er í bústaðnum og 70 ltr hitakútur. 
 V. 10 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Miðfell - Glæsilegt sumarhús
Sérlega vel byggt og vandað hús á steyptum 
grunni á 5000 fm eignarlandi í landi Miðfells 
við Þingvallavatn.  Stofa er með fallegri 
kamínu. 2 svefnh. eru í bústaðnum og því til 
viðbótar hefur verið reist rúmgott gestashús  
Pallur er umhverfis húsið og eins og áður 
sagði er pottur þar. Uppl Jón Rafn S: 695-5520

Skorradalur Fitjahlíð
Gott 50f m hús innst í Skorradal, þrjú 
svefnherbergi og svefnloft. Mikill birkiskógur og 
útsýni út á Skorradalsvatnið. 
Uppl. Sigþór 899 9787

Víðimelur 74 2ja herb.-Opið hús
Útborgun aðeins 500.000 kr. Opið hús í dag 
mánudag á Víðimel 74, frá kl 17:30 til 18:00. 
Íbúðin er ca 43 fm í kj. í húsi vestast á Víðimel. 
Nýtt eldhús, plastparket. Nýmáluð. Laus strax. 
Verð 10,9 millj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356. 

Vesturberg - skipti mögul. á raðhúsi/
parhúsi
Í einkasölu mjög falleg 106 fm íbúð með 
góðum sólpalli í suður og vestur. Mikið 
endurnýjuð að innan og fráb. skipulag. Bein 
sala  eða skipti á sérbýli á allt að 40-45 m. 
Verð 19,5 m. Uppl. Bárður  8965222

Álfkonuhvarf - 120 fm endaíb. m. 
bílsk.
Nýleg glæsil. 120 fm  4ra herb. endaíb. útvið 
óbyggt svæði í nýl. litlu lyftuhúsi. Stæði í 
bílskýli fylgir. Vandaðar innr., þvottaherb. í 
íb., suðvestur svalir, útsýni Bláfjöll, Heiðmörk. 
Laus ca miðjan júní 2011. Ásett verð 28,9 m. 

Skólavörðustígur 1-2ja herb
Góð íbúð í hjarta miðborgarinnar, björt 
og falleg 53 fm studióíbúð á annari hæð. 
Baðherbergið með  sturtu og góðri innréttingu. 
Stofan er með parketlögðu gólfi og eru stórum 
og björtum gluggum. Eldhús með fallegri ljósri 
innréttingu. Svalir. Inn af eldhúsinu er geymsla 
/ þvottaherbergi. . Húsið er vel útlítandi og 
hefur verið tekið í gegn að utan. Verð 16.0 Uppl 
Sigþór sími 899 9787

Óskað eftir
 
Ákveðinn kaupandi leitar að íbúð eða hæð m. opnu eldhúsi í Reykjavík 
Kópav. eða Garðabæ. V. 30-40 millj. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sérbýli í Garðabæ, V 37-45 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

3ja herbergja íbúð með hreinni yfirtöku. Uppl. Sigþór S: 899-9787

3ja herbergja. Í vesturbæ Rvík. Uppl. Sigþór S: 899-9787

Vantar íbúð fyrir laghentan. Upp. Ellert 893-4477

Óskað er eftir 4ra herbergja eign m. opnu eldhúsi, Reykjavík, Kópav. og 
Garðabær koma til greina.  V. 30-40 millj.  Uppl Jón Rafn S: 695-5520  

Sigurhæð - hagstætt verð.
Í einkasölu 200 fm  einbýli á einni hæð m. 
innb. bílskúr. 5 góð svefnherb. Upptekin 
loft, halogen lýsing. Skipti möguleg á 3-4ra 
herbergja íbúð í lyftuhúsi. 
Uppl. veitir Bárður í 896-5221

Sérhæðir

4ra herb. Sérhæð með bílskúr í 
Garðabæ.
Mikið endurnýjuð 4ra herb. 123,5 fm sérhæð 
við Lynghóla í Garðabæ.  Bílskúrinn er 28,8 
fm.  3-svefnherbergi í mikið endurnýjaðri 
sérhæð.  Falegur garður, góð staðsetning.  
Eignin er laus við kaupsamning. Verð 26,9 milj. 
Uppl. veitir Heiðar 693-3356

Hrísmógar - Garðabæ.
Vorum að fá mjög góða rúmgóða íbúð á 2.hæð 
í þessu vinsæla lyftuhúsi. Eignin er mikið 
endurnýjuð, tvennar svalir. V. 20,5m. 
Nánari uppl. Ellert 893-4477

Sumarhús - Þingvellir
Sumarhús á frábærum stað í landi Nesja 
Þingvöllum, alls 53 fm. Stórfenglegt útsýni 
yfir Þingvallavatn. Tvö svefnherbergi eru í 
bústaðnum og stórt svefnloft.  V. 16,5 millj. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Glæsileg 170 fm hæð, þar af er 30 fm bílskúr. Hæðin er öll mikið endurnýjuð. Tvennar svalir, 
þrjú til fjögur svefnherbergi. V. 41m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Stóragerði

Óskað eftir sumarhúsi eða íbúð á 
landsbyggðinni í skiptum 

f. íbúð í Orlando.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Árskógar  Eldriborgarar

OPIÐ
 H

ÚS

Eyrarskógur eignarlóð 
Nýlegt sumarhús á eignarlóð í kjarrivöxnu landi. Tvö svefnherbergi og tvö svefnloft. Heitur 
pottur. Húsið er vandað og allur frágangur góður. Staðsetning er mjög góð í náttúrulegu 
birkikjarri og mikið útsýni. Einungis er um 40 mín akstur frá Reykjavík stutt í sundlaug og 
veitingastaði / verslun. Fallegar gönguleiðir og stutt í veiði. V 15,9m. Sigþór S: 899 9787

Ásgarður - Sérinngangur
Stórglæsileg 66 fmíbúð með sér inngangi. 
Svefnherbergi m. parketlögðu gólfi og 
rúmgóðum skápum. Baðherbergi með sturtu 
og innréttingu og er það flísalagt í hólf og gólf, 
upphengt salerni. Þvottahús innan íbúðar. Stofa 
og eldhús samliggjandi opnu rými.  
V. 16,5 millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787
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2JA HERB.

Bárugata
Mikið endurnýjuð 72,4 fm íbúð 
að meðt. geymslu í þríbýlishúsi 
á þessum eftirsótta stað. Íbúðin 
skiptist í anddyri, opið rými 
sem samanstendur afopnu 
eldhúsi, stofu og borðstofu, 
eitt herbergi og baðherbergi. 
Sérsmíðaðar innréttingar. 
Halogen lýsing og hljóðkerfi. 
Verð 19,9 millj.

3JA HERB.
Logafold
Góð 59,8 fm íbúð á jarðhæð 
með suðurverönd auk sér 
geymslu á hæðinni á þessum 
eftirsótta stað í Grafarvogi. 
Frábært útsýni úr stofu.  Stutt 
í verslun, sundlaug, skóla, 
leikskóla o.fl.
Verð 14,9 millj.

Þingasel 
Afar glæsilegt 315 fm einbýlishús 
á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað við opið svæði. Glæsilegt 
útsýni er frá húsinu til vesturs út að 
sjó yfir óbyggt svæði og til norðurs 
að Esju.   Falleg ræktuð lóð. Verönd 
með skjólveggjum og heitum potti. 
Húsið er í eigu einkahlutafélags 
sem selja á. Áhv. um 80 millj. Ekkert 
greiðslumat þarf til að yfirtaka 
félagið og lánin.
Verð 95,0 millj.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM EIGNA Á SÖLUSKRÁ.

Grandavegur - 4ra herb. útsýnisíbúð - laus strax.

Fagrahæð- Garðabæ
Glæsilegt 288,4 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum á glæsilegri 
verðlaunalóð í enda götu. Eignin 
er innréttuð á afar vandaðan og 
smekklegan hátt. Mikil lofthæð á efri 
hæð og innfelld lýsing í öllum loftum 
eefri hæðar auk hluta neðri hæðar. 
Allar innréttingar og gólfefni úr ljósum 
viði. Stórar verandir með heitum 
potti. Tvöfaldur bílskúr. Fallegt útsýni. 
Arkitekt hússins er Eyjólfur Bragason 
og innanhússarkitekt Guðbjörg 
Magnúsdóttir.
Verð 89,0 millj.

114,8 fm. útsýnisíbúð á 
6.hæð auk sér stæðis í 
bílageymslu. Íbúðin skiptist í 
forstofu, sjónvarpshol, eldhús, 
samliggjandi stórar og bjartar 
stofur, 2 herbergi, baðherbergi 
og þvottaherbergi. 
Stórar yfirbyggðar svalir 
til vesturs. Útsýni er yfir 
borgina til suðurs, að 
Reykjanesfjallgarði og víðar. 
Sameiginlegur matsalur á 
10. hæð.  
Á jarðhæð er sameiginlegur 
líkamsræktarsalur, gufubað og 
heitir pottar á lóð. 
Húsvörður.
Verð 31,9 millj.

Furuás – Hafnarfi rði
Vel skipulagt um 367  fm 
einbýlishús á tveimur hæðum 
Í Áslandinu . Að innan er neðri 
hæðin að mestu leyti tilbúin, en 
efri hæðin er tilbúin til innréttinga. 
Hiti er í gólfum. Bílskúr með 
aukinni lofthæð. Gríðarlegt útsýni 
úr stofu yfir borgina, að jökli og 
víðar. Lóðin er 681,1 fm að stærð. 
Verð 53,9 millj.

Bókhlöðustígur
Sögufræg húseign í hjarta 
miðborgarinnar. Húsið er kjallari, 
hæð og ris, samtals 283,3 fm. 
að stærð. Aukin lofthæð er á 
aðalhæð hússins og tvær fallegar 
kamínur í stofum. Sérinngangur 
og innangengt er á efri hæð frá 
aðalhæð. Tvö verslunarrými eru í 
kjallara, hvort með sér inngangi. 
Eignarlóð.  

Markarfl öt- Garðabæ
Afar vel staðsett 214,7 fm einbýlishús 
á einni hæð með innb. tvöf. bílskúr. 
Húsið skiptist í forstofu með 
fataherbergi, hol, arinstofu með 
útgangi á verönd til suðurs, rúmgóða 
setustofu/borðstofu, eldhús, 5 
svefnherbergi og baðherbergi. Húsið 
stendur innst í götu á 1.450 fm lóð. 
Útsýni að Heiðmörkinni og að Rey-
kjanesfjallgarði. Verð 59,0 millj.

Skjólbraut-Kópavogi.  
Glæsileg og afar vel hönnuð 305 fm. og 337 
fm. parhús á mjög góðum stað í suðurhlíðum 
vesturbæjar Kópavogs.  Ekki er um venjuleg 
parhús að ræða þar sem húsin eru ekki 
samhverf. Húsin eru á tveimur hæðum og seljast 
í núverandi ástandi. Mikið og fallegt útsýni til 
suðurs, yfir Bláfjöll frá austri, Reykjanesfjallgarð 
og Álftanes í vestri. Fágætt tækifæri til að eignast 
glæsilega eign á þessum stað. Tilvalið t.d. fyrir 
verktaka. Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Laugarásvegur
Mjög vel staðsett 269,5 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum 
í Laugarásnum. Hús að utan 
er í góðu ástandi, en hið innra 
þarfnast eignin lagfæringa. Stórar 
svalir út af stofum. Stór hjónasvíta 
með fataherbergi. 
Laust til afhendingar við
 kaupsamn. 
TILBOÐ ÓSKAST.

Espigerði- útsýnisíbúð með 
tvennum svölum. Laus 
strax.
135,4 fm. íbúð á 8. og 9. hæð  með 
tvennum svölum auk sér stæðis í lokaðri 
bílageymslu. Bjartar og rúmgóðar stofur 
með arni, rúmgott eldhús með góðri 
borðaðstöðu, sjónvarpshol og 3 herbergi.  
Húsvörður. Glæsilegt útsýni út á sundin, 
að Esjunni, Bláfjöllum og víðar. Laus til 
afhendingar strax. Verð 29,9 millj.

5 herbergja 196,3 fm. glæsileg og 
vel innréttuð útsýnisíbúð á 10. hæð 
að meðt. sér geymslu.  Íbúðin er á 
tveimur hæðum með rúmgóðri og 
bjartri stofu, hjónaherbergi með 
fataherbergi innaf, 2 önnur herbergi 
og opið eldhús. Sér stæði í lokaðri 
bílageymslu fylgir. 
Verð 49,9 millj. 

Fífusel- aukaherbergi 
í kjallara. 
Góð 114,5 fm. 4ra herb. íbúð 
á 2. hæð að meðtöldu 10 fm 
útleiguherbergi og sér geymslu 
í kj.  Björt stofa með útgengi 
svalir til suðausturs. 3 herbergi. 
Þvottah. innan íbúðar. Sér stæði 
í upphituðu bílskýli. Leikvöllur 
beggja vegna við húsið. Stutt í alla 
þjónstu. Verð 22,7 millj.

Marteinslaug- 5 herb.
Falleg og vel skipulögð 137,4 fm 
5 herb. íbúð á jarðhæð að meðt. 
sér geymslu og stæði í bílskýli. 
Íbúðin er innréttuð á vandaðan 
og smekklegan hátt. Lagt fyrir 
síma/tölvu og sjónvarpi í öll 
svefnherbergi. Glæsilegur um 35 
fm sólpallur með lýsingu.  
Stutt í græn svæði, skóla og 
leikskóla. Verð 35,9 millj.

Vindás – 3ja herb.
Vel skipulögð 85,2 fm 3ja herb. íbúð á 
2. hæð með skjólgóðum suðursvölum 
og sér stæði í bílageymslu.  Rúmgóð 
stofa, sjónvarpshol og 2 góð 
svefnherbergi.  Sér geymsla innan 
íbúðar og sameiginlegt þvottaherb. á 
hæðinni. Verð 19,5 millj.

Hátún.
Góð 100 fm. íbúð á 3. hæð auk 
6,0 fm sér geymslu  í þessu 
eftirsótta fjölbýli miðsvæðis í 
Reykjavík. Þvottaherbergi innan 
íbúðar. Svalir til austurs út af 
stofu. Opið eldhús með góðum 
borðkrók. Sameign góð.
Verð 28,8 millj.

Tjarnarmýri – 
Seltjarnarnesi
Falleg 111,7 fm. 3ja – 4ra herb. 
íbúð á jarðhæð ásamt sér stæði 
í lokaðri bílageymslu. Íbúðin 
skiptist í forstofu, eldhús með góðri 
borðaðstöðu, sjónvarpshol/herbergi, 
bjarta stofu/borðstofu með útgengi 
á hellulagða suðurverönd, 2 rúmgóð 
herbergi, flísalagt baðherbergi og 
þvottaherbergi. Stutt í alla þjónustu. 
Íbúðin getur verið laus strax. Verð 
29,5 millj.

Tröllakór-Kópavogi
Falleg og vönduð  110,5 fm. 3ja 
herb.íbúð á jarðhæð að meðt. 
sér geymslu á hæðinni. Íbúðin 
er mjög björt með útgangi 
úr stofu á verönd til suðurs. 
Allar innréttingar, innihurðir 
og gólfefni eru í ljósri eik.  Sér 
þvottaherbergi innan íbúðar. 
Laus strax. 
Verð 25,9 millj.

Túnbrekka-Kópavogi. 
Laus strax
Góð 86,6 fm. íbúð á neðri hæð 
auk 20 fm. bílskúrs með útsýni 
yfir Fossvogsdalinn. Íbúðin 
skiptist í forstofu sem er nýtt að 
hluta sem sjónvarpsh., stofu,
 borðstofu, eldhús, 2 herb. á 
svefngangi og baðh. Þvottaherb. 
innan íbúðar. Vestursvalir. 
Garður með skjólsælum  sólpalli. 
Verð 24,7 

Gullengi- 
sérinngangur
Vel skipulögð 105 fm. endaíbúð 
á 2.hæð með gluggum í þrjár 
áttir, stórum  svölum  og miklu 
útsýni. Vandaðar innréttingar.  
Björt stofa með miklum 
gluggum og góð borðaðstaða 
í eldhúsi.  Geymsla og 
þvottaherbergi innan íbúðar.  
Verð 27,0 millj.

Hörðukór- glæsileg „penthouseíbúð“

4RA HERB. OG STÆRRI

Glæsibær
Fallegt 167,2 fm einbýlishús að 
meðt. 31,2 fm bílskúr á þessum 
frábæra stað við Elliðaárdalinn. 
Eignin skiptist m.a. í hol með 
útgangi á verönd, samliggjandi 
stofur með arni, eldhús 
með góðri borðaðstöðu, 
3 herbergi(4 á teikn.) og 
baðherbergi. Húsið er nýmálað 
og viðgert að utan. Ræktuð lóð 
með viðar- og hellulögðum 
skjólgóðum veröndum og 
skjólveggjum. Verð 57,5 millj.

Einarsnes 
Glæsilegt 160,2 fm.
einbýlishús á tveimur 
hæðum á glæsilegum 
útsýnisstað við óbyggt 
svæði í Skerjafirðinum.  
Húsið var nánast 
endurbyggt fyrir um 20 
árum síðan og skiptist 
m.a. í samliggjandi stofur 
með útsýni til sjávar og 
útgangi á svalir til vesturs, 
3 herbergi, eldhús, 
sjónvarpshol og flísalagt 
baðherbergi. Afgirt  og 
falleg ræktuð 514,0 
eignarlóð.
Verð 53,9 millj.

ELDRI BORGARAR.

Blikanes-Garðabæ 
Glæsilegt 265,0 fm einbýli með innb. bílskúr á 
þessum eftirsótta stað á sunnanverðu Arnar-
nesinu. Húsið var mikið endurnýjað árið 2005 
á vandaðan og smekklegan og skiptist m.a. í 
samliggjandi bjartar stofur, 4 svefnherbergi, stórt 
eldhús með miklum hvítum sprautulökkuðum 
innréttingum og 2 baðherbergi. Hús að utan 
endurnýjað. Falleg ræktuð lóð sem hefur verið 
mikið endurnýjuð m.a. hellulögn og lýsing.  
Stór ný verönd með heitum potti.

SÉRBÝLI

OPIÐ HÚS Á MORGUN, 
ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17-18
Falleg  og vel skipulögð 70,5 
fm íbúð á jarðhæð að meðt. 
sér geymslu. Björt stofa með 
útgangi á hellulagða verönd 
til suðurs út af stofu. Ljós 
viðarinnrétting í stofu. Rúmgott 
svefnherbergi. Þvottah. innan 
íbúðar.
Stutt í alla þjónustu. Verð 
19,9 llj. SKIPTI MÖGULEG 
Á 3JA – 4RA HERB. ÍBÚÐ í 
KÓPAVOGI, GARÐABÆ EÐA Í 
HAFNARFIRÐI.

OPIÐ
 H

ÚS

Gullsmári  10–Kópavogi.  2ja herb. íbúð
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Einstaklega falleg og vel staðsett 51, 3 fm risíbúð með svölum og útsýni. Stórt og bjart rými með 
stofu, opnu eldhúsi og svölum með glæsilegu útsýni. Svefnkrókur, lítið baðherbergi og geymsla. 
Íbúðin er við Barónstíg rétt hjá Sundhöllinni. Rúmgóð og björt íbúð.   V. 16,2 m. 6786

Miðbær - stúdioíbúð með svölum og útsýni

Opið hús mánudaginn 27. júní frá kl. 17 til 18. 
Glæsileg og vel skipulögð 3ja herbergja 84,9 fm íbúð á 3.hæð í álklæddu lyftuhúsi á mjög 
góðum stað í vesturbænum. Nýlegar innréttingar, gólfefni,skápar, baðherbergi og hurðir.  Stórar 
sameiginlegar útsýnissvalir eru á 4. hæð.  V. 21,0 m. 6780

Glæsilegt ca 300 fm einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr og 3ja herbergja aukaíbúð á jarðhæð. Húsið er mjög vel 
staðsett með fallegu útsýni og stórum suðurgarði. Húsið hefur 
fengið gott viðhald. Mikil lofthæð er í húsinu. Miklar verandir eru við 
suðurhlið eignarinnar. Fallegur garður. Glæsilegt útsýni af báðum 
hæðum og úr garði. Lóðin er skráð 784 fm. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL 17:00 - 18:00. V. 75,0 m. 6084 

Hverafold 120 - einbýli með aukaíbúð

Stigahlíð - einbýli/tvíbýli.

Einstaklega gott og vel staðsett 232 fm parhús við 
Huldubraut í Kópavogi. Húsið er í mjög góðu standi 
og er stór timburverönd með heitum potti til suðurs. 
Innréttingar og tæki eru vönduð. Gólfefni eru parket og 
granít flísar. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 
17:00 - 18:00 V. 56 m. 6767 

Huldubraut 4 - glæsilegt parhús

Glæsilegt ca 380 fm hús á tveimur hæðum. Húsið 
hefur verið nær algjörlega endurnýjað á vandaðan 
hátt. Miklar tölvulagnir. Vandaðar innréttingar, granít, 
parket, innbyggð lýsing, suðurgarður með verönd og 
heitum potti. Klætt að utan. Sér 2ja herbergja ca 75 
fm íbúð á jarðhæð með sérverönd.  V. 119 m. 6731

Efstasund 61 - laust strax
Reisulegt ca 300 fm einbýlishús, þar af bílskúr 
ca 44 fm. Húsið stendur á 532,5 fm lóð. 
Staðsetning er mjög góð í grónu rólegu hverfi. 
Húsið er laust strax. V. 52,0 m. 6742 

Lindarflöt 52 - vel staðsett á einni hæð
Mjög gott vel umgengið og vel skipulagt 
178,7 fm hús á einni hæð. Stór og góð lóð, 
hellulögð aðkoma með stóru bílastæði. 
Sólpallur til suðurs. Þrjú svefnherbergi og tvær 
stofur. Húsið stendur á hornlóð. 
V. 49,0 m. 6680 

Miðbraut - einbýli - byggingarlóð. 
Fallegt 68,8 fm steinsteypt einbýlishús á einni 
hæð ásamt 40,5 fm bílskúr. Húsið stendur 
á 860 fm lóð og er möguleiki að byggja 
parhús á lóðinni. Húsið er klætt að utan og 
virðist í ágætu standi og hefur verið talsvert 
endurnýjað. Laust lyklar á skrifstofu. 
V. 35,0 m. 6615 

Ánanaust 15 - 3ja herbergja í lyftuhúsi

Miðskógar - Álftanesi
Einstaklega fallegt og sjarmerandi 202 fm 
einbýlishús með tvöföldum 58 fm bílskúr, 
samtals 260 fm. Mjög falleg aðkoma er að 
húsinu og stendur það á 1.014 fm eignalóð. 
Fallegar verandir og garður í góðri rækt. Húsið 
sem er járnklætt timburhús er á tveimur 
hæðum og með 5 svefnh. V. 49,9 m. 6732 

Opið hús mánudaginn 27. júní frá kl. 17 til 18. 
Glæsileg og vel skipulögð 3ja herbergja 88,2 fm íbúð á 4.hæð í álklæddu lyftuhúsi á mjög 
góðum stað í vesturbænum. Nýlegar innréttingar, gólfefni,skápar, baðherbergi og hurðir.  Stórar 
sameiginlegar útsýnissvalir eru á hæðinni. Sjávar útsýni til norðurs.  V. 21,9 m. 6779

Ánanaust 15- 3ja á 4. hæð í lyftuhúsi

Blómvallagata - fallegt einbýli
Fallegt og velskipulagt 264,8 fm einbýli sem 
stendur á horni Hávallagötu og Blómvallagötu 
og er teiknað af Einari Sveinssyni arkitekt. 
Eignin skiptist í tvær hæðir og kjallara auk 
bílskúrs. Í kjallara er auðvelt að útbúa sér íbúð. 
Garður er til suðurs.  V. 89 m. 6711 

Eiðismýri - falleg íbúð
Sérlega falleg og vel með farin 2ja herbergja 
74 fm íbúð á jarðhæð í eftirsóttu lyftuhúsi 
sem byggt er fyrir 60 ára og eldri á frábærum 
stað á Seltjarnarnesi. V. 18,9 m. 6525 

Eldri borgarar

Naustahlein - Garðabæ f. eldri borgara.
90 fm 3ja herbergja endaraðhús á einni hæð. 
Tvö svefnherbergi, rúmgóð stofa, endurnýjuð 
gólfefni að mestu, neyðarhnappar. Möguleiki 
að kaupa mat frá Hrafnistu. Laust strax
V. 26,0 m. 6766

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

Einbýli

Sérlega glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara, teiknað af Guðjóni Samúelssyni, 
á mjög eftirsóttum stað. Húsið hefur nýverið verið mjög mikið endurnýjað á smekklegan og 
vandaðan hátt, m.a. innréttingar, gólfefni, lagnir, rafmagn og fleira. Lofthæð á aðalhæð er yfir 3 
metrar. Húsið er í heild sinni 352,3 fm. Auk þess fylgir húsinu 27,0 fm bílskúr.  
Óskað er eftir tilboðum í húsið. 6523 

Hamragarðar - Hávallagata - einstök eign

Mjög góð 4ra herbergja 115 fm endaíbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með stæði í lokuðum 
bílakjallara. Einstaklega fallegt útsýni er úr íbúðinni. Íbúðinni fylgja tvennar svalir. V. 28,0 m. 6757

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

VOGATUNGA VIÐ BARÐAVOG 14 - Fallegt, vel viðhaldið og mikið endurnýjað 112,4 fm 
einbýlishús við Barðavog. Húsið er byggt úr timbri og er á einni hæð, innst í botnlangagötu. 
Húsið hefur fengið mjög gott og mikið viðhald.
Opið hús mánudaginn 27. júní frá kl. 17 til 18. V. 36,0 m.

Barðavogur 14 - einbýli á einni hæð

Endurbyggt lítið einbýlishús sem er hæð og ris og er skráð 42,9 fm.  Byggt hefur verið við húsið.  
Í þeim hluta hússins er baðherbergið. Á hæðinni er forstofa,  baðherbergi (í viðbyggingu), stofu/
eldhús og eitt herbergi.  Úr forstofu er stigi upp í risið en þar er lítið baðstofuloft sem er rétt 
manngengt í mæni.  Um húsið segir m.a.:  Húsið sem heitir Vaktarabær er upphaflega byggður 
1848 af Guðmundi Gissurarsyni vaktara og dró nafn sitt af honum. V. 35 m. 6106

Vaktarabærinn við Garðastræti

OPIÐ
 H

ÚS

Þorláksgeisli - endaíbúð
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Naustabryggja - falleg og rúmgóð
Rúmgóð 139,6 fm íbúð á tveimur hæðum 
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er 
á tveimur hæðum. Þrjú svefnherbergi. 
Tvö baðherbergi. Tvær stofur. Fallegar 
innréttingar. Íbúðin er laus strax. 
V. 28,5 m. 6504 

Blásalir - glæsilegt útsýni
Einstaklega vönduð 4ra herbergja útsýnisíbúð 
á 2. hæð við Blásali í Kópavogi. Íbúðin skiptist 
í forstofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús, búr/þvottaherbergi, stofu og 
yfirbyggðar svalir.  Húsvörður er í húsinu. 
Stæði í bílageymslu fylgir. V. 27,9 m. 6607 

 4ra-6 herbergja

Hrauntunga 24 - mikið endurnýjað
Mjög gott, vel skipulagt og mikið endurnýjað 
191 fm einbýlishús á einni hæð í suðurhlíðum 
Kópavogs. Stórar stofur með arin, 4 
svefnherbergi og bílskúr. Húsið er endahús í 
botnlanga. Góð aðkoma og næg bílastæði. 
V. 49,5 m. 6584 

Víkurströnd - Seltjarnarnes
Vel staðsett 287,1 fm einbýlishús, hæð og 
hálfur kjallari með innbyggðum bílskúr. Húsið 
er forsteypt og byggt árið 1981. Fallegt vestur 
útsýni er úr stofu. Á neðri hæðinni er rúmgóð 
tveggja herbergja íbúð með sér inngangi. 
V. 69,5 m. 6603 

Bauganes - efri sérhæð
Falleg 196 fm efri sérhæð sem skiptist í 
stigahol, forstofuhol, snyrtingu, eldhús með 
borðkrók, sér þvottaherbergi innaf eldhúsi, 
geymslu, borðstofu, dagstofu, sólstofu, 
sjónvarpshol, þrjú rúmgóð herbergi og 
baðherbergi. Sér bílastæði. Eignin er vel 
staðsett og í góðu ástandi.  V. 49,5 m. 6707

Kambsvegur - mikið endurnýjuð
Mjög góð og mikið endurnýjuð 124 fm neðri 
sérhæð ásamt 32 fm bílskúr sem hefur 
verið innréttaður sem íbúð. Þrjú til fjögur 
svefnherbergi. Samkvæmt fasteignaskrá er 
eignin skráð 156 fm með bílskúr. 
V. 38,8 m. 6699 

 Tómasarhagi - neðri sérhæð
Glæsileg 138,9 fm neðri sérhæð á mjög 
eftirsóttum stað, ásamt 24,6 fm bílskúr, 
samtals 163,5 fm. Hæðin skiptist í forstofu, 
hol, snyrtingu, eldhús, tvær samliggjandi 
vinkilstofur, þrjú svefnherbergi og 
baðherbergi.  Stórar suðursvalir eru út af 
stofunni en einnig eru austursvalir út af 
svefngangi. V. 43,0 m. 6591 

 Atvinnuhúsnæði

Stóragerði - með bílskúr
Falleg 4ra herbergja 102 fm endaíbúð 
á 4.hæð í góðu vel staðsettu fjölbýli  í 
austurbænum ásamt bílskúr. 3 svefnherbergi, 
endurnýjað baðherbergi. Glæsilegt útsýni.   
Ágætar innréttingar. Endurnýjaðar hurðir og 
góð sameign. V. 24,0 m. 6753

Álftahólar - fallegt hús - laus strax
Góð 63,4 fm 2ja herbergja íbúð á 1.hæð í 
fallegu lyftuhúsi rétt  við mjög góða þjónustu. 
Húsið er að sjá í góðu standi. Fallegt útsýni. 
Suðursvalir. Rúmgóð stofa og herbergi. Mjög 
snyrtileg sameign  V. 12,7 m. 6679 

Maríubakki - fallegt útsýni
Vel skipulögð 3ja herbergja 99,9 m2 íbúð 
á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Maríubakka í Reykjavík. Íbúðin er 82,2 
m2 og geymsla 17,7 m2. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 16,5 m. 6494

Langalína 14 - útsýnisíbúð
Glæsileg 129,5 fm endaíbúð á 2. hæð 
með einstöku sjávarútsýni til afhendingar 
strax. Íbúðin er innréttuð með hvítum og 
svargráum innréttingum og dökkum flísum, 
sprautulakkaðar innréttingar og hurðir. 
Stæði í bílageymslu. V. 38,8 m. 7387 

Hvaleyrarbraut - glæsilegt
Einstaklega vandað og snyrtilegt 698,2 
fm iðnaðarhúsnæði við Hvaleyrarbraut 
27 í Hafnarfirði. Húsnæðið sem er að 
grunnfleti samtals 630 fm að stærð auk 
tveggja millilofta og er annað þeirra skráð 
68,2 fm en hitt er óskráð. Fimm góðar 
innkeyrsluhurðar. Malbikað og upphitað 
bílaplan. V. 75,0 m. 6235 

Suðurmýri 42a - nýlegt hús
Glæsilegt nýlegt 179,4 fm parhús á tveimur 
hæðum með bílskúr. Hægt er að aka að 
húsinu bæði frá Eiðismýri og Suðurmýri. Mikil 
lofthæð og falleg hönnun gerir þetta hús mjög 
bjart og skemmtilegt. Sólríkur garður er til 
suðurs. Stutt er í verslun, þjónustu, sundlaug, 
skóla og fl. V. 57,0 m. 6741 

Reynigrund 5 - vel skipulagt
Mjög gott og vel skipulagt 126,6 fm raðhús á 
tveimur hæðum við Reynigrund í Kópavogi. 
Fallegur garður með stórri timburverönd til 
suðurs. Stutt í leikskóla og grunnskóla. Sér 
bílastæði er fyrir framan húsið og fleiri við gafl 
þess. Bílskúrsréttur. V. 35,0 m. 6588

Hæðir

Þorláksgeisli - endaíbúð
Mjög góð 4ra herbergja 115 fm endaíbúð á 
efstu hæð í lyftuhúsi með stæði í lokuðum 
bílakjallara. Einstaklega fallegt útsýni er úr 
íbúðinni. Íbúðinni fylgja tvennar svalir. 6757 

Ánanaust
Nýleg glæsileg mjög vel skipulögð 3ja 
herbergja 103,6 fm íbúð á 2.hæð í álklæddu 
lyftuhúsi á mjög góðum stað í vesturbænum. 
Nýlegar innréttingar, gólfefni,skápar, 
baðherbergi og hurðir.  V. 24,5 m. 6728

Grafarholt  - nýleg 3ja herb. 
útsýnisíbúð með bílskýli.
Nýleg og vönduð 3ja herbergja 96,1 fm 
íbúð á efstu hæð í góðu nýlegu lyftuhúsi 
við Andrésbrunn í Grafarholti ásamt stæði 
í bílageymslu. Efsta hæð með góðu útsýni. 
Parket, góðar innréttingar, sérþvottahús. 
Rúmgóð stofa, suðursvalir.  V. 22,6 m. 6744 

Hólaberg endaraðhús
128,2 m2 endaraðhús á tveimur hæðum 
við Hólaberg í Reykjavík ásamt 19,9 fm 
bílskúr, samtals 148,1 fm. Húsið er laust við 
kaupsamning.  V. 26,9 m. 6693 

Flyðrugrandi
Glæsileg 5 herb. 131,5 íbúð með sérinngangi 
og um 17,5 fm svölum. Íbúðin skiptist skv. 
teikningu í forstofu, hol, þrjú herbergi (nú 
tvö), baðherbergi, þvottahús, eldhús og stórar 
stofur.  Á þakhæð er sam. gufubað, sturtu o.fl. 
Verðlaunalóð. V. 32 m. 6722 

Miðleiti - 4ra herb. ásamt bílskýli
Falleg vel skipulögð endaíbúð á 2.hæð í 
fallegu vel staðsettu lyftuhúsi ásamt stæði 
í bílageymslu. íbúðin er með glugga á þrjá 
vegu. Parket, tvennar svalir, þrjú svefnherbergi, 
sérþvottahús. Björt og góð íbúð. Getur losnað 
fljótlega. V. 32,0 m. 6567 

Tangarhöfði - gott útisvæði
574,1 fm atvinnuhúsnæði á góðum stað 
á Höfðanum með sér lóð og útisvæði. 
Húsnæðið má nota sem eina heild eða þrjár 
sjálfstæðar einingar. V. 49,0 m. 6694

Sumarhús og jarðir

Eiðistorg - stór og rúmgóð
Opin og björt 5 herbergja íbúð á 3. hæð í 
vel staðsettu lyftuhúsi. Einstakt útsýni er úr 
íbúðinni yfir Faxaflóasvæðið. V. 39,9 m. 6636 

Parhús

Raðhús

Ánanaust - rúmgóð íbúð
2ja herbergja 78,3 fm íbúð á 3.hæð í 
nýlega endurnýjuðu lyftuhúsi á frábærum 
stað í vesturborginni. Íbúðin er í enda og 
snýr til norðurs og austurs, norðursvalir 
með glæsilegu útsýni út á sjóinn. Íbúðin 
var endurnýjuð fyrir örfáum árum síðan á 
smekklegan hátt. Glæsilegt útsýni.  
V. 18,9 m. 6633 

Svarfhólsskógur sumarhús á eignarlandi
Gullfallegt 45 fm sumarhús með u.þ.b. 20 
fm lokuðu svefnlofti. Verönd og nuddpottur. 
7.800 fm eignarland. Húsið skiptist í forstofu, 
tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi 
og risloft. Rafmagn og kalt vatn en 
hitavatnslögn er á lóðarmörkum. Einstök eign 
á vinsælum stað skammt frá Vatnaskógi. 
V. 15,9 m. 6704 

Sumarbústaður - Eilífsdal
Fallegur mikið uppgerður  og velstaðsettur 
sumarbústaður á sumarbústaðalandi félagsins 
Valshamars,  Eilífsdal, Kjalarnesi.   Bústaðurinn 
er skv. FMR 41,5 fm en þá er ekki tekið með 
milliloft.  V. 10,9 m. 6718

Akraland - Fossvogur
Mjög góð 75 fm 2ja herbergja íbúð með 
sérinngang, auk 30 fm fullbúnum bílskúr. 
Eignin er samtals um 105 fm. Svalalokun er 
á svölum sem hægt er opna. V. 27,5 m. 6720 

Tilboð óskast í eignarlóð við 
Þingvallavatn
Lóðin er staðsett á kyrrlátum stað í litlu 
sumarhúsahverfi með bátalægi við 
Þingvallavatn. Samkvæmt deiliskipulagi er 
mögulegt að byggja allt að 180 fm hús á 
lóðinni. Einungis er u.þ.b. 40 mínútna akstur 
frá Reykjavik. Einstakt tækifæri til að eignast 
eignarlóð á þessum kyrrláta útsýnisstað við 
vatnið. TILBOÐ ÓSKAST.  V. 9,9 m. 6717 

Sumarhús við Þingvallavatn
Fallegt 56,5 fm sumarhús á eignarlandi með 
verönd og heitum nuddpotti. Útsýni er til 
vesturs yfir Þingvallavatn. Húsið er byggt árið 
1996 og skiptist í forstofu, baðherbergi, stofu, 
eldhús, þrjú svefnherbergi og geymsluhús.  
V. 15,5 m. 6612

Jörðin Prestsbakki við Hrútafjörð
Til sölu er jörðin Prestsbakki sem talin er 
vera 1.183 hektarar að stærð. Ræktað land 
er u.þ.b. 15 hektarar. Um 5 hektara hólmi 
(eyja) skammt frá landi fylgir jörðinni. Jörðin 
liggur að sjó á mjög fallegum stað í Hrútafirði. 
Á jörðinni er 221 fm fjárhús. Veiðiréttindi 
í Bakkaá fylgja. Þar er laxveiði. Fallegt 
sjávarútsýni. Tilboð óskast.  5824 

Glæsilegt staðsetning á sumarhúsi
Trönubakki 4 er í landi Trönu sem er einn 
af Ferjubakkabænum í Borgarbyggð. Húsið 
stendur við bakka Hvítár og er stórglæsilegt 
útsýni frá húsinu og landinu öllu. Sumarhúsið 
er 52,3 fm og er á 6.000 fm leigulóð. Einnig 
er útihús (geymsla) sem er 30,0 fm. Húsin eru 
byggð árið 1992 og eru byggð í gamaldags stíl. 
Gamall traktor fylgir á landinu, Ferguson árg. 
1953. V. 14,9 m. 4159 

 3ja herbergja

Barðastaðir - 5.  Hæð með glæsilegu 
útsýni 
Falleg 112,8 fm þriggja herbergja parketlögð 
íbúð  í vönduðu lyftuhúsi, innangengt er í 
bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofuhol, 
tvö góð herbergi, sjónvarpshol, baðherbergi, 
þvottaherbergi, fallegt eldhús með borðkrók, 
sér og góðar stofur með svölum og glæsilegu 
útsýni.  V. 27,9 m

 2ja herbergja

Laugarnesvegur - lyftuhús m. bílskýli. 
Glæsileg 2ja herbergja íbúð á 2.hæð 
í vönduðu lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílageymslu. Sérinngangur af svalagangi. 
Frábær staðsetning á nýlegri eign í grónu 
hverfi.  Parket. Sérþvottahús. Vandaðar 
innréttingar. 6755  

Næfurás - yfirtaka á lánum + sölulaun.
Falleg 2ja herbergja 75,3 fm íbúð á jarðhæð 
í góðu viðgerðu fjölbýli. Mikið útsýni yfir 
Rauðavatn og á fjöllin í austri. Endurnýjað 
parket. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. 
Austursvalir og gengið niður í garðinn. 
Möguleiki að byggja sólpall. Hagstæð lán 
áhvílandi frá ÍLS. Greiðslubyrði ca 85 þ. á 
mán. Laus strax. V. 18,990 m. 6740 

Kristnibraut - Gott útsýni
Glæsileg 4ra herbergja 123 fm íbúð á fjórðu 
hæð í lyftuhúsi með mjög fallegu útsýni. 
Eignin skiptist í hol, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, 
þvottahús og geymslu í kjallara.  
V. 27,0 m. 4568 

Til leigu

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð með 
útsýni yfir sjóinn til norðurs. Tvennar svalir 
eru á íbúðinni, bæði til suðurs og norðurs. 
Íbúðin leigist tímabundið og húsgögn 
geta fylgt með. Allar nánari upplýsingar 
gefur Hilmar þór Hafsteinsson löggiltur 
leigumiðlari s: 824-9098. Leiguverð er kr. 
150.000,-
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v. 16,7m

Kleppsvegur
3ja herbergj

104 Rvk

Stærð 78,1 m2
Lyftublokk
Góð staðsetning

v.79,8m

Fornaströnd
Sérlega vandað einbýli

170 Seltj

Frábær staðsetning
Vel skipulagt
Tvöfaldur bílskúr
Stór sólpallur
Heitur pottur

v. 25,9m

Espigerði
Glæsileg útsýnisíbúð

108 Rvk

v. 11,9m

Iðufell  
Rúmgóð 2ja herb

111 Rvk

Rúmgóð 2ja herb
68 m2
3ja hæð
Stutt í alla þjónustu 

v. 41,9m

Hlégerði
Einbýli á einni hæð

200 Kóp

Stærð 173,3 m2
4 svefnherbergi
Gróinn garður
Bílskúr 52,2 m2

v. 24,9m

Háaleitisbraut
Vel skipulögð 4ra herb

108 Rvk

LÆKKAÐ VERÐ 71,9m

Viðjugerði
Virðulegt einbýlishús

103 Rvk

Stærð 317,5 m2 skv. FMR
Innst í botnlanga
3ja herbergja aukaíbúð
Innbyggður bílskúr
Gróinn garður

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

Á 2. hæð
88,6 m2 + 22,3 m2 bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 17,9m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb
Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb í Norðlingaholti

v. 18,2m

Gnoðarvogur
3ja herb
104 Rvk

Stærð 74,9 m2 
Önnur hæð
Talsvert endurnýjuð
Góð staðsetning

v. 49,5m

Jórusel
Fallegt einbýlishús

109 Rvk

Reisulegt hús - 300 m2 
Fjögur góð herbergi, 
stofa og borðstofa
Eignin getur verið laus fljótlega
Skipti koma til greina

v. 23,7m

Arnartangi
Gott 4ra herb. raðhús

270 Mos

Keyptu þér sérbýli 
á góðu verði !
Timburverönd
Bílskúr
Gróið hverfi

v. 38,0m

Helgubraut
3. hæða raðús

200 Kóp

Tæplega 300 m2
Nánast tilbúið til innréttinga
Miklir möguleikar

v. 29,0m

Kirkjubrekka

Eignin er rúmlega fokheld
Gólfhitalagnir komnar
Frábær staður

Gott 2. hæða raðhús
225 Álft

v. 47,5m

Hlaðbrekka
Einbýli

200 Kóp

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhald
Mikil lofthæð
Góð eign

v. 57,0m

Grófarsmári 
2ja hæða parhús

201 Kóp

Glæsilegt 237,5 m2 parhús
Þar af 24,4 m2 bílskúr
2 hæðir
Aukaíbúð 
Frábært útsýni

v. 28,4m

Fagrakinn 
Góð efri sérhæð

220 Hfj

v. 18,5m

Vesturgata 
 Glæsileg 4ra herb

101 Rvk

Rúmgóð 2ja herb 66 m2
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsinu
Gott verð
Laus við kaupsamning

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasali r

Guðrún Pétursdóttir
skjk alagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Davíð Jónsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

Margrét Kjartansdóttir
ritari
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v. 25,9mm

102 m2 
8. hæð
Falleg íbúð
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Fagrakinn 
GóGGGóóGóóóóóð efri sérhæð

220 Hfj
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- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

Næfurás 20 

Ath

Stór 2ja - 3ja herbergja með góð

Frábært útsýni - Mikið áhvílandi!

OPIÐ HÚS Í DAG

raragagna@a@naa mikikkklabllabbblablabboorgorggorgooorggggg.isisiiis  
símími i 892928  334242422

NNNánNánnnN ariariar  upupupup up up upppuuppuppppplýplppplýplplplýýplplýplýpp ýplpppplp sinsinsininnnngagagaaaaaaaaararrraggagaaragaaaa vvvvvvvevveeee vvvev v vvvvevvev itiiitiitiititiitiitit rr:r:::r:rrr
RRRaRaggna a n S. SS ÓÓsÓÓÓskÓskskÓskÓ kÓÓÓ arsarsarsrsssssssssssssa ssa sssrsdódóddddóóóóóóótótótótóóóótóóóódóótdó tirtirirrtirrtititirrt
LLöLöLöggggL iltutui r fr fasteiteiteieiiie gnasggnasgnasgnasg assggnasgnasggnassgnasgnasasalalialialialialialialalialialialii

kl. 17:30-18:00

www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík  Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 
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Kaldalind 9
Stórglæsilegt einbýli

201 Kópavogur

223 m2 einbýlishús
Frábær staðsetning 
Stórbrotið útsýni
Bókaðu skoðun

17:30- 18:00

þriðjudagur 28.júní

OPIÐ HÚS Í MORGUN

v. 69,9m

ragna@miklaborg.is  
sími 892 3342

Nánari upplýsingar veitir:
Ragna S. Óskarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

v. 22,9m

Funalind
3ja herb
201 Kóp

Falleg 3ja herbergja íbúð
Snyrtilegt hús
Suðursvalir.

v. 24,9m

Sólvallagata
Efri hæð
101 Rvk

v. 58,0m

Dalatangi
Stórt og reisulegt einbýli

270 Mos

413 m2 einbýlishús
Tvöfaldur bílskúr
Átta svefnherbergi

v. 13,9m

Hraunbær
Mjög góð 2ja herb

110 Rvk

62 m2
Mjög góð 2ja herbergja
Ný gólfefni
Stutt í alla þjónustu

v. 23,9m

Laufvangur
Falleg 4ra herb

220 Hfj

117,4 m2 skv FMR
Rúmgóð stofa
Stórar svalir

v. 13,7m

Bíldsfell 
Fallegt sumarhús

Grímsnesi

Gróið 1 ha eignarland
Glæsilegt útsýni
Einstök staðsetning

v. 64,5m

Akrasel
Glæsilegt einbýli

109 Rvk

v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Björt og rúmgóð
Stutt í bæinnn 

v. 6,9m

Fitjahlíð
Sumarhús
Skorradal

26,9 m2, mikið endurnýjað
1.300 m2 leigulóð
Útsýni yfir vatnið
Bátur með mótor getur fylgt

v. 16,9m

Efstasund
 Fallegt sumarhús

Hraunborgum

59,2 m2
Fallegt hús á grónum stað
5.000 m2 leigulóð
Nálægt sundlauginni

þriðjudagur 28.júní v. 69,9m

v.v. 22244,4,44,,,9999mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Sólvallagata
Efri hæð
101 Rvk

102 m2m2mmmmmmmmmmm hhhhhhhhh  hæðæðæðæðæðæðææðææððæðæðæðððððð
Rúúúúúmmmmmmúú gogotgotgotttgototototttttto tt et et et et etttttttttt ldhldhldhhdhhúúúúúsúsús
GGóGóGóGóGóððððGóGóGóGGóGóGóGóGóGóGGóóGGóð st stttaðsaðsaðsðsaðaðsaðsaðaðsaðsaððððsaððaððaðððaaðððsaðððsðssððsððaaðaððððsðððsetnetniing

v. 58,0m

v.v.v. 6 66666 6666666666666 666 6666666666666666 6666666664,4,4,4,44,4,44,4,4,4,4,4,444,5m5mmmmm5m5mm555555m555m55m5m55m55m55mmm5m5mmmmm5mmmm5mmm55mmmmmmm5mmmmmmmmm5mmmm5m5mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm5mmmm5

Akrasel

Aukaíbúð
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur 
4ra herb/2ja heheeeeeerbbrbrbrbrbbrbbrbbbbrbbrb

Glæsilegt einbýli
109 Rvk

... sérbýli i Grundunum Kópavogi.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi lánum til yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 3ja herb. íbúð með sérinngangi í Kópavogi
þar sem hundahald er leyfilegt.  Helst með bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... 300-400 m² einbýli á Seltjarnarnesi
í skiptum á 240 m2 einbýli á einni hæð í sama hverfi.  
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... Rað eða parhúsi í Fossvoginum.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 3ja til 5 herbergja íbúð í Linda, Sala, 
Kóra eða Hvarfahverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... Leitum að 350 m²+ einbýlishúsi í Garðabæ.
Fyrir fjársterkan aðila.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... Sérhæð á Seltjarnarnesi 
með 3-4 svefnherbergjum auk bílskúrs. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

 

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

... stóru einbýlishúsi til kaups í Fossvogi.
Fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... eign í 104 - 105 ( nágrenni við Laugardalinn).
4-6 svefnherbergi. Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

Við leitum að ...

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  

Skeljanes 4

Verð 23,9m

101 Reykjavík
Sjarmerandi 3ja herbergja íbúð í fallegu reisulegu timburhúsi

Eftirsóttur staður - Góð bílastæði 

h! Lækkað verð 16,9m

110 Reykjavík
ðu skipulagi

mánudagur 27.júnímánudagur 27.júní símsímsímsímsímsímmímmsímmími i ii iii 897898979788997797778 442 424242 42424 1101010000
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OPIÐ HÚS Í DAG
kl. 17:00-18:00
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Traust þjónusta í 30 ár

Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Árni Stefánsson, 
viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali.

VÆTTABORGIR PARHÚS
Fallegt 163 fm pahús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á góðum stað í 
Grafarvoginum. Gengið inn á neðri hæð hússins og er þar þvottahús, gesta wc., stofa 
og eldhús. Á efri hæð hússins eru þrjú herbergi og stórt sjónvarpshol. Parket og flísar 
á gólfum. Stórar svalir með miklu útsýni. Fallegur garður. 
Verð 41,5 millj. Skipti möguleg á stærra sérbýl, staðsetning ekki atriði. 

ÞVERÁS - PARHÚS
Fallegt 145 fm parhús auk 25 fm bílskúrs á góðum stað í Árbænum (samtals 
170 fm). Húsið er tvær hæðir og ris. Á jarðhæð er gesta wc., stór stofa, eldhús 
og borðstofa. á efri hæð þrjú stór herbergi, þvottahús og baðherbergi. Í risi 
er stórt fjölskyldu herbergi. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. 
Fallegur suðurgaður og sólpallur. Bílskúr fullbúinn. 
Skipti möguleg á minni eign. Verð 41,9 millj.

ÁSBRAUT - FALLEG EIGN
4ra - 5 herbergja 112 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli í vesturbæ Kópavogs. 
Þrjú svefnherbergi, stór stofa og borðstofa. Nýl. endurnýjað baðherbergi. 
Fallegar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Suðursvalir.  Góð sameign. Hús 
klætt að utan að hluta. Íbúðin er laus til afhendingar. Verð 21,5 millj. 

OPIÐ HÚS - HÓLABRAUT 5 - 7 HFJ.
Opið hús í dag mánudag frá kl. 19:00 - 20:00 
Falleg 4ra herb íbúð á 1. hæð í fjölbýli. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Björt stofa. 
Flísalagt baðherbergi. Góðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Eignin getur 
losnað fljótlega. Áhv. 13,2 millj. frá íbúðarlánasjóði. Verð 15,9 millj. 

ÁNANAUST - 3JA HERBERGJA
Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi sem hefur allt verið tekið 
í gegn nýlega. Ágæt innrétting í eldhúsi. Tvö svefnherbergi með skápum. 
Þvottahús innan íbúðar. Flísalagt baðherbergi með baðkari. 
EIGNIN ER LAUS NÚ ÞEGAR. Verð 21 millj. 

Vesturbær -2ja herbergja - 
2ja herbergja 78 fm. íbúð á 3ju hæð við Ánanaust í Reykjavík. Íbúðin var 
innréttuð á mjög smekklegan hátt fyrir 2-3 árum og eru eikarinnréttingar og 
parket á gólfum, smekklegt baðherbergi með flísum. Glæsilegt útsýni yfir 
Faxaflóann. Íbúðin er laus. Verð 18,9 m.

VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

AF GÆÐUNUM 
ÞEKKIÐ ÞIÐ PALLAEFNIÐ 
FRÁ VÖLUNDARHÚSUM

VH
/1

1-
05

Pallaefni, panill, girðinga-
efni, undirstöður, skrúfur 
og festingar á frábæru 

vor-tilboðsverði. 

Sjá nánar á heimasíðu 
www.volundarhus.is

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

Tilboð Gestahús 25 m²

kr. 1.689.000,- án fylgihluta
kr. 1.989.000,- með fylgihlutum
og byggingarnefndar teiknisetti.

31.5 m² kr. 2.149.000,- án fylgihluta
36.0 m² kr. 2.229.000,- án fylgihluta
39.0 m² kr. 2.499.000,- án fylgihluta

Sjá nánar á heimasíðu www.volundarhus.is

Garðhús og gestahús 
í úrvali á frábæru verði

Sjá nánar á heimasíðu
 

www.volundarhus.is
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DREKAVELLIR
48 – 50

Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími 520 2600
Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali. 

Laust við kaupsamning. 
Sérlega gott skipulag eignar. 
Góð staðsetning. 
Stutt í grun- og leikskóla.
Stutt í íþróttamannvirki. 
Möguleiki að hafa allt fjögur svefnherbergi. 
Fullbúið að utan en nánast tilbúið til innréttingar að innan. 
Stærð 189 fm þar af er bílskúr 35 fm.
Vinnurafmagn komið og búið að greiða tengigjöld fyrir neysluvatn og hita. 
Búið að leggja gólfhita og flota gólf. 
Hús steinað að utan. 
Hægt að fá húsin lengra komin. 
Traustur og góður verktaki. 
Verð frá kr. 31.000.000- 

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Eignir vikunnar

Sérlega vandað einbýli á tveimur hæðum, vel staðsett við Granaskjól í Reykjavík. Á neðri hæð 
er forstofa, hol, stofur, eldhús, sólstofa o.fl. Á efri hæðinni eru 4 svefnherbergi, rúmgott hol 
og fallega endurnýjað baðherbergi. Eigninni fylgir bílskúr með gryfju og er stórt rými undir 
honum. Þetta er fallegt hús sem byggt er skv. verðlaunateikningu arkitektanna Dagnýjar 
Helgadóttur, Guðmundar Kr. Guðmundssonar og Ólafs Sigurðssonar.

Granaskjól einbýlishús.

Nesbali, Seltjarnarnesi - einstök staðsetning.

Fallegt vel viðhaldið einbýlishús á einni hæð á frábærum stað á Seltjarnarnesi. Húsið sem er 
á einni hæð skiptist í stofur, 3 svefnherbergi, eldhús, 2 baðherbergi o.fl. Skv. teikningu eru 4 
svefnherbergi í húsinu.  Húsið er staðsett á endalóð með útsýni að Bakkatjörn, Nesstofu og yfir 
sjóinn. Stutt er á golfvöllinn og aðra útivistarafþreyingu. Verð 79 milljónir.  

Suðurmýri- Seltjarnarnes raðhús
Ca. 217 fm. fallegt raðhús við Suðurmýri á 
Seltjarnarnesi. Á neðri hæð eru arinstofa, borðstofa, 
eldhús,  1 herbergi,  gestasnyrting o.fl. Á efri hæð 4 
svefnherbergi og baðherbergi. Innbyggður bílskúr. 
Verð 59,9 millj. 

Laugateigur 14
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 28.6 FRÁ 17-17:30

Ca. 80 fm. björt og falleg 
kjallaíbúð á góðum stað. Skiptist 
í svefnherbergi, stofu, eldhús og 
bað. Sérgeymsla á hæðinni og 
sam. þvottahús. Íbúðin er laus 
við samning. 
Verð 16,9 millj. 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 28.6 
FRÁ 17-17:30 
Viðar sýnir gsm. 694-1401

Lyngbrekka-Kópavogi-jarðhæð
Ca. 111 fm. góð jarðhæð í þríbýlishúsi. Þrjú góð 
svefnherbergi og stofa Nýlegt rúmgott eldhús með 
góðum borðkrók. Þvottah. innan íbúðar. Hagstaæð 
langtímalán geta fylgt. Verð 23,9  millj. 545.jpg

Höfum kaupanda 
að 4ra herbergja 
íbúð í Lindahverfi 

Kópavogs

OPIÐ HÚS

Hvað kostar eignin mín? – Kíktu á
 www.fold.is

 – eða hafðu samband í síma 
552 1400 / 694 1401

Fallegt og reisulegt einbýlishús 
staðsett í rólegri botnlangagötu við 
Fossvoginn.  Eignin er á þremur 
hæðum. Í kjallara er lítil íbúð (60 
fm.)  Stór og góður bílskúr með 
bílagryfju. Stutt í skóla, leikskóla og 
verslanir. Lækkað verð 44,9, millj. 
Viðar sýnir í opnu húsi í dag 
frá  kl 17-17:30. 
Verið velkomin

Nesbali -Seltjarnarnes 
Falleg og vel umgengið einbýli, sem skiptist í hæð 
og kjallara auk bílskúrs og geymsluhúsa á lóð. 
Góð staðsetning suðvestanmegin á Seltjarnarnesi. 
Þetta er rúmgóð eign sem nostrað hefur verið við á 
frábærum stað á nesinu. 
Verð 65 millj. Skipti möguleg. 

4ra herbergja

Baughús- Stórglæsilegt útsýni
Vorum að fá til sölu 230 fm íbúð á tveimur hæðum 
auk 42 fm bílskúrs á einni af betri útsýnislóðum 
borgarinnar. Um er að ræða eign í tvíbýli en í húsinu 
er einnig 3ja. herbergja íbúð. Góður garður í suður 
með verönd og  er vægast sagt stórglæsilegt útsýni 
yfir borgina, Faxaflóa og upp í Mosfellsdal. Möguleg 
skipti á minni eign!
Allar nánari upplýsingar gefur:
Einar Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
s. 896-8767

Bauganes-einbýli
Reisulegt einbýlishús á góðum stað í Skerjafirði. Á 
1. hæð eru gestasnyrting, eldhús og stofur, þaðan 
sem gengt er út á suðurverönd og í fallegan garð. á 
annari hæð eru 3 svefnherbergi, sjónvarpshol sem 
auðvelt væri að breyta í herbergi og baðherbergi. 
Kjallari er undir húsinu, þar eru þvottahús, geymsl-
ur, herbergi o.fl. Lítill skúr fylgir. Verð 44,9 millj.

Sérbýli

Einbýli Litlagerði 8, Rvk. 
Opið hús í dag frá kl 17-17:30

OPIÐ HÚS
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Fasteignasala 
snýst ekki bara 
um fasteignir... 
...heldur líka um fólk

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

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

Einbýlis-, rað-, parhús

Steinahlíð - einb. - Hf.
Nýkomið í einkasölu glæsil. einbýli á 
einni hæð auk bílskúrs samtals 170 
fm. Lýsing eignar: Stofa, borðstofa, 
sjónvarpsskáli, 4 svefnherb. ofl. 
Vandaðar innréttingar, parket. Góð 
verönd m/ heitum potti. Hellulagt 
bílaplan. Fullbúin eign í sérflokki. Góð 
staðsetning. Myndir hraunhamar.is . 
Verð 49 millj.

 3ja herbergja

Öldutún - Hf. - sérhæð
Smekkleg 6.herb. efri sérhæð  í fallegu 
tvíbýlishúsi, hæðin er 162 fm og er á 
tveimur hæðum. Eignin skiptist m.a. 
í 5 svefnherb. Stofu, eldhús með 
borðkróki og fl. Þetta er smekkleg 
eign sem hentar sérlega vel fyrir stórar 
fjölskyldur. Góð staðsetning rétt við 
Öldutúnsskóla. V. 30,8 millj. 

Hrauntunga 99- Kóp. - Raðh.
Sérlega fallegt tvílyft endaraðhús 240 
fm. með  innb. bílskúr. Húsið í góðu
standi að utan (s-svalir og terras) 
Rólegog góð staðsetning innst í botn-
langa. Frábært útsýni. V. 41,2 millj.

Einiberg - Einb. - Hf.
Nýkomið sérlega fallegt 180 fm 
einb. með innb. bílskúr. Fallegar 
innréttingar, gott skipulag með 4 
góðum svefnherb. Rúmgóður bílskúr. 
Fullbúin falleg eign.

Krosseyrarvegur - Hæð - Hf.
Sérlega falleg efri hæð og ris 116 fm 
auk nýr bílskúr 35 fm (fokh.) samtals 
151 fm. Húsið hefur verið mikið 
endurn. á sl. árum. Teikn. af stækkun. 
Fallegur stór garður í suður. Frábær 
staðsetn. Útsýni. Verð 27,5 millj.

Klettagata - Hf. - Sérhæð.
Sérlega falleg og vel umgengin 105 fm. 
3ja herb. neðri sérhæð í góðu tvíbýli á 
þessum frábæra stað. Allt sér. 
Verð 22,9 millj

Sumarhús

Klapparholt - Hf.
Falleg rúmgóð 133 fm. 4ra til 5 
herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í eftir-
sóttu lyftuhúsi á frábærum útsýnisstað 
ásamt 22,6 fm bílskúr. Parket og flísar 
á gólfum.
Verð 29.9 millj.

Hæðir

Vallarbyggð - einb. - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir 
glæsileg einbýli á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr samtals 159,4 
fm. Fullbúin mjög góð eign. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. Frábært 
sjávarútsýni, Snæfellsjökull ofl. Sérlega 
góð staðsetning. 
Verð 46,5 millj

Holtsgata - H
Holtsgata Hf. með bílskúr.
Nýkomið þetta skemmtilega 
uppgerða einbýli með nýlegum 
bílskúr. Samtals 223 fm. Frábær 
staðsetning í rólegri götu. Húsið er 
laust . Sölumenn sýna. Verð 39 millj.

Selmýrarvegur við Álftavatn
Hraunhamar fasteignasala kynnir 
glæsilegan nýuppgerðan sumarbústað 
við Álftavatn í landi Ásgarðs í Gríms-
nesi.Bústaðurinn stendur á 1/2 hektara 
kjarri vöxnu eignarlandi, hann er 85m2 
að flatarmáli. Stór verönd með heitum 
potti,frábært útsýni. Verð 29,9 millj.

Ásakór 9 - Kóp. 
Glæsileg rúmgóð 3.herb. 118 fm. íbúð 
á 1.hæð í lyftuhúsi. Parket á gólfum. 
Óvenju stór herb. Glæsilegt eldhús 
og baðherb. Flísalagðar rúmgóðar 
s-svalir. Sér þvottaherb. Vönduð eign.  
Áhvílandi hagst. lán. ca. 24. millj.  
Verð. 25,9 millj.

Háholt - Hf.
Sérlega fallegt 105 fm. 3ja-4ra herb. 
íbúð á 4. hæð í vönduðu lyftuhús-
næði. (Litli turninn) Sér þvottaherb. 
Bílsýli, parket. Frábært útsýni. Svalir. 
Góð eign. Hagstætt verð 24,9 millj.

Sogsbakki - Sumarhús
Glæsilegt 204 fm sumarhús við 
Sogið (Sogsbakki). Um er að ræða 
nýtt heilsárshús ( byggt úr steypu og 
timbri) Húsið er ekki fullbúið en tæpl. 
tilbúið undir tréverk að innan. Fullbúið 
að utan. Einstök staðsetning. (neðsta 
lóðin við Sogið) Kjarrivaxin eignarlóð. 
Heitt vatn. Frábært útsýni. Verðtilboð.

Skipalón - Hf.  50 ára og eldri.
Einungis 2 íbúðir eftir.
Sérlega vel staðsett fjölbýli og glæsilegt 
útsýni yfir Hafnarfjörð, hafnarsvæðið, 
að Esju og víða. 
-3ja herb. 122,2 fm2 
- 4ra herb. íbúðir frá 127 til 133 fm2
-Til afhendingar strax. Góð hagstæð 
lán frá Íbúðarlánasjóði. Allt að 80 % 
lán. 50 ára og eldri.
Hagstætt verð - Sölumenn sýna.

Sumarhús - Öldubyggð
Hraunhamar kynnir glæsilegt nýtt 88,1 
fm 5 herbergja heilsárshús á tveimur 
hæðum með hita í gólfum. Stendur 
á um 0,6 hektara eignarlandi. Húsið 
er tilbúið og er með stórri verönd og 
heitum potti. Verð 21,3 millj.

50 ára og eldri

MIKIL SALA – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ. 

Norðurbakki 15-17-19 - Hafnarfjörður.
Glæsilegar íbúðir í miðbæ Hafnarfjarðar
Lúxusíbúðir sem skilast fullbúnar án gólfefna. Baðherbergi og þvottahús 
flísalögð.
2ja og 3ja herbergja íbúðir.
Stærð frá 83 fm. - 132 fm.
Verðbil er frá 21,1 millj. til 34 millj.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar frá GSK spónlagðar í EIK.
Stæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð. Lyfta.

Skjólbraut - Einb. - Kóp.
Snyrtilegt og fallegt, vel staðsett 
einbýli. Húsið er 246 fm. m/ bílskúr. 
Í dag innréttað sem  tvær íbúðir. 
Auðvelt að breyta í fyrra horf. Húsið 
er stenað að utan. Lóðin er ræktuð 
og frágengin. Matjurtagarður er á lóð. 
Frábær staðsetning. Örstutt í sundlaug 
og þjónustu. V. 49 millj.

Norðurbakki - Hf
Falleg fullbúin 94,9 fm 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í glæsilegu nýju 
lyftuhúsi á Norðurbakkanum í 
Hafnarfirði. Íbúðinni fylgir stæði 
í upphitaðri bílageymslu. fallegar 
innréttingar og gólfefni. Laus strax. 
V.24,5 millj. 

 4ra herbergja

Hátún - Álftanes
Nýkomið í einkasölu skemmtilegt 145 
fm. einbýli auk 50 fm. bílskúrs. Eign í 
góðu standi, vel staðsett. Fjögur mjög 
góð svefnherb. Ræktaður garður. Skipti 
mögurleg á minni eign.  V. 42 millj.

Sævangur - Hf - Einbýli 
Nýkomið í einkasölu pallabyggt 
einbýli m/ innb. bílskúr samtals. 232 
fm. Glæsilegur garður. Sjá myndir á 
netinu. Róleg og góð staðsetning í 
hrauninu. Verðtilboð.

Álftavatn
Til sölu mjög fallegt 86 fm. sumarhús 
ásamt 10,1 fm. gestahúsi samtals um 
96,1 fm. á frábæri 4400 fm. eignarlóð 
við Álftavatn í Grímsnesi. Mjög fallegt 
sumarhús, einstök staðsetning. Myndir 
á Hraunhamar.is Verð 32 millj.

Stekkjarholt - 801 Selfoss
Fallegur heilsársbústaður í 
Grímsnesinu, Húsið er skráð 47,2 fm 
en er aðeins stærra þar útskúrinn 
er ekki inni í fm. 2 svefnherb. stofa, 
eldhús, svefnloft. heitt og kalt vatn 
til staðar. heitur pottur. Sérlega falleg 
staðsetning. Góð útiaðstaða. 5 mín. 
gangur niður að vatni, þar sem heimilt 
er að veiða. v. 14,8 millj.

Hraunbrún – Einb. – Hf. 
Í einkasölu glæsilegt pallabyggt 
einbýli m/innb.rúmgóðum bílskúr 
samtals 353 fm. 5-6 svefnherb. eldhús, 
sjónvarpsherb. stofa, borðstofa 
baðherb. ofl. Glæsil. verðlaunagarður 
(hraunlóð) hiti í plani, hellulagðir 
gangstígar. Góð staðsetning nálagt 
fallegu útivistarsvæði. Stutt í skóla og 
alla þjónustu. V. 69 millj.

Salthamrar 1 – 112 Rvk –  opið hús í 
dag milli kl. 18-19. Sölumaður verður 
á staðnum. Mjög vel skipulagt og vel 
staðsett 143,4fm 5-6 herb. einbýlishús 
ásamt 38,2 fm bílskúr, samtals 181,6 fm. 
Glæsilegur garður. Hellulögð verönd í 
suður. V-46,9millj.

Langagerði – 108 Rvk.
Stórglæsilegt einbýli sem eru kjallari, hæð 
og ris. Í kj. eru 2 leiguíbúðir. Húsið er nær 
algjörlega endurnýjað. V-69,5millj.  

Þórðarsveigur – 113 Rvk.
Glæsileg 111,2fm 4-5 herb. íbúð, stæði í 
bílageymslu. V-25,8millj.

Ásland – Mosó.
Glæsilegt 242,3fm parhús með aukaíbúð 
og innbyggðum bílskúr. Góðar leigutekjur. 
V-49,9millj.

Fífulind – 201 Kóp. 
Mjög falleg og vel skipulögð 134,2fm 6 
herb. íbúð á 2 hæðum með góðum suður 
svölum. Falleg gólfefni og innréttingar. 
Vinsæl staðsetning.V-31,5millj.

Lindarvað – 110 Rvk.
Stórglæsileg 139,9fm 6 herb.efri sérhæð 
ásamt 33,2fm bílskúr. Frábærar 55,9fm 
svalir út frá sjónvarpsholi. V-41,9millj.

Vantar allar stærðir af eignum í Ártúnholti. Mikil eftirspurn.
Hæð, rað/parhús allt að 35millj. Kópavogur.Funafold – 112 Rvk. Einstakt mjög glæsi-

legt 191,5fm einbýlishúsi með innbyg-
gðum bílskúr. V-59millj.

Vesturberg – 111 Rvk. Stór glæsilegt mjög 
mikið endurnýjað raðhús á 2 hæðum 
ásamt innbyggðum bílskúr. V-54,9millj

Bakkagerði 15 – 108 Rvk - opið hús í 
dag milli kl. 17-18. Sölumaður verður á 
staðnum. Einstaklega vel staðsett 123,4fm 
7 herb. einbýlishús ásamt 40,5fm bílskúr, 
samtals163,9fm. Húsið er vel staðsett í 
lítilli botnlangagötu. V-37,9millj.

Rauðalækur – 105 Rvk. Mjög vel skip-
ulögð 128,4fm 6 herb. hæð (1hæð ekki 
kj.) með sérinngangi á þessu sívinsæla 
stað. 4 rúmgóð herbergi. V-33,9millj. 
Skoðar skipti á 3ja herbergja.

Norðurtún – 225 Álftanes.
Mjög skemmtileg einbýli á einni hæð á 
þessum frábæra stað. 4 herb. V-43,8millj.

Straumsalir – 201 Kópavogi.
Mjög vel staðsett 120,3fm 4ra herb.
endaíbúð á 2 hæð (beint inn frá 
bílastæði) á góðum stað. V-29,9millj

Skógarás – 110 Rvk. Glæsileg íbúð mikið 
endurnýjuð 7 herb. hæð og ris. Bílskúr 
samtals: 204,5 fm. V-35,9millj.

Hraunbær – 110 Rvk.  Mjög rúmgóð 105,6
 fm 4-5 herb. endaíbúð á 3 hæð ásamt 
20,1fm herbergi í kjallara, samtals 125,7fm. 
Suður svalir. Eignin er laus strax.V-20,5millj.

EINBÝLI

PARHÚS / RAÐHÚS

HÆÐIR

4-7 HERB

OPIÐ
 H

ÚS

Gautavík – 112 Rvk. 
Mjög falleg 105,7fm 3 herb. íbúð ásamt ca 
41fm bílskúr  V-27,9millj.

Eiðistorg – 170 Seltjarnarnes.
Stórglæsilega 3ja herbergja íbúð á 1. hæð 
auk íbúðaherbergis í kjallara. Íbúðin er 
nýlega standsett. V-37,5millj.

Kristnibraut – 113 Rvk. Mjög falleg 
endaíbúð 110,5 fm 3ja herbergja 1. hæð, 
ásamt 20 fm bílskúr. V-28,9millj.

Gullsmári – 201 Kóp.
Mjög vel skipulögð 80,3fm 3 herb.íbúð á 
annari hæð í góðu húsi á þessum vinsæla 
stað. Örstutt í alla þjónustu. V-20,9millj.

3ja HERB

Skúlagata – 105 Rvk.
Vel skipulögð 41,5fm 2 herb.íbúð á 3 hæð 
með suður svölum. V-11,9millj.

Njálsgata – 101 Rvk.
Falleg 2 herb.íbúð á 1 hæð með útgangi út 
á svalir og garð. Snyrtilegt eldhús og bað. 
V-14,6millj.

2ja HERB

OPIÐ
 H

ÚS
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Rauðhamrar
Falleg 4ra herbergja, 112 fm íbúð á 3. hæð í góðu
endurbættu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi. Parket og flísar. 
Stórar suðursvalir. Fallegar innréttingar. Góð eign á
frábærum stað í Grafarvoginum. Verð 24,8 millj.

Starengi – laus strax
Falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í snyrtilegu
nýlegu 2ja hæða fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket 
og flísar. Gengið úr stofu út á afgirta sérlóð með verönd 
í suður. Sérinngangur. Þvottahús í íbúð. Stutt í alla 
þjónustu. Góð eign fyrir dýravini. Verð 21,0 millj.

Sporhamrar – bílskúr
Sérlega glæsileg 138 fm, 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í 
litlu fjölbýli með bílskúr. Parket og flísar. Stór og glæsileg 
stofa með stórri timburverönd í suður og góðum 
skjólgirðingum. Rúmgóð

Markarflöt – Garðabær
Fallegt 242 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 
tvöföldum bílskúr sem er undir húsinu. Parket og flísar. 
Út frá borðstofunni er rúmgóður laufskáli. 3 til 4 svefn-
herbergi. Fallegur gróinn garður. Tvöfaldur bílskúr með 
snyrtingu innaf. Frábær staðsetning. Verð 56,9 millj.

Öldugata – Einbýli
Falleg húseign sem er  kjallari, hæð og ris. Húsið er 
skráð 107.0 fm., en er í raun stærra, fm. í risi eru ekki 
skráðir. Parket. Svalir. Góð staðsetning í Vesturbænum. 
Verð 33 millj.

Ögurás
Fallegt 143 fm raðhús sem er hæð og ris. Parket og flísar 
á gólfum. Fallegar innréttingar úr kirsuberjaviði. Stór 
timburverönd í vestur með skjólveggjum. Fallegt hús á
góðum stað í Garðabænum. Verð 41,9 millj.

Veghús – 4ra herbergja
Glæsileg 4ra herbergja, 106 fm íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða fjölbýli. Gegnheilt parket. Stór stofa.
3 svefnherbergi. 30 fm svalir og flottar innréttingar.
Sérlega björt og falleg eign. Verð 25,9 millj.

Réttarholtsvegur
Falleg 4ra herbergja, 124,5 fm íbúð á 2. hæð í góðu 
steinhúsi ásamt 26,4 fm bílskúr. Rúmgóðar fallegar 
stofur með parketi. Góðar svalir. Bílskúr. 
Verð 25,5 millj.

Valshólar
Mjög falleg 82 fm endaíbúð á 2. hæð (efstu) í litlu 
fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket og flísar. Nýlegt 
bað. þvottahús og búr inn af eldhúsi. Suðursvalir. Fallegt 
útsýni. Verið er að taka húsið í gegn að utan og verður 
það greitt af seljendum. Verð 18,9 millj.

Efstihjalli – 4ra herbergja
Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi, 
með sérinngangi. Íbúðin er skráð 98,1 fm en því til 
viðbótar er sér þvottahús, sér geymsla og aukaherbergi 
í kjallara sem er ekki inni í fermetratölu eignarinnar. 
Eikarinnréttingar. Parket. Frábært útsýni. Sérhiti. Suð-
vestursvalir. Verð 26,8 millj. SKIPTI MÖGULEG.

Tjarnarból
Falleg 5 herbergja, 128,4 fm íbúð á 4. hæð í góðu 
fjölbýlishúsi. 4 svefnherbergi. Frábært útsýni. Íbúðin er 
laus strax. Verð 27,9 millj.

Vallarhús – Raðhús
Fallegt raðhús 125 fm, hæð og ris á góðum rólegum stað 
í Grafarvoginum. Fallegar innréttingar. Parket og flísar. 
Stór timburverönd í suður og vestur með skjólgirðingum, 
einnig verönd austan við húsið. Fallegur ræktaður 
garður. Verð 35,2 millj. 

Neðstaleiti
Mjög falleg 4–5 herbergja, 166 fm íbúð á 2. hæð (efstu) 
í litlu fjölbýlishúsi. Íbúðin er 133,5 fm ásamt 31,8 fm 
stæði í bílskýli. Falleg stofa með parketi og suðursvölum. 
Fallegar innréttingar. Gott sjónvarpshol. Parket. Sérlega 
vönduð eign á frábærum stað. Verð 35 millj.

Garðavegur
Fallegt, nýlegt 171 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
á þessum vinsæla stað í Hafnarfirði. Stórar og bjartar 
stofur. 3 góð svefnherbergi. Tvennar svalir. Frabært 
útsýni. Mjög fallegur garður með verönd og skjólgirðingu. 
Einnig hellulögð verönd. Verð 33,5 millj.

Sóleyjarimi - 50 ára og eldri
Falleg og rúmgóð 112 fm íbúð á jarðhæð í fjölbýli fyrir 50 
ára og eldri. Fallegar innréttingar með miklu skápaplássi. 
Gengið út í suðurgarð með hellulagðri verönd. Bílskýli 
með þvottaaðstöðu. Gólfefni vantar á stofur, eldhús, 
gang og herbergi. Verð 25,9 millj.

Sunnuvegur HF. – Bílskúr
Stórglæsileg efri hæð og ris í tvíbýli ásamt bílskúr, 
samtals 161,3 fm. Þetta er sérlega vönduð eign við 
miðbæ Hafnarfjarðar. Vandaðar innréttingar. Í risi er 
glæsileg stofa með arni. Verð 39,6 millj.

Maríubaugur – Grafarholt
Mjög falleg 3ja herbergja, 103 fm íbúð á 2. hæð ásamt 
26 fm bílskúr. Fallegar innréttingar. Náttúrusteinn og 
parket á gólfum. Suðursvalir. Sérlega falleg íbúð á 
góðum stað með frábæru útsýni. Verð 26,5 millj.

Jöldugróf
Fallegt 336,9 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Efri 
hæðin er falleg 5 herbergja íbúð með nýjum laufskála. 
Á neðri hæðinni eru 2 íbúðir og aukaherbergi með sér 
snyrtingu. Húsið er mikið endurnýjað og er búið að 
klæða það að utan með steini. Tvöfaldur bílskúr.
 Verð 69,7 millj.

Eyjabakki – 3ja herbergja
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð 
í mikið endurnýjuðu fjölbýli. Parket. Endurnýjað eldhús. 
Búið er að klæða blokkina að utan, skipta um gler, 
yfirfara þak og þakrennur, einnig nýtt dren. Falleg eign í 
góðu standi. Verð 19,6 millj.        

Flókagata - Parhús
Fallegt 310 fm parhús með aukaíbúð í kjallara á besta 
stað við Flókagötu á móti Kjarvalsstöðum. Rúmgóð 
herbergi og stofur. Laufskáli og verönd á móti suðri. 
Ágætar innréttingar. Bílskúr. Sérlega góð staðsetning. 
Verð 66,9 millj.

fasteignasala
Skeifan FÖSTLÁG

SÖLUÞÓKNUN

Magnús Hilmarsson
Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Sölumaður / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is magnus@skeifan.is / skeifan.is sigurdur@skeifan.is / skeifan.iseysteinn@skeifan.is / skeifan.is
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Ýmis söluþóknunargjöld   
(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk.

Vsk. (25,5%)   

Samtals

Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR

299.900

0

Fast verð án vsk.

Vsk. (25,5%)

238.964
60.936

350.000 625.000 930.000

237.100

1.167.150

159.37589.250

439.250 784.375

484.475139.350 867.250

30.00025.000

238.964 2,25% 900.000

30.000.00 40.000.00

2,0%

Samtals

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

1,7%

20.000.00

10.000

0 - 60.000.000Söluverð á eign

Sími 568-5556    www.skeifan.is

600.000340.000

Starfandi í yfir 26 ár!

%

mið
(ur)

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N



FASTEIGNIR.IS12 27. JÚNÍ 2011

SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

GRÆNAMÝRI 16, SELTJ.NESI.
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30–18:30

Sýnum í dag glæsilega 112 
fm 4ra herb. íbúð á 1.hæð 
í þessu húsi ásamt 24 fm 
bílskúr. Sérinngangur og 
suðurgarður. Húsið er vel 
staðsett , innst í rólegum 
botnlanga. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 

rúmgóðar og bjartar stofur, tvö barna-
herbergi, hjónaherbergi, þvottahús og 
geymsla, rúmgott eldhús og baðherbergi. 
Ljóst eikarparket og ljós eik í innréttingum 
einnig. Vönduð og vel skipulögð íbúð í 
eftirsóttu hverfi. Verð 37,3 millj.
Ólafur B Blöndal lgf. sýnir íbúðina í dag á milli kl. 17,30 og 18,30. 

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
Fax: 588 5540

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Magnús tekur á móti áhugasömum. Mjög vandað og vel skipulagt 223 fm. einbýli við Grundar-
tanga.Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. 5 svefnherbergi. Glæsilegur arin í stofu. Tvíbreiður 
bílskúr. Garðurinn er augnayndi. Tré og runnar. Stór sólpallur með skjólveggjum. Heitur pottur. 
Sjón er sögu ríkari. Skipti á ódýrari eign koma vel til greina. V. 49,5  8312

Grundartangi 25 í Mosfelssbæ. 
Opið hús á morgun þriðjudag 28. júní kl. 18-19.Opið hús á morgun þriðjudag 28. júní kl. 18-19.

OPIÐ HÚS EFSTIHJALLI - NÝLEGT ELDHÚS
Björt og snyrtileg 52,6 fm. 2. herbergja íbúð á 2. hæð í Efstahjalla í Kópavogi. 
Búið að endurnýja eldhúsinnréttingu og gólfefni. Eignin skiptist í hol, stofu, 
eldhús, svefnherbergi og baðherbergi.
Mjög stutt er í alla þjónustu, skóla, matvöruverslun, apótek 
og ýmsa aðra þjónustu.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sveinbjörn Freyr söluráðgjafi 
Neseigna í síma 895-7888 á 
milli 10 og 20.

Valgeir Kristinsson hrl
Löggiltur fasteigna
Fyrirtækja og skipasali

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

...ég sá það á Vísig þg

Fasteignir.is 
fylgir Fréttablaðinu 

á mánudögum.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞAÐ ERU
ENGIN HÖFT Í
VIÐSKIPTUM
Á VÍSI

ÞAÐ ERUÞAÐ ERU
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Þinghólsbraut
200 Kópavogur
Einbýlishús á sjávarlóð

Stærð: 305 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1948

Fasteignamat: 54.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 68.000.000
305 fm. einbýlishús á besta stað í vesturbæ Kópavogs með glæsilegu útsýni til Bessastaða,
Snæfellsjökuls og víðar. Neðri hæðin er steypt en efri hæðin er úr timbri með standandi klæðningu og
var byggð um 20 árum seinna ásamt bílskúr. Tveir inngangar eru í húsið annar að framan á efri hæð og
hinn baka til á neðri hæð. Möguleiki er að vera með tvær íbúðir í húsinu hvora með sér inngangi, lagnir
til staðar. Þetta er eign sem býður upp á mikla möguleika og vert er að skoða.

Bær

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fast. hdl.

Haukur Hauksson
Sölufulltrúi

runarsg@remax.is

haukur@remax.is

Glæsilegt útsýni

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

0

699-2900

Geithamrar 4 
112 Gravarvogur 28.4 m.
- 121 fm með bílskúr
- 4ra herbergja
- sérinngangur
- 2 hæðir, vel nýtt ris

Vindakór 9-11 
203 Kópavogi 29.9 m.
- 114,2 fm auk bílskýlis
- 4ra herbergja
- stílhrein og falleg
- lyftublokk

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Opið hús má.26 júní 
frá kl. 16.00-16.30

Opið hús má.26 júní 
frá kl. 18.00-18.30

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogur - www.domusnova.is

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali 
Sími 695 8905
elin@domusnova.is
elin.domusnova.is

Bjarnheiður 
Hannesdóttir
Sölumaður
Sími 849 0491
heida@domusnova.is
heida.domusnova.is

Farðu beint á 
domusnova.is

Vegna góðrar sölu fasteigna
óskum við eftir eignum á skrá!
Gerum verðmat þér að kostnaðarlausu!

Opið hús má.26 júní 
frá kl.16.00-16.30

Fannafold 203 
112 Gravavogi 36.9 m.
-parhús á einni hæð
-126,1 fm auk garðskála
- rúmgóður bílskúr
- 3 rúmgóð svefnherb.

Grýtubakki 12 
109 Reykjavík 19.9 m.
- 99,9 fm
- 4ra herbergja
- nýlega endurnýjað eldhús
- nýlega endurnýjuð gólfefni

Kristnibraut 29 
112 Gravavogi 23.9 m.
- 91,3fm auk bílskýlis
- 3ja herbergja
- Yfirtakanlegt lán - lítil útb.
- þvottahús innan íbúðar

Opið hús má.26 júní 
frá kl.18.00-18.30

Opið hús má.26 júní 
frá kl.17.00-17.30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Lambasel 1
109 Reykjavík
- einbýli á einni hæð
- jaðarlóð
- fokhelt
- afhent strax

Jaðarsbraut 15  
300 Akranes 11.3 m.
- 58,4 fm 
- 2ja herbergja
- vel viðhaldin
- góð yfirtakanleg lán

Mávahlíð 29, 
105 Reykjavík 18.8 m.
- rúmgóð 58,5 fm risíbúð
- 3ja herbergja  
- fjórbýli á frábærum stað
- töluvert endurnýjuð

Lækjarhvammur 
220 Hafnarfj. 46.9 m.
- endaraðhús
- 259,3 fm með bílskúr
- 6 herbergja
- skipti möguleg

OPIÐ HÚS

Álfkonuhvarf 23 
203 Kópavogur  28.9 m.
- 114,8 fm auk bílskýlis
- Lyftublokk
- stórar suðursvalir
- breytt skipul. með graníti ofl.

OPIÐ HÚS

Opið hús má.26 júní 
frá kl.17.00-17.30

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 120 stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar á 
visir.is/dreifing

Til sölu 
um 300 hektara

land í Mosfellsbæ

Allar nánari upplýsingar veitir

lögg. fasteignasali hjá Fasteignamiðstöðinni
Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi
S: 550 3000  GSM: 892 6000
magnus@fmeignir.is

Fasteignamiðstöðin er með til sölu 
áhugaverða eign fyrir fjársterka aðila 
m.a. vegna nálægðar við þéttbýli 
Mosfellsbæjar og Reykjavíkur. Aðgangur 
að landinu er með besta móti. Stutt er í 
margvíslega afþreyingu og þjónustu og 
býður það upp á ýmsa möguleika vegna 
stærðar, staðsetningar og umhverfi s.

Magnús Leópoldsson



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

VICTORY Vegas 8-ball v06ab26ca. 
Árgerð 2006, ekið 2.400 km, bensín, 
6 gírar. Verð 2.490.000. Rnr.132798. 
Glæsilegt hjól Uppl síma 517-1111 eða 
696-1001 www.bilaborg.is

ATVINNUHÚSNÆÐI Til sölu á Krókháls 
nr 10 c.a 120 fm . Verð 23.000.000. 
Húsnæðið er laust til afhendingar strax. 
Áhvílandi lán frá Íslandsbanka kr c.a 
13.9 mill. Uppl síma 517-1111 eða 696-
1001

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

FRITT Í STÖÐUMÆLINN ! Til sölu Toyota 
Aigo H/B 02/2006 ek 79 þ.km 5 dyra 
5 gira, vel með farinn, verð aðeins 890 
þús lán 570 þús (eftir lokun 864-8989)

TILBOÐ! Toyota Corolla 1,6 VVTI Station 
06/2004 ek 138 þ.km bíllinn er vel 
með farinn í góðu ásikomulagi verð 
900 þús (eftir lokun Davið 897 1533)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Toyota Land cruiser 120 LX, árg. 
5/2007, ek. 51þús.km, sjálfsk, 35” 
breyttur, rafmagn, krókur, CD, omfl, 
Topp eintak, lítur út sem nýr!, Ásett verð 
6990þús.kr, Rnr 141357, Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

50% ódýrara eldsneyti. Einföld metan 
breyting á bílnum. Engin útborgun. 
Greiðist að fullu með rekstrarsparnaði 
og þú átt fullt af peningum afgangs! 
Reiknaðu út þinn bíl á www.
islandus.is. Bjóðum einnig ódýrari 
nýja og notaða bíla frá öllum helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - 
Sími 5522000.

Til sölu KTM sx 450cc ‘05. Hjólið er í 
toppstandi. Allt heilt. Stimpill - kveikja 
- heddpakk o.fl. nýtt. Keðja-tannhjól-
keðjusleðar, nýlegt. Nýjar fóðringar í 
framdempurum o.fl endurnýjað. Pakkd.
góð dekk. Hjálmur-brynja-hné og 
olnbogahlífar og krossskór, geta fylgt. 
Lítur allt vel út. Uppl í s. 699 3471

Til sölu Toyota Avensis árg. 2006. Ek. 
128þ.km. Verð 1980 þús. Skoða skipti 
á ódýrari. Topp fjölskyldubíll. Uppl. Í 
síma 823-4444.

Toyota Carina til sölu. Árg’93. Nýsk, 
mikið uppgerð. Skipti á einhverju 
athugandi. Uppl í s. 899 2276

Suzuki Swift, diesel,silfurgrár,1300 ,GL,5 
dyra - beinskiptur - árgerð 08. Ásett 
verð kr. 1.650.000. Bein sala. Uppl. í 
s. 857 8445.

Subaru Impreza GL árg’96. V. 170 þús. Í 
góðu standi. Uppl. í s. 844 7077

 1-2 milljónir

BMW 323i e46 Ek. 181 þús. árg’99 
Sjálfsk., nýskoðaður, nýyfirfarinn. V. 
1,2m Uppl. 866-8149

 2 milljónir +

Gott tilboð!!
Range Rover árg 2003, topp bíll með 
öllu ek. 118 þús. Ásett verð 3990 þús, 
tilboð 2990 þús,stgr. Uppl í s. 892 6908

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

Almera, Golf, Polo, Focus, 
Peugeot 206 eða Lancer

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Til sölu Volvo f85, árg 1966. Góður bíll 
sem þarf að strjúka smá af! Verð 250 
þús. Uppl í s. 892 6908

 Húsbílar

Fiat húsbíll til sölu árg’91. Ný upptekinn 
gírkassi, ný tímareim. Ek. 192 þús. V. 1.5 
millj. Uppl. í s. 896 1974

 Mótorhjól

Til sölu Yamaha r6, árg 2007. Topphjól, 
ásett verð 1420 þús, tilboð 990 þús. 
Uppl. í s. 892 6908

Yamaha (USA hjól) XV 19 VR Roadliner. 
Nýskr. ‘06. Ek. 3.900km. Aukahl. Mjög 
skemmtilegt hjól. Tilboðsverð: 1790þ. 
S. 696 7669.

KTM 450 EXC-R skráð. 08’08 á hvítu 
númeri. ekið 96 klst. Topphjól verð. 
950 þús S:820-4200.

Enduro gasgas 300. Lítið notað. Orginal 
dekk. Verð 700þ. S: 895 6381

 Vespur

Til sölu óökufær, tjónuð Vespa Piaggio 
125cc árg.2007, blá. Áhugasamir sendi 
póst á gunnarb@ask.is.

 Kerrur

Gæðakerrur - Góð reynsla Ýmsar 
stærðir 1 eða 2ja öxla. Íslensk smíð. 
www.brimco.is Brimco ehf. Flugumýri 
8, Mos. s. 894-5111 Opið 13-16.30

Sumartilboð á kerrum
Brenderup 1205S - 203x116x35cm 
-750kg - TILBOÐSVERÐ 165.000,- 
Skoðaðu úrvalið inni á heimasíðunni 
okkar www.Lyfta.is - 421 4037 - 
Njarðarbraut 1k - Reykjanesbæ.

 Fellihýsi

Fleetwood Resolute fellihýsi 2005, 
fylgihlutir fortjald, markísa, CD útvarp, 
sólarsella, TV loftnet. Sjón er sögu ríkari. 
S-893 5851.

Starcraft, 8 feta fellihýsi, árg 2000, mjög 
vel með farið og nýlegt fortjald. verð 
850þ uppllýsingar: 770 2210

Til sölu fellihýsi Viking 1706 árg. 
‘97. Mjög vel með farið, stærri dekk, 
svefntjald og fl breytingar. Ásett v. 480 
þ. GSM 693 2511 e. kl 17.

Mjög vel með farinn 
Palomino Colt, 2001

Skoð. til 2013. 9 fet + Fortjald & gólfd. 
& svunta, svefntjöld, nýr rafgeymir, 2 
gaskútar. Verð 830 þ.kr. Uppl. 892-4431 
/ 863-3314

 Vinnuvélar

Til sölu Ferro sjálfreisandi 
byggingar krani árg.01 Uppl. 8982766 
Bragi

 Bátar

Gamall fallegur Súðbyrðingur, vél 
SABB, ein strokka. Eins til sölu Garmin 
dýptarmælir með sjókorti. Uppl. í s. 
844 0114

 Bílaþjónusta

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Sonata 97, Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99, 206 og 406 
ST. Nissan Almera 97, Ford 250 99, 
Megane 01. Opel Vectra ‘98 Kaupi bíla 
til niðurrifs. 

 sími 661 5270.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Varahlutavaktin
er þjónusta með notaða varahluti í 
bíla. Vorum að opna á Eldshöfða 6 
(Gamla Vaka). Allir velkomnir. Uppl. í 
s. 555 6666

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

VW, Skoda, Audi, Pajero - 
varahlutir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu 
tegundum. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj.

 Bílaleiga

9 manna hópferðabíll til leigu. 
Bílaleigan Jökull s: 571 2240.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 699 6069 & 663 
5315.
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 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar 
s. 824 1238.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
s lát tuor f ,  s lát tutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

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

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

Er öspin til ama ?
Sérhæfðir í trjáfellingum. 
Ábyrgðartryggðir. Uppl. í s. 773 0317.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

 Bókhald

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

 Málarar

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

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

Málarar geta bætt við sig verkefnum. 
Góð verð í boði. S. 611 7737.

 Húsaviðhald

SG Steingæði slf Alhliða 
húsaviðgerðir

Múrarar, flísarar, rafvirkjar, 
smiðir, píparar og málarar, allt á 

einum stað.

Uppl. í síma 899 2420.

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

Öll viðhaldsþjónusta fasteigna ásamt 
ný framkvæmdum, Sumarhúsasmíði 
og sólpallagerð. Uppl í síma 820 0122 
eða 897 4720

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar 
og hurðir, rafvirkjar og píparar með 
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta 
bætt við sig verkum. Nýbyggingar 
og allt viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Flísalagnir - Múrverk
Getum bætt við okkur verkum í 

flísalögnum, múrverki og 
múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 

 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 899 4254.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á 
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

 Nudd

NEW!! LUXURY HIGH LEVEL MASSAGE, 
IN DOWN TOWN ANYTIME !s.899 5836

THE NEW SPANISH!! Experient Massage 
in Reykjavik Any Time 8236377

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Hanna S. 555 2927 13-22
Andleg leiðsögn, draumaráðningar, 
tarot.

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

 Múrarar

Múrarar eða menn vanir múrverki og 
viðgerðum óskast til vinnu. Uppl. í s. 
860 3600

Múrarameistari geta bætt við sig 
verkefnum. Góð verð í boði. S. 611 
7737.

 Rafvirkjun

RAFMAGNSTÖFLUR ! S. 
663 0746

 Rafmagnstöflur ásamt búnaði á 
frábæru verði. Uppsetning innifalin í 
verði. Straumblik ehf, lögg. rafverktaki.

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Tilboð eða tímavinna Löggiltur 
rafverktaki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi 
ehf.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Bilaður kanadískur heitur pottur til 
sölu. Stærð 203x193 cm í viðarkassa. 
Ragmagnshitun og 8.stútar. Leki í 
rörakerfi utan við pottinn sjálfan vegna 
frosts. Er í Reykjavík inná lóð. V. 275 
þús. Nánari uppl. í s. 895 5354

 Gefins

Kassavanir kettlingar
Yndislegir kassavanir kettlingar fást 
gefins, hver og einn þarf að komast á 
gott heimili, hjá góðu fólki. S: 561 2529 
og 694 6103.

 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.

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Óska eftir kæliskáp í húsbíl, electrolux, 
upplýsingar í síma 847-9874.

Vantar brettarekka hæð 3-5m. Uppl. 
s. 660 6111

 Hljóðfæri

Gulfallegt svart Gertz píanó til sölu 
ásamt píanóstól v.200þus. uppl: 
8246631

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.
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 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is

 Rannveig s. 862 5920.

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

Tailenskt heilsunudd. Joom nuddari, 
Bolholti 4. S. 892 3899.

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Hreinræktaðir Rottweiler hvolpar til 
sölu. Afhendast heilsufarsskoðaðir, 
örmerktir og með ættbók. Uppl í 
s:6623860

HÚSNÆÐI

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði 
til langtímaleigu helst í víkur eða 
staðarhverfi. Upplýsingar í síma 824 
2356.

Óskum eftir 3-4 herb. húsnæði á 
Völlunum í Hf til leigu sem fyrst í 6 
mánuði eða 1 ár. Þarf að vera leyfi fyrir 
gæludýr (lítinn hund). Góðri umgengni 
og skilvísum greiðslum á leigu heitið. 
Upplýsingar í síma: 867-9259

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

Til sölu, sumarbústaður á einkalóð 
í Kerhrauni, Grímsnesi. Upplýsingar: 
893-0993

 Atvinnuhúsnæði

Bílaverkst. til sölu. Af sérstökum 
ástæðum er bílaverkstæði Guðjóns á 
Patreksfirði til sölu. Verkstæðið hefur 
verið rekið af sama aðila í 37 ár. Uppl.
gefur Guðni s.893 4535

 Geymsluhúsnæði

Einingargámur 180 fermetrar til sölu. 
Auðveldur í uppsetningu, til sýnis að 
Súðavogi 6 104 Rvík.Hæð : 3m. Breidd 
: 6m. Lengd: 30m.Verð 2,800,000 kr/
án VSK Uppl. í s. 894 2503 & 511 1040.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Stúdíó eða herbergi. Skammtíma-eða 
langtímaleiga. S. 821 4848.

Til leigu 80 fm 3.herb kjallaraíbúð í 
Hlíðum frá 1.júlí. Húsgögn í stofu geta 
fylgt. Uppl. í s. 895 5354 eða sendið 
fyrirspurn á kaaber@internet.is

Geymsla, lager eða atvinnuhúsnæði, 
130fm á fyrstu hæð, leigist allt eða í 
minni einingum. Tvær hurðir og góð 
aðkoma í Súðavogi 7. Uppl: 896 2362

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

 UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR

 30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 
7285

 Gisting

Íbúðargisting við Nyhavn í 
Kaupmannahöfn. 80 fm. Facebook: 
Gisting Kbh. Uppl. í s. 004550127560.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Veitingahús á Laugarvatni óska eftir 
starfskrafti í sal og eldh. Sumarvinna 
uppl: 6969696

Kjötstjóri og afgr.fólk óskast til starfa. 
Um er að ræða yfirumsjón með 
kjötborði, innkaupum ofl. Einnig 
óskast afgreiðslufólk til afgreiðslu og 
áfyllingarstarfa í fullt eða hlutastarf. Ath. 
ekki er um að ræða sumarstörf. Frekari 
upplýsingar gefur verslunarstjóri. 
Melabúðin, Hagamel 39, s:551-0224 
melabudin@thinverslun.is

Óskum eftir vönum smiðum eða 
smíðahópum. Íslensku kunnátta 
skilyrði. Uppl. veitir Ólafur í síma: 844 
5166.

CenterHotels /Miðbæjarhótel ehf óska 
eftir duglegu áreiðanlegu og stundvísu 
fólki í störf herbergjaþernu, umsjón 
morgunverðar og þvottahúss.Umsóknir 
sendist á Job@centerhotels.com

ERT ÞÚ 1000 ÞJALA SMIÐUR? Hótel 
í miðbæ Reykjavíkur óskar eftir að 
ráða handlaginn einstakling í hlutastarf. 
umsóknir berist á tölvupósti á 
handlaginn1000@gmail.com

Rafvirkjar Óska eftir rafvirkja til starfa. 
uppl.í síma 893 5214

Úthringjarar óskast sem fyrst. Unnið 
er á vöktum virka daga(13-17 / 17-21), 
mæting amk 3 svar í viku. Þjálfun, 
aðhald og góð aðstaða. Tímakaup + 
góðir bónusar. Fólk með reynslu og 25 
ára+ gengur fyrir. Uppl. í s. 663 3480

Snyrtifræðingur óskast í 30% starf á 
vinsæla og góða snyrtistofu í R.v.k. Þarf 
að geta byrjað strax. Sendið umsókn á 
linda@islandia.is fyrir 30.júní.

Óskað er eftir matráð eða aðstoðar 
kokki í eldhús okkar sem allra fyrst, 
vaktavinna. Mikil vinna framundan, 
erum í Reykjavík. Uppl. í s. 895 5354 
eða kaaber@internet.is

 Viðskiptatækifæri

Til sölu nýr pylsuvagn með öllum 
tækjum og tólum. Uppl. í síma 896 
0240.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Samkynhn. KK
Það er nokkuð um nýjar auglýsingar 
samkynhn. KK á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 og 535-9920.

Tvær nýjar upptökur!
Tvær heitar konur að leika sér, önnur 
yngri, hin nokkru eldri. Sögur Rauða 
Torgsins, s. 905-2002 og 535-9930, 
uppt.nr. 8472 (sú eldri) og 8207 (sú 
yngri).

Yndisleg kona
leitar góðrar stundar með karlmanni. 
Rauða Torgið Stefnumót, s. 905-2000 
og 535-9920, augl.nr. 8346.

27 ára kona
mjög fallega vaxin, vill kynnast eldri 
manni. Rauða Torgið Stefnumót, s. 905-
2000 og 535-9920, augl.nr. 8931

512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Grillskóli Jóa Fel
Jói Fel gerir grillsumarið
skemmtilegra

EINN AF NÝJU ÞÁTTUNUM OKKAR Í JÚNÍ

Jói Fel gerir grillsumarið
HEFST Á FIMMTUDAGINN

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn 
bíður þín

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ

m.visir.is
Fáðu Vísií símann!



DV: 10% – Fréttatíminn: 37% DV: 11% – Fréttatíminn: 49%

Við vitum sem er að dagblað á að vera skemmtilegt og upplýsandi. Það á að veita 
innsýn í líf fólks og varpa ljósi á atburði sem skipta okkur máli. Við hlustum á 
raddir lesenda og erum lifandi vettvangur fyrir skoðanaskipti. 

Allt sem þú þarft...

Yfirburðir Fréttablaðsins á 
dagblaðamarkaði staðfestir

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
Janúar til mars 2011, meðallestur á tölublað 18–49 ára.

éttatíminn: 49%
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Fréttablaðið og Morgunblaðið kemur út sex daga vikunnar, 
á meðan DV kemur út þrisvar í viku og  Fréttatíminn einu sinni.
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. hvetja, 6. í röð, 8. dorma, 9. háttur, 
11. tveir eins, 12. rabb, 14. gistihús, 
16. málmur, 17. hyggja, 18. pili, 20. 
tveir eins, 21. yfirstétt.

LÓÐRÉTT
1. elds, 3. í röð, 4. hagsæld, 5. 
þróttur, 7. afturhluti, 10. kvk nafn, 13. 
sigað, 15. fiskur, 16. geislahjúpur, 19. 
skóli.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. örva, 6. áb, 8. sef, 9. lag, 
11. ll, 12. skraf, 14. hótel, 16. ál, 17. 
trú, 18. rim, 20. ðð, 21. aðal. 

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. rs, 4. velferð, 
5. afl, 7. bakhlið, 10. gró, 13. att, 15. 
lúða, 16. ára, 19. ma. 

Lestaferð með 
glerbotni

Jæja, nú 
förum við 
heim og 
njótum 
ásta!

Mona, viltu 
vera svo 
væn að 
slaka á.

Það er svo 
leiðinlegt 
hérna!!!

Ég bókstaflega 
hef ekkert að 

gera!! 
EKKERT!!!

Komdu og 
hjálpaðu 
mér með 

uppvaskið.

Nei, ég er 
upptekinn.

Góðan 
daginn

Komdu og gefðu 
mömmu knús!

Er þetta bara ímyndun í mér eða 
vill hún ekki knúsa mig?

Ég held að 
þetta sé ekki 

ímyndun í þér.

Ferðamanna-
straumurinn 

liggur ekki 
í þetta tæki

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

með ólíka 
sýn á lífið

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Ég fer að sofa klukkan ellefu á kvöld-
in. Ég borða hollt og reglulega, vinn 

sjö tíma á dag og flæki ekki líf mitt að 
óþörfu. Með þessu móti get ég ágæt-
lega sinnt starfi og foreldrahlutverki. Ef 
vinnudagarnir vinda aukaklukkustundum 
upp á sig sést það fljótt. Skrifborðið mitt 

fer að líkjast kókkæli eftir jarðskjálfta, 
heilinn, sem þráir hvíld, gerir mér 
skráveifur og prófarkalesarar 

reyta hár sitt. Að slíkum vinnu-
vikum loknum líður mér eins og 
eftir endajaxlatöku og ég legg 
ekki í einn auman þvottabala.

ÞEIR sem vakta líf og limi okkar á 
spítölum landsins vinna oft tvöfalt 
lengri vinnuviku en ég í tímum 
talið. Samkvæmt skýrslu vinnueft-

irlitsins frá árinu 2003 vann fjórði 
hver læknir meira en sextíu tíma 

vinnuviku og voru þá ótaldar þær 
klukkustundir sem fylgja auka 

vaktavinnu. Núna, átta árum 
síðar, segja læknar að álagið 

á starfsfólk spítalanna hafi 
aldrei verið meira og má 

rétt ímynda sér að vinnu-
stundirnar séu orðnar 
töluvert fleiri en þegar 
þessi könnun var gerð. 

BRÁÐADEILD Land-
spítala starfar langtím-

um saman á rauðu eða svörtu álagsstigi 
– stigi sem læknar kalla sín á milli „ham-
farastigið“. Þessu greinir Morgunblaðið 
frá um helgina. Sjúklingar liggja á öllum 
göngum og starfsfólkið er á hlaupum. 
Álagið á spítölum er almennt mjög mikið 
og á þau gólf vantar þar að auki sextíu 
til áttatíu lækna. Í þessum éljagangi þarf 
að fremja skurðaðgerðir, stinga nálum í 
smábörn og taka á móti ungmennum eftir 
alvarleg bílslys. Ég efa að mér tækist að 
líma á mig plástur eftir sextíu klukku-
stunda vinnutörn.

ÁN EFA hefur sjaldan verið mikilvæg-
ara að fara snemma að sofa, borða hollt 
og reyna að halda heilsu. Ekki bara til 
að geta sinnt lífi sínu heldur líka til að 
þurfa ekki að auka á álag heilbrigðis-
starfsmanna. Maður flækist ekki að 
óþörfu fyrir á gosstað. Fjölskyldumeð-
limur minn er ekki jafn heppinn, hann 
hefur fengið fimm nýrnasteinaköst á 
fjórum vikum og verið fluttur jafnoft á 
bráðamóttöku með sjúkrabíl. Hann hefur 
mætt starfsfólki sem heldur heitorðum 
lækna á lofti; að beita kunnáttu sinni 
með fullri alúð og samviskusemi. Eini 
sérfræðingurinn sem getur ráðið fram 
úr hans málum kemur hins vegar ekki úr 
fríi fyrr en eftir nokkrar vikur. Þangað 
til liggur þessi fjölskyldumeðlimur og 
tekur verkjalyf, óvinnufær. Guð blessi 
Ísland.

Hjálpi þeim hver heilagur
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Fyrrum kærustuparið Cameron 
Diaz og Justin Timberlake elska 
ennþá hvort annað ef marka má 
viðtal við Timberlake í norska 
blaðinu Verdens Gang. Diaz og 
Timberlake leika á móti hvort 
öðru í myndinni Bad Teacher en 
þau voru kærustupar á árunum 
2003 -2006.

Timberlake fullyrðir að tilfinn-
ingarnar á milli hans og Diaz hafi 
breyst í gegnum tíðina og núna 
elski þau hvort annað sem vini. 
„Við höfum eytt miklum tíma 
saman undanfarið vegna myndar-
innar og uppgötvuðum að vináttan 
á milli okkar er eðlileg og þægi-

leg í alla staði,“ sagði Timberlake 
í viðtali við norska blaðið Verdens 
Gang.

Elska hvort annað

ÞÆGILEG VINÁTTA Cameron Diaz og 
Justin Timberlake eru góðir vinir og elska 
ennþá hvort annað. NORDICPHOTO/GETTY

Leikkonan Jennifer Aniston og 
kærasti hennar, leikarinn og hand-
ritshöfundurinn Justin Theroux, 
sáust saman opinberlega í fyrsta 
sinn á MTV kvikmyndaverðlaun-
um sem fram fóru í byrjun júní. 
Parið virðist afskaplega ástfang-
ið og hyggst ættleiða hund saman.  

Að sögn vina er Theroux mjög 
spenntur fyrir því að stofna heim-
ili með Aniston og talar stanslaust 
um hversu yndisleg nýja kærast-
an sé. „Hann getur ekki hætt að 
monta sig og sýnir öllum sem vilja 
sjá mynd sem hann geymir af 
henni á símanum sínum. Hann er 
á þeim stað í lífinu þar sem hann 
langar að festa ráð sitt og eignast 

börn og hann er fullviss um að 
Jennifer yrði frábær móðir,“ var 
haft eftir vini leikarans.

Aniston hefur ekki talist heppin 
í ástum eftir skilnað sinn við Brad 
Pitt en vinir hennar virðast sam-
mála um að Theroux gæti verið sá 
eini rétti. „Ég vona að ég sé komin 
á þann stað þar sem ég get notið 
þess að vera með frábærum manni 
og stofnað með honum fjölskyldu, 
það hefur alltaf verið draumur 
minn,“ sagði leikkonan í nýlegu 
viðtali.

Aniston hefur fundið ástina

ÁNÆGÐ Jennifer Aniston hefur fundið 
ástina í örmum leikarans Justin Theroux 

og ætla þau að ættleiða hund saman.
NORDICPHOTOS/GETTY

Platan Búgí! með Skúla mennska 
og hljómsveitinni Grjóti er komin 
út. Hún hefur að geyma tólf til-
vistarspekileg lög um samskipti 
kynjanna. Lög og textar eru eftir 
forsprakkann Skúla Þórðarson, 
sem gaf út sína fyrstu plötu í 
fyrra. Auk Skúla og Grjóts kemur 
fram á plötunni Þórunn Arna 
Kristjánsdóttir, leik- og söng-
kona, auk þess sem þær Lilja 
Björk Runólfsdóttir og Rósa Guð-
rún Sveinsdóttir sjá um bakradd-
ir. Leifur Jónsson leikur á bás-
únu, Eiríkur Rafn Stefánsson á 
trompet og Ragnar Árni Ágústs-
son á saxófón.

Skúli gefur 
út Búgí!

NÝ PLATA Skúli mennski og Grjót ásamt 
Þórunni Örnu Kristjánsdóttur. 

MYND/ERNIR EYJÓLFSSON

Viðhafnarútgáfa af Nevermind 
með Nirvana kemur út 19. sept-
ember, 20 árum eftir að upphaf-
lega platan kom út. Fjórir geisla-
diskar og einn mynddiskur fylgja 
með pakkanum. Þar verða áður 
óútgefin lög, B-hliðalög, tónleika-
upptökur og fleira góðgæti. Á 
mynddisknum verða tónleikar 
með Nirvana sem hafa aldrei 
áður verið gefnir út. Nevermind 
hefur selst í rúmum þrjátíu millj-
ónum eintaka. Hún náði efsta 
sætinu á Billboard-listanum í 
Bandaríkjunum en sjöunda sæti 
í Bretlandi. Forsprakkinn Kurt 
Cobain framdi sjálfvíg þremur 
árum eftir útgáfuna.

Nevermind í 
nýrri útgáfu

VIÐHAFNARÚTGÁFA Nevermind kemur 
út í viðhafnarútgáfu 19. september.

www.bmvalla.is
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Komdu á sýningarsvæði okkar í Fornalundi
 og skoðaðu nýjungarnar og fleiri spennandi 

lausnir fyrir garðinn þinn.

Spennandi nýjungar
frá BM Vallá

BM Vallá ehf

Breiðhöfða 3

110 Reykjavík 

Vörur okkar eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. 
Fáðu tilboð og gerðu verðsamanburð!

Sími: 412 5050

sala@bmvalla.is

Opið mánud.-föstud. 8-18

Jazz-
bekkurinn
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Kvikmyndir ★★★★

Bridesmaids
Leikarar: Kristen Wiig, Maya Rudolph og Rose Byrne
Leikstjóri: Paul Feig

Annie er ung kona í tilvistarkreppu. Bakaríið hennar 
er farið á hausinn, bólfélaginn er hrokafullur örviti 
og meðleigjendurnir eru útsendarar andskotans. 
Hún gleðst þó í einlægni þegar besta vinkona hennar 
biður hana um að vera heiðursbrúðarmær í brúð-
kaupi sínu. Brúðarmeyjahópurinn er skrautlegur og 
fljótlega byrjar öfund og afbrýðisemi að grassera 
innan hópsins. Ofan á allt saman verður Annie síðan 
skotin í krúttlegri írskri löggu en tilhugalífið reynist 
stormasamt, svo ekki sé meira sagt.

Kristen Wiig er frábær leikkona. Við nánari 
athugun kemur í ljós að ég hef ekki séð hana í einni 
einustu kvikmynd, þótt hún hafi nú leikið í þeim 
nokkrum. Ég þarf að bæta úr þessu. Hún hefur 
mikla breidd, er hrikalega fyndin þegar þess er þörf, 
en ræður einnig vel við dramað. Góður eiginleiki 
sem er ekki sjálfgefinn hjá gamanleikurum. Brúðar-
meyjahópurinn er reyndar bráðfyndinn eins og hann 
leggur sig. Mest gaman hafði ég þó af hinni brussu-
legu Megan (Melissa McCarthy). Búkhljóð hennar 
og aðrir tilburðir eiga sér enga hliðstæðu. Æðisleg 
persóna.

Groddalegur húmorinn er smekklega útfærður. 
Vanalega hef ég takmarkað þol fyrir ræpubrönd-
urum í kvikmyndum. Bræðrateymi sem kalla sig 
Wayans og Farelly hafa séð til þess. Bridesmaids 

inniheldur eina svona senu og hún er sprenghlægi-
leg. Kannski að niðurgangur sé einfaldlega fyndn-
ari ef aðilinn sem missir það í buxurnar er íklæddur 
brúðarkjól. Ég skal ekki segja.

Ef ég ætti að nefna eitthvað sem mér fannst mega 
betur fara þá er það helst lengd myndarinnar. Gam-
anmyndir hafa lengst hægt og bítandi með árunum 
og Bridesmaids er rúmlega tvær klukkustundir að 
lengd. Þótt hún sé hin besta skemmtun hefði vel mátt 
stytta eilítið og þétta. Stundarfjórðung styttri hefði 
hún verið enn betri. Engu að síður er hér á ferðinni 
gamanmynd ársins. Allavega hingað til. 

 Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Stórskemmtileg gamanmynd sem þaggar 
niður klisjukennt raus um að konur séu ekki fyndnar.

Stelpurnar hafa yfirhöndina

Tónlistasjóðurinn Kraum-
ur blés til mikillar veislu 
á gistiheimilinu Kexi við 
Skúlagötu á fimmtudaginn. 
Kippi Kanínus og Dikta léku 
fyrir gesti og gangandi.

Starfsemi Kraums var nýverið 
tryggð til ársins 2013 en á þeim 
þremur árum sem hann hefur 
verið starfræktur hefur sjóður-
inn stutt við 90 verkefni, bæði 
listamanna og hljómsveita. Nýr 
framkvæmdastjóri hefur jafn-
framt tekið til starfa en eins og 
Fréttablaðið greindi frá fyrir 
skemmstu þá hefur Jóhann Ágúst 
Jóhannsson verið ráðinn til að 
gegna því starfi í stað Eldars Ást-
þórssonar. Eldar mun þó áfram 
vera viðloðandi sjóðinn því hann 
hefur tekið sæti í stjórn hans. -fgg

Góð stemning hjá Kraumi

Sturla Míó Þórisson ásamt útvarps-
gyðjunni Andreu Jóns.

Árni Heiðar, rithöfundurinn Óttar Norð-
fjörð og Fannar Ásgríms voru í miklu 

stuði.

Yngsta kynslóðin tjúttaði og trallaði 
við taktfasta tóna Diktu á Kexi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Kontrabassaleikarinn Tómas R. Einars-
son og Curver Thoroddsen ásamt syni 
Curvers, Hrafnkeli Tíma.

Kjartan Sveinsson, 
oftast kenndur við 

Sigur Rós, ásamt 
dóttur sinni Móey.

BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is

MONSTER

MARY AND MAX 

THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER

SÍÐASTI VALSINN (MEÐ ENSKUM TEXTA)

THE GOOD HEART 

DANSINN  (MEÐ ENSKUM TEXTA)

18:00, 20:00, 22:00

18:00, 20:00, 22:00

18:00, 20:00

18:00

20:00

22:00

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

BAR
&
CAFÉ

BAD TEACHER 6, 8 og 10

MR. POPPERS PENGUINS 4, 6 og 8

BRIDES MAIDS 4, 6.30, 9 og 10

KUNG FU PANDA 2 3D 4 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

-BOX OFFICE MAGAZINE

T.V. - kvikmyndir.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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AKUREYRI

BEASTLY kl. 6 - 8 - 10:10
SUPER 8 kl. 5:40 - 8 - 10:20
SUPER 8 Luxus VIP kl. 8 - 10:20
THE HANGOVER 2 kl. 5:50 - 8 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 6
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 6
KUNG FU PANDA 2 ensku. Tali Sýnd í 2D kl. 10:20 M/texta

PIRATES 4            Sýnd í 2D kl. (5:20 VIP) - 8 - 10:40 
SOMETHING BORROWED kl. 8

12

12

12

12

10

L

L

KRINGLUNNI

SELFOSS

BEASTLY kl. 6 - 8 - 10
SUPER 8 kl. 5:50 - 8 - 10
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 6
KUNG FU PANDA 2 M/ ensku. Tali Sýnd í 3D kl. 8 Ótextuð 
THE HANGOVER 2 kl.10:20

BRIDESMAIDS kl. 8 - 10:30
SUPER 8 kl. 8 - 10:20

BEASTLY kl. 8
SUPER 8 kl. 8 - 10:20
HANGOVER 2 kl. 10:20

SUPER 8 kl. 5.30 - 8 - 10.30
MR. POPPER’S PENGUINS kl. 5.30 - 8 - 10.20
HANGOVER PART II kl. 8  -10.25
X-MEN: FIRST CLASS kl. 8 -10.45
KUNG FU PANDA 2 ísl tal 3D kl. 5.30
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3D kl. 5
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VANESSA HUDGENS   ALEX PETTYFER  NEIL PATRICK HARRIS

Frábær mynd sem kemur skemmtilega á óvart.
Nútíma útgáfa af Beauty and the Beast

���
MIAMI HERALD

MYNDUNUM, ÞÚ MUNT  
TWILIGHT
EF ÞÚ HAFÐIR GAMAN AF“

„FALLA FYRIR
BEASTLY
���

S.F. CHRONICLE

FRÁBÆR FJÖLSKYLDU-OG GAMANMYND MEÐ JIM 
CARREY Í FANTAFORMI. SUMARSMELLURINN Í ÁR!

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

GLERAUGU SELD SÉR

NÁNARI UPPLÝSINGAR
OG MIÐASALA Á

- FRÉTTATÍMINN

BAD TEACHER  KL. 6 - 8 - 10  14
MR. POPPER´S PENGUINS  KL. 6 - 8 L
BRIDESMAIDS  KL. 10 12 

BAD TEACHER  KL. 5.50 - 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS  KL. 5.50 - 8 - 10.10  L
X-MEN: FIRST CLASS  KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
WATER FOR ELEPHANTS  KL. 5.30  L
PAUL  KL. 8  12
FAST FIVE  KL. 10.10  12

BAD TEACHER  KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10  14
BAD TEACHER Í LÚXUS  KL. 5.50 - 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10  L
MR. POPPER´S PENGUINS Í LÚXUS KL. 3.40 L
SUPER 8  KL. 5.30 - 8 - 10.30   12
BRIDESMAIDS  KL. 8 - 10.40  12
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TAL 3D KL. 3.40 - 5.50  L
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TAL 2D KL. 3.40  L



Við Fellsmúla - ReykjavíkÚTILÝSING

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

OPIÐ:
Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16

5W - garðsett 3 stk. m/spenni

1W - garðsett 3 stk. m/spenni

12V

12V

12V
LED

LED

ÚTILJÓS

Litir: svart, hvítt, gráttLitir: svart, hvítt, grátt

Litir: króm og hvítt

Litir: svart, hvítt, gráttLitir: svart, hvítt, grátt gg

3.9953.9953.995

3.9953.9953.995 3.9953.9953.995

1.9951.9951.995

1.9951.9951.995 1.9951.9951.995

1.9951.9951.995

V 6.9956.9956.995
D 5.9955.9955.995

V 2.9952.9952.995

2.9952.9952.995

V 3.5903.5903.590D 7.7957.7957.795
7.9957.9957.995

7.9957.9957.995

með sparperu 28Wparperu 28Wmeð sparp
4.4954.4954.495 með sparperu 16W16Wmeð sparperumeð sparperu 16Wmeð sparperu

3.7953.7953.795

með sparperu 16Wmeð sparperu 16Wð 6W
3.3953.3953.395

3.2953.2953.295

ðsett 3 stk. m/spen garð m/spenðsett 3 stk- garððsett 3 stkð

9.9959.9959.995

arðsett 3 stk. m/spennga

8.9958.9958.995

8.9958.9958.995

3.2953.2953.295
með sparperu 28Wmeð sparperu 28Wð
4.2954.2954.295

3.9953.9953.995 3.9953.9953.995

3.5953.5953.5953.5953.5953.595 3.5953.5953.5953.5953.5953.595

3.9953.9953.995

4.7954.7954.795 4.9954.9954.995 4.9954.9954.995 5.9955.9955.995

5.9955.9955.995

5.9955.9955.995

5.9955.9955.995

5.9955.9955.995

995995995
995995995 995995995

995995995

INNFELLD LED LJÓS Í PALLA, VEGGI OG LOFT 

ÚTILJÓS, LÝSA UPP OG NIÐUR

ÚTILJÓS, LÝSA UPP OG NIÐUR

ÚTI OG INNILJÓS ÚTILJÓS

G9 25W

LÝSA UPP OG NIÐUR

NIÐURGRAFIN LJÓS, LED OG 12V ÚTIKASTARAR, LED OG 12V INNFELLD LED LJÓS Í VEGGI OG PALLA

INNFELLD LJÓS Í VEGGI OG LOFT

ÚTILJÓSÚTILJÓS

ÚTILJÓSÚTILJÓSÚTILJÓSÚTILJÓS
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INGA ELÍN CRYER  bætti um helgina Íslandsmetið í 200 m flugsundi á Aldursflokkameistaramóti Íslands 
sem fór fram á Akureyri um helgina. Inga Elín synti á 2:17,97 mínútum og bætti þar með met Erlu Daggar Har-
aldsdóttur, ÍRB, um tæpa sekúndu. Inga Elín er átján ára og bætti því um leið stúlknametið. Hún keppir fyrir ÍA. 

FYLKIR 1-1 ÞÓR

0-1 Sveinn Elías Jónsson (8.)
1-1 Albert Brynjar Ingason (11.)
Fylkisvöllur, áhorf.: 1.079
Dómari: Gunnar Jarl Jónsson (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  19–9 (8–2)
Varin skot Fjalar 1 – Rajkovic 6
Horn 9–3
Aukaspyrnur fengnar 13–9
Rangstöður 4–2

Fylkir  4–3–3  Fjalar Þorgeirsson 7 – Andri Þór 
Jónsson 5 (85. Rúrik A. Þorf. -), Kristján Valdimars-
son 6, Þórir Hannesson 5, Tómas Þorsteinsson 4 (79. 
K. Ágúst Breiðdal -) – Ásgeir Börkur Ásgeirsson 6, 
Gylfi Einarsson 6, Baldur Bett 5 (55. Jóhann Þórh. 
4) – Andrés Már Jóhannesson 7, Ingimundur Níels 
Óskarsson 6, Albert Brynjar Ingason 5.

Þór  4–3–3  *Srdjan Rajkovic 7 – Gísli P. Helgason 
6, Janez Vrenko 6, Þorsteinn Ingas. 5, Ingi Fr. Hilm-
ars. 7 – Baldvin Ólafs. 3 (54. Ármann Ævarss. 5), 
Gunnar Már Guðm. 5, Atli Sigurjónss. 6 – Jóhann H. 
Hanness. 5 (35. David Disztl 3), Sigurður Kristjánss. 
4 (72. Ottó Hólm -), Sveinn Elías Jónsson 6.

FORMÚLA 1 Þjóðverjinn Sebastian 
Vettel hjá Red Bull vann í gær 
evrópska kappaksturinn í Form-
úlu 1 sem fór fram í Valencia á 
Spáni. Vettel hafði algera yfir-
burði í gær og var sigri hans 
aldrei ógnað.

Vettel er nú með 77 stiga for-
ystu í stigakeppni ökuþóra á 
þá Jenson Button, McLaren, og 
Mark Webber, liðsfélaga sinn 
hjá Red Bull. Hann hefur unnið 
sex af átta mótum tímabilsins til 
þessa en hann varð í öðru sæti á 
hinum mótunum tveimur.

Fernando Alonso, Ferrari, hafði 
betur í baráttu við Webber um 
annað sætið en Lewis Hamilton, 
McLaren, varð fjórði.  - esá

Formúla 1 á Spáni í gær:

Yfirburðir 
Vettel algerir

VETTEL Kyssir sigurlaunin. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Spánverjar undirstrik-
uðu yfirburði sína í knattspyrnu 
þegar U-21 lið Spánar varð Evr-
ópumeistari eftir sigur á Sviss, 
2-0, í úrslitaleiknum á EM í Dan-
mörku. Ander Herrera og Thiago 
Alcantera skoruðu mörk Spán-
verja.

Þetta reyndust einu mörkin 
sem Sviss fékk á sig í keppninni 
en Spánverjar sýndu í Danmörku 
að þeir voru bestir. A-landsliðs 
Spánar er ríkjandi heims- og 
Evrópumeistari og strákarnir í 
U-21 liðinu geta bætt Ólympíu-
meistaratitlinum í safnið á leik-
unum í Lundúnum á næsta ári.

Spánverjinn Adrian Lopez var 
markahæsti leikmaður mótsins 
með fimm mörk.  - esá

EM U-21 lauk um helgina:

Spánverjar 
ósigrandi

SIGURSÆLIR Leikmenn U-21 liðs Spánar 
fagna um helgina. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Eftir erfiðan maímánuð 
hafa nýliðar Þórs átt góðu gengi að 
fagna í júní. Norðamenn gerðu 1-1 
jafntefli við Fylki á útivelli í gær 
sem þýðir að liðið tapaði ekki leik í 
mánuðinum sem er að líða, hvorki 
í deild né bikar.

Þórsarar náðu aðeins þremur 
stigum úr fyrstu fimm leikjum 
sínum í deildinni en hafa síðan þá 
bætt fimm í safnið og eru aðeins 
einu stigi frá Íslandsmeisturum 
Breiðabliks – sem að vísu eiga leik 
til góða.

Þórsarar komust yfir gegn 
Fylki í gær en prísuðu sig sæla að 
hafa þó fengið eitt stig að lokum. 
Sveinn Elías Jónsson kom Þór yfir 
snemma leiks en Fylkismenn voru 
aðeins þrjár mínútur að jafna með 
marki Alberts Brynjars Ingason-
ar.

Eftir það fengu Fylkismenn 
mýgrút góðra færa til að kom-
ast yfir en inn vildi boltinn ekki. 
Andrés Már Jóhannesson var 
þeirra líflegastur fyrir framan 
mark Þórsara en hann hefur ekki 
skorað mark á Íslandsmótinu í ár 
og ekki breyttist það í gær.

Hann átti að vísu skot í slá og 
náði einu sinni að koma boltanum 
í mark Þórsara en var réttilega 
dæmdur rangstæður. Baldur Bett 
var þá kominn fram hjá Srdjan 
Rajkovic, markverði Þórsara, en 
ákvað að gefa á Andrés frekar 
en að skjóta sjálfur. Það reyndist 
einkar slæm ákvörðun hjá Baldri.

„Þetta var frekar kómískt,“ 
sagði fyrirliðinn Gylfi Einarsson 
um rangstöðumarkið. „En það er 
samt sorglegt hvað við þurfum að 
skapa okkur mörg færi til að vinna 
leiki sem tókst þó ekki í dag.“

Páll Viðar Gíslason, þjálfari 
Þórsara, viðurkennir að sínir 
menn hafi átt erfitt uppdráttar í 
fyrri hálfleik.

„Við héldum boltanum illa og 
losuðum hann illa frá okkur. Þeir 
fengu því að leika lausum hala 
Fylkismennirnir,“ sagði Páll Viðar. 
„Þeir eru góðir í því að sækja 
hratt og nýta breiddina vel en mér 
fannst við finna svörin við því í 
seinni hálfleiknum. Þá náðum við 
að loka á þá og það skilaði okkur 
einu stigi.“

Hann segir að sínir menn séu 
þar fyrir utan alltaf líklegir til 
að skora eins og sýndi sig í gær. 
Gunnar Már Guðmundsson var 
hársbreidd frá því að tryggja Þór 
sigurinn í uppbótartíma en skot 
hans hitti ekki markið.

„Ég er alltaf rólegur á meðan 

við erum ekki undir, því við getum 
alltaf skorað mörk. En fyrst og 
fremst var ég sáttur við liðsheild-
ina í dag. Þessir strákar eru til-
búnir að leggja ýmislegt á sig og 
við höfum reynt að laga það sem 
miður fórst í upphafi móts,“ sagði 
þjálfarinn.

„Kannski vorum við full graðir 
í fyrstu leikjunum og get ég verið 
fyrsti maðurinn til að viðurkenna 
það. En við viljum spila sóknar-
bolta og við reynum það að sjálf-

sögðu. En við þurfum líka að verj-
ast og við erum byrjaðir á að gera 
það líka. Ef það er í lagi getum við 
reynst hvaða liði sem er skeinu-
hættir, hvort sem er á heimavelli 
eða útivelli.“

Það er engin spurning að Fylk-
ir var sterkari aðilinn í leiknum í 
gær en liðið verður að nýta færi 
sín betur ef það ætlar sér að halda 
sjó í toppbaráttunni. Það vita þeir 
best sjálfir.

 eirikur@frettabladid.is

Þórsarar taplausir í júní
Júní reyndist góður mánuður fyrir nýliða Þórs, bæði í deild og bikarnum. Liðið 
tapaði ekki leik í mánuðinum og náði í gær í mikilvægt útivallarstig gegn sein-
heppnum Fylkismönnum sem gáfu þar með eftir í toppbaráttu deildarinnar.

SKRAUTLEGUR Srdjan Rajkovic átti skrautlegt skógarhlaup úr marki sínu í gær sem 
hefði getað reynst dýrkeypt en hann slapp með skrekkinn. Hann átti annars góðan 
dag í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Þróttur og BÍ/Bolungar-
vík gerðu 2-2 jafntefli í 1. deild 
karla í knattspyrnu í gær á Val-
bjarnarvelli. BÍ/Bolungarvík 
komst tvisvar yfir í leiknum en 
Þróttarar gáfust ekki upp og jöfn-
uðu metin í bæði skiptin. Hafþór 
Agnarsson og Atli Guðjónsson 
skoruðu mörk gestanna en Dusan 
Ivkovic og Sveinbjörn Jónasson 
fyrir Þrótt.

Guðjón Þórðarson, þjálfari BÍ/
Bolungarvíkur er ekki sáttur við 
starfsemi Knattspyrnusambands 
Íslands um niðurröðun leikja. 

„Það er mjög stutt síðan að við 
spiluðum framlengdan leik gegn 
Íslandsmeisturunum sem var erf-
iður fyrir mína leikmenn, en sú 

niðurröðun sem KSÍ stóð að fyrir 
þann leik getur ekki talist fagleg. 
Það virðist vera að litlu liðunum 
sé ekki sýnd nein virðing af þeim 
sem ráða innan KSÍ.“

Oluwatomiwo Ameobi, leikmað-
ur BÍ/Bolungarvíkur, fékk að líta 
gula spjaldið í leiknum í gær fyrir 
heldur litlar sakir og verður því í 
banni í bikarleiknum gegn Þrótti í 
8-liða úrslitum. „Dómarar virðast 
hafa einhverja áráttu að spjalda 
leikmanninn en hann er komin 
með fjögur gul spjöld í sumar og 
sem er óeðlilega mikið fyrir fram-
herja. Ég veit ekki hvort dómurum 
mislíkar litarháttur leikmanns-
ins,“ sagði Guðjón við Fréttastofu 
Stöðvar 2 eftir leikinn í gær.  - sáp

Guðjón Þórðarson eftir 2-2 jafnteflisleik Þróttar og BÍ/Bolungarvíkur í gær:

Veit ekki hvort að dómurum 
mislíkar litarháttur leikmannsins

FAST SKOTIÐ Guðjón Þórðarson, þjálfari 
BÍ/Bolungarvíkur, sendir dómurum og 
KSÍ tóninn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Pálmi Rafn Pálmason 
skoraði eitt marka Stabæk er 
liðið gerði 3-3 jafntefli við topplið 
Tromsö í norsku úrvalsdeildinni 
í gær. Pálmi kom sínum mönnum 
í 2-1 forystu á 21. mínútu leiksins 
en hann var þá búinn að leggja 
upp eitt mark í leiknum.

Veigar Páll Gunnarsson lagði 
svo upp þriðja mark Stabæk en 
Tromsö náði að jafna metin með 
tveimur mörkum í síðari hálf-
leik. Bjarni Ólafur Eiríksson lék 
einnig allan leikinn með Stabæk 
í gær.

Viking og Rosenborg gerðu 
svo markalaust jafntefli og léku 
þeir Indriði  Sigurðsson og Birkir 
Bjarnason allan leikinn fyrir 
Viking.  - esá

Norski boltinn í gær:

Pálmi skoraði 
gegn toppliðinu

PÁLMI RAFN Hér í leik með íslenska 
landsliðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Heimsmeistarakeppni 
kvenna í knattspyrnu hófst í 
Þýskalandi í gær með tveimur 
leikjum. Gestgjafarnir og núver-
andi meistarar Þýskalands unnu 
2-1 sigur á Kanada í opnunarleik 
mótsins og þá vann Frakkland 
sigur á Nígeríu, 1-0, í hinum leik 
A-riðilsins.

Tæplega 74 þúsund manns troð-
fylltu Ólympíuleikvanginn í Berl-
ín þar sem að opnunarleikurinn 
fór fram. Kerstin Garefrekes og 
Celia Okoyino da Mbabi skoruðu 
mörk Þjóðverja í fyrri hálfleik en 
Christine Sinclair minnkaði mun-
inn fyrir Kanada undir lok leiks-
ins. - esá

HM kvenna hófst í gær:

Þjóðverjar og 
Frakkar unnu

TEKIÐ Á ÞVÍ Úr viðureign Þýskalands og 
Kanada í gær. NORDIC PHOTOS/AFP
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Copa America er einn stærsti sjónvarpsviðburður íþrótta-
heimsins. Misstu ekki af leiftrandi skemmtilegri keppni 

margra af bestu landsliðum heims þar sem helstu
stjörnur knattspyrnuheimsins fara á kostum.

Tryggðu þér áskrift strax!

HORFÐU HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

FLESTIR LEIKIRNIR ERU 
Á BESTA TÍMA Á KVÖLDIN

Færðu áskriftina upp 
í bústað fyrir 0 kr.
Stöð 2 frelsi á 
VOD fylgir.

FRÁ 199 KR. Á DAG
Man Utd TV, Liverpool TV, Chelsea TV

og hliðarrásir fylgja.

LIONEL MESSI
ARGENTÍNA

ROBINHO
BRASILÍA

LUIS SUÁREZ
ÚRÚGVÆ

ALEXIS SÁNCHEZ
CHILE

JAVIER HERNÁNDEZ
MEXÍKÓ

FRÁ 199 KR Á DAG
Stöð 2 Sport 2 kostar aðeins 
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Grindavíkurvöllur, áhorf.: 1.038

Grindavík KR

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  8–15 (3–7)
Varin skot Hannes 3 – Óskar 4
Horn 4–4
Aukaspyrnur fengnar 9–15
Rangstöður 3–3

KR 4–5–1  
Hannes Halldórsson 6
Magnús Már Lúðv. 6
Grétar S. Sigurðars. 6
Skúli Jón Friðgeirss. 7
*Guðm. R. Gunn. 8
Gunnar Örn Jónsson 8
(89. Gunnar Þ. G. -)
Ásgeir Örn Ólafsson 6
Bjarni Guðjónsson 7
(81. Kjartan Henry -)
Óskar Örn Hauksson 5
(68. Viktor Bjarki 5)
Guðjón Baldvinsson 5

*Maður leiksins

GRINDAV. 4–4–2 
Óskar Pétursson 6
Guðm. E. Bergsteinss. 5
Orri Freyr Hjaltalín 5
Ólafur Örn Bjarnason 6
Ray A. Jónsson 5
Matthías Ö. Friðrikss. 4
(72. Scott Ramsay -)
Jamie McCunnie 6
Jóhann Helgason 6
Yacine Si Salem 6
(72. Óli B. Bjarnas. -)
Magnús Björgvinss. 7
Robbie Winters 7

0-1 Ásgeir Örn Ólafsson (49.)
0-2 Guðm. Reynir Gunnarsson (54.)
0-3 Gunnar Örn Jónsson (86.)

0-3
Guðm. Árs. Guðm. (8)

Vodafone-völlur, áhorf.: óuppg.

Valur Víkingur

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  11–7 (5–4)
Varin skot Haraldur/Sindri 2 – Magnús 4
Horn 4–5
Aukaspyrnur fengnar 10–5
Rangstöður 1–1

VÍKINGUR 4–3–3 
Magnús Þormar 6
Walter Hjaltested 6
(66. Marteinn Briem 6)
Milos Miojevic 6
(75. Kjartan D. Bald. -)
Mark Rutgers 8
Sigurður E. Lárusson 7
Denis Abdulahi 7
Kristinn Magnússon 6
Halldór S. Sigurðss. 6
Baldur I. Aðalsteinss. 5
(83. Patrik Atlason -)
Pétur Markan 4
Viktor Jónsson 5

*Maður leiksins

VALUR 4–3–3  
Haraldur Björnsson 4
Jónas Tór Næs 5
Atli Sveinn Þórarinss. 5
Halldór Kr. Halldórss. 6
Pól J. Justinussen 6
*Haukur Páll Sig. 8
Guðjón Pétur Lýðss. 6
Christian Mouritsen 4 
(76. Þórir Guðjónss. -)
Arnar Sveinn Geirss. 4
Ingólfur Sigurðsson 5
(27. Sindri Snær J. 5)
Hörður Sveinsson 3
(49. Rúnar Már S. 7)

0-1 Marteinn Briem (79.)
1-1 Guðjón Pétur Lýðsson (86.)
2-1 Haukur Páll Sigurðsson (93.)

2-1
Þorvaldur Árnason (7)

Pepsi-deild karla
Fylkir - Þór 1-1
Valur - Víkingur 2-1
Grindavík - KR 0-3

STAÐAN
KR 8 6 2 0 17-6 20
ÍBV 8 5 1 2 11-6 16
Valur 7 5 0 2 9-4 15
Fylkir 8 4 2 2 13-11 14
Stjarnan 8 3 2 3 12-13 11
FH 7 2 3 2 11-8 9
Keflavík 6 2 2 2 9-8 8
Breiðablik 7 2 2 3 10-13 8
Þór 8 2 2 4 8-14 8
Grindavík 8 2 1 5 9-14 7
Víkingur 8 1 3 4 5-10 6
Fram 7 0 2 5 4-11 2

NÆSTU LEIKIR
Breiðablik - Keflavík í kvöld kl. 19.15
Fram - FH í kvöld kl. 20.00

1. deild karla
Þróttur - BÍ/Bolungarvík 2-2
0-1 Hafþór Atli Agnarsson (15.), 1-1 Dusan Ivkovic 
(20.), 1-2 Atli Guðjónsson (43.), 2-2 Sveinbjörn 
Jónasson (70.).

STAÐAN
ÍA 8 7 1 0 23-3 22
Selfoss 8 5 1 2 20-9 16
Haukar 8 4 1 3 12-9 13
BÍ/Bolungarvík 8 4 1 3 11-14 13
Þróttur 8 3 2 3 10-11 11
Fjölnir 8 3 2 3 12-15 11
ÍR 8 3 2 3 11-15 11
Grótta 8 2 4 2 6-8 10
KA 8 3 1 4 9-13 10
Víkingur Ó. 8 2 3 3 8-10 9
Leiknir 8 0 4 4 6-11 4
HK 8 0 2 6 9-19 2

ÚRSLIT

GOLF Mikil spenna var á lokadegi 
Eimskipsmótaraðarinnar á Hval-
eyrarvelli í Hafnarfirði í gær þar 
sem úrslit réðust í karlaflokki 
í bráðbana. Haraldur Franklín 
Magnús úr GR tryggði sér sigur í 
bráðabana gegn Guðmundi Ágústi 
Kristjánssyni sem er einnig úr 
GR. Í kvennaflokki sóð Tinna 
Jóhannsdóttir, Keili, uppi sem sig-
urvegari.

Haraldur og Guðmundur Ágúst 
léku báðir hringina þrjá á samtals 
-4. Guðmundur Ágúst var með 
tveggja högga forskot fyrir loka-
holuna. Haraldur Franklín fékk 
fugl (-1) á lokaholunni á meðan 
Guðmundur Ágúst fékk skolla 
(+1) og þeir voru því jafnir. Ólafur 
Björn Loftsson úr NK varð þriðji 
á -2 samtals.

„Þetta var ekkert það stress-

andi. Ég var að spila með einum 
góðum vini mínum í hollinu og svo 
gömlum golfkennara okkar, honum 
Ólafi Má Sigurðssyni,“ sagði Har-
aldur við Fréttablaðið. „Þetta var 
því frekar heimilislegt.“

Hann segist hafa notið þess að 
pressan hafi ekki verið á honum 
lengst af. „Ég var á eftir eigin-
lega allan daginn og því að reyna 
að sækja á forystu Guðmundar. 
Hann var reyndar frekar óhepp-
inn í bráðabananum og fór tvisvar 
í sandgryfju og fékk skolla.“

Hann var ánægður með spila-
mennskuna um helgina. „Púttin 
gengu vel hjá mér og náði ég að 
setja allt ofan í af stuttu færi. Það 
getur verið mjög dýrt að klikka á 
því.“

Tinna Jóhannsdóttir úr Keili 
vann upp sex högga forskot Val-

dísar Þóru Jónsdóttur úr Leyni á 
lokakeppnisdegi Eimskipsmótar-
aðarinnar í golfi. Tinna lék Hval-
eyraholtsvöllinn á 70 höggum eða 
-1 í gær og var samtals á 7 höggum 
yfir pari eftir þrjá hringi. Valdís 
Þóra varð önnur á +8 og Guðrún 
Brá Björgvinsdóttir úr GK varð 
þriðja á +9.

Valdís Þóra og Tinna voru jafn-
ar á +7 eftir 15 holur á lokadegin-
um en Valdís fékk skolla (+1) á 17. 
braut en Tinna gerði engin mistök 
og lék síðustu  8 holurnar á pari. 
Hún fékk tvo fugla (-1) á fyrri 9 
holunum og skolla á 10. braut (+1) 
en aðrar brautir lék hún á pari.

Tinna hefur sigrað á tveimur 
síðustu stigamótum Eimskipsmót-
araðarinnar á þessu tímabili en 
Guðrún Brá sigraði á því fyrsta. 

 - seth, esá

Haraldur Franklín Magnús, GR, og Tinna Jóhannsdóttir, Keili, unnu þriðja stigamótið í Eimskipsmótaröðinni:

Var frekar heimilislegt hjá okkur í hollinu

HARALDUR FRANKLÍN Hafði betur gegn 
félaga sínum úr GR, Guðmundi Ágústi 
Kristjánssyni, í bráðabana. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FÓTBOLTI KR-ingar styrktu stöðu 
sína á toppi Pepsídeildar karla 
með góðum 3-0 sigri á Grindvík-
ingum suður með sjó í gærkvöldi. 
Vesturbæingar eru því enn á toppi 
deildarinnar með 20 stig en Grind-
víkingar sitja eftir í 10 sæti með 
einungis 7 stig.

Það var þó ekki að sjá í fyrri 
hálfleik að liðin væru að berjast 
sitt á hvorum enda deildarinnar. 
Fyrri hálfleikur var með dauf-
ara móti og lítið markvert gerð-
ist. KR-ingar voru þó ívið sterk-
ari en náðu þó ekki að skapa sér 
nein afgerandi færi. Færaleysið 
hrjáði einnig heimamenn og stað-
an því markalaus er flautað var til 
hálfleiks. Rúnar Kristinsson þjálf-
ari KR-inga hefur líklegast mess-
að vel yfir sínum mönnum í leik-
hléinu því allt annað KR-lið mætti 

til leiks. Eftir einungis 10 mín-
útna leik í seinni hálfleik var stað-
an orðin 0-2 gestunum í vil. Fyrst 
skoraði Ásgeir Ólafsson með skoti 
úr teignum og skömmu síðar skor-
aði Guðmundur Reynir Gunnars-
son skallamark eftir vel útfærða 
skyndisókn. Eftir þessa góðu byrj-
un KR-inga náðu þeir tangarhaldi 
á leiknum og slepptu því ekki það 
sem eftir lifði leiks. Varamaðurinn 
Kjartan Henry Finnbogason inn-
siglaði svo sigur sinna manna með 
þriðja markinu undir lok leiksins.

Ólafur Örn Bjarnason spil-
andi þjálfari Grindvikinga var 
að vonum súr að leik loknum. 
„Frammistaða míns liðs var ekk-
ert alslæm í fyri hálfleik og við 
fengum ákeðin tækifæri fyrstu 45 
mínútur leikins. Við vorum oft við 
það að sleppa í gegn og oft vantaði 

einungis herslumuninn hjá okkur, 
en því miður náðum við ekki að 
nýta okkur neitt af því sem við 
fengum í dag og það er erfitt gegn 
jafn sterku liði og KR. Þeir eru 
erfiðir ef þeir skora fyrsta mark-
ið og það er erfitt að eiga við þá ef 
þeir ná völdum í leiknum. Við samt 
sem áður gáfum þeim þessi mörk, 
vorum klaufar og sjálfum okkur 
verstir í því að missa boltann á 
hættulegum stöðum á vellinum.“ 

Ásgeir Örn Ólafsson einn af 
markaskorurum KR-inga var 
hæstánægður með sigurinn og 
ekki síst sitt framlag til leiksins. 
Það er frábært að ná þremur stig-
um hérna. Ég er sáttur með minn 
leik og frábært að skora mitt 
fyrsta mark í úrvalsdeild með 
KR.“ 

 - ae

KR vann 3-0 sigur á Grindavík suður með sjó og er með 20 stig af 24 mögulegum á toppnum:

KR-ingar enn taplausir á toppi deildarinnar

Á SIGURBRAUT Rúnar Kristinsson, 
þjálfari KR. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Valsmenn unnu ótrúlegan 
sigur, 2-1, á Víkingum í 8.umferð 
Pepsi-deildar karla á Vodafone-
vellinum í gær. Valsmenn misstu 
mann út af með rautt spjald eftir 
hálftíma leik og léku einum færri 
út leiktímann. Víkingar komust 
yfir þegar tæplega tíu mínútur 
voru eftir af leiknum, en það mark 
gerði varamaðurinn Marteinn 
Briem. Valsmenn fengu vítaspyrnu 
á 86. mínútu þegar Marteinn 
Briem braut á Rúnari Má Sigur-
jónssyni, leikmanni Vals, en Guð-
jón Pétur Lýðsson skoraði örugg-
lega úr þeirri spyrnu. Eftir þetta 
var aðeins eitt lið inni á vellinum 
og Valsmenn ætluðu greinilega 
að klára dæmið. Það gekk eftir 
og Haukur Páll Sigurðsson náði 
að skalla boltann í netið nokkr-
um sekúndum áður en Þorvaldur 
Árnason, dómari leiksins, flautaði 
til leiksloka. Magnaður sigur hjá 
Valsmönnum og mikill karakter 
sem liðið sýndi í gær.

„Þetta er hrikalega ljúft,“ sagði 
Haukur Páll Sigurðsson, leikmað-
ur Vals, eftir leikinn í gær.

„Við ætluðum alltaf að sækja til 
sigurs þó svo að við yrðum einum 
færri. Það var gríðarlegur vilji og 
baráttu í öllu liðinu og það skilaði 
þessum sigri.“

Valsmenn urðu einum færri 
eftir um hálftíma leik en það hafði 
ekki mikil áhrif á leik liðsins.

„Við héldum bara áfram okkur 
skipulagi og héldum boltanum vel 
innan liðsins, þrátt fyrir að vera 
einum færri. Við lögðum bara það 
mikla vinnu á okkur í kvöld og þá 
uppsker maður oftast sigur. Þegar 
við jöfnuðum leikinn þá sóttum við 
boltann strax í netið og menn voru 
staðráðnir í því að vinna hérna á 

heimavelli,“ sagði Haukur Páll.
„Það er komið það eðli í þetta lið 

að gefast ekki upp og það sá maður 
í kvöld,“ sagði Kristján Guðmunds-
son, þjálfari Vals, eftir leikinn í 
gær.

„Frammistaða leikmanna heilt 
yfir var í fínu lagi í kvöld og menn 
lögðu sig virkilega mikið fram 
eftir að við urðum einum færri. 
Eftir að við jöfnum leikinn þá losn-
ar um ákveðna spennu hjá leik-

mönnunum og strákarnir nýttu 
sér það og náði að innbyrða sigur. 
Við þjálfararnir erum virkilega 
ánægðir með þann karakter sem 
liðið sýndi í kvöld og það styrkir 
bara þá trú sem við höfum á þess-
um strákum.“

„Það er alltaf svekkjandi að tapa 
og en meira svekkjandi að tapa á 
þennan hátt,“ sagði Andri Mar-
teinsson, þjálfari Víkings, eftir 
leikinn.

„Við vorum einum fleiri megn-
ið af leiknum og með hann í fínu 
jafnvægi en síðan gerist bara eitt-
hvað síðustu tíu mínúturnar. Þeir 
eru allt í einu betri á öllum svið-
um og það virkaði hreinlega eins 
og þeir væru einum fleiri, sem er 
óskiljanlegt. Svona gerist ef menn 
klára ekki sína vinnu og við buðum 
bara hættunni heim í kvöld,“ sagði 
Andri Marteinsson eftir leikinn í 
gær.  - sáp

STYRKIR TRÚ MÍNA Á STRÁKUNUM
Valsmenn unnu magnaðan sigur á Víkingum, 2-1, þrátt fyrir að hafa leikið manni færri í meira en 60 mín-
útur og lent undir í leiknum. Haukur Páll Sigurðsson skoraði sigurmark Vals með lokaspyrnu leiksins.

SKORAÐI JÖFNUNARMARKIÐ Guðjón Pétur Lýðsson, leikmaður Vals, með boltann í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Rizzoli & Isles

How I
    Met Your
        Mother      Seven Pounds

    Body of Lies
   When in Rome
  The Last Song
Jumper

Damages

The Closer

  True
Blood

Cougar Town

Sons of Anarchy

Hot in Cleveland

The Good Guys

Off the Map
     frá þeim sem færðu
         okkur Grey’s Anatomy

So You Think
   You Can Dance
         Vinsælasti þátturinn
            vestanhafs

Grillskóli Jóa Fel

Þú færð Stöð 2,
Stöð 2 bíó og 
  Stöð 2 extra
   fyrir aðeins
     229 kr á dag

 allt um grillið í sumar 

...OG HVAR SEM ER!

   HORFÐU 
HVENÆR SEM ER...

færðu áskriftina upp í bústað 
    þér að kostnaðarlausu

Nýttu þér Stöð 2 frelsi
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

18.30 2 gestir Fjölbreyttur þáttur þar sem 
að gesta stjórnandi fær til sín góðan gest.

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu
20.30 Golf fyrir alla
21.00 Frumkvöðlar
21.30 Eldhús meistaranna Magnús 
Ingi og Viðar Freyr í eldhúsi veitingastaðar-
ins Madonnu.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

06.00 ESPN America
08.10 Travelers Championship (4:4)
11.10 Golfing World
12.00 Golfing World 
12.50 Travelers Championship (4:4)
16.00 US Open 2006 - Official Film
17.00 US Open 2008 - Official Film
18.00 Golfing World
18.50 Travelers Championship (4:4)
22.00 Golfing World
22.50 US Open 2002 - Official Film
23.50 ESPN America

17.10 Copa America - upphitun Hitað 
upp fyrir Copa America 2011. Þetta er í 43. 
sinn sem þessi keppni er haldin. Handhaf-
ar bikarsins eru Brasilíumenn sem lögðu 
Argentínumenn í úrslitaleiknum fyrir fjórum 
árum, 3-0, en þá fór keppnin fram í Vene-
súela. Þjóðirnar 10 sem mynda knattspyrnu-
samband Suður-Ameríku taka þátt í mótinu 
auk þess sem tvö gestalið mæta til leiks, 
Mexíkó og Kostaríka.

18.00 PL Classic Matches: Leeds - 
Man United, 2001 

18.30 Liverpool - Stoke Útsending frá 
leik Liverpool og Stoke City í ensku úrvals-
deildinni.

20.15 Wigan - Man. Utd Útsending frá 
leik Wigan og Manchester United í ensku úr-
valsdeildinni.

22.00 Blackpool - Chelsea Útsending 
frá leik Blackpool og Chelsea í ensku úrvals-
deildinni.

23.45 PL Classic Matches: Arsenal - 
Man. United, 1997 

16.35 Leiðarljós

17.20 Landinn (e)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Mærin Mæja (20:52)

18.08 Húrra fyrir Kela (30:52)

18.30 Sagan af Enyó (26:26)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Horfnir heimar – Lýðveldi 
dyggðarinnar (5:6) (Ancient Worlds) 
Heimildamyndaflokkur frá BBC um rætur sið-
menningarinnar á tímabilinu þegar fyrstu borg-
irnar urðu til í Mesópótamíu og til falls Róma-
veldis. Hvernig urðu nokkur þorp í útjaðri 
hins siðmenntaða heims að mesta heims-
veldi sem sögur fara af? Í fimmta þættinum er 
fjallað um rómverska lýðveldið, frá goðsagna-
kenndu upphafi þess og bræðrunum Rómúl-
usi og Remusi til Pompeiusar mikla og Júlíusar 
Sesars, ofbeldisverkanna og endalokanna.

21.10 Leitandinn (30:44) (Legend of 
the Seeker) Bandarísk þáttaröð um ævintýri 
kappans Richards Cyphers og dísarinnar Ka-
hlan Amnell. Meðal leikenda eru Craig Hor-
ner, Bridget Regan og Bruce Spence. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Íslenski boltinn

23.15 Liðsaukinn (6:32) (Rejseholdet)

00.15 Kastljós (e)

00.50 Fréttir (e)

01.00 Dagskrárlok

08.00 Groundhog Day
10.00 Mr. Deeds
12.00 Unstable Fables: 3 Pigs & a Baby
14.00 Groundhog Day
16.00 Mr. Deeds
18.00 Unstable Fables: 3 Pigs & a Baby
20.00 Copying Beethoven
22.00 Curious Case of Benjamin Button
00.40 You Don‘t Mess with the Zohan
02.30 A Nation Without Women 
04.00 Curious Case of Benjamin Button

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.10 Smallville (6:22)
10.55 Hamingjan sanna (1:8)
11.35 Total Wipeout (4:12)
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (23:24)
13.25 American Idol (16:43)
15.00 ET Weekend
15.50 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (13:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag 
19.06 Veður 
19.15 Two and a Half Men (18:22) 
19.40 Modern Family (9:24)
20.05 Oprah Seinni hluti af tveimur sér-
stökum viðhafnarþáttum þar sem stærstu 
stjörnur Hollywood koma sjálfri spjallþátta-
drottningunni á óvart og heiðra hana í tilefni 
þess þátturinn hennar er að renna sitt skeið 
á enda. Meðal gesta eru Jamie Foxx, Stevie 
Wonder, Michael Jordan og Aretha Franklin.
20.50 Fairly Legal (4:10) Ný dramatísk 
og hnyttin þáttaröð sem fjallar um Kate Reed. 
Hún starfaði sem lögmaður á virtri lögfræði-
stofu fjölskyldunnar sinnar í San Francisco en 
ákvað að gerast sáttamiðlari.
21.35 Nikita (15:22)
22.20 Bubbi - Ég trúi á þig
22.50 Saving Grace (13:14)
23.35 Office (3:6)
00.05 Modern Family (22:24)
00.30 How I Met Your Mother (13:24)
00.55 Bones (13:23)
01.40 Hung (10:10)
02.10 Bored to death (3:8)
02.35 The Tudors (7:8)
03.25 The Tudors (8:8)
04.20 Awsome: I Fuckin‘ Shot That!
05.45 Fréttir og Ísland í dag

17.40 Kings Ransom Heimildamynd 
um óvænta sölu íshokkístjörnunnar Wayne 
Gretzky frá Edmonton Oilers til Los Angeles 
Kings árið 1988. Hann hafði leitt kanadíska 
liðið til fjögurra meistaratitla í Stanley-bikarn-
um og var almennt talinn besti íshokkíleik-
maður heims. Það setti því allt á annan end-
ann í íshokkíheiminum þegar þjóðargersemi 
Kanada voru send í sólina í Kaliforníu.
18.35 Norðurálsmótið Sýndar svipmynd-
ir frá Norðurálsmótinu á Akranesi þar sem 
knattspyrnustjörnur framtíðarinnar láta ljós sín 
skina. Það eru strákar í 7. flokki sem keppa á 
Norðurálsmótinu en alls mæta 26 félög með 
144 lið og yfir 1200 þátttakendur.
19.15 Grænland Farið verður á framandi 
slóðir að þessu sinni og Grænland heim-
sótt og skoðað hvernig er að veiða hjá þess-
ari nágrannaþjóð.
19.45 Fram - FH Bein útsending frá leik 
Fram og FH í Pepsi deild karla í knattspyrnu.
22.00 Pepsi mörkin Hörður Magnússon, 
Hjörvar Hafliðason og Magnús Gylfason gera 
upp leikina í Pepsi deild karla. Öll mörkin og 
umdeildu atvikin eru skoðuð og farið yfir það 
sem vel er gert og það sem betur mátti fara 
hjá leikmönnum, dómurum og þjálfurum.
23.10 Fram - FH
01.00 Pepsi mörkin

19.30 The Doctors
20.15 Ally McBeal (11:22) Lítil stúlka 
heldur því fram að Ally sé móðir hennar.
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.45 The Whole Truth (1:13) Nýtt og 
spennandi lögfræðidrama. Kathryn Peale er 
metnaðarfullur saksóknari í New York. Jimmy 
Brogan er vinur hennar frá því þau voru við 
nám saman í Yale-háskólanum og er virt-
ur verjandi í borginni. Bæði eru þau mikið 
keppnisfólk og áköf í að sinna vinnu sinni vel 
og berjast fyrir skjólstæðinga sína. Í hverjum 
þætti kynnumst við báðum hliðum á málun-
um sem eykur spennu áhorfandans um sekt 
eða sakleysi fram á síðustu mínútu.
22.30 Rizzoli & Isles (7:10) Spennandi 
glæpaþáttaröð um leynilögreglukonuna Jane 
Rizzoli og lækninn Mauru Isles sem eru afar 
ólíkar en góðar vinkonur. Jane er eini kven-
leynilögreglumaðurinn í morðdeild Boston og 
er hörð í horn að taka og mikill töffari. Maura 
er hins vegar afar róleg og líður best á rann-
sóknarstofu sinni meðal þeirra látnu. Saman 
leysa þær hættulegar morðgátur í hverfum 
Boston.
23.15 Damages (6:13)
00.00 Ally McBeal (11:22)
00.45 The Doctors
01.25 Sjáðu
01.50 Fréttir Stöðvar 2 
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
17.25 Rachael Ray
18.10 Top Chef (5:15) (e) 
19.00 Kitchen Nightmares (13:13) (e) 
Kjaftfori kokkurinn Gordon Ramsey heimsæk-
ir veitingastaði sem enginn vill borða á og 
hefur eina viku til að snúa við blaðinu. Núna 
heimsækir hann aftur veitingastaði sem hann 
hefur reynt að hjálpa og kemst að því hvort 
breytingarnar hafi borið árangur.
19.45 Will & Grace (2:27) Endursýningar 
frá upphafi á hinum frábæru gamanþáttum. 
20.10 One Tree Hill (9:22) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. Það er komið 
að Þakkargjörðarhátíðinni í smábænum Tree 
Hill. Nathan og Haley bjóða vinum sínum í 
heimsókn og rifja upp gamlar minningar.
20.55 Hawaii Five-O (17:24) Banda-
rísk þáttaröð sem byggist á samnefndnum 
spennuþáttum sem nutu mikilla vinsælda á 
sjöunda og áttunda áratugnum. .
21.45 CSI: New York (2:22) Bandarísk 
sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans 
í rannsóknardeild lögreglunnar í New York. 
22.35 Green Room with Paul Pro-
venza (4:6)
23.05 Law & Order: Criminal Intent 
(5:16) (e)
23.55 CSI: Miami (13:24) (e)
00.40 Will & Grace (2:27) (e)
01.00 Hawaii Five-O (17:24) (e)
01.45 Pepsi MAX tónlist

> Diane Kruger
„Ég held að ég hafi fundið köllun mína 
í lífinu, fyrsta daginn sem ég fór í leik-
listarskóla og upp á svið. Það hljómar 
eflaust klisjulega en mér líður eins og 
mér hafi verið ætlað þetta.“
Þýska leikkonan Diane Kruger leikur í 
kvikmyndinni Copying Beethoven, sem 
fjallar um Ludwigs van Beethoven og 
unga aðstoðarkonu hans sem fær það 
hlutverk að skrifa niður eitt frægasta 
verk tónskáldsins, níundu sinfóníuna. 
Myndin er sýnd á Stöð 2 bíói kl. 20.

Eitt kvöld, þegar lítið var um áhugavert 
sjónvarpsefni, ákváðum við sambýlingur-
inn að nýta okkur Leiguna í annað sinn 
síðan hún kom inn á heimilið. Fyrir valinu 
varð danska kvikmyndin R í leikstjórn  
Tobias Lindholm og Michael Noer.

Myndin er frá árinu 2010 og vann 
meðal annars Dreka-verðlaunin sem besta 
norræna kvikmyndin á kvikmyndahátíðinni 
í Gautaborg sama ár.

Aðalpersóna myndarinnar er fanginn 
Rune, en þaðan dregur myndin nafn sitt, 
sem leikin er af Pilou Asbæk. Asbæk 
stendur sig vel í hlutverki hins lánlausa 
glæpamanns og nær strax að vinna 
áhorfandann á sitt band. Rune neyðist til þess að læra þær reglur 

er gilda innan fangelsismúranna ef hann 
á að þrauka þar inni. Rune lendir fljótt í 
klónum á eldri og reyndari föngum en nær 
að öðlast svolitla virðingu með eiturlyfja-
smygli. Rune kynnist fljótlega Rachid og 
tekst með þeim vinátta og samstarf þegar 
kemur að smyglinu.

Rune og Rachid eiga það sameiginlegt 
að vera góðir inn við beinið og eiga erfitt 
uppdráttar innan veggja fangelsisins. Þeir 
reyna að lifa með þeim reglum sem þar 
gilda í þeim tilgangi einum að lifa af. En 
hvort þeim takist það er svo annað mál. 

Myndin er flott og skemmtileg tilbreyting 
frá bandarískum fangelsismyndum, það er 

því lítið mál að mæla með henni við aðra leigutaka.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON GERIST LEIGUTAKI

Danir standa oftast fyrir sínu

VILD IS ÐE HÓL POJNT!

Allt fyrir áskrifendur

Nú geturðu byrjað að nota punktana þína sem þú 
hefur safnað í Stöð 2 Vild.

Kauptu viðbótaráskrift fyrir punkta.

Nýttu punktana þína upp í glæsileg tilboð hjá 
Vildarvinum Stöðvar 2.
Kannaðu punktastöðuna þína á stod2.is og njóttu 
allra þeirra fríðinda sem Stöð 2 Vild býður upp á. 

Nú geturðu byrjað að nota punktana þína sem þú 
hefur safnað í Stöð 2 Vild.

Kauptu viðbótaráskrift fyrir punkta.

Nýttu punktana þína upp í glæsileg tilboð hjá 
Vildarvinum Stöðvar 2.
Kannaðu punktastöðuna þína á stod2.is og njóttu 
allra þeirra fríðinda sem Stöð 2 Vild býður upp á. 

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

11.20 The Weakest Link  12.10 Keeping Up 
Appearances  12.40 ‚Allo ‚Allo!  13.10 ‚Allo ‚Allo!  
13.45 ‚Allo ‚Allo!  14.15 The Weakest Link  15.00 
The Weakest Link  15.50 Fawlty Towers  16.25 ‚Allo 
‚Allo!  16.55 ‚Allo ‚Allo!  17.30 Dalziel and Pascoe  
18.20 Dalziel and Pascoe  19.10 Top Gear  20.00 
Jack Dee Live at the Apollo  20.45 QI  21.15 Little 
Britain  21.45 Coupling  22.15 Jack Dee Live at the 
Apollo  23.00 Dalziel and Pascoe  23.45 Dalziel 
and Pascoe  00.35 Top Gear  01.25 Jack Dee Live 
at the Apollo

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.03 Vítt og breitt 
07.30 Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Morgunstund með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 
Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45 Morgunleikfimi 
10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 
11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 
12.50 Dánarfregnir 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir 
14.03 Konungur slaghörpunnar: Franz Liszt 15.00 
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Hin hljóðu tár 15.25 
Fólk og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Eyðibýlið 
17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Í lok dags 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Heimsmenning á hjara 
veraldar 20.00 Leynifélagið 20.30 Hefðarkettir og 
ræsisrottur 21.10 Um Njáls sögu 21.30 Kvöldsagan: 
Njáls saga 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 
Orð kvöldsins 22.15 Girni, grúsk og gloríur 23.15 
Kvika 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

09.30 Spise med Price  10.00 DR Update - nyhe-
der og vejr  10.10 21 Søndag  11.00 Bag kulisserne 
i Zoo  11.30 Sommertid  12.00 Sommersang 
i Mariehaven  13.00 DR Update - nyheder og 
vejr  13.10 Merlin  14.00 Byggemand Bob  14.10 
Hyrdehunden Molly  14.30 Rosa fra Rouladegade  
15.00 Hercule Poirot  16.30 TV Avisen med Sport  
17.05 Aftenshowet  18.00 Kyst til kyst  19.00 TV 
Avisen  19.25 Horisont  19.50 SportNyt 2011 - 
WHATS ON  20.00 Den sidste jul  21.30 OBS  
21.35 I regnskovens verden

10.40 Berlin, Berlin  11.05 Røst  11.35 Niklas‘ mat  
12.05 Damenes detektivbyrå nr. 1  13.00 Derrick  
14.00 Et land i brun saus  14.35 Rallycross  15.05 
Poirot  16.00 Oddasat - nyheter på samisk  16.05 
Nyheter på tegnspråk  16.10 Tilbake til 60-tallet  
16.40 Distriktsnyheter  17.30 Australias villmark  
18.00 Tore på sporet  18.55 Distriktsnyheter  
19.30 Sommeråpent  20.15 Boardwalk Empire  
21.05 Kveldsnytt  21.20 Mysterier med George 
Gently  22.50 Sosialt sjølvmord  23.20 Sport 
Jukeboks  01.00 Country jukeboks u/chat

14.05 Det goda livet  14.55 Engelska Antikrundan  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala 
nyheter  16.15 Luftslott eller drömslott  17.05 
K-märkt form  17.10 Kulturnyheterna  17.20 Sverige 
i dag sommar  17.30 Rapport  17.52 Regionala 
nyheter  18.00 Cleo  18.30 Balett är kul!  19.00 
Vem tror du att du är?  19.45 Semester, semester, 
semester  20.00 Hotellpraktikanterna  20.30 
Hela apparaten - om teknikens världar  21.00 
Damages  21.45 Engelska Antikrundan  22.45 
Rapport  22.50 Sommarpratarna

Yfirnáttúrulegur
veitingastaður

Gló leggur ríka áherslu á að nota einungis ferskasta og besta hráefni sem völ er á. Daglega 
eru í boði fjórir mismunandi réttir: Hráfæðisréttur, kjúklingaréttur, grænmetisréttur og súpa, 
með öllum réttum er brakandi ferskt salat og ljúffengar sósur sem kitla bragðlaukana. 
Kökur staðarins eru orðnar velþekktar á meðal sælkera.

Sollu þarf vart að kynna fyrir landsmönnum enda verið frumkvöðull í gerð hollari matar
í fjölmörg ár og er stöðugt að leita nýrra leiða til að gera góða rétti betri.

Listhúsinu Laugardal · Engjateig 19 · 104 Reykjavík · Sími 553 1111 · www.glo.is

Opnunartími: Virka daga 11-20 · Laugardaga 11-15
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri 
upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri 
íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.

Meiri Vísir.

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar 
upplýsingar um veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og 
nýttu þér allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.

STÖÐ 2 KL. 19.40
Modern Family
Fylgst er með bandarískri fjöl-
skyldu sem tekst á við venjuleg 
vandamál á skemmtilegan hátt.



27. júní 2011  MÁNUDAGUR30
BESTI BITINN Í BÆNUM

„Mér finnst mjög gott að fara á 
Grænan kost í hádeginu. Ódýrt 
og hollt og skammtarnir eru vel 
úti látnir.“

Richard P. Foley, hönnuður

„Ég ætla ekki að gefa neitt nákvæmt upp en get þó 
sagt að þetta er lítil hrollvekja. Ég er að þróa hana 
og hún er á mjög viðkvæmu en spennandi stigi um 
þessar mundir,“ segir Sigurjón Kjartansson, hand-
ritshöfundur. Hann fékk nýverið handritastyrk 
frá Kvikmyndamiðstöð Íslands fyrir kvikmyndina 
Stúlkan og djöfullinn. 

Sigurjón er mikill aðdáandi hryllingsmynda og 
hann hefur lengi dreymt um að skrifa handrit að 
slíkri mynd. „Ég er þeim megin í tilverunni að mér 
finnst ég vera tilbúinn að gera hryllingsmynd og 
leggja þannig lóð mín á vogarskálar þessa kvik-
myndaflokks.“ Að mati Sigurjóns hafa hryllings-
myndir ekki alltaf notið sannmælis hjá sjálfskip-
uðum kvikmyndaspekúlöntum en hann viðurkennir 
jafnframt að það sé afskaplega vandmeðfarin list að 
gera góða hrollvekju. Aðspurður vill Sigurjón ekk-
ert tjá sig um hvort hryllingsmyndin sem hann er 
með í smíðum sé í blóðugum splatterstíl eða tilheyri 
sálartryllis flórunni. „Það er bara kominn tími til 
að gera alvöru, íslenska hryllingsmynd. Nægur er 
efniviðurinn.“

Dagskrá Sigurjóns er þéttsetin því hann stað-
festir að undirbúningur fyrir þriðju þáttaröðina af 

Pressu sé þegar hafinn. „Við erum komnir með gott 
persónugallerí sem er þægilegt að vinna úr og við 
hlökkum til að vefa nýja þræði í kringum þær.“ -fgg 

Sigurjón skrifar hryllingsmynd

Í HRYLLINGSGÍR Sigurjón Kjartansson er að skrifa handrit að 
hryllingsmynd sem heitir Stúlkan og Djöfullinn. Hann er jafn-
framt að undirbúa þriðju þáttaröðina af Pressu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Við hugsum ekki um þetta sem sam-
keppni við þá. Við miðum bara við það sem 
við erum að gera. En það er samt gott að 
hafa samkeppni svo menn peppi sig upp og 
reyni að gera betur,“ segir uppistandarinn 
Rökkvi Vésteinsson. 

Hann hefur stofnað uppistandshópinn 
Innrásarvíkingarnir ásamt Begga blinda 
og Óskari Pétri Sævarssyni. Fyrir á uppi-
standsmarkaðnum er hópurinn Mið-Ísland 
sem hefur notið töluverðra vinsælda að 
undanförnu. 

Innrásarvíkingarnir ætla að ferðast um 
landið í sumar og eru bókaðir víða, þar 
á meðal á Akureyri, Egilsstöðum, í Vest-
mannaeyjum og í Keflavík. Næst verða þeir 
á Sódómu Reykjavík á miðvikudagskvöld. 

Sýningin nefnist Innrásarvíkingarn-
ir sigra Ísland (því hálfvitar eiga að vera 
heima hjá sér). „Þetta er augljóst háð,“ 
segir Rökkvi. „Við erum alla vega opinber 
fífl. Við þykjumst ekki vera mjög gáfaðir í 
því sem við erum að gera og förum ekkert 
út úr landi með það heldur.“

Hann telur Íslendinga vera opnari fyrir 
uppistandi nú en áður, þökk sé skemmti-
þættinum Hringekjunni sem var í Sjón-
varpinu. „Jafnvel þó að Hringekjan hafi 
verið misheppnaður þáttur var uppistand 
það eina sem var gott í honum. Af því að 
þetta var á Spaugstofutímanum virðist 
þetta hafa opnað augu Íslendinga fyrir 
uppistandi.“ 

 -fb

Innrásarvíkingar með uppistand

INNRÁSARVÍKINGAR Uppistandshópurinn Innrásarvíkingarnir 
ætlar að ferðast um landið í sumar og segja brandara.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

„Ég er áhlaupamanneskja og 
byrja allt af krafti. Ég er búin að 
ná þriggja mánaða markmiðinu 
mínu sem var að missa sjö kíló,“ 
segir Vigdís Hauksdóttir, þingkona 
Framsóknarflokksins. Þingkonur 
flokksins, þær Vigdís, Siv Frið-
leifsdóttir og Eygló Harðardóttir 
stunda allar líkamsrækt af kappi 
um þessar mundir. 

Siv Friðleifsdóttir hefur lagt 
stund á sjósund undanfarin ár 
en tók nýverið upp á þeirri iðju 
að hlaupa úti. „Ég fékk í lungun 
í vetur og er að reyna að hlaupa 
það úr mér.“ Þingkonunni finnst 
útihlaupin vera mjög slakandi og 
gefandi, hún er ekki mikið fyrir að 
fara í hinar hefðbundnu líkams-
ræktarstöðvar heldur kýs frekar 
að njóta náttúrunnar í allri sinni 
dýrð. „Það er frábært að hlaupa og 
virkilega hressandi.“ Siv hleypur 
mikið í Vesturbænum og lætur sér 
ekki alltaf nægja útiskokkið. „Ég 
hljóp til að mynda út í Nauthólsvík 
um daginn, fór í sjósundið og hljóp 
síðan aftur heim.“

Eygló Harðardóttir er á sömu 
nótum og Siv því hún hefur sett 
sér það markmið að hlaupa hálf-
maraþon í Reykjavíkurmaraþoninu 
í þágu góðs málstaðar. Eygló viður-
kennir að hún sé ekki mikil íþrótta-
manneskja en hún er þó byrjuð að 
æfa sig. „Ég hleyp þrisvar í viku 
og reyni síðan að fara í skíðavél-
ina þess á milli. Ég geri bara eins 
mikið og lappirnar á mér þola,“ 
segir Eygló en hún hyggst vekja 
athygli á legslímuflakki með þátt-
töku sinni. Mikið hefur verið látið 
með holdafar formanns flokksins, 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugsson-
ar, sem sjálfur hefur sagt að hann 
þurfi að taka sig á. Eygló segir 
þó ekki vera allt sem sýnist. „Það 
kæmi fólki á óvart hvað hann er 
hávaxinn og samsvarar sér vel.“

Vigdís Hauksdóttir byrjaði í 
líkamsrækt í mars þegar henni 
fannst aukakílóin vera farin að 
læðast aftan að sér. Hún fékk því 
vinkonu sína, sem er einkaþjálf-

ari, til að leiðbeina sér og vaknaði 
klukkan hálfsex á morgnana til að 
geta hreyft sig með henni. „Og nú 
er ég í kraftgöngum, geng sjö til tíu 
kílómetra tvisvar til þrisvar í viku 
og ætla gera það að mínum lífsstíl.“ 

Hún bætir því við að hreyfingin 
sé þingmönnum nauðsynleg. „Til 
að halda það út í þessu starfi er 
algjörlega lífsnauðsynlegt að slíta 
sig frá þessu argaþrasi og hreyfa 
sig.“ freyrgigja@frettabladid.is

VIGDÍS HAUKSDÓTTIR:  LÍFSNAUÐSYNLEGT AÐ STUNDA HREYFINGU

Framsóknarkonur á iði

„Þetta er mjög spennandi. Næsta 
rökræna skref hjá mér er að prófa 
Ameríku,“ segir auglýsingaleik-
stjórinn Þórhallur Sævarsson. 

Hann hefur samið við hið virta 
bandaríska framleiðslufyrirtæki 
Madheart og ætlar að starfa fyrir 
það á næstunni. Þórhallur hefur 
á sjö ára ferli sínum unnið mest-
megnis í Evrópu og gert auglýs-
ingar fyrir Skoda, Philips, McDon-
ald´s, Vodafone, Coca-Cola og 
fleiri þekkt fyrirtæki. „Ég hef 
svolítið geymt Ameríkumark-
aðinn þangað til maður myndi 
finna rétta tímann og fólkið til að 
vinna með. Þetta er frekar lítið 
„butique“-fyrirtæki. Konan sem á 

það er búin að vera framleiðandi 
í tuttugu ár og eiginmaður henn-
ar er þekktur handritshöfundur 
og bíómyndaframleiðandi,“ segir 
Þórhallur og ljóst að samningur-
inn gæti haft mikla þýðingu fyrir 
hann. „Að hafa rétta fyrirtækið á 
bak við sig og rétta fólkið skiptir 
öllu máli til að eiga möguleika á að 
komast í þessi toppverkefni.“

Samningurinn var undirritað-
ur í síðustu viku og er Þórhallur 
strax kominn í samkeppni um þrjú 
verkefni í Bandaríkjunum. „Þetta 
byrjar greinilega með trukki,“ 
segir hann og stefnir á að flytja til 
Los Angeles með fjölskyldu sinni á 
næsta ári.  -fb

Reynir við Ameríku

SAMDI VIÐ MADHEART Auglýsingaleikstjórinn Þórhallur Sævarsson hefur samið við 
fyrirtækið Madheart. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KRAFTMIKLAR
Þingkonur Framsóknarflokksins 
eru allar á fullu í líkamsræktinni, 
hver í sínu horni. Vigdís Hauks-
dóttir hefur verið í ræktinni í þrjá 
mánuði og hefur þegar misst sjö 
kíló, Eygló Harðardóttir býr sig 
undir hálfmaraþon og Siv Frið-
leifsdóttir stundar útihlaup.

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði 
á 120 stöðum um land allt. Nánari 
upplýsingar á visir.is/dreifing

nd allt. Nánari 
/dreifing
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Liðtækur á bíl
Knattspyrnukappinn Gylfi Þór Sig-
urðsson er kominn heim til Íslands 
þar sem hann hvílir lúin bein eftir 
átökin á Evrópumóti U-21 árs 
landsliða í Danmörku. Gylfi þykir 
liðtækur kylfingur enda bróðir golf-
kennarans Ólafs Más Sigurðssonar. 
Gylfi nýtti sér blíðskaparveðrið á 
fimmtudaginn og fór í golf á Urr-
iðavelli. Ekki fer mörgum sögum 
af því hvernig leik-
manni þýska liðsins 
Hoffenheim gekk en 
hitt vakti athygli að 
hann keyrði um 
á golfbíl. Raunar 
bilaði fyrsti 
bíllinn en starfs-
menn vallarins 
voru fljótir að 
útvega annan 
fyrir Gylfa. 
 -fgg

Hjónin Knútur og Helena rækta tómata á Friðheimum í Reykholti.  
Þau eru einu garðyrkjubændurnir sem rækta plómutómata allt árið um 
kring en auk þeirra rækta þau hefðbundna tómata og konfekttómata.  

Á Friðheimum gefst gestum tækifæri til að skoða gróðurhúsin 
og kynna sér hvernig tómatarækt gengur fyrir sig.

Ármann Áki heitir hann
Katrín Jakobsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, eignaðist 
sitt þriðja barn á dögunum sem 
kunnugt er. Katrín og maður 
hennar, Gunnar Örn Sigvaldason, 
eignuðust son númer þrjú þann 
10. júní síðastliðinn og hefur hann 
nú fengið nafnið Ármann Áki, sem 
er að öllum líkindum í höfuðið á 
Ármanni Jakobssyni, bróður Katr-
ínar. Fyrir eiga hjónin synina Jakob 
og Illuga. Nú þarf bara að bæta 
einum dreng í safnið til viðbótar 

svo hinn bróðir ráð-
herrans, Sverrir 

Jakobsson, verði 
heiðraður líkt 
og tvíbura-
bróðir hans, 
Ármann.

- sv

1 Skólabókardæmi um góðan 
flóttamann - íslensk árvekni 
felldi hann

2 Óánægja á meðal Eve Online 
spilara

3 Unglingsstúlkur stálu 
gúmmíbát - stukku í sjóinn af 
ótta við eigandann

4 Braust inn til manns og er 
grunaður um að hafa lamið 
hann með barefli
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